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احلمد هللا الذي أنعم عىل عباده بنعمة اإلسالم, واختار منهم أفضل عباده وأطهرهم إلبالغ 
ر من كل عبودية سوى عبودية اهللا, والصالة والسالم عىل أهل ب يِت نبي املحبة رسالة احلرية والتحرُّ

  والرمحة الكرام األطهار, وعىل صحبه األجالء األبرار, وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد, فإن الديَن الذي نفخر به اليوم ثمرٌة جلهاد رجال اهللا وتضحياهتم; أولئك الذين كانت 

الغايل والنفيس يف سبيل حفظ رساالت  ِهَجًة بذكر اهللا, وبذلواـقلوهبم  ُمتَيَّمًة بحب اهللا, وألسنتهم لَ 
موها رخيصًة يف سبيل صون  اهللا ونرشها, واضعني أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم عىل أكفهم ليقدِّ

  كلمة اهللا سبحانه و سنة نبيه الكريم, ال تأخذهم يف ذلك لومة الئم, وال خيشون إال اهللا.
ت ضاربًة بجذوِرها أعامق األرض, بالغًة أجل, هكذا قامت شجرُة اِإلْسَالُم العزيز واْسَتَقرَّ 

  بفروعها وثامرها عنان السامء, ُمْعليًة كلمة التوحيد واملساواة.
اء, وظلم علامء السوء  ولكن يف أثناء ذلك, تطاولت عىل قامة اإلسالم يد أعدائه األلدَّ

ُهوا صورة اإلسالم الناصعة برشكهم وغلوهم وخرافاهتم  وحتريف املتعبِّدين اجلََهلة, َفَشوَّ
وأكاذيبهم, إىل درجة أن تلك األكاذيب التي كان ينرشها املتاجرون بالدين غطَّت وجه 
اإلسالم الناصع. وقد اشتدَّ هذا املنحى من االبتعاد عن حقائق الدين  وعن سنة رسول اهللا 
احلسنة, بمجيء الصفويني إىل حكم إيران يف القرن التاسع اهلجري ثم بقيام اجلمهورية 

سالمية يف العرص احلارض, حتى أصبحت املساجد اليوم حمًال لِـَلْطِم الصدور وإقامة املآتم اإل
احون صوجمالس العزاء, وحلَّت األحاديث املوضوعة املكذوبة حمل سنة النبي , وأصبح املدَّ

اجلهالء اخلّداعون للعوام, هم الناطقون الرسميون باسم الدين; وأصبح التفسري بالرأي 
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الروايات املوضوعة املخَتَلقة مستمسكًا للتفرقة بني الشيعة والسنة, ومل يدروا لألسف املذموم و
  من الذي سينتفع ويستفيد من هذه التفرقة املقيتة?

ة  إن دعوة التقريب بني املذاهب اإلسالمية التي ُتْرفع اليوم يف إيران, ليست سوى ضجَّ
نظار وإعطاء صورة جيدة عن حكومة إعالمية ودعاية سياسية واسعة, القصد منها جذب األ

إيران الشيعية يف العامل. إن نظرًة إىل قادة الشيعة يف إيران وزعامءهم الدينيني ومراجعهم تدل 
ة واملحبَّة الدينية بني  بوضوح عىل هذه  احلقيقة وهي أن التقريب بني املذاهب اإلسالمية واألخوَّ

ام إيران احلاليني,  اقة ال حقيقة املسلمني, عىل منهج ُحكَّ ليست سوى رؤيا وخياٍل وشعارات برَّ
  هلا عىل أرض الواقع.

دون من وسط جمتمع الشيعة اإلمامية يف إيران,  يف هذا اِخلَضّم هنض أفراد مؤمنون موحِّ
دعوا إىل النقد الذايت وإعادة النظر يف العقائد واملامرسات الشيعية املوروثة, ونبذ البدع الطارئة 

لة, وإصالح مذهب العرتة النبوية بإزالة ما تراكم فوق وجهه الناصع منذ واخلرافات الدخي
العصور القديمة من طبقات كثيفة من غبار العقائد الغالية واألعامل الرشكية والبدعية, 
واألحاديث اخلرافية واآلثار والكتب املوضوعة, والعودة به إىل نقائه األصيل الذي يتجىل يف 

القرآن الكريم وما وافقه من الصحيح املقطوع به من السنة املحمدية  منابع اإلسالم األصيلة:
الرشيفة عىل صاحبها آالف التحية والسالم وما أيَّدمها من صحيح هدي أئّمة العرتة الطاهرة 
ر هؤالء عن  ساعد اِجلّد وأطلقوا الِعنان ألقالمهم وخطبهم و حمارضاهتم  وسريهتم; وشمَّ

اهنض أهيا املسلم وامُح «التوحيد اخلالص, ولسان حاهلم يقول: إلزالة صدأ الرشك عن معدن 
هذه اخلرافات واخلزعبالت عن وجه الدين, واقِض عىل هذا الرشك الذي يتظاهر باسم 

  ».التقوى, وأعلن التوحيد وحطِّم األصنام
ي«لقد اعترب  دين  − » حيدر عيل قلمداران القمِّ وهو أحد أفراد تلك املجموعة من املوحِّ

, أن سبب هذه التفرقة هو جهل املسلمني بكتاب اهللا وسرية »طريق االحتاد«يف كتابه  − صلحني امل
ق الفرق اإلسالمية, إىل التقّدم خطوات مؤثرة  نبيه, وسعى من خالل كشف اجلذور األخرى لتفرُّ

لسيد نحو التقريب احلقيقي بني املذاهب. وال ريب أن جهود علامء اإلسالم اآلخرين مثل آية اهللا ا



    
 

 
 

  واجارش املرشوع مقدمة

أبو الفضل ابن الرضا الربقعي, والسيد مصطفى احلسيني الطباطبائي, وآية اهللا رشيعت 
سنكلجي, ويوسف شعار وكثريين آخرين من أمثال هؤالء املجاهدين يف سبيل احلق, أسوة 
ونرباس لكل باحث عن  احلق ومتطلٍِّع إىل جوهر الدين, كي خيطوا هم بدورهم أيضًا خطوات 

البحث والتحقيق التوحيدي, ُمتَّبِعني يف ذلك أسلوب التحقيق الديني ومتحيص مؤثرة يف طريق 
االدِّعاءات الدينية عىل ضوء التعاليم األصيلة للقرآن والسنة, ليعينوا ويرشدوا من ضلوا الطريق 

  وتقاذفتهم أمواج الرشك واخلرافات واألباطيل, ليصلوا هبم إىل بر أمان التوحيد والدين احلق. 
َي رسالٌة تقع مسؤوليتها عىل إن امل اد التوحيد هؤالء َهلِ ساعي احلثيثة التي مل تعرف الكلل لُِروَّ

عاتق اآلخرين أيضًا, الذين يشاهدون املشاكل الدينية ملجتمعنا, ويرون ابتعاد املسلمني عن 
  تعاليم اإلسالم احليَّة, السيام يف إيران.

ر هنا بأن هؤالء ا وا هذا وال يفوتنا أن ُنَذكِّ ملصلحني الذين نقوم بنرش كتبهم اليوم قد مرُّ
هلم عن مذهبهم اإلمامي القديم بمراحل متعددة, واكتشفوا بطالن العقائد الشيعية  خالل حتوُّ

كاإلمامة بمفهومها الشيعي والعصمة والرجعة والغيبة و... وكاملوقف مما  − اإلمامية اخلاصة 
ج  − شجر بني الصحابة وغري ذلك  وعىل مراحل, لذا فال عجب أن نجد يف بعض بشكل متدرِّ

كتبهم التي ألفوها يف بداية حتوهلم بعض اآلثار والرسوبات من تلك العقائد القديمة لكن 
كتبهم التالية ختلَّصت بل نقدت بشدة كل تلك العقائد املغالية واقرتبوا للغاية بل عانقوا العقيدة 

  اإلسالمية الصافية والتوحيدية اخلالصة. 
***  

  األهداف

ُمتثُِّل الكتُب التي بني أيديكم اليوم سعيًا لنرش معارف الدين  وتقديرًا ملجاهدات رجال اهللا 
  التي مل  تعرف الَكَلل. إن اهلدف من نرش هذه املجموعة من الكتب هو:

دين بصورة إلكرتونية عىل صفحات اإلنرتنت, وضمن أقراص  − ١ إمكانية تنظيم ونرش آثار املوحِّ
ف املجتمع عىل أفكارهم مضغوطة,  و بصورة كتب مطبوعة, لتهيئة األرضية الالزمة لتعرُّ

  التوحيدية وآرائهم اإلصالحية, لتأمني نقل قِيَم الدين األصيلة إىل األجيال الالحقة.
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ل مشعًال هيدي األبحاث  −٢ دين وأفكارهم يشكِّ التعريف بآثار هؤالء العلامء املوحِّ
م نموذجًا ُحيَْتَذى ملجتمع علامء إيران.التوحيدية و ينري الدرب لطال   ب احلقيقة ويقدِّ

هذه الكتب حتث املجتمع الديني يف إيران الذي اعتاد التقليد املحض, وتصديق كل ما  −٣
احني, إىل  يقوله رجال الدين دون تفكري, والذي يتمحور حول املراجع وحيب املدَّ

ال ثقافة التقليد بثقافة التوحيد, ويرهيم التفكري يف أفكارهم الدينية, ويدعوهم إىل استبد
كيف هنض من بطن الشيعة الغالة اخلرافيني , رجال أدركوا نور التوحيد اعتامدًا عىل 

  كتاب اهللا وسنة رسوله.
دين األطهار وأفكارهم, ينقذ ثمرات أبحاثهم اخلالصة من   −٤ إن نرش آثار هؤالء املوحِّ

الثقافة يف إيران هلذه اآلثار الَقيِّمة والتعتيم مقصِّ الرقيب ومن تغييب قادة الدين و
ف األّمة اإلسالمية بآراء   عليها, كام أن ترمجة هذه اآلثار الَقيِّمة لسائر اللغات ُيَعرِّ

ة.   املوحدين املسلمني  يف إيران وبأفكارهم النريِّ
***  

  آفاق المستقبل

فات والبدع وإىل املدينة الفاضلة ال شك أنه ال يمكن الوصول إىل جمتمع خاٍل متامًا من اخلرا
التي تتحقق فيها الطمأنينة يف ظلِّ رضا اهللا سبحانه وتعاىل, إال باتِّباع التعاليم النقيَّة األصيلة 

. إن هدف القائمني عىل نرش جمموعة آثار صللقرآن الكريم وسنة نبي الرمحة والرأفة 
دين هو التعريف بآثار هؤالء املجاهدين العلمي ني الكبار, كي تكون معرفة الفضائل املوحِّ

الدينية والعلمية هلؤالء األعزاء, أرضية مناسبًة لنمّو املجتمع التوحيدي والقرآين يف إيران 
  وقّوته, وذلك لنيل رضا اخلالق وسعادة  املخلوق.

نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وسيلة لعلّو درجات أولئك األعزاء, وأن يمّن 
  ينا بالعفو.  عل
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احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له, والصالة والسالم  عىل أرشف خلق اهللا وآخر 
  رسل اهللا حممد املصطفى وعىل آله األطهار وصحبه األبرار. 

وبعد, فقد كان املسلمون طول القرون املنرصمة سبَّاقني لآلخرين يف حتصيل العلم واملعرفة 
, اهللا تعلُّم العلوم املختلفة, وذلك بربكة تعاليم اإلسالم العزيز واتِّباعًا منهم لكالم رسولو

حتى صار العلامء املسلمون يف أواخر فرتة اخلالفة العباسية سادة العلوم يف عرصهم, وحتول 
 بيت احلكمة الذي تأسس يف بغداد يف النصف الثاين من القرن اهلجري الثاين يف عهد خالفة

هارون الرشيد العبايس, إىل أكرب مؤسسة علمية وبحثية يف العامل, وال يزال بيت احلكمة ُيعَترب 
مظهرًا من مظاهر احلضارة اإلسالمية وذلك بفضل نشاطاته الثقافية والعلمية يف املجاالت 
املختلفة من تأليف وترمجة واستنساخ وأبحاث متنوعة يف املجاالت العملية املختلفة سواء 

  طب واهلندسة أم العلوم اإلنسانية. ال
وال شك أن هذه القوة العلمية للمسلمني كانت بمثابة شوكة يف أعني أعداء اإلسالم, لذلك 
سعوا من خالل بثِّ أسباب الفرقة واالختالف بني املسلمني إىل حتطيم َعَظَمة اإلسالم هذه 

ألخوة السائدة بينهم, فأثار وسؤدده الذي يعود الفضل فيه إىل وحدة املسلمني ومتاسكهم وا
أعداء اإلسالم عواصف النزاعات والتفرقة بني  املسلمني كي حيجبوا مجال احلق عن أبصارهم, 

  وخيفوا شمس الدين املشعة خلف غيوم البدع واخلرافات. وكام يقول الشيخ سعدي الشريازي: 
 هلـــوى والرغبـــات أثـــارا الغبـــار فوقـــهلكـــن ا احلقيقــــــــــــــة مكـــــــــــــان مــــــــــــَزيٌن
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ـــار ـــتاله الغب ـــان اع ـــل مك ـــرى أن ك  أال ت
 

ــه النظــر ولــو كــان الرجــل بصــرياً   ال يقــع علي
 

إن املساعي املخطط هلا وعىل املدى الطويل ألعداء اإلسالم, ألجل إغالق أعني املسلمني 
عن حقيقة الدين وإضعاف املسلمني عن تعلُّم معارف الدين ونرشها, وإبعادهم عن سنة النبي 

ت إىل حدوث فجوة عميقة واختالف كبري يف أمة اإلسالم وأصبح أبناء األصيلة اهلادية, أد
ة من تبعات هذه الفجوة وآثارها املشؤومة.   اإلسالم اليوم يعانون بشدَّ

الِعدائية الرامية إىل حتريف تعاليم اإلسالم  وبموازاة مساعي أعداء نبي اإلسالم 
ٌص مؤمنون أطهار شفيقون هذا اخلطر, وتشوهيها وإدخال البدع املختلفة يف الدين, أدرك أشخا

رين عن ساعد اِجلد واجلهاد املتواصل إلحياء معامل اإلسالم والسنة النبوية األصيلة,  وهنضوا مشمِّ
أقالمهم وأخذوا يكتبون ويؤلفون يف نرش ثقافة  − بشجاعة منقطعة النظري− وتناولوا بأيدهيم 

قية بني أوساط الشيعة ُعبَّاد اخلرافات, اإلسالم األصيلة والعقائد اإلسالمية الصحيحة  الن
وصدحوا بينهم بنداء التوحيد بصوت عال أيقظ املتاجرين بالدين والبدع من نوم غفلتهم 
مذعورين! لقد ضحى هؤالء املوحدون الطالبون للحق واحلقيقة بمصاحلهم الشخصية فداء 

, وصاروا عن حق مصداقًا للحقيقة, وقدموا أرواحهم يف هذا السبيل هديًة رخيصًة للحق تعاىل
َ ُهۡم َيَۡزنُونَ ﴿ لقوله  تعاىل: َ َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َو  ِ َّ ۡوِلَآَء ٱ

َ
ٓ إِنَّ أ َ

َ
  .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢أ

إن ما جاء يف هذه املجموعة ليس سوى غيٍض من فيض املعارف اإللـهية, وُمنَْتَخٍب من آثار 
ينتمون يف بداية أمرهم لطائفة الشيعة.  لقد أرشق نور املوحدين الطالبني هللا تعاىل الذين كانوا 

اهللا يف صدورهم, وصار التوحيد نرباس حياهتم املباركة. لقد تم حترك هؤالء األفراد الذين 
كانوا مجيعًا يف بداية أمرهم من الطراز األول من علامء الشيعة يف إيران, يف مسريهتم التحولية 

بمعنى أن نظرهتم إىل املسائل العقائدية مل تتحول بشكل من مذهبهم القديم, خطوًة خطوًة; 
فجائي مرًة واحدًة, بل َحَصل هذا التحول بمرور الزمان وعىل إثر املطالعة والدراسة املتأنية 
والتواصل مع من يوافقهم يف أفكارهم, لذا من الطبيعي أن ال تنطبق بعض رؤى وأفكار هؤالء 

تاباهتم, مع عقائد أهل السنة واجلامعة واجتاهاهتم اإلصالحيني يف بعض مراحل حياهتم وك
الفكرية بشكل كامل; لكن رغم ذلك قمنا بنرش هذه املؤلفات كام هي نظرًا ألمهيتها يف هداية 
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شيعة إيران وغريهم من الناطقني باللغة الفارسية. كام أنه من اجلدير بالذكر أن الرؤى واملواقف 
تنطبق بالرضورة مع رؤى النارش والقائمني عىل نرش هذه  الفكرية املطروحة يف هذه الكتب, ال

املجموعة من الكتب, هذا عىل الرغم من أن هذه الكتب متثل بال ريب نفحًة من نفحات احلق 
  و نورًا من جانب اهللا هلداية طالبي احلقيقة البعيدين عن العصبيات والظنون التارخيية الطائفية.

نه للوقوف بشكل صحيح عىل رؤى وأفكار هؤالء األفراد, إن النقطة اجلديرة بالتأّمل هي أ
ال يمكن  االكتفاء بقراءة جملد واحد من آثارهم; بل ال بد من قراءة حياهتم بشكل كامل, كي 

ف بشكل كامل عىل كيفية حتوهلم  الفكري, ودوافعه وعوامله. فعىل سبيل املثال, ألف       يتم التعرُّ
درسى «قعي يف الفرتة األوىل من بداية حتوله الفكري كتابًا بعنوان آية اهللا السيد أبو الفضل الرب

, بحث فيه موضوع األئمة وادعاء الشيعة حول واليتهم »درٌس حول الوالية«أي » از واليت
إمامًا,  ١٢. واعترب أن عدد األئمة وإمامتهم ورئاستهم املبارشة للمسلمني بعد نبي اهللا 

حًا بذلك االعتقاد بوجود حممد بن احلسن العسكري وحياته حتى اآلن, بوصفه اإلمام  مصحِّ
حتقيق جدي يف أحاديث «الثاين عرش. لكن املؤلِّف نفسه ألف بعد عدة سنوات كتابًا باسم 

ووضع حتت ترصف القراء نتائج بحثه التي توصل إليها يف هذا املجال, وهي أن مجيع » املهدي
بوالدة ووجود املهدي إمام الزمان, روايات وأخبار األخبار والروايات التارخيية املتعلِّقة 

موضوعة وكاذبة. من هذا املثال ومن أمثلة مشاهبة أخرى يتبنيَّ أن أفضل طريق ملعرفة املسرية 
التحولية ألفكار هؤالء املوحدين وآثارهم هي قراءة جمموعة كتاباهتم بشكل كامل, مع األخذ 

ف   اهتم أو تأّخره زمنيًا. بعني االعتبار تقدم كل مؤلَّف من مؤلَّ
نأمل أن تكون آثار هؤالء املؤّلفني الكبار ومساعي القائمني عىل نرشها, سببًا للعودة إىل 

  مسرية األمن اإللـهية وعبادة احلق سبحانه وتعاىل اخلالصة.  

 نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وسيلة لغفران ذنوبنا وأن يساحمنا إذا وقعنا يف
اء وجيعلهم يف جوار رمحته, إنه رؤوف  خطأ أو زلل, وأن يرحم أرواح أولئك املؤلفني األعزَّ

  رحيم, واحلمد هللا رب العاملني.
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, والصالة والسالم عىل من بحكمته من يشاء , ويضلبرمحته من يشاء احلمد هللا الذي هيدي
   غ الدين بدعوته, وعىل مجيع األطهار األخيار من صحبه وعرتته.رسل لتبليأُ 

  وبعد:
فاهلداية نعمة إهلية ومنة ربانية, ال يملكها وال يستطيع الترصف فيها حتى املالئكة 

َ َيۡهِدي َمن يََشآُءۚ ﴿كام قال سبحانه:  ‡واألنبياء َّ ۡحَبۡبَت َوَلِٰكنَّ ٱ
َ
َ َتۡهِدي َمۡن أ إِنََّك 

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن وَُهَو 
َ
  .  ]٥٦[القصص:  ﴾٥٦أ

ت عىل وفاة املفكر اإلسالمي والعامل الداعية األستاذ حيدر عيل قلمداران  عدة سنوات مرَّ
رمحة اهللا عليه, وقد ُكتِبت سرية خمترصة عن حياته النضالية وآثاره العلمية وفاءًا لبعض خدماته 

  سالم والرشيعة اإلسالمية املقدسة يف إيران.الغالية النادرة اخلالصة التي قدمها لإل

 المولد والمنشأ  
.ق يف قرية  ه١٣٣٢ املوافق .ش ه ١٢٩٢ولد حيدر عيل بن إسامعيل قلمداران يف عام 

أراك من أعامل مدينة قم يف أرسة فقرية نسبيًا, تشتغل  −كم من طريق قم ٥٥عىل بعد » ديزجيان«
وكان رجًال  −املرحوم احلاج حيدر عيل  ن جده ألبيهأل »تفرش«من مدينة وأصله  .بالزراعة

 انتقل من تفرض إىل ديزجيان. −سخيًا جدًا, يقيض حاجات الناس وحيل مشاكلهم 

ه وهو ابن مخس سنوات, ومل يكن بإمكانه أن يسجل يف الكّتاب عند  إمام  زوجةتوفيت أمُّ
يدفع األجرة الشهرية, وكان يستطيع أن  احلي التي كانت تدّرس أبناء وبنات احلي; ألنه ال

, ومّرة حينام عجز الطالب عن إجابة ما تسأله ب ويستمع إىل دروس العجوزةيقف خلف البا
أن حيرض الدروس  السيدة له الصغري من خلف الباب, سمحْت » قلمداران«العجوزة وأجاهبا 

ة شغفه بالتعلّ ولكنه بسبب عدم امتالكه ثمن الدفا .جماناً  م كان يستخدم تر واألقالم, وشدَّ
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الدخان األسود لنار احلامم كحرب, وأعواد الثقاب كأقالم, واألوراق الزائدة التي يرميها 
  .أصحاهبا يف الشوارع, بدل الكراسات, ليستمّر يف دراسته

ألبيه من أصل ثالثة عرش ولدًا ذكورًا وإناثًا  ىكان حيدر عيل قلمداران الولد الوحيد املتبق
صغر بسبب األوبئة واألمراض الفتاكة, ثم فقد قلمداران والَده وهو ابن مخسة توفوا مجيعًا يف ال

عرش سنة. وكان والده رجًال رسيع الغضب ويعرتض عىل حضور ابنه احللقات التعليمية 
ويرغب بأن ينرصف ابنه إىل مساعدته يف األعامل الزراعية فحسب. فكان الشاب قلمداران 

عام الفطور كي يتمكن من الذهاب للمكتب للتعلم يف يضطر إىل حرمان نفسه من تناول ط
 يف أول النهار. مزرعةالصباح الباكر كي ال يأخذه والده معه لل

 الدعوة والنشاط عند األستاذ قلمداران  
بعد ميض سبعة وعرشين ربيعًا من عمره, ورزقه اهللا ثامنية أوالد (مخسة » قلمداران«تزّوج 

, فُعنيِّ »قم«يف مديرية الرتبية يف مدينة  ظَّفوَ تَ ثني من عمره ذكور وثالث إناث). ويف سن الثال
 يف بداية أمره كاتبًا حلسن خطه, ثم أصبح معلًام يف املدارس الثانوية التابعة ملديرية الرتبية.

وملا نضج علمه وانربى يف ميادين الثقافة بدأ يكتب مقاالت يف بعض اجلرائد مثل: جريدة 
 .يف مدينة طهران» وظيفة«يف مدينة قم, وصحيفة » شمهرسچ«وجريدة  » استوار«

, »قلمداران«أيضا تطبع األشعار الرائعة واملقاالت القيمة لألستاذ » يغام«وكانت جملة 
» طالقاين«تنرش املقاالت الفقهية التي يكتبها األستاذ, وكان آية اهللا » احلكمة«وكانت جملة 

 كتبان يف هذه املجلة.ي −رمحهام اهللا− » مهدي بازركان«واملهندس 

وهو − كان كثري الشغف بالقراءة والبحث ومطالعة الكتب اإلسالمية منذ صغره, وما لبث 
أن قرض الشعر وأصبح كاتبًا يف عدد من املجالت التي كانت تصدر يف  −يف ريعان الشباب

ر قلمه  عرصه يف قم وطهران, وعمل يف سلك التدريس يف مدارس مدينة قم, وكان يسخِّ
ابة املقاالت اإلسالمية التي يدافع فيها عن تعاليم الدين احلنيف, ويرّد عىل خمالفي اإلسالم, لكت

 ويدعو إلصالح األوضاع وإيقاظ مهم املسلمني. 

فمّرًة نرشت مديرية الثقافة يف مدينة قم مقاالً ينال من احلجاب اإلسالمي, فكتب األستاذ 
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ه هذا. فغضب رئيس إدارة الثقافة يف قم » ستوارا«ردًا قاطعًا عىل ذلك املقال ونرشت جملة  ردَّ
 .عىل األستاذ وهدده بالطرد من اإلدارة أمام اجلميع

يقول األستاذ: فاستأذنت ووقفت أمام املنصة اخلطابية ورددت عىل كالمه السخيف 
إىل  وهتديداته الواهية, وانتهت اجللسة بعد كالمي, ومل يستطع أن يفعل شيئًا; بل بحمد اهللا ُنقل

   .مدينة أخرى

 عالقة األستاذ قلمداران بالخميني  

قال األستاذ قلمداران: حيتمل أن السيد روح اهللا اخلميني كان وراء نقل رئيس مديرية 
الثقافة يف قم, إذ كان السيد اخلميني يف ذلك الوقت يعطي دروسًا يف األخالق يف قم, وكنُت 

ديرية الثقافة, أرسل إيلَّ شخصًا يقول إن السيد أحَرضُ دروسه أحيانًا. وعندما سمع بقضية م
اخلميني يريد أن يلقاك ويكّلمك, فلامَّ ذهبُت إليه استفرس مني عن املوضوع (أعني موضوع 
ة قال يل: ال ختف أبدًا فإهنم لن يستطيعوا  املقالة ضد احلجاب وردِّي عليها), فلامَّ بيَّنُت له القصَّ

ك, ولن أسمح ببقاء َجيل (تصغري رجل, ويقصد به رئيس مديرية  فعل يشء ضدَّ هذا الرُّ
ًة أخرى فُردَّ عليه وال ختشى شيئًا.  الثقافة) يف قم, فإن  قال شيئًا حول هذا املوضوع مرَّ
ًة إىل أن السيد اخلميني قال مرًة يف أحد دروس األخالق  (وباملناسبة أشار األستاذ قلمداران مرَّ

إذا نفخ الويلُّ بفمه انطفأ مصباح "ية ومقام الويل: تلك, يف معرض حديٍث له عن الوال
  قال األستاذ: فلام رأيت هذا النمط من التفكري لديه, مل أعد أحرض دروسه).  "!اخلليقة

 األستاذ قلمداران والشعر  

رغم أن األستاذ قلمداران مل يكن شاعرًا باملعنى األخص للكلمة, إىل أنه كان يمتلك قرحية 
» يغام«ن َينْظُِم أحيانًا بعض األبيات الشعرية, وكام ُذِكَر سابقًا كانت جملة شعرية حسنة, فكا

  تنرش بعض أشعاره.
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  بالشخصيات المعاصرة» قلمداران«صلة 

ف األستاذ قلمداران رمحه اهللا بعدد من الشخصيات املعروفة يف عرصه منهم:   َتعرَّ

 العالمة الشيخ حممد اخلاليص (رمحه اهللا)  − ١
 الكاظميةيف مدينة  م١٨٨٨العظمى حممد بن حممد بن مهدي اخلاليص املولود عام  آية اهللا

كبار علامء عرصه وحاز عىل درجة االجتهاد يف سٍن مبكرة جدًا, له آراء  بالعراق درس عىل
م١٩٦٣إصالحية كثرية, تويف يف بغداد عام  

من العلامء املجاهدين يف العراق. بدأت معرفة األستاذ » اخلاليص«العالمة الشيخ حممد 
اإلسالم «د ترمجة كتاب , واستمّرت بع»املعارف املحمدية«بالعالمة اخلاليص بسبب ترمجة كتابه 

وكتاب إحياء الرشيعة يف ثالث جملدات واآلثار األخرى للعالمة » سبيل السعادة والسالم
وأعقبت هذه األعامل الثقافية إرسال الرسائل واللقاء بني األستاذ والعالمة; حتى أن  .اخلاليص

رة اإلصالحية, ونستطيع أن  نشاهد عالئم هذا التغيري السيد اخلاليص تأثر بأفكار األستاذ املنوِّ
يف اآلثار التي نرشها اخلاليص فيام بعد, وكذا نرى هذا التأثري املشهود من املقدمة التي كتبها 

  , وهو يكتب:»قلمداران«لألستاذ » أرمغان آسامن = حتفة السامء«العالمة اخلاليص عىل كتاب 

ل املسلمني, ويف عرص نسيان يف عرص الغفلة وجتاه» قلمداران«شابٌّ مثل األستاذ حيدر عيل"
املسلمني للتعاليم اإلسالمية; بل يف عرص اجلاهلية, يوضح احلقائق اإلسالمية وينرشها بالشجاعة 

 "!التامة وبدون أي خوف من املعاندين اجلهال, فكيف نستطيع أن نشكر هذه النعمة العظيمة?

خ حممد مهدي اخلاليص (رمحه اهللا) تأّثر املؤلف كثريًا باملرجع الشيعي املصلح آيـة اللـه الشيـ
وقام برتمجة أغلب كتبه إىل الفارسية, لكنه جتاوز شيخه اخلاليص بخطوات أكثر انفتاحًا وخرج 
عن إمجاع اإلمامّية يف بعض املسائل كنفيه وجوب أداء مخس املكاسب واألرباح, وقوله بأن األئمة 

, بل هم علامء ربانيون وفقهاء صسوله االثني عرش ليس منصوصًا عليهم من قبل اهللا تعاىل ور
جمتهدون فحسب, وأفضل أهل عرصهم وأوالهم باالتباع, وألف يف هذا املوضوع كتابه الشهري 

                                                 
 .٣٣٧−٢٧٨انظر ترمجته وآراءه ودعواته اإلصالحية يف كتاب أعالم التصحيح واالعتدال للبديوي ص  −١ 
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 وقد تعرض بعد نرشه إىل حماولة اغتيال فاشلة من بعض املتعصبني الغالة.» طريق االحتاد«

وال رجعة وال عصمة مطلقة  كام قال قلمداران بأنه ال ثبوت إلماٍم غائٍب مستٍرت إىل اآلن
يف تبليغ رساالت ربه, ورأى كذلك من خالل دراسته لتاريخ  صألحد إال عصمة رسول اهللا 

زيارة القبور يف اإلسالم, عدم صحة نصب القباب وإقامة األرضحة عىل قبور الصاحلني سواء 
عني مستغيثني من أئمة آل البيت أو أوالدهم وجعلها مزارات حيج هلا الناس ويطوفون هبا دا

 ».بحث حول زيارة املزارات«ورأى ذلك من مظاهر الرشك يف العبادة, وألف يف ذلك كتابه 

يف أسفاره إىل بعض املدن العراقية وخاصة مدينة كربالء بكاشف » قلمداران«التقى األستاذ 
عند  ومها من العلامء األكابر» اهليئة واإلسالم«الغطاء وهبة الدين الشهرستاين مؤلف كتاب 

الشيعة اإلثني عرشية وتعّرف هبام من قريب, وكان يراسل العالمة اخلاليص وأحيانا 
 .الشهرستاين ويناقشه يف بعض املسائل الكالمية

 » بازركان«املهندس مهدي  − ٢
م يف طهران واحلاصل عىل الدكتوراه يف اهلندسة ١٩٠٥املهندس مهدي بازركان املولود عام 

  من فرنسا. 
ه ينقل لنا كيف تعّرف عىل املهندس بازركان, ويقول: بينام كنت واقفًا عىل األستاذ بنفس

الشارع بني القرية ومدينة قم وأنتظر وصول احلافلة وكنت أقرأ كتابا كي أستفيد وال أضيع 
وقتي باالنتظار, مّرت سيارة أمامي فيها بضعة أشخاص, ثم وقفت السيارة ورجعت إىل 

 .هبا مني أن أركب معهماخللف ووقفت أمامي, وطلب ركا

وأثناء الطريق انتبهُت إىل أن أحد الركاب هو املهندس بازركان (أول رئيس وزراء يف إيران 
أو  ١٣٧٠آنذاك (سنة » صناعة البرتول«م), و كان رئيس ١٩٧٩بعد انتصار الثورة, عام 

فط. وقال السيد ) وكان عائدًا من مدينة عبادان أثناء مهمة رسمية لألمور املتعلقة بالن ه١٣٧١
بازركان يل: تعجبُت جدًا, ملا رأيت شخصًا قرويًا يغرق يف املطالعة وهو ينتظر احلافلة. وكان 
هذا احلَدث سببًا يف عقد األلفة واملحبة بيننا حتى أن السيد بازركان استفاد كثريًا من كتاب 
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لسيد بازركان معجبا وكان ا». البعثة اإليديولوجية«يف تأليف كتابه » احلكومة يف اإلسالم«
ف الدكتور عيل » قلمداران«تأليف األستاذ » ارمغان آسامن= برشى السامء«بكتاب  وعرَّ

 رشيعتي عىل هذا الكتاب و وصفه له.

ومن اجلدير بالذكر أنه بعد إطالق رساح املهندس مهدي بازركان من السجن جاء عىل 
  .األقل مرتني إىل قم لزيارة األستاذ قلمداران

 تور عيل رشيعتي الدك − ٣
م يف خراسان, والذي يعترب ملهم الثورة اإليرانية ١٩٣٣الدكتور عيل رشيعتي املولود عام 

ه هاشمي ١٩٧٧م رغم أنه تويف قبلها بسنتني تقريبًا, عام ١٩٧٩التي قامت عام  م يف لندن. عدَّ
رية نرشها يف عدة رفسنجاين َمْعلًام أساسيًا يف إرساء النهضة اإليرانية, له أفكار إصالحية كث

  كتب من أمهها كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي.
, وبعدما سمع عن »قلمداران«تأليف األستاذ » ارمغان اهلي«رأى الدكتور عيل رشيعتي كتاب 

من الباحثني واملفكرين وأساتذة اجلامعات, وخاصة من املهندس بازركان, » ارمغان آسامن«كتاب 
رة اإلصالحية التي حيملها األستاذ تأثر أكثر فأكثر باألفكا , وهذا األمر بالذات »قلمداران«ر املنوِّ

محل الدكتور رشيعتي عىل كتابة رسالة إىل قلمداران من باريس يطلب فيها منه إرسال الكتاب  
 ).− ُكتَيِّب نرش يف ذكرى رشيعتي −  »ذكريات مانا«املذكور إليه. (أدرج نص هذه الرسالة يف كتاب 

الذي كان » أخروي«الدكتور رشيعتي إيل إيران قال ألحد أصدقائه وهو الدكتور وملا رجع 
من قريب, إن لقلمداران دور كبري يف اجتاهايت الفكرية وأشتاُق لرؤيته, فهال » قلمداران«يعرف 

  يرستم يل اللقاء به, لكن هذا اللقاء مل يتحقق مع األسف, ولبى الدكتور رشيعتي نداء ربه, رمحه اهللا.

 » مطهري«األستاذ الشيخ مرتيض  − ٤
هـ يف خراسان, تتلمذ عىل كبار علامء الشيعة ١٣٣٨األستاذ مرتىض مطهري املولود عام 

كصدر الدين الصدر واخلميني, وكان من األعضاء البارزين يف إدارة احلكم بعد قيام الثورة 
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  .هـ, وله مؤلفات كثرية١٣٩٩وقد تم اغتياله يف طهران عام 
تاذ الشيخ مطهري أيضًا من املعجبني بقلمداران, ولكنه مل يكن يظهر حبه لألستاذ كان األس

إن مطهري قال له » قلمداران«قلمداران خوفًا من لوم زمالئه من علامء الدين. وكام قال السيد 
بٍخ بٍخ! أحسنَت يا سيد "مرًة حينام التقيا يف أحد الشوارع بعد اخلروج من إحدى املحارضات: 

  ."فاستمتعت به جدًا و وجدته كتابًا ممتازاً » ارمغان آسامن«ن, لقد قرأُت كتاَبَك قلمدارا

 آيت اهللا العظمى حسينعيل منتظري  − ٥
ة متميَّزة منذ  كان بني هذا الفقيه القدير رفيع الشأن واملرحوم قلمداران صداقة ومودَّ

نية, دون أن يفصح عن سنوات قبل الثورة, وكان منتظري حيب كتابات قلمداران ونظرته الدي
عى هي التالية:   ذلك لآلخرين. والشواهد الدالَّة عىل هذا املُدَّ

لألستاذ قلمداران » اخلُمس«ألف) عندما سمع الشيخ منتظري بقضية طباعة ونرش كتاب 
ريال وقال: هذا  ١٠٠٠يف أصفهان, أرسل عن طريق املرحوم السيد هاشمي مبلغ 

  طباعة كتاب اخلُْمس! أيضًا مشاركة من قبيل يف تكاليف
وأذكر أن املرحوم قلمداران كان يقول: ملا ُأطِلق رساح الشيخ منتظري من السجن 

فلام ذهبُت إىل لقائه ». عشقعيل«ُقَبيل انتصار الثورة جاء إىل منزله يف قم الكائن يف حي 
  يف منزله رحب يب أشّد الرتحاب وأبدى رسوره البالغ هبذا اللقاء ثم قال ملن حوله 

مبتسًام مازحًا بلهجته احللوة: هذا هو األستاذ  −وأكثرهم من طالب العلوم الدينية  −
  قلمداران الذي أخذ منا اخلُمس وحرمنا منه!

فهذا يدل عىل أن هذا الفقيه الكبري كان واقفًا متامًا عىل الرأي االستثنائي الذي ال 
  حلرب.سابقة له لألستاذ قلمداران حول انحصار اخلمس يف غنائم ا

ب) طبقًا لقول املرحوم قلمداران, كان الشيخ منتظري منذ سنوات قبل انتصار الثورة 

                                                 
 .٢/٨١٧انظر ترمجته يف كتاب تراجم الرجال ألمحد احلسيني  −١ 
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س طالبه يف مدينة  املثري والفريد الذي » احلكومة اإلسالمية«كتاب » نجف آباد«يَدرِّ
  ألفه قلمداران.

هـ.ش. (املوافق ملا بني عامي ١٣٦٧حتى  ١٣٦٣ج) من اجلدير بالذكر أنه بني السنوات 
مرات للجلطة الدماغية,  ٣م) وبعد أن  تعرض املرحوم قلمداران ١٩٨٨إىل  ١٩٨٤

وأصبح طريح الفراش يف املستشفى, قام الفقيه الشيخ منتظري بلطفه وكرمه بإرسال 
, خشية أن يكون − عرب أحد علامء الدين  − مبلٍغ كبٍري من املال ألرسته, مرتني متواليتني 

لعالج. وقد شكرت أرسة املرحوم قلمداران يف كلتا بحاجة إىل املال ألجل الدواء وا
نت موقفه, واعتذرت عن قبول املال لعدم حاجتها  املرتني لطف الشيخ املنتظري وثمَّ

  إليه.  هذا أيضًا عالمة أخرى من عالمات املحبة بني األستاذين املرحومني. رمحهام اهللا!

  األخرى في حياتهوالحوادث المؤلمة » قلمداران«حادثة اغتيال األستاذ 

ُقَبيل −» دراسة نصوص اإلمامة − طريق االحتاد «كتابه » قلمداران«عندما نرش األستاذ  −١
أرسل الشيخ مرتيض حائري نجل آية اهللا الشيخ عبدالكريم احلائري  −انتصار الثورة 

مؤسس احلوزة العلمية يف قم رجًال إىل األستاذ وطلب منه أن يأتيه إىل بيته, وملا ذهب 
? »نصوص اإلمامة«ألستاذ إىل بيت احلائري, قال له احلائري: أأنت ألفت كتاب ا

فأجاب األستاذ: أنا ال أقول أنا مل أكتبه! ولكن ال ُيرى اسمي عىل الكتاب! قال له 
احلائري: يمكن أن ُتقتل بسبب تأليف هذا الكتاب! قال األستاذ: ما أسعدين! لو ُأقتل 

ائري: لو بإمكانك أن جتمع الكتاب من السوق فافعل, من أجل عقيديت, ثم قال له احل
ثم ادفنه أو أحرقه! فأجاب األستاذ: ليس هذا بإمكاين, طبعه رجٌل آخر ونرشه, وأنت 
لو بإمكانك اشرت مجيع النسخ واحرقها, ومن جانب آخر يطبع آالف الكتب للدعاية 

 مؤلفيها?!للشيوعية وتبليغ البهائية, فلامذا ال تقفون أمام هذه الكتب و

وبعد ُمِيضّ بضعة أشهر عىل انتصار الثورة, ويف ليلة العرشين من شهر رمضان املبارك 
م) عندما كان األستاذ عىل عادته يأيت يف هذا الشهر ١٩٧٩هجرية شمسية ( ١٣٥٨سنة 

أرسله املتعصبون ُعمُي −إىل مسقط رأسه قرية ديزجيان ويقيم فيها, دخل رجٌل مأجور 
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بيَت األستاذ يف منتصف الليل وأطلق  −بجواز قتل املرحوم قلمدارانالبصرية وأفتوه 
عليه رصاصًة وهو نائم, ثم فّر, ولكن رغم قرب املسافة من اهلدف, َجَرَحت 

ت يف أرض الغرفة!  .الرصاُصة برشَة رقبة قلمداران فقط واستقرَّ

قم وسأله عن وُنقل عن األستاذ أنه قبل يوم من حادثة االغتيال جاءه رجٌل من مدينة 
 آرائه وعقائده, وكذا سأله عن الكتاب أيضًا!

مما الشك فيه أن تأليف كتاب اخلمس وطريق االحتاد كانا من األسباب الرئيسية 
 .ملحاولة اغتياله تلك

عىل كل حال, مل يشأ اهللا أن ُيقتل األستاذ, وبعد هذا احلادث كان يأيت القرية ويداوم 
ُ َلَا ﴿نًا بقوله تعاىل: عىل أنشطته كام يف السابق مؤم َّ َّ َما َكَتَب ٱ ِ ٓ إ قُل لَّن يُِصيبََنا

َٰنا   .]٥١[التوبة:  ﴾ُهَو َمۡولَ
طبقًا لرواية شهود العيان من أهل القرية الذين كانوا يف تلك الليلة مشغولني بسقاية 

 بساتينهم, يمكن رشح حادثة االغتيال تلك بالصورة اآلتية:   

عة أشخاص راكبني سيارًة إىل القرية يف ليلة العرشين من شهر دخل ثالثة أو أرب
رمضان, وأوقفوا السيارة عىل جرس القرية جاهزًة ومستعدًة للفرار الرسيع. ودخل 
اثنان منهم منتصف الليل بيَت األستاذ وَكَمنَا يف حديقة البيت بني األشجار, وكان أبناء 

, ولكنهم كانوا يرون متعجبني أن األستاذ يقفلون الباب مرات عديدة من الداخل
الباَب مفتوٌح, لكنهم مل ينتبهوا أصًال إىل الكارثة التي تنتظرهم. ويف منتصف الليل 
بعدما رأى املهامجون أن الكل قد ناموا, دخل الضارب معه املصباح الكاشف 

ة ال ومسّدسه, غرفَة النوم اخلاصة باألستاذ. وكانت زوجة األستاذ قلقة كثريا تلك الليل
 !تستطيع النوم, وحينام رأت الوارد ظنت أنه ابنه عيل فنادت: عيل

وخاف القاتل وأطلق النار برسعة عىل األستاذ وفّر من البيت, وكانت زوجة األستاذ 
ترصخ وال تستطيع أن تتكلم من شّدة الفزع. وكذا األوالد بعدما سمعوا صوت الطلقة 

اَج السيد, واجتمع أهايل القرية ونقلوا األستاذ النارية كانوا يرصخون ويقولون: قتلوا احل
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وبعد أيام جاء شابٌّ ومن ظاهره ». كامكار«من القرية إىل مدينة قم وأدخلوه يف مستشفى 
فرأى أنه دخل » قلمداران«أنه كان من طلبة العلم وسأل عن األستاذ, وتابعه ابن األستاذ 

 .دينة قميف م» خيجال قايض«إحدى احلوزات العلمية يف حملة 

واحلادثة املؤملة األخرى التي أثرت عىل حياة األستاذ هي وفاة أحد أبناءه يف سنة  −٢
, وتأمل األستاذ كثريًا بسبب هذا احلادثة املؤسفة, حتى أدى ذلك  ه١٣٩٩ش/١٣٦٠

إىل إصابته بجلطة دماغية, ومل يستطع أن يستمر يف التأليف ولكنه مل يرتك القراءة إىل 
 .حد اإلمكان

 قم. » ساحل«هي سجنه يف سجن » قلمداران«احلادثة املؤسفة األخرى يف حياة السيد  −٣

ذكر األستاذ هذه الواقعة وقال: كنت يف أحد األيام مستلقيًا عىل رسير املستشفى إثر 
السكتتني اللتني أصبت هبام, فجاء رجالن من قبل حمكمة الثورة واعتقالين بتهمة معارضة 

كتبي ونقالين إىل السجن, وحتى أهنام مل يسمحا يل بأخذ األدوية التي الثورة, وظفرا ببعض 
كنت أحتاج إليها, وكنت يف ذاك الوقت مصابا بأمراض خطرية وحتى أنني مل أستطع أن 
أسيطر عىل بويل, وكنت أمحل اجلهاز اخلاص للمواقع الرضورية. ويف السجن مل يكن معي 

سورًا, وعانيت حتى الفجر من الربد القارص. و إال بطانية صغرية, وكان زجاج الغرفة مك
مل أستطِع أن أتناول طعام الَعشاء; ألن بقية املسجونني هنبوا الطعام. ناولني فقط أحد 

 .املسجونني بقية طعامه. وملا رأيت الوضع يف السجن نويت الصيام من فجر اليوم التايل

ئبا عن اخلميني (وجديٌر بالذكر وذهب أوالدي إىل بيت آية اهللا املنتظري وكان آنذاك نا
معرفة قديمة وكان األستاذ » قلمداران«أنه كان بني آية اهللا املنتظري وبني األستاذ 

يف نجف آباد » احلكومة يف اإلسالم«يقول: أن آية اهللا املنتظري كان يدّرس كتايب 
موا  إصبهان), ويف الصباح رأيت أن بعض حرس الثورة دخلوا السجن مضطربني وقدَّ
االعتذار وأخرجوين من السجن واتصلوا بأبنائي كي حيرضوا يل بعض األلبسة, ثم 

 .رهنوا وثيقة استمالك البيت وأطلقوين

لو مل تكن هناك عالقات ودية بني األستاذ وبني آية اهللا ثم ال فضل اهللا,  اآلن تصوروا لو
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 املنتظري كيف كانت الثورة وحرسها سيتعاملون معه?!

خاموش =  یجماهدهتا«ن إدارة الثقافة يف قم أقامت معرضا باسم وجديٌر بالذكر أ
يف هذه املدينة ووضعوا بعض كتب األستاذ عىل مرأى الناس كأن » املجاهدات الصامتة

هذه الكتب حتمل األفكار والعقائد االنحرافية, كام أهنم وضعوا بعض الوثائق 
  .واملستندات ضد آية اهللا املنتظري يف هذا املعرض أيضاً 

  وحّريته» قلمداران«الخلق الرفيع عند األستاذ 

كان رمحه اهللا طوال حياته رجًال صادقًا, عفيفًا, صادق الوعد, عابدًا, زاهدًا, شجاعًا, سخيًا 
ورصحيًا. ومجيع من كان هلم صلة باألستاذ كانوا يبجلونه ويعرفون عنه أنه رجل عظيم, بسيط 

جتامعية وغري معتٍن بالطعام واللباس; كأنه اقتدى باألخالق العيش, بعيد عن الرياء والتكلفات اال
 .احلسنة بأكابر الدين احلنيف, وكانت حياته تشبه حياة السلف وقائدي األمة اإلسالمية

ومع أنه كان رجًال قد طبََّقت ُشهرُته اآلفاق وكان باستطاعته أن يقفز إىل املدارج احلكومية 
مرفهًة, إىل أن زهده يف الدنيا منعه من أن يضحي بالعلم  الرفيعة ويوفر لنفسه وألرسته حياةً 

والتقوى يف سبيل التقية واخلرافات واألباطيل املرّوجة يف البيئة اإليرانية; بل وقف مع احلق 
 !صامدا ًورفض املتع املادية احلقرية. فام أسعده

  قلمداران«اآلثار العلمية وتأليفات األستاذ« 

بحوث التي كان األستاذ يكتبها يف اجلرائد واملجالت املختلفة, ترك إضافة إىل املقاالت وال
لنا أيضا ثروة ثمينة من الكتب; ألف بعضها وترجم البعض اآلخر من العربية إىل الفارسية, 

 :وكلها كتب نفيسة, منها

وهذا الكتاب من آثار العالمة اخلاليص, وقد ترجم » املعارف املحمدية«ترمجة كتاب  −١
 .م)١٩٥٦. ش. حسب التقويم اإليراين (يطابق سنة  ه ١٣٣٥سنة  وطبع قبل

تأليف العالمة اخلاليص, وكان كرسالة يوضح فيها العالمة » إحياء الرشيعة«ترمجة كتاب  − ٢
 .وطبعه» آئني جاويدان«اخلاليص بعض املسائل الفقهية, وترمجه األستاذ بعنوان: 
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وهذا » إلسالم سبيل السعادة والسالما«ترمجة كتاب » آيني دين يا أحكام اسالم« −٣
وطبعه يف » قلمداران«الكتاب أيضا من مؤلفات العالمة اخلاليص, وترمجه األستاذ 

 . ه١٣٧٦سنة 

م. وهذا الكتاب ١٩٦١املشهور يف سنة » أرمغان آسامن = برشى السامء«تأليف كتاب  −٤
 ».الوظيفة«قد نرشه من َقبل ضمن سلسلة مقاالت يف جريدة 

» اجلمعة«يف إثبات وجوب صالة اجلمعة, وهذا الكتاب ترمجة لكتاب » مغان إهليار« −٥
 .تأليف العالمة اخلاليص

 . ه١٣٦٢رسالة يف احلج أو املؤمتر اإلسالمي العظيم يف سنة  −٦

, وهذا الكتاب خمطوط بخطه »االستمالك يف إيران من وجهة النظر اإلسالمي«رسالة  −٧
 .ومل يطبع إىل اآلن

 .÷اإلمام احلسني  قيام −٨

حكومت در اسالم = احلكومة يف «تأليف املجلد األول من كتاب نفيس باسم  −٩
مبحثا, ومل يكتب مثله  ٦٨ودرس أمهية احلكومة وكيفية تأسيسها يف ضمن » اإلسالم

 .ِمن قبل يف إيران, بل وإىل اآلن ليس هلذا الكتاب نظري يف املحافل العلمية يف إيران

اذ أنه قال: كان آية اهللا املنتظري يدّرس هذا الكتاب يف نجف آباد وُسمع من األست
 .إصبهان قبل ثورة اخلميني

وبني األستاذ السبب الدافع لتأليف هذا الكتاب وقال: رأيت يف املنام ليلة اإلثنني 
من اهلجرة أنني مع بعض اإلخوة يف  ١٣٨٤السابع والعرشين من شهر حمرم سنة 

سني وأنا البّد أن أغسل جثامنه وسائر اإلخوة يساعدونني يف كربالء, وكأنه تويف احل
هذا املهام, فتهيأت نفيس وقصدت الوضوء قبل كل يشء. فاستيقظت من النوم. 
وعّربُت نومي بأين سأغسل وجه اإلسالم من اخلرافات واألوهام بتأليف هذا الكتاب 

فشكرا هلذه النعمة والكتب األخرى وأظهر للناس الوجه احلقيقي الساطع لإلسالم. 
 .بدأت بصالة قيام الليل, واحلمد هللا
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 يف العطلة الصيفية. » ديزجيان«ثم من الغد بدأت بتأليف هذا الكتاب وكنت يف قرية 

, هذا الكتيب الصغري ترمجة لوصية العالمة اخلاليص يف »هل هؤالء مسلمون?«رسالة  −١٠
» هل هم مسلمون?«عنوان: وقد أماله سكرتريه, ثم طبع ب  ه١٣٧٧املستشفي سنة 

وهي » ايران در آتش ناداين = إيران يف نار اجلهل«ويف ضمنه رسالة قصرية باسم: 
من مؤلفات العالمة » رش وفتنة اجلهل يف إيران«ترمجة بعض املواضع من كتاب 

  .اخلاليص
يف مخس جملدات » راه نجات از رش غالت = طريق النجاة من رش الغالة«جمموعة  −١١

بحث يف الوالية  − ٣اإلمامة,  − ٢علم الغيب,  −١عىل املباحث التالية: يشتمل 
بحث يف الغلو والغالة وطبع  − ٥بحث يف الشفاعة,  −٤وحقيقتها (مل يطبع بعد), 

زيارت «بحث يف حقيقة الزيارة وعامرة املقابر وطبع باسم  −٦ضمن بحث الشفاعة, 
نسخة تقريبا و نرش بني  ٥٠منه  (طبع باآللة الكاتبة القديمة وصورت». وزيارتنامه

 حمبي قلمداران فقط).

وطبع بمساعدة املهندس بازركان يف رشكة األسهم, ومنعت السلطة » الزكاة«كتاب  −١٢
 .الدينية نرش هذا الكتاب إىل حني

ألفه األستاذ بعد كتاب الزكاة, ومل يطبع هذا الكتاب ألن احلوزات » اخلمس«كتاب   −١٣
حساسية خاصة حول هذا املوضوع, ونسخه بعض زمالء األستاذ وعلامء الشيعة هلم 

رضا «و » نارص مكارم شريازي«باآللة الكاتبة يف إصفهان ونرشوه, وكتب آية اهللا 
عن » قلمداران«وغريمها ردودا عىل هذا الكتاب القيم, وأجاب األستاذ » استادي

 .»اخلُْمس«مجيع هذا الردود وضمها إىل كتابه 

, ومن املعلوم أن الشيعة تشتعل برسعة عند »اه احتاد = طريق اإلحتادشاهر«كتاب  −١٤
سامع مسألة اإلمامة. وهذا الكتاب اشتمل عىل مباحث اإلمامة والوقائع بعد رحلة 

. واإلمامة اخلالفة وموضوع ساعدة, , واجتامع الصحابة يف سقيفة بنيالرسول
 .اد قليلةوهذا الكتاب ُنرش من ِقَبل بعض زمالء األستاذ بأعد
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 − من الرجال املذهبيني الشيعة−, »ذبيح اهللا حماليت«قبل الثورة بعّدة أعوام كتب  −١٥
وأدرج » رضب شمشري بر منكر غدير = رضبة السيف عىل منكر الغدير«رسالًة باسم 

برسالة » قلمداران«يف رسالته مباحث زائفة ختالف احلق والعقل. فأجابه األستاذ 
 ».= ردٌّ من رجل قروي عىل آية اهللا حماليت ايت به آية اهللا حماليتپاسخ يك ده«عنواهنا: 

ودرس فيه مهام احلكومة اإلسالمية » احلكومة يف اإلسالم«املجلد الثاين من كتاب  −١٦
 .واحلاكم املسلم

  ».  سنة الرسول من عرتة الرسول«رسالة  −١٧
 .كان هذا نموذجًا خمترصًا عن مؤلفات األستاذ قلمداران

ومن اجلدير بالذكر أنه باإلضافة إىل املؤلفات واملصنفات وترمجِة الكتب ونرش املقاالت 
والبحوث الدينية والذب عن حوزة الدين, كان األستاذ يلقي اخلطب والدروس الدينية 
والثقافية العديدة يف طهران (مسجد كذر وزير دفرت أيام آية اهللا الربقعي) ويف تربيز وأصفهان, 

خطبة مهمة يف صحن قرب احلسني يف كربالء حينام زارها, وطبعت هذه اخلطبة مع  وكذا ألقى
  ».زيارت و زيارتنامه«كتاب 

 وفاة األستاذ  

تويف هذا العامل النحرير يف يوم اجلمعة التاسع والعرشين من شهر رمضان املبارك عام 
املشاق  سنة بعدما حتمل ٧٦وقد مىض من عمره  ش)  ه ١٣٦٨ارديبهشت  ١٥(  ه١٤٠٩

واملتاعب يف سبيل نرش احلقائق اإلسالمية والوقوف أمام البدع واخلرافات املوجودة يف 
املجتمع, وكان عمره سّت وسبعون سنة, ودفن عرص ذلك اليوم يف مقربة قم يف آخر شارع 

 .ما حرض بعض أصدقائه وتالميذه جنازته (جهارمردان), بعد

  

                                                 
 :وحدين عىل شبكة اإلنرتنتاملومنشور يف موقع جمموعة  ,طبعت ضمن هذه املجموعةبعض كتب األستاذ  −١

http://www.mowahedin.com 
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هر البدعة املرّوجة يف املجتمع اإليراين, وقد صىل وكان حفًال بسيطًا خاليًا عن مجيع مظا
 .عليه العالمة املوحد مصطفى حسيني طباطبائي

  فريض اهللا عنه وعن سائر الدعاة املصلحني.
  

كتور حنيف   ا
م،  و  ٥/٤/٢٠١٠ه. ق. املطابق لـ  ٢٠/٤/١٤٣١

  ه. ش.١٦/١/١٣٨٩
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بني أيديكم أهيا القراء املحرتمون, أحدث وأكمل  الذي» اخلمس«النسخة احلالية من كتاب 
نسخة مصححة ومنقحة هلذا الكتاب تصدر حتى اآلن. يمكن تلخيص األعامل التي قام هبا 

ح يف هذه النسخة اجلديدة بالنقاط التالية:   املُنَقِّ
) اختيار عناوين ألقسام الكتاب تتناسب مع مضامينه أكثر من العناوين القليلة التي كان ١

  املؤلف قد وضعها.
, دون أن يؤثر ذلك أدنى تأثري عىل أصالة وضبطه بشكل كامل) تنقيح املتن وتصحيحه ٢

  املطالب واألفكار التي طرحها املؤلف.
  ) تدقيق اآليات القرآنية املنقولة يف الكتاب.٣
تدقيق األحاديث املنقولة يف الكتاب عن كتب احلديث, وضبطها والتأكد من صحة ) ٤

  النقل.
) إكامل التوثيق وبيان املصادر واملراجع يف احلوايش السفلية حيث أن الكتاب كان يفتقد ٥

كثريًا من اإلحاالت يف احلاشية, كام متت إضافة مصادر أخرى ملا ذكره املؤلف يف املتن 
  ملن أراد املزيد من االطالع من القراء الكرام.

  ) تصحيح عناوين الفصول وتعديلها وتنقيحها.٦
م عمل تم إنجازه يف هذه الطبعة اجلديدة لكتاب اخلمس هو أهنا مجعت كل ما كتبه ) أه٧

املؤلف حول موضوع اخلمس يف هذا الكتاب. ومن اجلدير بالذكر أن املؤلف رمحه اهللا 
, ولكن ملا كانت »اخلمس يف احلديث والفتوى«كان قد ألف ُكَتيِّبًا صغريًا منفصًال باسم 

ك الُكَتيِّب موجودة أيضًا يف أصل كتاب اخلمس الكبري, تم األحاديث املوجودة يف ذل
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االقتصار عىل إضافة فتاوى علامء الشيعة يف إباحة اخلمس وحتليله لشيعتهم إىل النسخة 
احلارضة. إضافًة إىل ذلك, فقد كتب بعض علامء الشيعة يف احلوزة العلمية يف قم ردودًا 

تاب اخلمس يف طبعته األوىل مل يضم تلك عىل كتاب اخلمس فردَّ املؤلف عليها, لكن ك
الردود وال رد املؤلف عليها, فتم إحلاق تلك الردود وإجابة املؤلف عنها يف هناية هذه 
النسخة املنقحة اجلديدة للكتاب, لذا يمكننا أن ندعي أن النسخة احلارضة ُتَعدُّ أكمل 

  نسخة تصدر حتى اليوم لكتاب اخلمس وأمتها.
ن يتقبل منا هذا العمل وأن ينال عملنا رضا اهللا وتقدير روح ذلك األستاذ نسأل اهللا تعاىل أ

  اجلليل رمحه اهللا.
  د. حنيف زرنكار

  بالفارسية ُمنَقِّح الكتاب
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ملا تضمن الكتاب احلايل عددا من املباحث احلديثية رأينا من الرضوري أن نعرف القراء 
طلحات علم احلديث التخصصية هبذه املصطلحات وبالعبارات الكرام الذين ال علم هلم بمص

وذلك حسب اصطالح علامء  الشائعة التي استخدمها املؤلف املحرتم يف مباحث الكتاب.
  الشيعة.

  هناك ثالثة معايري يمكن تقسيم األحاديث عىل أساسها:
 درجة الصحة. − ١

 عدد الرواة. − ٢

 اتصال سلسلة السند أو انقطاعها. − ٣

  سم األحاديث حسب درجة صحتها إىل مخسة أقسام:تنق
: وهو يف علم احلديث عند الشيعة كل حديث اتصل سنده من راويه احلديث الصحيح −١

 إىل املعصوم برجال موثقني إماميي املذهب.

: هو احلديث املتصل برواة كلهم إماميون ممدوحون ولكن مل ترد أقوال احلديث احلسن −٢
يل تنص عىل عدالة كل واحد من رواته و وثاقتهم أو كان بعض عن أئمة اجلرح والتعد

 رواته من املمدوحني وبقية الرواة من املوثقني.

: هو اخلرب الذي تتكون سلسلة سنده من رجال رصحت كتب رجال احلديث املَُوثَّق −٣
 الشيعة بوثاقتهم يف الرواية سواء كانوا من الشيعة اإلمامية أم مل يكونوا.

: هو اخلرب الذي تتكون سلسلة سنده من رواة إماميي املذهب وإن مل يرد القوياحلديث  −٤
 عن علامء الرجال ذم وال مدح أو تعديل لرواته.
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 : هو احلديث الذي مل تتوفر فيه أي من الرشوط السابقة وله أنواع عديدة.احلديث الضعيف − ٥

  كام تنقسم األحاديث من حيث عدد رواهتا إىل جمموعتني:
: هو احلديث الذي رواه عدد كبري من الرواة يستحيل تواطؤهم عىل ديث املتواتراحل −١

 الكذب.

: هو احلديث الذي مل يصل عدد رواته يف كل طبقة من طبقات السند إىل حديث اآلحاد −٢
حد التواتر وال يمكن اجلزم بصحته. وكل حديث غري متواتر هو خرب آحاد, حتى لو 

 ند أكثر من شخص واحد.كان رواته يف بعض طبقات الس

  وتنقسم األحاديث من حيث اتصال سندها أو انقطاعه إىل ثامنية أقسام:
: هو احلديث الذي مل يقع يف سلسلة سنده أي انقطاع يف الرواة بني راويه احلديث املسند −١

وحتى اإلمام, أي أن كل راٍو من رجال سنده سمع احلديث من الراوي الذي قبله يف 
 شكل مبارش ونقله عنه وهكذا حتى يصل آخر راٍو إىل اإلمام.سلسلة السند ب

: هو احلديث الذي اتصل سنده من كل راٍو إىل الراوي الذي قبله سواء احلديث املتصل −٢
 وصل السند يف هنايته إىل اإلمام أم توقف عند غري اإلمام.

فعله أو تقريره  : هو احلديث الذي ُأضيف آخر سنده إىل قول اإلمام أواحلديث املرفوع −٣
قال اإلمام كذا أو رأيت «سواء كان يف سنده إرسال أو مل يكن, كقول صحايب اإلمام: 

  ».اإلمام يفعل كذا أو كنت يف حرضة اإلمام ففعلت كذا ومل ينكر اإلمام عيل
: هو احلديث الذي تنتهي سلسلة سنده بأحد الرواة وال تصل إىل احلديث املوقوف −٤

مثل هذه الرواية ال تعد حديثًا بل هي قول ألحد الرواة. اللهم إال أن  اإلمام. يف احلقيقة
  توجد قرائن تعطي حسب العادة الطمأنينة بأن هذا كالم الراوي صدر عن اإلمام.

: هو احلديث الذي بعض رجال سنده جمهولون, أو ليس هناك ثقة احلديث املقطوع −٥
حلديث لدى أهل السنة فاحلديث وطمأنينة باتصال سنده باإلمام. أما يف مصطلح ا

  املقطوع هو كل حديث مروي عن أحد التابعني أو ُمبنيِّ لفعله.



    
 

 
 

  احلديث علم مصطلحات

: هو احلديث الذي مل يسمع راويه من اإلمام ومع ذلك روى حديثه عن احلديث املرسل −٦
ح  اإلمام دون واسطة, أو رواه عن اإلمام عرب واسطة ولكنه نيس أن يذكرها ورصَّ

مل يذكر الواسطة بينه وبني اإلمام إما عمدًا أو سهوًا, أو أنه ذكر  بنسيانه هذا, أو أنه
, سواء كانت »عن بعض أصحابنا«أو » عن رجل«الواسطة عىل نحو مبهم كقوله: 

  الواسطة التي تم حذفها شخص واحد أو أكثر.
: هو احلديث الذي مل يتصل سنده باإلمام سواء وقع االنقطاع يف بداية احلديث املنقطع −  ٧

  السند أو يف وسطه أو يف آخره وسواء كان الراوي الساقط من السند واحدًا أم أكثر.
: هو احلديث الذي سقط يف سلسلة سنده راويان فأكثر. وبعضهم احلديث املُْعَضل −٨

خصص سقوط الرواة يف وسط السند وقال إن احلديث املعضل هو احلديث الذي 
بداية سنده أو وسطه أو آخره راويان  سقط يف وسط سنده راويان فأكثر أو سقط يف

  فأكثر.
  د. حنيف
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 األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة ,العاملني رب هللا احلمد ,الرحيم الرمحن اهللا بسم
  ,وبعد ,أمجعني امليامني األبرار األخيار وصحبه الطاهرين الطيبني آله وعىل حمّمدٍ  نبيِّنا واملرسلني
 وغريها والزراعات والصناعات والتجارات املكاسب أرباح مخس دفع جوبو مسألة فإن

 سائر هبا وفارق عرشي االثني اإلمامي املذهب فقه هبا اختص التي املسائل من ..املكاسب من
 آثار وذات هامة مسألة وهي ,ةيواإلسامعيل كالزيدية منها الشيعية حتى اإلسالمية املذاهب
   القدماء اإلمامية فقهاء كبار بعض فذهب القديم منذ اإلمامية ارأنظ فيها اختلفت وقد ,كبرية

 الرابع القرن( »العامين عقيل أيب ابن« والشيخ )هـ٣٨١( »اإلسكايف جنيد ابن« الشيخ مثل –
 السبزواري املحقق مثل − املتأخرين وبعض ,− )هـ٤٦٣( »الديلمي سالر« والشيخ ),اهلجري

 يف كلياً  »اخلُُمس« سقوط إىل −)هـ١١٣٥( البحراين حصال بن اهللا عبد الشيخو )هـ١٠٩٠(
 عرص تعبري اإلمامية لدى عليها يطلق والتي – الرسول آل من ةئماأل عرص تلت التي العصور
 سهم أي نصفه أسقط من فمنهم فيه شتى مذاهب اآلخرون اإلمامية فقهاء ذهب فيام ,−  الغيبة
 من السبيل وابن واملساكني اليتامى سهم أي اآلخر النصف وأبقى الغيبة عصـر يف منه اإلمام
 حتى وهكذا أمني لشخص به والوصية وإبقائه اإلمام سهم بعزل أفتى من ومنهم ,هاشم بني

 !!املهدي اإلمام ظهور حني إىل البحر يف رميه أو بدفنه قال من منهم بل !املهدي اإلمام ظهور
  .املجتهدين لمراجعل كامالً  إعطائه إىل املتأخرين معظم ذهب حني يف هذا

 الكتاب يف رشعي مستند له وهل ?أخذه بدأ ومتى ?أصلها وما اخلمس هذا قصة هي فام
 يف وهل ?بشأنه ص الرسول آل من األئمة إىل املنسوبة األخبار صحة مدى وما ?والسنة
 سائر عىل −  ص النبي ذرية أو هاشم بني ذرية مثل – معني نسب أو ألرسة متييزٌ  فعالً  اإلسالم
 يشهد ما ÷ طالب أيب بن عيل وسرية وأصحابه ص النبي سرية يف وهل ?مايلٍّ  بحق املسلمني
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 وملاذا ?الفكرة هذه وضع فمن كذلك يكن مل وإن ?عنه يتحدثون الذي اخلمس هذا ملثل
  ?وكيف
 عن وتبحث أنفسهم الشيعة من بل املسلمني من كثري خلد يف تدور ربام هامة أسئلة هذه
 قام حث ,وافيةً  شافيةً  إجابةً  كلها عنها أجاب قد أيدينا بني الذي الكتاب وهذا ,شاٍف  جواب
 بأفكاره املعروف )هـ١٤١١( القّمي »قلمداران عيل حيدر« املرحوم الفاضل األستاذ مؤلفه

 أو بدع أو أخطاء من يراه ما لكل واملخلص اجلريء الذايت ونقده اإلصالحية التصحيحية
 فيام وهو شافياً  بحثاً  املوضوع هذا ببحث ,الفقه أو العقائد يف بالده يف املسلمني لدى انحرافات

 مضنياً  جهداً  وبذل للمسألة اجلذري والتحليل االتساع هبذا املوضوع هذا بحث من أول أعلم
 زمن األمر هذا ملثل أثر وجود عدم عىل والتارخيية القرآنية الشواهد بيان ويف أصلها تتبع يف

 هذا يف الرسول آلل املنسوبة األحاديث ودرس ,عنهم اهللا ريض شدينالرا وخلفائه ص النبي
 هذا كتابه يف هبحث نتيجة ووضع ,ذلك يف أبدع وقد ,مجيعاً  هتافتها وبنيَّ  ومتناً  سنداً  الصدد

 ونرشه »والسنة الكتاب يف اخلمس مسألة يف عميق بحث« أسامه الذي )بالطبع الفارسية بلغته(
 عليه فرد زمانه فقهاء من املتعصبني عليه الكتاُب  أثار بالطبعو ),م١٩٦٨ =( هـ١٣٨٨ عام

   .مجيعاً  الردود تلك عن فأجاب خاصة رسائل يف بعضهم
 ,يديك بني الذي الكتاب هذا يف العربية إىل برتمجته قمناف بالفارسية كتابه ُطبع وقد ,هذا
 أعالمه وترمجة غريبه ورشح اقتباساته وتوثيق تصحيفاته بتصحيح وتوفيقه اهللا بعون وخدمناه

 ليكون املتكامل القشيب الثوب هبذا فجاء ,له اإلضافية التوضيحية العناوين بعض وضعو
 والسنة الكتاب واتباع احلقيقة معرفة إىل املَتَطلِِّعني والقارئني الباحثني أيدي يف ميسوراً 

   .عليه والقادر التوفيق ويل إنه ,به ينفع أن تعاىل اهللا نسأل ,الصحيحة
 حول مؤلفه ألفه سبقه لكتاب تتميامً  جاء الكتاب هذا أن املقام هذا يف ذكره جيدر ومما
 مع التسعة األجناس يف الزكاة حصـر من اإلمامية مذهب يف املشهور فيه نقد الزكاة موضوع
 يف الزكاة وجوب فيه وأثبت ,احلالية عصورنا يف أمهيتها أسقط مما لوجوهبا عديدة رشوط حتديد
 ويف ),الفضة أو الذهب من تكن مل ولو حالياً  هبا املتداول العمالت ذلك يف بام( لنقدا مطلق



    
 

 
 

مة   املرتِجم مقدِّ

 حول احلايل كتابه يف كثرياً  أحال وقد ,التجارة مال ويف الزراعية والثامر واحلبوب الغالت مجيع
  .الزكاة حول السابق كتابه إىل اخلمس

  
ِجُم)( بكلمة حواشيي بتذييل املؤلف حوايش عن حواشّيي ميزُت  :أخرية مالحظة   .املَُرتْ
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َّ ٱۡلَقَّ ﴿ ِ ِ إ َّ َ ٱ َ َ َتُقولُواْ   ]١٧١: النساء[﴾ َ َتۡغلُواْ ِف دِينُِكۡم َو
 وحيوانات ونباتات مجادات من رضيةألا الكرة كائنات مجيع عن هوحدَ  نسانَ إلا اهللاُ  ميَّز
 القدرة منحته تيال هي زةامليّ  وهذه .مورألا بني التمييز عىل بالقدرة هواختصَّ  والذكاء بالعقل
 رضألا كائنات مجيع فأخضع ,وذخائرها ثرواهتا لالواستغ الطبيعة تسخري عىل املنفردة
 الكائنات عىل تسلطاً  نسانإلا متيازالا هذا منح لقد أجل .له مطيعة وجعلها لسيطرته البسيطة

 هوائهأو أغراضه لتحقيق استخدمها أو ملنافعه فاستغلها العامل هذا يف خرىألا واملوجودات
ع لذلك ونتيجةً  ,آماله وحتقيق حاجاته تلبية يف منها واستفاد  ولكن .يوم بعد يوماً  رغباته يف توسَّ

 الروحي قلقه إىل نسانإلا هبا صَّ اختُ  التي ةواخلاصيّ  زةامليّ  هذه أدت خرىألا اجلهة من
 ,استطاعته رغم ألنه ,والطمأنينة السكينة عنه وسلبت لالبا راحة فقد حتى وجدانه واضطراب

 تدركها ال قد التي األمور من كثريٍ  حقيقة يدرك أن ,هذه والتفكري الذكاء ملزية امتالكه بفضل
 مثل مثلها ضعيفة شعلةً  يبقى −  قوياً  كان مهام – نسانإلا عقل نور أن الإ ,األخرى املوجودات

 يستكشف كي ,طرافألا املرتامية املظلمة الوجود صحراء وسط يف لسائرٍ  أعطي صغري مصباٍح 
  .مالبس ويقطعه والطويل البعيد ومعاده عيشه طريق هبا

 جيد ,الكون أرسار مجيع عىل والوقوف العامل عىل السيطرة حب دافع حيركه الذي نسانإلاف
 الوجود عامل سعة نأل .مناه حتقيق عىل قادرٍ  غري له حتُمنِ  التي الضعيفة الوسيلة هبذه نفسه

د بعقله نسانإلا يستطيع أن من بكثري ربأك أرساره وتعقيد  الساق يشبه الذي وتفكريه املجرَّ
 وبحٍث  طمالوت سعي حالة يف دائامً  نسانإلا يبقى ذلك رغم .ايدركه أن العرجاء الكسرية

 فتجعلهم الناس بعض عىل مفرط بشكل أحياناً  تسيطر احلالة وهذه .رسارألل واستكشاٍف 
 واجلزر املد هذا .جنون من إليه تؤدي ما اجلميع يعرف التي والعواطف وهامألل أرسى
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 يف نسانإلا جعلت واملنطق بالعاطفة ويرسةً  يمنةً  والبحث العقيل واهلبوط والصعود الروحي
 ببعضها ومتتزج اجلنونية بأفعاله احلكيمة أفعاله ختتلط معيشته أعامل معمعة ويف احلياة مرسح
   .معه متزح أو به ئوتستهز منه تسخر الطبيعة لكأن حتى

 نكِّ َس يُ  يشءٍ  إىل يصل كي نيبدائ وسعٍي  بحٍث  يف يعيش نسانإلا هذا فإن مرألا كان وأياً 
 سيؤمِّن هفإن هذا أمله حقق لو أنه ويبدو .املتزلزل املشوش ذهنه ُئ وهيدِّ  املضطربة اهلائجة روحه
 متاعب يف −يتهاهنا وحتى حياته بداية من−  باستمرار توقعه التي اجلسمية حاجاته أيضاً 
 براحة متاماً  مرتبطةٌ  اجلسم راحة أن البدهيي من إذْ  أسهل حياته تصبحس قلألا عىل أو ,مشقاتو

   .وسكينتها الروح
 لالخ نسانإلا أن هو نسانيةإلا احلالة هذه بشأن أمامنا الطويل البرشية تاريخ يطرحه ما إن
 وطمأنينة الروح [سكينة املنشود اهلدف ذلك لتحقيق احلثيث سعيه بعد وصل قد الطويل عمره

 املذاهب من بدءاً  العامل أديان مجيع .لنا وخّلفها ديانألا باسم ُتعرف التي الظواهر تلك إىل النفس]
   .احلقيقة هذه تعكس لياً اح املوجودة ةاحليَّ  ديانألبا ومروراً  القديمة سطوريةألا والنحل
 بحثنا وإذا وعقيدةٍ  دينٍ  ندو واحدةً  حلظةً  الدنيا هذه يف يعيش أن يستطع مل نسانإلا هذا إن

 ونحلته دينه عن مبارشةً  ناتٌج  وشعب أمة كل وانحطاط ارتقاء أن اليقني وجه عىل وجدنا بدقةٍ 
 البرشية املجتمعات قيادة عاتقها عىل أخذت التي ديانألا نأل ذلك .حياته يف يتبعها التي

 آراء فإن واحداً  صدرهام كان لو وحتى واحد مصدرٍ  من مجيعها تنبع ال العامل يف املختلفة
 عن وحرفها بتحريفها فقامت مبارش غري أو مبارش بشكل لتتدخَّ  أغراضهم أو أتباعها وأهواء
   .ومرضة عكسية نتائج إىل واألهواء غراضألا هذه تأدّ  ما وغالباً  مسارها
 −  وحده املقدس مالسإلا دين أن نجد العميقني والتفكري والبحث نصافإلا بعني نظرنا إذا
 للطمأنينة منحاً  وأكثرها هلهاسوأ الطرق أوضح هو – البائدة أو احلية العامل أديان مجيع بني من

 وقلبها املرجتفة بأرجلها والبقاء الفناء طريقي مفرتق عىل اليوم تقف التي البرشية هلذه والسكينة
 يعمج بيد يأخذ أن مالسإلل يمكن إذ ,طريقها يف ومتحريةً  مستقبلها بشأن قلقةً  اخلائف

 تصديقه يمكن إنام دعاءالا وهذا ,الكامل حالوالف الواسع النجاة طريق إىل البرشية املجتمعات
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 يف قنياملتعمِّ  املنصفني العلامء آراء بدقَّةٍ  وقرأ قةً معمّ  دراسةً  العامل أديان سائر الباحث درس إذا
 عىل أيضاً  نظرةً  ىوألق نظرهم وجهات لوحلَّ  القضية هذه حول وشعٍب  أمةٍ  كل من الدنيا أمور

 لتصديق الثاين والرشط .املختلفة العامل لشعوب السياسية نظمةألوا املوجودة الفكرية املدارس
 وأساسها رأسها عىلو صليةألا منابعه من مالسإلا دين عىل الباحث فيتعرَّ  أن دعاءالا هذا

 ثةالث لالخ كريمال مالسإلا نبي عاشها التي املتواترة الكريم الرسول وسنة الكريم القرآن
 صيلنيألا مصدريه من مالسإلا عىل فيتعرَّ  أن أي ,املضيئة نبوته فرتة من عاماً  وعرشين

 قرنٍ  أو قرنٍ  نصف بعد دخلته التي هواءألوا راءآلبا الدين هذا خيتلط أن قبل النقيني همنبعيو
 مغرضٍ  كل تالحلم واسعاً  ميداناً  الرسالة أصبحت حتى املحمدية الرسالة شمس غروب من

   .والنزعات هواءألا أرباب وأمراض وبدع
 كان مالسإلا ظهور أن اجلدل يقبل ال بشكلٍ  تظهر العامل لتاريخ خمترصة ولو دراسةً  إن
 فانتشلتها والتعايل الرقي نحو هبا واجتهت مسريها توغريَّ  البرشية حياة عىل مرت حادثةٍ  أعظم
 أعىل إىل اوروحه ابجسمه وارتقت نسانيةإلاو حلضارةا من مقامٍ  أرفع إىل كالاهل مستنقع من

   .وأرفعه نسانإلا هبذا يليق مقامٍ 
 أو اجلبابرة طاعة أثقال حلمل الشاقة عاملألا من بتخليصه نسانإلا جسم مالسإلا أنقذ لقد
 وخبائث رجس من هأنقذ كام والرهبان حبارألا عاليملت القاسية الروحية الرياضات مشقات

 أنقذ كام ,ونكاح طعام من احلياة ملذات بطيبات والرفاه الراحة إىل هاوهد رشبةألوا طعمةألا
 حية لكائنات للخضوع وأسريةً  والوثنية الرشك بقيود مكبلة كانت التي نسانإلا روح مالسإلا

 جمالسة إىل اهب وعرج العبوديات تلك من هارفحرَّ  وعبادهتا واجلبابرة للفراعنة أو أمثاله من
 ئكةالامل مسجود مقام إىل ورشفه نسانإلا كرامة وأوصل ,عىلألا ألامل يف الكروبيني ئكةالامل

 نفسه قدر يعرف أن فعليه كلها الوجود عامل وكائنات الساموية الكواكب له ُسِخرت الذي
                                                 

نَّ ﴿كام قال تعاىل:  −١
َ
َ ٱ أ رَ  َّ ا لَُكم َسخَّ َمٰ ٱ ِف  مَّ ٰ لسَّ  ٱ ِف  َوَما تِ َو

َ
سۡ  ِض ۡرۡل

َ
 ِهَرةٗ َظٰ  ۥنَِعَمهُ  ُكمۡ َعلَيۡ  َبغَ َوأ

ِ لۡ ٱ ِف  ُهمۡ َنٰ وََحَلۡ  َءاَدمَ  بَِنٓ  َناَكرَّمۡ  َولََقدۡ ﴿وقال:  ]٢٠[لقامن: ﴾...َوَباِطَنةٗ   ّمِنَ  ُهمَنٰ َوَرزَقۡ  رِ حۡ ۡلَ ٱوَ  َبّ
ٰ ٱ ّيَِب لۡ  تِ لطَّ ٰ  ُهمۡ َنٰ َوفَضَّ َ ٗ َتفۡ  َناَخلَقۡ  ّمِمَّنۡ  َكثِيٖ  َ ِجُم).٧٠[اإلرساء:  ﴾٧٠ ِضي  ] (املَُرتْ
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 هذا الً جاع الوجود رب لقاء إىل ويسعى العامل خالق ذات إىل بالتوجه كامله سري يطوي وأن
 هليإلا وبالرضوان تصوره يمكن ال ما إىل والروح النفس اتبلذَّ  ُبرشِّ  حيث عينيه نصب اهلدف
 ال أخرى وبركاٍت  نعامً  منحهيو الكامل غيب هي التي متناهيةالال الذات عندية إىل صلهوي الذي
ٓ ﴿ ُحتىص َ ُتُۡصوَها  ِ َّ واْ نِۡعَمَت ٱ   .]٣٤: إبراهيم[ ﴾...ن َتُعدُّ

 انبعثت حتى ةالنبوَّ  شمس غروب عىل سنوات عدة ضِ مت مل ,أسفاهاوو ,واحرستاه ولكن
 التقليد ونبت ,الدوام عىل الربكات هذه قبتتع كانت التي ذاهتا فاتآلا تلك جديد من

 التي الضارةِ  عشابألكا صارف املاحلة اجلاهلية سبخة من جدادألوا باءآلا لنحلة والتعصب
 أزهار عىل قتضيّ و وصوب حدٍب  كل من لتخنقها محديةألا الرشيعة أزهار روضة بورود حتيط

 فتسحب ,مالسإلا عظمة من مبهوتني كانوا الذين العامل ءالعق أنظار وتعّكر ميةالسإلا التعاليم
 عشابألا تلك وأوراق غصون تصعد بدأت وهكذا ...املظلمة أوهامها نحو تلك أنظارهم
   .ختنقها فتكاد حوهلا وتلتف ةالطيب املبني الدين شجرة بأوراقها وتغطي الضارة املُّرة والنباتات
 من احلق يميزوا أن اليوم واملتخصصني اخلرباء من كثريٍ  عىل بمكان الصعب من أصبح حتى
 أصبح يامنإلا من لكفرا متييز حتى بل احلرام ابن من لالاحل وابن الطالح من والصالح الباطل

 يشكل حيث − يامنيةإلاو العقائدية املسائل عن النظر رصفنا وإذا !سريي وغري أيضا صعباً 
 −  الرشكية] والعقائد عاملألا[ الشديد سفألا مع لوثتها التي وحقيقته مالسإلا قاعدة التوحيد
   :الً فمث حقيقته ُطِمَست قد منها كثرياً  نجد :العملية وأحكامه مالسإلا فروع ىلإ فقط ونظرنا

 هبذه العمل أن حيث ,»الزكاة« فريضة والرفيعة والعظيمة صيلةألا مالسإلا تعاليم إحدى
 يف منها مفر ال التي نسانيةإلوا جتامعيةالا واحلاجة احلرمان مشاكل بحل كفيٌل  هليةإلا الفريضة
   .العامل هذا يف احلياة

د فقد  ثامنية مصاريف لتأمني الزكاة ميزانيةَ  املجيد الساموي كتابه يف للمسلمني تعاىل اهللا حدَّ
 ثم ,بكرامته العيش وايستطيع كي واملساكني للفقراء فهابرص أمرف املجتمع حاجات من أقسامٍ 

 الذين للمفلسني ثم مالسإلا حقيقة نحو يميلون الذين قلوهبم للمؤلفة ثم مجعها عىل للعاملني
حيث أن العبودية كانت  للعبيد ثم ,فيه وقعوا الذي الوضع ذلك من اينجو كي الديون ركبتهم
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يف أمر برصفها ثم  ,تدرجيياً ذه الوسيلة أن يرفع هذا العار هبم السإلفأراد اعارًا حّل بالبرشية 
ح اليف كل ما فيه قوة وصواجلهاد يف مية والسإلللبلدان اجتامعية القضاء مجيع احلاجات ا

من تعبيد للطرق وتعميم وتسهيل للرتبية والتعليم ملجتمع املسلمني حسب مقتضيات الزمان 
جتامعية من الحات االصإلود واجلسور وسائر اج وبناء السدالوإعداد وسائل الصحة والع

عت هبم السبيل املسافرين الذين تقطَّ أبناء تأمني خاطر أمر برصفها لويف النهاية  ,هذا القبيل
وقد جاء يف أكثر من مائة آية من آيات القرآن املجيد  .ملساعدهتم يف العودة إىل بلداهنمالسبل 

ه واملعادن ت أرضه ومواشيالا كسبه من عمله وجتارته وغأي ممنسان إلنفاق مما ُرِزقه اإلمر باألا
ا َرزَۡقَنُٰكم﴿ :قال تعاىل .وغريها ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
ْ ِمن َطّيَِبِٰت َما ﴿ و .]٢٥٤: البقرة[ ﴾...أ نفُِقوا

َ
أ

ۡرِض 
َ
ۡخرَۡجَنا لَُكم ّمَِن ٱۡل

َ
آ أ ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُ ﴿ و ]٢٦٧: البقرة[ ﴾...َكَسۡبُتۡم َوِممَّ  ﴾...نفُِقونَ َوِممَّ

ولكن يد الفضول واجلهل واهلوى والغرض لعبت هبذه امليزانية العظيمة  .وأمثاهلا ]٣: البقرة[
   .أكثرها مل يعد رائجًا بني أبناء البرش يف زماننافحرصهتا يف تسعة أشياٍء 

ُتزرع بكميات كبرية سوى احلنطة والشعري والزبيب والتمر شياء التسعة ألمن هذه امل يبَق 
فإذا أخذنا تكاليف  ,كيلوغرام /١٠٠٠/ قرابة ونصاهبا أيضًا يصل إىلمناطق من الدنيا  يف

 وحسبنا ذلك ,شملهم وجوب أدائهاالذين يثم قمنا بحساب ما سيدفعه عتبار الالزراعة بعني ا
كره [طبقًا ملا يذ  كتابنا عن الزكاة حيث بّينا أننايف هطبقًا للوثائق واملستندات احلكومية كام ذكرنا

ت الربعة يف إيران وافرتضنا أن مجيع الغألت الزراعية االلو طبقنا زكاة الغ ء الفقهاء]الهؤ
بني كل ألف  يوجد من الوافرتضنا أنه كانت لشخٍص واحٍد وأنه أدى زكاته بشكل كامل 

ء الؤهلأعطيت  ا لووهنهذه الزكاة التي يذكر فإن ,/ فقريًا فقط٢٥شخص من املسلمني سوى /
 !!سوى نصف ريال أو ريال واحدمنهم  واحدكل ملا نال  الوُقسمت بينهم تقسيًام عاد الفقراء

  !!واحد يف اليومنعم رياٌل 
قهل  اف نالفقراء وسائر أص حاجاتتأمني لالزكاة  هر مثل هذالعاملني قرَّ  أن ربَّ  ُيَصدَّ

                                                 
 م).١٩٦٨هـ شمسية. (أي ١٣٤٧أي عام  هذا احلساب كان حني تأليف املؤلف للكتاب −١
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ودعوا الناس اة هل تعلمون ما هو مستند الفقهاء الذين أفتوا بمثل هذه الزك ?!املحتاجني
وسرية مسلمي صدر  ص إهنم رصفوا النظر عن مجيع آيات كتاب اهللا وسنة رسوله ?إليها

يرادات إلاملحاصيل واملداخيل وام التي تبّني بوضوح أن الزكاة كانت تؤخذ من مجيع السإلا
التجارة وأرباح رايض الزراعية والبساتني واحلقول وعن املوايش ألت االالناجتة عن غ

موال املخلوطة باحلرام ألوال املعادن واملراتع الالنامجة عن استغيرادات إلسب واوالك
حاديث أليف كتب احاديث والروايات الضعيفة املذكورة ألوتعلقوا بعدد من ا ,والكنوز

يستند القول  الفمث ...أسوأ الرواة سمعةً  ,لسوئه وأحلظ حلسن ا ,والتي يروهيا ,خبارألوا
شياء التسعة يف كتب حديث الشيعة إىل ستة أحاديث مخسة منها مروية ألانحصار الزكاة يف اب

 :الذي قال عنه صاحب الرسائر» عيل بن فضال«وهو سمعًة خبار ألرواة اعن أحد أسوء 
يف كتابنا » عيل بن فضال«وقد بّينا حال  .»ل هو وأبوهالبن فّضال ملعوٌن ورأس كل ض عيلُّ «
وهو مل يكن شيعيًا إماميًا بل  ,خمترصًا عن حاله يف هذا الكتاب روسنذكبشكٍل مفصل  )الزكاة(

ثم انتقل إىل القول بإمامة جعفر الكذاب وكان من الضالني املذهب  كان يف بداية أمره فطحيَّ 
   .شياء التسعةألقادة الفقهاء القائلني بانحصار الزكاة يف اوهو من 

هت حقيقتها وصارت التي ُش مية العظيمة السإلهذه هي إحدى الفرائض ا ُتعرض هبذه وِّ
   .يف دنيا اليوم املتعطشة إىل صيغة اقتصادية صحيحةالصورة 

مجيع أحكام  خرجتمية حتى السإلحكام األهكذا لعبوا بسائر الفرائض والقوانني وا
 ,دائرة العمل وأصبحت نسيًا منسياً املحيية للمجتمعات والكفيلة بتأمني سعادهتا من م السإلا

                                                 
صاحب الرسائر هو الفقيه حممد بن إدريس احليل, من كبار فقهاء اإلمامية يف القرن السادس اهلجري  −١

انتقاده ملن سبقه من الفقهاء, تويف ووصاحب كتاب الرسائر الذي ُعِرَف فيه بآرائه اجلديدة اجلريئة يف الفقه 
ِجُم) هـ.٥٩٨سنة   (املَُرتْ

يف معرض تعليقه عىل روايتني حيث قال ) ٤٩٥, ص١(ج» الرسائر« انظر ابن إدريس احليل, كتاب −٢
وراوي أحدمها فطحي املذهب, كافر ملعون, وهو احلسن بن الفضال, وبنو فضال كلهم «مرسلتني: 

ِجُم) ».فطحية, واحلسن رأسهم يف الضالل..  (املَُرتْ
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بل حتى إذا تكلمنا حكام ألإىل أننا إذا أردنا اليوم أن نطبق تلك افيه مر ألالذي وصل اإىل احلد 
   !بتداع يف الدينالم بالزندقة واالسإلباملسلمني املنتسبون إىل اون مُّ َس تَ علينا املُ  مَ كَ بشأهنا َح 

ىل وع ,حسبام أرادها صاحب الرشيعة »واجلامعة ة اجلمعةالص«عىل  الً مثمر ذاته وقع ألاو
وعىل  ,ميالسإلولو مرًة يف العمر لتحقيق ذلك املؤمتر اواجتامع عموم أغنياء املسلمني  »احلج«
مور وإعداد القوى النظامية ألت عرصية وسائر االته من أسلحٍة وآاوإعداد مقدم »اجلهاد«

خوة يف الدين ألونرصة ام السإلد االطفال والنساء فنون الدفاع وحفظ بألتباع واألوتعليم ا
ومنع البدع وإحياء السنن املرتوكة  »مر باملعروف والنهي عن املنكرألا«بالفريضة اهلامة والقيام 
رايض ملن ألوأخذ اخلراج وإعطاء ا »سندات التمليك«مال رايض املفتوحة عنوًة إىل ألوتسليم ا
 ...و بيت مال املسلمني لصالح ريعهاستعداد لعامرهتا واستثامرها وأخذ الهلية واأليمتلكون ا

   ...و ...و
وانتخاب وتعيني القائد  »ميةالسإلاحلكومة ا«عظم من كل ذلك هو أمر ألهم واألوا

   .وتنفيذهامام كي يقوم بتطبيق أحكام القرآن إلى بلغة الفقهاء ام الذي ُيسمَّ السإلالسيايس ل
ة ا احلقيقيَّ بصورهتحكام ألمور واألا من تلكوا إىل تطبيق أيٍّ عيسأن اليوم إذا أراد املسلمون 

أعداء رشيعة سيد املرسلني احلقيقيون الذين يتسمى بعضهم لسوء احلظ باسم العلامء  سارع
 الو !حكام بالكفر والزندقة واخلروج من الدينألواملراجع إىل احلكم عىل من يريد تطبيق تلك ا

ام ربّ وم بوجوهبا اه إىل إدانة من يتكلّ مور بل يتعدّ ألمر عىل إدانة من يريد تطبيق تلك األيقترص ا
   !!بقطع لسانه وحرقه يف النار حكموا

ت املوجودة واخلرافات الالالرائجة والض وتقوية البدعتم إحداث خرى ألومن الناحية ا
إىل مصاف م السإلبعض مشاهري رجال ا ورفعشخاص ألوهام املتبعة مثل عبادة األالشائعة وا

ابتداع مراسم وطقوس عزاء غري مرشوعة و ,رشك اجلاهلية فوقيمما  اهللاأو أبناء  هلةآلا
املجوس وأهل اجلاهلية إىل معابد النريان  تردُّدخاطئة تشبه للمراقد ت رشكية وزيارات الوتوس

عتكاف هبا الوترغيب الناس بارضحة ألوتعمري املشاهد عىل القبور وتزيني ا ,صنامألوا
مكنة والبقاع أليض عىل مثل تلك ارألووقف ا ,قامة عندها وكله مما هنى عنه العقل والرشعإلوا
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م السإللقومية التي حارهبا ابالنسب والعرق وا التفاخروإحياء  ,املزارات وتزيينهالتقوية تلك 
ة ة وشدَّ ك ومن مجلة ذل )بنو هاشم(لِنََسٍب خاص وتعيني حقوق ومزايا خاصة  ,بكل قوَّ

بل خرى ألي شاعت هبا البدع ابنفس القوة والشدة التمامية إلبني الشيعة االذي شاع  »اخلمس«
   ...أشد ةٍ بقوَّ 

بنص القرآن الرصيح وطبقًا لسنة نبي آخر الزمان الواضحة ولسرية عامة » اخلمس«إن 
تعود وبني املسلمني واملرشكني التي تقع احلرب  غنائميؤخذ من للخمس الذي  املسلمني اسمٌ 

يوزع أربعة ثم مخس الغنائم  للحاكم وقائد تلك احلرب أن يأخذف ,جليش املسلمني املجاهد
حتول إىل رضيبة ظاملٍة » اخلمس«هذا  .م عىل املجاهدينالسإلطبقًا لرشيعة االباقية أمخاسها 

من شيعة أمري املؤمنني  الغنية والفقريةمن أموال املرشكني بل من عرق جبني الرشائح  التؤخذ 
يرمحون حتى الضعفاء من  الالذين  طفيلينيتأخذها طبقة من ال ,وكدِّ يمينهم وفياءألااملخلصني 
هذه الرضيبة فيأخذون منهم الذين يعملون بغزل اخليوط  وأاري احلطب لني ونجّ أمثال احلّام 
نبساط لعدد الواجمالس الرسور ليديروا هبا  ,اهللا إن مل يؤدوها هلمفوهم من عذاب بعد أن خيوِّ 

عبارة عن عرش الغلة الزراعية التي هي  −غنياء ألبأن زكاة ان بثوتشـوي .من الناس معني
غنام السائمة ألمن البقر واأربعني جزء من اخلالصة للقمح والشعري والزبيب والتمر أو واحد 

التي ينبغي القول إنه مل يعد هلا وجود اليوم [ألن كل األنعام واملوايش صارت و )غري املعلوفة(
حمرمٌة  ,− أحد يتعامل هبا اليوم عد التي مل ياملسكوكة ومن الذهب والفضة املسبوكة  ,ُتْعَلف]

  .دعاءالق القرآن مثل هذا ايصدِّ  الو )الً م أصالسإلعنوان مل يكن له وجود يف ا(عىل السادات 
موال ألمجيع احكم اخلمس يشمل جلميع أهل الدنيا فإن م وأحكامه السإلملا كان دين او

عادن والثروات يع املومجومكاسب املسلمني بل مجيع مكاسب وإيرادات مجيع أهل الدنيا 
 وباختصار ,ومجيع الكنوز والدفائن يف العامل )البرتول(رض بام يف ذلك النفط ألالطبيعية يف ا

لُيعطى لطبقة جيب أن يؤدى مخسه من أي نوع كان  فكل ذلك ,مجيع ما له عنوان املال والقيمة
يسأل عنها  ال أمور ى باملرجع برصف نصفها يفسمَّ كي يقوم الشيخ أو ما يُ خاصة ذات امتياز 
وأيتامهم وأبناء  ]رشاف من بني هاشمألأي ا[خر إىل مساكني السادة آلويعطي النصف ا
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ن الزكوات والصدقات من أمثاهلم من ء يمكنهم أن يستفيدوا مالمع أن هؤ(السبيل منهم 
يبقى ع ويف الواق ,َوُيْعَطْوَن منه حتى لو كانوا أغنياء ).أيضاً وأحيانًا من غريهم رشاف ألا

حيث  !!مجيع حياهتم من الفقر والعوز يف مأمن من أصحاب هذا النسباملساكني والفقراء 
كي يعيش كل خذ املال سنًة بعد سنة حسب حاله بأ [أي اهلاشمي أو علوي النسب]يقوم السيد 

  !أمثاله املتواكلنيسنته مرتاح البال وينشغل بتكثري نسل الكساىل و
عظيًام وموائد متنوعة دسمة  الً مكن أن توفر دخأل اهظة والعجيبةلو أدِّيت هذه الرضيبة الب

موال يف بلد مثل ألامجيع لو تم دفع اخلمس من و !لطبقة معينة معدودةفاضحة وخمزية وفرشًا 
 ,فيهد من ناحية وجود السادات المن أغنى الب دُّ عَ مداخيله ويُ غنيًا جدًا من حيث  دُّ عَ يُ  الإيران 

ألف [أي اهلاشمي أو علوي النسب] لنال كل سيد  ,مخس املعادن فقط الإ فيه بل لو مل يؤدَّ 
فإهنم سيرصفوهنا يف  الرشحية يف املجتمعهذه عىل نفاق إلانه كلام زاد إ وقد ُيقال .يومياً  تومانٍ 

إعطاء رصحية يف حتريم لكن فتوى فقهاء الشيعة الكبار  ,جتامعية ذات النفع العامالمور األا
كام  ,يمكن رصفه يف أي أمر آخر الو [أي اهلاشميني]فقط  الرشحيةهلذه  الاملال إأحد من هذا 

  .يف كتابنا هذا عن قريبمر ألفتاواهم يف هذا اسنبني 
فبغض النظر عن عدم وجود يشء  ,مامإلاوأما إنفاق النصف الثاين الذي يؤخذ باسم سهم 

م مل يكن أي مسلم يعطي أحدًا السإلوأنه يف صدر ام احلقة السإلحتت هذا العنوان يف رشيعة ا
ومل يكن  ,مامإلادينارًا واحدًا باسم سهم  − ةباطلسواء كان إمامتهم حقة أم  − م السإلة امن أئمّ 

أي  :املأخوذ باسمه من هذا اخلمس يستفيد شيئاً  الإنه  ,مامإلحظ هذا السوء و ,يرصفه يف ذلك
   .اخلاصة به جل مصاريفهأللشخص هو ن مال األظاهر حتى يستفيد منه مام إلوجود  الأنه 

 مل يوجبوا دفعالشيعة القدماء مل يوجبوا دفع مثل هذا املال بل بمعزل عن أن أكثر فقهاء 
أنه طبقًا  الإ ,هلم الالً وح من الغيبة مباحًا للشيعةز أصبح إْذ اعتربوا أن اخلمسكله اخلمس 

 فتوى تقول إنهبوفكرهم وخرجوا عقلهم أي أهنم أعملوا  ,لفتوى بعضهم جيب دفعه احتياطاً 

                                                 
 م) ١٩٦٨هـجرية شمسية. (أي  ١٣٤٧ام هذا احلساب تم زمن تأليف الكتاب أي ع −١
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كي جانبًا وينتظر ظهور حرضة القائم مام عن ماله ويضعه إلسهم ا املسلم يعزلبد من أن  ال
وجب عليه أن يويص عند  مام الغائب حال حياة املسلمإلفإن مل يظهر ا !ظهوره فور لهمه يقدّ 
ن مام الغائب إذا متكَّ إلها لكي يقوم بدفع منيألبتلك املبالغ التي حفظها إىل وصيه ا هراحتضا

أن يويص هبذه باحتضاره  عندأيضًا أن يفعل مثل ذلك  عىل الويصِّ وجب  الوإ ,هئمن لقا
ينال  وصياءألاأحد  بعد جيل لعلَّ  الً مني وهكذا تتواىل الوصية هبذا املال جيألموال لوصيه األا

ام ل مئات السنوات بل ربّ الخ حفظه مامة الذي تمَّ إلنه من دفع مال اذلك الفضل العظيم بتمكُّ 
   !هذا أحد الطرق ?ل احلق ملن له احلقإيصاصيل وألف السنوات إىل صاحبه االآ

يف صحراء أو بادية ما مام إلبدفن سهم ااملسلم وأما الطريق الثاين فهو أسهل وهو أن يقوم 
مامة إلا رتةفمصارف كي يرصفها يف فيستدعي تلك الدفينة ويأيت هبا الغائب مام إلحتى يظهر ا

إمامة حرضة املهدي حسب  مدة(تقدير أربعني سنة صل إىل سبع سنوات أو عىل أكثر تي تال
   ).خبار سبع سنوات وبعضها ذكر أنه أربعني سنةألالروايات وا

 إذاموال يف البحر إذ ُخيشى أليرمي بتلك ا أن اطمئناناً كثر ألسهل واألفضل واألوالطريق ا
أما عندما ترمى يف البحر فإهنا تصبح  ,فيأخذهاحياء ألفها أحد اأن يكتشدفنها يف الصحراء 
   !.امام فيرصفهإلإىل أن يظهر ا البحر بقى يف قعرتفالرسقة مأمٍن باستقرارها يف قاعه ب

هل تدركون ما هي نتيجة هذا احلكم العظيم الذي تفتقت عنه عقول مروجي الدين املبني 
   ?لتي جاء هبا سيد املرسلنيهلية اإلونسبوه ظلًام لرشيعة السامء ا

درهم من الثروة املوجودة عىل مخس كل بد من إلقاء  الكل سنة  معنى هذا احلكم أن إن
 السنني فيأخذ هذه الثروةف من المام الغائب بعد عدة آإلكي يأيت ارض يف البحر ألاسطح 
 لنتكون بالصلوات وس ت فيهاالن املعامُيقال إ ليرصفها فرتة إمامته التي(البحر قعر من اهلائلة 

   !!فضةربام ليبني هبا ناطحات سحاب من ذهب و )دينار الحيتاج أحٌد فيها لدرهم و
نفاق هذه امليزانية إل الذين قدموااهللا خريًا املشايخ ومراجع التقليد يف عرصنا  ىجزلذلك 

نه من البطىل خطأ يدرك إ يستند نهألكامل  بشكلى ؤدَّ يُ  الاخلمس  غم أنر –آخر  الحالعظيمة 
رغم أن أكثرهم من العاطلني الباطلني  ب العلوم الدينيةالإذ يعطيه أكثرهم لط – له أدنى شعور
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الناس عمل لو  أما .ذاهتا التي سبق ذكرهاباطيل والبدع ألاتلك الذين يعملون عىل ترويج 
لبحر رمي ذلك السهم من املال يف ا ذلك الفريق من الفقهاء القدامى الذين اقرتحوافتوى ب
   !مامإلاكم الفضة والذهب من سهم ارتب صَمهاالغ تزكملالشقاء وصيبت أسامك البحر بأل

الذي الفضائح النامجة عن قلة العقل وشدة اجلهل وتلوث املذهب  تلكإذا كان حتمل كل 
َله نا وجدانُ  مل ُيطِْق فإن ما  ,ابتيل به املسلم الشيعي ممكناً  هو أن  وعارًا كبرياً  فضيحةً  نراهوما حتمُّ

الذي هو  ص كرمألوننسب تبليغه للنبي ا ,احلكيم لِـلَّهِ الفتوى أو احلكم  تلكننسب وضع 
   .رمحة للعاملني

 لنهجبنص آيات القرآن الكريمة وتبعًا  ه ربُّهأمرقد  ص أن ذلك النبي الكريم يف حنيهذا 
ازًا ومن باب احرت −يأخذ  الوأن أحد يسأل عىل رسالته أجرًا من  النبياء أن ألا مجيع

سريته  قامتوقد  ,ليرصفه عىل حاجاته وحاجات عائلته مال مسلمدينارًا من  −حتياطالا
ء الهذا بعكس ما يدعيه هؤ .النهج والطريقة احلكيمة الرفيعةعىل ذلك العطرة يف مجيع مراحلها 

ذريته وعشريته منه  ترثهمن مال املسلمني لورثته مرياثًا أبديًا وافيًا  أعدَّ  هالذين ينسبون إليه أنّ 
جائر يف كل مل يقم بمثله أي سلطان جبار أو فرعوٍن مما  ,من بعده إىل يوم القيامةوأقربائه 
   .]١٦: النور[ ﴾ُسۡبَحَٰنَك َهَٰذا ُبۡهَتٌٰن َعِظيمٞ ﴿ التاريخ

ِه مر ألنا من أن ينسب مثل هذا ارإن ضجرنا ونفو وأن توصم حقيقة الدين بمثل ورسوله لِـلَّ
نخوض غامر هذا البحث رغم معرفتنا باملخاطر التي مر هو الذي حفزنا عىل أن ألهذا ا

 لكننا مل ,من قبل املغرضني واجلاهلنيالتي ستصيبنا وبآثاره الوخيمة علينا ذلك سيجلبها 
بأم  ونكظم غيظنا ونحبس أملنا يف صدورنا ونحن نرىنضغط عىل أسناننا و نسكتنستطع أن 

لبحث هذا املوضوع  هنضنابل متفرجني نقف صامتني فب أمام ناظرينا ترتكأعيننا هذه اجلريمة 
نضع أمامك أهيا القارئ العزيز هذا لوسرية املسلمني  ص كتاب اهللا وسنة رسوله يفكام جاء 

منصفًا ماذا فعلوا برشيعتك البحث املخترص إن كنت طالبًا للحق وباحثًا عن احلقيقة كي ترى 
تدرك أي مصائب وكوارث س النموذجمن هذا و ?!الدارينالتي هي عني حياة سعادتك يف 

عسى أن تنهض أنت أيضًا وتقوم بالبحث والتحقيق بقدر وسعك يف  !أوقعوها هبذه الرشيعة
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كي تصل قبل حلول والسحر واخلرافات سم اللتنقذه من خمالب حراس الطدينك العزيز 
برفقة كتاب اهللا وسنة ية بدألأجلك ملنبع احلقيقة فرتحل عن هذه الدنيا إىل احلياة ا

م السإلالذي هو مؤسس رشيعة ا ص فرسول اهللا .وإمجاع مجيع مسلمي العامل صاهللا رسول
حبًة أو فلسًا باسم مل يأخذ لنفسه من أحٍد وال درمهًا ومل جيمع يف مجيع مدة حياته دينارًا املقدسة 
ورغم أن  ,بيته الطاهرينهل ألأو يعطيها أو خيتصها لنفسه بوصفه إمام املسلمني رباح ألمخس ا

ابَُة « :كاذيب حتى قام يف زمن حياته فقالألالوضاعني نسبوا إليه كثريًا من ا َّ الَْكذَّ َقْد َكرُثَْت يلَعَ
 َمْقَعَدهُ ِمَن اجَّارِ 

ْ
داً َفلَْيتََبوَّأ َّ ُمَتَعمِّ  حديثاً  ,حلسن احلظ ,مل نجدرغم ذلك  »َفَمْن َكَذَب يلَعَ

ملثل  ص أخذ النبييفيد حديث ولو موضوعًا ومكذوبًا لدى مجيع املسلمني  نصفواحدًا بل 
   !وأرباحهم من مكاسب الناس هذا اخلمس

حيث وضعها  ص والواقع أن ظهور هذه البدعة يعود إىل قرٍن ونصف بعد هجرة النبي
أمحد «والضال املضل » عيل بن فضال«و» عيل بن أيب محزة البطائني«ة والكذابون من أمثال الالغ

الذين كانوا يعدون » عيل بن مهزيار«و» سامعة بن مهران«و» سهل بن زياد«و» لالبن ه
من شيعة  فكانوا يأخذون ذلك اخلمس هبذه احلجةئمة املعصومني ألًا لأنفسهم ممثلني ونواب

   .ولئك الرواةألسنطلع يف هذا الكتاب عىل اهلوية احلقيقية و .ئمةألا
عن مخس غنائم احلرب وهذا  أحاديَث هناك اء الشيعة هو أن لكن الذي أدى إىل حرية فقه

يف احلرب وربام  التي يتم غنيمتهامن أموال املرشكني  ص زمن رسول اهللايؤخذ كان » اُخلْمس«
ل واستنادًا إىل  ,تستفيد من ذلك املال حال حياته الرشيفة ص كانت عائلة رسول اهللا كلمة حتوُّ

الذي كان » اُخلْمس«معناها ذلك إىل حقيقة رشعية  ,روفالتي هي رقٌم كرسي مع» سمْ اُخل «
                                                 

 .٢١٠يف هنج البالغة, اخلطبة وجاء نحوه . ٦٢, ١أصول الكايف, الكليني,  −١
وفاته عليه من سنوات عديدة  بل نشأ ذلك بعد هيف عهد صعىل رسول اهللا  مل يثبت وضع احلديث

أحزاب وفرق سياسية  عندما وقعت الفتنة بني املسلمني وتفرقت األمة إىل والسالم, وذلك الصالة
 صكل فرقة أحاديث ونسبها إىل رسول اهللا  فاختلق وُوجدت يف األمة فَرق منحرفة ضالة, شتى,

  صحح)املُ نرصة آلرائها وعقائدها املنحرفة الضالة. (



    
 

 
 

مة   املؤلف مقدِّ

من بعض املعادن والكنوز وأمثاهلا قيمة من من املسلمني وخلفاؤه يأخذونه  ص رسول اهللا
مون فكانوا يسألون أصبحت مثل هذه املسائل من املسائل التي ابتيل هبا املسلثم  ,باب الزكاة

فكان  ?والنحاس واحلديد كالنفط والكربيتاملعادن كم جيب أن ندفع زكاة  :المث فقهاء زماهنم
عىل  مرألفاشتبه ا ,فتوى حسب رأيهبيف ذلك الزمن  سائليهالفقهاء جييب كلُّ واحٍد من 

لركاز هي العرش والشافعي يقول إهنا مام مالك يقول أن زكاة املعادن واإلحيث أن ا ,الفقهاء
   .اخلمس

وأجاب مني سالم اهللا عليهم عن هذه املسائل وكذلك سأل بعض الشيعة من األئمة املعصو
بعض الناس زكاة املعادن  خيلطاألحاديث أدت إىل أن هذه مثل  .أولئك الكرام بأنه اخلمس

مصارف باخلمس الذي مصارفه التي مقدارها اخلمس ومصارفها هي مصارف الزكاة عينها 
ومل يقولوا رشيعة سيد املرسلني وإال فإن األئمة مل خيرتعوا رشيعة يف مقابل  ,مخس غنائم احلرب

ونسبة مثل هذا األمر والعياذ باهللا إىل  ص القرآن املجيد وسنة الرسولما بّينه بأي حكم سوى 
ألنه يف مثل هذه الصورة جيب الكرام أسوأ ألف مرة من قتلهم بالسيف والسنان  األئمة

و حمرفني لكتاب اهللا ومثل هذه بعد خاتم األنبياء والعياذ باهللا أ لنبوة جديدةعني اعتبارهم مدّ 
   .العقيدة والقول كفر رصيح

فإن كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ال  ص أساس الدين كتاب اهللا وسنة رسول اهللاإذا كان 
  !وإال فإن طريق الضالل واسعٌ الذي يتكلمون عنه مثل هذا اخلمس من يعرفان شيئًا 

 ة يف إحدى مدن إيران الكبرية احتجَّ أنه عندما قمت بإظهار هذه احلقيقومن عجائب األمور 
وله أصحاب وأنصار بأنه إذا كان والعباءة ممن يرتدي العاممة أحد علامء هذه الديار 

املسلمني كانوا  ة ذلك أنَّ مل يأخذ من املسلمني يف زمنه مخس أرباح املكاسب فعلَّ  صاهللا رسول
يشمله حكم وجوب أداء يف غاية الفقر واحلرمان ولذلك مل يكن بينهم أي شخص حينها 
   !اخلمس

 ب جرأةً ه به من قبل شخص عاملٍ يتطلَّ والتفوُّ  ,منه بالربهانوهذا القول أشبه باهلذيان 
ن هذا الشخص يعلم متام العلم بحكم القرآن وآياته الرصحية وسنة رسول اهللا أل ,وجسارةً 



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ت زمن حياته من كان يأخذ الزكاة والصدقا ص املتواترة أن سيد الكائنات عظيم الربكات
فمثًال ال بد أن يكون  ,تشمل إال أغنياء األمة رغم أن للزكاة نصاب حمدد فهي الاملسلمني 

حتى جتب عىل صاحبه الزكاة وكذلك مقدار املحاصيل الزراعية زائدًا عن قرابة طن من الغلة 
من أربعني رأسًا من الغنم ال جتب عليه الزكاة وكذلك من يملك أقل من من يملك أقل 

 ,فضة املسكوكة ال جتب عليه زكاهتاو مائتي مثقال من العرشين مثقاالً من الذهب املسكوك أ
يشمل كل محال وبقاٍل هذا يف حني أن اخلمس الذي يتكلمون عنه  .بعد ميض احلولوهذا كله 

ولو كان ما يزيد عىل مرصوفها اليومي نصف وجامع حطب وامرأة تغزل اخليوط عىل نوهلا 
ريال النصف احلصول عىل ال يشرتط فيه ميض احلول بل جيب أداء اخلمس بمجرد ريال فقط و

فهل أولئك املسلمني  .غاية ما يف األمر أنه حيق ملالكه أن يدفعه بعد املؤونة ,الفائض عن احلاجة
يشمله مثل هذا  مل يكن منهم شخٌص واحدٌ  ص الذين كانت تشملهم الزكاة زمن النبي

ويضطرون ة أولئك الذين هيربون من احلق أجل هذه هي حجّ  ?!اخلمس الذي يتحدثون عنه
  .اهلذيان هذاللتوسل بمثل 

مطالعة هذا الكتاب  ظهرَ وآمل أن تُ  .نسأل اهللا تعاىل أن ينقذ اإلسالم من تلك املفرتيات
َعَلْيِه بِاهللاِ  الي إِ َح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيقِ الْص إلا الإِْن ُأِريُد إِ  .قيقة كام هي ألنظار أويل األلباباحل

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب    .َتَوكَّ
  .وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين

  حيدر يلع قلمداران
  قرية ديزجيان - قم

  ه. ق١٣٩٦ كرمضان املبار ٣
  ش ه. ١٣٥٥ور يشهر ٣
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  الخمس في القرآن وتفسير األئمة آلية الخمس - ١

من  ٤١هو اآلية الكريمة  )القرآن الكريم(ومستنده من كتاب اهللا » اُخلْمس«دليل حكم  إن
  :سورة األنفال التي تقول

نَّ ﴿
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ  لِـلَّهِ َوٱۡعلَُمٓوا

بِ  ٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَاِن يَۡوَم  ِ يِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ َ َ نَزۡلَا 
َ
َوَمآ أ

ءٖ قَِديرٌ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ  ُ َّ    ]٤١: [األنفال ﴾ٱۡلََق ٱۡلَۡمَعاِنۗ َوٱ

ت وقد بيَّنَْت اآليات التي تلت هذه اآلية تلك األمور التي حدثت يف ذلك اليوم الذي أشار
كام أن اآليات التي تسبق اآلية  .والتي كانت أحداث معركة بدر –أي يوم الفرقان  –إليه 

املذكورة تتعلق أيضًا باحلرب واجلهاد وهو ما سنرشحه عن قريب إنشاء اهللا خالل بياننا آليات 
   .الغنائم

ة بدر عقب معرك املفرسين واملؤرخني وأرباب السري عىل أن نزول هذه اآلية كان يرى أكثر
وأن اآلية الكريمة نزلت لرفع  ,ن عىل أهنا وقعت يف السنة الثانية للهجرةالتي يتفق املؤرخو

االختالف وإهناء النزاع الذي وقع بني املجاهدين حول تقسيم الغنائم التي وقعت بأيدي 
وهناك أقوال أخرى  .بمقتىض هذه اآلية ص وقد عمل رسول اهللا .املسلمني إِْثر تلك املعركة

يضًا ترى أن املراد من غنيمة احلرب يف هذه اآلية ليس غنائم معركة بدر فقط بل غنائم أ
ولكن ملا كان هذا اخلالف غري مؤثر يف موضوعنا لذا لن  ,الغزوات األخرى قبلها أو بعدها

   .ض لهنتعرَّ 
ألجل توضيح املوضوع والوصول إىل احلقيقة بشأن مسألة  ,هنا نرى من الرضوري



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ة نقاطأن ن ,اخلمس    :قدم له بذكر عدَّ
كانت اآلية املذكورة أول حكم يتعلق بموضوع األموال وحقوق اهللا  :النقطة األوىل −١

فرغم أن اآليات املتعلقة  .كام كانت أول ما تم تنفيذه يف هذا املجال ,ورسوله بشأن تقسيمها
إىل املدينة إال أهنا كانت  بالزكاة قد نزلت يف عدد من السور املكية يف مكة املكرمة أي قبل اهلجرة

وذلك ألن آيات الزكاة مل تأخذ  ,دون بياٍن لكيفية تقسيمها أو حتديٍد ملصارفها أو ملقدار نصاهبا
 .طريقها إىل العمل يف ذلك الوقت [حيث مل تقم دولة اإلسالم بعد] ومل يكن هلا مالك حمدد

عندما نزل أمر اهللا  ص هللاواستمر ذلك حتى السنة التاسعة أو العارشة بعد هجرة رسول ا
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهِرُُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها﴿ :سبحانه وتعاىل الذي يقول

َ
: التوبة[ ﴾...ُخذ ِمۡن أ

  :ونزلت اآلية التي حتدد مصارفها وهي قوله تعاىل ]١٠٣
َدَقُٰت لِلُۡفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكِي وَٱلَۡعِٰملَِي َعلَيۡ ﴿ َها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوبُُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب إِنََّما ٱلصَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٞم  َّ ِۗ وَٱ َّ بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َّ   .]٦٠: التوبة[ ﴾٦٠وَٱلَۡغٰرِمَِي َوِف َسبِيِل ٱ
 ما أمره به ربه وأرسل العامل ألخذ الزكاة إىل ص بعد نزول هذه اآليات نفذ رسول اهللا

   .هذا يف حني أن مخس الغنائم بدأ العمل به منذ السنة الثانية للهجرة .القبائل والبالد
لكي نعرف ملاذا تأخر العمل بحكم الزكاة رغم نزول األمر هبا يف اآليات  :النقطة الثانية −٢

املايل ال بد أن نالحظ وضع املسلمني  ,يف حني تمَّ العمل فورًا بآية اخلمس ),قبل اهلجرة(املكية 
ألن مجيع املهاجرين  ,حيث كان أكثر املسلمني يف تلك الفرتة فقراء مساكني ,يف تلك األيام

ين بدينهم خلَّفوا وراءهم كل ما كانوا يملكونه من مال وأرض  الذين تركوا مكة خائفني فارِّ
ار فص ),احلبشة وغريها(ومتاع وخرجوا لينجوا بأنفسهم فقط إىل املدينة أو إىل بالد أخرى 

كام كان أكثر الذين آمنوا من أهل املدينة  .»األنصار«املهاجرون ضيوفًا عىل إخواهنم يف الدين 
عبارة عن كلَّها  ص كانت ثروة أيب أيوب األنصاري مضيف رسول اهللا :من الفقراء فمثالً 

منزل صغري مؤلف من غرفتني إحدامها فوق األخرى حيث أعطى الغرفة العلوية لرسول اهللا 
ل بقية املسلمني أفضل من حال ومل يكن حا .ر هو البقاء يف الغرفة السفلية مع أمهواختا
وإذا ألقينا نظرة عىل عدة املسلمني يف معركة بدر والتي كانت كام ذكر املؤرخون  .أيوب بكثري أيب



    
 

 
 

  اإلسالم يف اخلمس حقيقة :األول الفصل

ي كانوا يعيشون تالفقر والعوز ال حالةأدركنا جيِّدًا  , مجًال فقطني وسبعة سيوف وسبعنيفرس
الدعاء الذي دعا به نبّي اهللا للمسلمني لدى خروجه هبم إىل  ,واألكثر داللة من كل ذلك .افيه

 ):٦/٣٠٥(وُرِوَي يف السنن الكربى للبيهقي  )١/٢٦(» املغازي«كام ذكره الواقدي يف » بدر«
نَّ رَُسوَل اِهللا  :َقْن َقبِْد اِهللا بِْن َقْمٍرو«

َ
ثِِمائٍَة ومََخَْسَة َعرَشَ َخَرَج يَْوَم بَْدٍر يف ثَالَ  - ص -أ

ُهْم ُحَفاٌة َفامْحِلُْهمُ « :- ص- َفَقاَل رَُسوُل اِهللا  ُهْم ُعَراٌة َفاْكُسُهمُ  .اللَُّهمَّ إِغَّ اللَِّهمَّ إِغَُّهْم  .اللَُّهمَّ إِغَّ
ْشبِْعُهمْ 

َ
   .»ِجَياٌع َفأ

 )٩٤٠٢ح ,٢٠٩/ ص٥ج(القيِّم لعبد الرزاق الصنعاين » املصنَّف«وكذلك جاء يف كتاب 
ه يُّوَب، َعِن ابِْن سِ « :ما نصُّ

َ
زَّاِق، َقْن َمْعَمٍر، َفْعيِن َقْن ك نََزَل ريِيَن، َقْن َعبِيَدَة قَاَل: َقْبُد الرَّ

 ُ َالُم بَلَ اجَّيِبِّ َصىلَّ اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم بَْدٍر، َفَقاَل: إِنَّ َربََّك خُيَريِّ إِْن ِشْئَت  كَ ِجرْبِيُل َعلَْيِه السَّ
َصَحابَِك ِمْثلَُهمْ 

َ
ْن ُيَفاِدي بِِهْم، َوُيْقَتُل ِمْن أ

َ
َساَرى، َوإِْن ِشْئَت أ

ُ ْ
ْن َيْقُتَل َهُؤَالءِ األ

َ
، َفاْستََشاَر أ

ْصَحابَُه َفَقالُوا: ُغَفاِديِهْم، 
َ
َهاَدةِ َمْن يََشاءُ  َوَغَتَقوَّى بِِهْم،أ ُ بِالشَّ   .»َويُْكرُِم ابَّ

 ,كان أخذ اخلمس من غنائم احلرب أمرًا معموالً به ورائجًا قبل اإلسالم :قطة الثالثةالن −٣
قام يف الرسايا التي وقعت قبل معركة بدر وغنم  ص ولذا فإن بعض أصحاب رسول اهللا

[رغم عدم  ص املجاهدون فيها بعض الغنائم بإخراج اخلمس منها واإلتيان به إىل رسول اهللا

                                                 
مجلة غري واضحة, لكن الروايات األخرى هلذا احلديث أوضحت » وتقتل من أصحابك مثلهم«قوله  −١

ِن اْبِن ِسِرييَن َعْن َعبِيَدَة َعْن َعِىلٍّ َأنَّ ع): «١٥٦٧ي أخرجه الرتمذي يف سننه (املقصود منها, كالذ
ُهْم «َقاَل  − ص −اهللاَِّ  َرُسوَل  ْ اِئيَل َهَبَط َعَلْيِه َفَقاَل َلُه َخريِّ اْلَقْتَل  :ُأَساَرى َبْدرٍ  ِيف  − َيْعنِى َأْصَحاَبَك  −إِنَّ ِجْربَ

ِجُم)»ُيْقَتَل ِمنُْهْم َقابًِال ِمْثُلُهْم. َقاُلوا اْلِفَداَء َوُيْقَتَل ِمنَّا َعَىل َأنْ  ,َأِو اْلِفَداءَ   . (املَُرتْ
) أن ٢٩١الشيعة املعتربة (ص  الذي يعد من كتب »تاريخ قم«جاء يف كتب التواريخ والسري ومنها كتاب  −٢

وجاء يف الكتاب ذاته (ص مالك األشعري كان هو الذي قسم اخلمس قبل نزول القرآن بآية اخلمس. أبا
) أن مالك بن عامر كان من املهاجرين وابتدأ بتقسيم اخلمس قبل نزول آية اخلمس وذلك عندما غنم ٢٧٨

ِه فقال مالك بن عامر: ُمخُْسُه لِـلَِّه صغنيمة يف بعض الغزوات فقال له رسول اهللا ( ) ضع سهًام منه لِـلَّ
ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿امر وأمضاها وأنزل قوله: فريض احلق سبحانه وتعاىل بقسمة مالك بن ع َما ا نَّ

َ
 ءٖ َشۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  أ

نَّ 
َ
ِ  فَأ َّ ]. وذكرت بعض التواريخ األخرى أن أول من أتى باخلمس إىل رسول اهللا ٤١[األنفال: ﴾ۥُخَُسهُ  ِ
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  .نائم بعد]نزول حكم مخس الغ
ًا بدين اإلسالم بل كان أخذ مخس غنائم احلرب فحكم اخلمس مل يكن حكًام جديدًا خمتّص 

وكان رؤساء القبائل  ,وحتى ربعها رائجًا ومعموالً به يف األمم السالفة ويف اجلاهلية كذلك
ولكن دين  ,وقادة املعارك خيتصون أنفسهم بمقداٍر من غنائم احلرب إما اخلمس أو الربع

   .إلسالم مل يرشع مثل هذا االستئثار واالختصاصا
وقبل أن ننتقل إىل نقاط أخرى من املفيد أن نستعرض بعض الروايات التارخيية والتفسريية 

  يف هذا الصدد: 
جاء يف سرية ابن هشام ضمن ذكر ُقُدوُم َوْفِد َبنِي َمتِيٍم عىل رسول اهللا.. واخلطبة التي ألقاها 

ثم قيام شاعر » َثابُِت ْبُن َقْيِس ْبِن الّشّامسِ « وما أجابه » َطاِرُد ْبُن َحاِجِب عُ «خطيبهم وشاعرهم 
  بإلقاء قصيدة يعدد فيها مفاخر قومه يف أيام اجلاهلية فكان فيام قاله:» الّزْبِرَقاَن ْبَن َبْدرٍ «بني متيم 

  لقائل:ومنها أيًضا البيت ا ».ِمنّا املُُلوُك َوفِينَا ُتْقَسُم الّرَبعُ «
  »أنا ابن الرابعني من آل عمروٍ «

  وهنا أوضح ابن هشام هذا املدعى بقوله: 

                                                                                                                          
, ومغازي يف رسيته التي وقعت قبل معركة بدر (انظر تاريخ أيب الفدا ابن كثري »عبد اهللا بن جحش«كان 

  الواقدي وتاريخ ابن خلدون وتاريخ اليعقويب).

إن أهل اجلاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة قال شاعرهم: ): «١٤, ص٨قال القرطبي يف تفسريه (ج  −١
, ١٨وقال يف موضع آخر (ج »». لك املرباع منها والصفايا *** وحكمك والنشيطة والفضول«

كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو املرباع ثم يصطفي منها أيضًا إن أهل اجلاهلية  ): «..١٢ص
قال يف لسان العرب مادة ر ب ع): ». (لك املرباع منها والصفايا«بعد املرباع ما شاء وفيها قال شاعرهم: 

فايا: ما َيْصَطِفيه الرئيس, والنَِّش « يطُة: ما َأصاب من املِْرباع: ما يْأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة; والصَّ
  ].الغنيمة قبل َأن يصري إِىل ُجمَتمع احلّي, والُفضول: ما ُعِجَز َأن ُيْقَسم لقلته وُخصَّ به

يف طبعة القاهرة بتحقيق السقا واألبياري  ٥٦٣−٥٦٠ص ,٢ج[أو  ٢٢٤, ص ٤سرية ابن هشام, ج  −٢
  .وشلبي)
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ى املرباع«   ». كان من عاداهتم إذا غنموا أن يعطوا الرئيس ربع الغنيمة وُيسمَّ
قال ضمن » الّزْبِرَقانَ «أن  − ) ٥٦٥, ص٢(ج  هشام ابن سرية أي –كام جاء يف الكتاب ذاته 

  م رسول اهللا:قصيدة َفْخٍر ألقاها أما
  .»»ُنِغُري بِنَْجٍد َأْو بَِأْرِض اْألََعاِجمِ     َوَأّن َلنَا املِْْرَباَع ِيف ُكّل َغاَرٍة  «

  من هذا يتبني بوضوح أن هذا الربع كان خاصًا بالغنائم التي ُتْغنَم بالغارات واحلروب.
عىل » ِدّي بن حاتمعَ «) نقرأ قصة وفود ٥٧٨/ ٢سرية ابن هشام ( −وأيضًا يف الكتاب ذاته 

  رسول اهللا وقوله عن نفسه: 
اِغيًّ  َوُكنُْت « ِسرُي يِف قَْويِم بِالِْمْرَباِع  ا، َوُكنُْت نرَْصَ

َ
   .»أ

ُخُذ الِْمْرَباَع؟ قال: بىََل، قَاَل: «وقال له:  وقد المه عىل ذلك رسول اهللا 
ْ
َولَْست تَأ

َ
قَاَل: أ

لُّ لَك يِف ِديِنك ال األصمعي أيضًا: ربع يف اجلاهلية ومخس يف اإلسالم, وكان . وق»َذلَِك َال حَيِ
  أخذ بغري رشع وال دين ربع الغنيمة.ي

ربع اجليش يربعه «وجاء هذا املضمون ذاته يف تفسري جممع البيان للطربيس حيث قال: 
 واملرباع كانت): «١/٢٣٤ويف تفسري التبيان للشيخ الطويس ( ».رباعه رباعه إذا أخذ الغنيمة

  . »العرب إذا غزت أخذ رئيس القوم ربع الغنيمة, والباقي بينهم
  :عليه الرمحة» الفاضل اجلواد الكاظمي«وقال 

كان يف اجلاهلية أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ألهنم أهل الرياسة والدولة «
َ ويف هذا املعنى نزلت اآلية الكريمة بشأن تقسيم الفيء: ﴿». والغلبة يَُكوَن ُدولَ َبۡيَ  َكۡ 

ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۡ 
َ
  .»كي ال يكون أخذه غلبًة وأثرًة جاهليةً «. ومعناه: ]٧[احلرش: ﴾ ٱۡل

                                                 
 .٢٣٠, ص ٤سرية ابن هشام, ج  −١

 .٢٣٠ص  ,٤سرية ابن هشام, ج  −٢

 ., طبع املطبعة اإلسالمية٢٦١, ص ٥جممع البيان, ج  −٣

 .٩٥, ص ٢إىل آيات األحكام, ج  مسالك األفهام −٤
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واحلاصل أن العادة والعرف الرائج زمن اجلاهلية كان أن ُيعطى رئيس القبيلة مقدارًا خاصًا 
  به من غنائم احلرب.

مة  .«..العالمة احليل  قالأما يف اإلسالم فلم يكن األمر كذلك, فقد  فإن الغنيمة كانت حمرَّ
فيام تقدم من األديان وكانوا جيمعون الغنيمة فتنـزل نار من السامء فتأكلها فلام أرسل اهللا تعاىل 

لُونََك َعِن  َٔ يَۡس حممدًا صىل اهللا عليه وآله أنعم عليه فجعل ماله خاصة. قال اهللا تعاىل: ﴿
نفَ 
َ
نَفاِلۖ قُِل ٱۡل

َ
ِ َوٱلرَُّسولِ ٱۡل َّ ِ أجرا «﴾ وقد ُروَي عن النبي صىل اهللا عليه وآله أنه قال: اُل 

ِحلَّت يَل الغنائم
ُ
ً لم ُفْعَطُهنَّ أحٌد «: ÷وقال  »اخلمس ولم حيل ألحد قبيل َوأ ْعِطيُْت مَخَْسا

ُ
أ

ِحلَّت  الغنائم
ُ
ًا  »قبيل.. وذكر فيها: أ   .»بالغنائمإذا ثبت هذا فإنَّ النبيَّ كان خمتصَّ

وقد كانت الغنيمة «فقال:  »تذكرة الفقهاء«وذكر العالمة أيضًا نحو هذا األمر يف كتابه 
حمرمة فيام تقدم من الرشائع, وكانوا جيمعون الغنيمة فتنـزل النار من السامء فتأكلها, فلام أرسل 

ة   .»اهللا حممدًا (صىل اهللا عليه وآله) أنعم هبا عليه, فجعلها له خاصَّ
بيد أننا لدى التتبع والتحقيق فيام , عني هذه العبارة أيضاً  »مرآة العقول«ونقل املجليس يف 

جاء يف الكتب الساموية السابقة املوجودة بني أيدينا تبنيَّ لنا أن هذا االدعاء عار عن احلقيقة وال 
  أساس له من الصحة. 

» جابر بن عبد اهللا األنصاري«عن  روته العامة ويظهر أن مستند السادة العلامء هو حديٌث 
 عن أيب هريرة عن النبّي  »املصنَّف«ويف معناه حديث رواه عبد الرزاق الصنعاين يف 

), ١٧٤٧ورواه مسلم يف صحيحه (كتاب اجلهاد والسري/باب حتليل الغنائم هلذه األمة, ح 
اِم ْبِن ُمنَبٍِّه َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة أن والبخاري يف صحيحه من طريق اْبِن املَُباَرِك َعْن َمْعَمٍر َعْن  َمهَّ

                                                 
 ., الطبعة احلجرية القديمة٩٢٢, ص ٢, ج منتهى املطلبالعالمة احليل,  −١

.١١٤, ص٩, ج الطبعة اجلديدةتذكرة الفقهاء,  −٢
.٤٢٢, ص ١املجليس, مرآة العقول, ج  −٣
 .٩٤٩٢, حديث ٢٤٢−٢٤١ص, ٥ جاملصنف,  −٤
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ُكلََها، فَلَْم َيْطَعْمَها، َفَقاَل  - َفْعىِن اجَّاَر  - فََجَمَع الَْغنَائَِم، فََجاَءْت «...قال:  رسول اهللا 
ْ
 :حِكَأ

 َّ ِس َنَقَرٍة ِمَن ا
ْ
ٍس ِمثِْل َرأ

ْ
] فََجاُءوا بَِرأ َهِب فَوََضُعوَها، فََجاَءِت إِنَّ ِفيُكْم ُغلُوًال... [إىل قو

َحلََّها َجَا
َ
ى َضْعَفنَا وََعْجَزنَا فَأ

َ
َحلَّ اُهللا َجَا الَْغنَائَِم، َرأ

َ
َكلَتَْها، ُعمَّ أ

َ
, أما الرواية »اجَّاُر فَأ

َحٌد َقبىِْل «فهي:  عن النبّي » جابر بن عبد اهللا«املشهورة عن 
َ
ْعِطيُت مَخًْسا لَْم ُفْعَطُهنَّ أ

ُ
... أ

َحٍد َقبىِْل.. 
َ
ِحلَّْت ىِلَ الَمَغانُِم] َولَْم حُتَلَّ أل

ُ
ِحلَّْت ىِلَ الَْغنَائُِم [و رواية اكخاري: َوأ

ُ
َوأ

  .»احلديث
فأقول: أوالً: هذا احلديث مشكوك يف صحته, أوالً ألنه خيالف آيات الكتاب املجيد, 

ديم واجلديد آيات تبني أن غنائم احلرب وثانيًا: ألننا نجد يف كثري من نصوص الَعْهَدْين الق
  :ككانت حالالً لألنبياء السابقني صلوات اهللا عليهم, وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذل

ُموَن  ١٠«فام بعد:  ١٠/ اآلية ٢٠يف سفر التثنية من التوراة, اإلصحاح  −١ وَِحنَي َيتََقدَّ
وَّالً 

َ
لِْح أ لِْح َواْستَْسلََمْت  ١١. لُِمَحاَرَبِة َمِدينٍَة فَاْدُعوَها لِلصُّ َجاَنتُْكْم إِىَل الصُّ

َ
إِْن أ

فَ
ً لَُكْم.  اِكِن ِفيَها يُْصِبُح َعِبيدا ْعِب السَّ لَْح  ١٢لَُكْم، فلَُكُّ الشَّ بَِت الصُّ

َ
َوإِْن أ

وَها  يِْديُكْم، فَاْقتُلُ  ١٣وََحاَرَبتُْكْم فََحارِصُ
َ
ْسَقَطَها الرَّبُّ إِلَُهُكْم يِف أ

َ
يَع فَإَِذا أ وا مَجِ

يِْف.  ْطَفاُل َواْكََهائُِم، َولُكُّ َما يِف الَمِدينَِة ِمْن  ١٤ُذُكورَِها حِبَدِّ السَّ
َ
ا النَِّساُء َواأل مَّ

َ
َوأ

ْعَدائُِكُم الَّيِت وََهبََها الرَّبُّ إِلَُهُكْم 
َ
ْغُفِسُكْم، َوَيَمتَُّعوا بَِغنَائِِم أ

َ
ْسَالٍب، فَاْلنَُموَها أل

َ
أ

َمِم  ١٥لَُكْم. 
ُ
َهَكَذا َيْفَعلُوَن بُِكلِّ الُمُدِن اجَّاِثيَِة َقنُْكُم الَّيِت لَيَْسْت ِمْن ُمُدِن األ

  .»الَْقاِطنَِة ُهنَا
/ بعد بيان حماربة إبراهيم َمِلِك ِعيَالَم إلنقاذ ابن أخيه ١٤ويف سفر التكوين, اإلصحاح  −٢

ْعَداَءَك إِىَل يََديَْك. َوَيبَارََك اُهللا ا«: ٢٠لوط من األرس قال يف اآلية 
َ
ِي َدَفَع أ

َّ لَْعيِلُّ ا
بَْراُم ُعْشـَر الَْغنَائِِم لُكَِّها

َ
ْقَطاُه أ

َ
  .»فَأ

                                                 
 .٢٩٥٦ حديث, ١١٣٦, ص ٣صحيح البخاري, ج  −١

), ٤٣٢, رقم ٢٠٩, ١), والنسائى (٥٢١, رقم ٣٧٠, ١), ومسلم (٣٢٨, رقم ١٢٨, ١البخارى (أخرجه  −٢
). وهو مروي عن ابن عباس ٦٣٩٨, رقم ٣٠٨, ١٤), وابن حبان (١٣٨٩, رقم ٣٧٤, ١الدارمى (و

ِجُم) .يضاً وأيب ذر أ  (املَُرتْ
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ضمن رسالة بولس إىل العربانيني, » العهد اجلديد«ويف هذا املعنى جاء يف كتاب  −٣
ْخُص َعظِ  ٤«: ٤/اآلية ٧اإلصحاح  ِل اآلَن َكْم اَكَن َهَذا الشَّ مَّ

َ
َّ ِجَتَأ يماً. فََح

ـْراً ِمْن َلنَائِِمه ُ ُعش َ دَّى 
َ
، أ ْكرَبُ

َ
نَا األ   .»إِبَْراِهيُم، َجدُّ

, ِذْكٌر ملحاربة موسى للمديانيني وبياٌن ملا ٣١ويف سفر العدد من التوراة, يف اإلصحاح  −٤
ِ  ٩«فام بعد:  ٩غنمه موسى وجنوده منهم فجاء يف اآلية  اِثيَل ن رَسَ َننُو إرِْسَ

َ
َساَء َوأ

ْمَالِكِهْم، 
َ
يَع َنَهائِِمِهْم َوَمَواِشيِهْم وََسائَِر أ ْطَفالَُهْم، وََغِنُموا مَجِ

َ
ْحَرقُوا  ١٠الِْمْديَانِيِّنَي َوأ

َ
َوأ

ْسَالِب ِمَن اجَّاِس  ١١ُمُدَغُهْم لُكََّها بَِمَساِكِنَها وَُحُصونَِها، 
َ
َواْستَْولَْوا بَلَ لُكِّ الَْغنَائِِم َواأل

ٍة ١٧«. إىل قوله: »يََواِن..َواحْلَ 
َ
ً لُكَّ اْمَرأ يْضا

َ
ْطَفاِل، َواْقتُلُوا أ

َ
فَاآلَن اْقتُلُوا لُكَّ َذَكٍر ِمَن األ

إىل أن  .»ْذَراَء لَْم تَُضاِجْع رَُجالً َولَِكِن اْستَْحيَْوا لَُكْم لُكَّ عَ  ١٨َضاَجَعْت رَُجًال، 
َوقَاَل  ٢٥توزيع الغنائم: «فام بعد:  ٢٥يصل إىل فقرة توزيع الغنائم فيقول يف اآليات 

 : َ يْبَ ِمَن « ٢٦الرَّبُّ لُِمو ِلَعاَزاُر الاَْكِهُن َوُرؤََساُء الَْعَشائِِر الَْغنَائَِم َوالسَّ
َ
نَْت َوأ

َ
ْحِص أ

َ
أ

ِكنَي يِف  ٢٧اجَّاِس َواحْلَيََواِن،  ِم الَْغنَائَِم ُمنَاَصَفًة َننْيَ اجْلُنِْد الُْمْشرَتِ احْلَْرِب َوَبنْيَ لُكِّ َوقَسِّ
ً لِلرَّبِّ ِمْن ٢٨«ثم بني الزكاة الواجب أداؤها من الغنائم فقال:  .»اجْلََماَعةِ  وَُخْذ نَِصيبا

ْهِل احْلَْرِب، َواِحداً ِمْن لُكِّ 
َ
ِمْن  ٢٩ئٍَة ِمَن اجَّاِس َواْكََقِر َواحْلَِمرِي َوالَْغَنِم. مَخِْسِما َلنَائِِم أ

ْهِل ا
َ
. نِْصِف أ ِلَعاَزاَر الاَْكِهِن َيْقِدَمًة لِلرَّبِّ

َ
ُخُذَها َوُيْعِطيَها أل

ْ
ُخُذ ِمْن ٣٠حْلَْرِب تَأ

ْ
َوتَأ

ً ِمْن لُكِّ مَخِْسنَي ِمَن اجَّاِس َواْكََقِر َواحْلَِمرِي َوالَْغنَِم وََسائِِر  اِثيَل َواِحدا نِْصِف بيَِن إِرْسَ
َذ ٣١«. ثم قال: »الَْقائِِمنَي بَلَ ِخْدَمِة َخيَْمِة االْجِتَماِع  اْكََهائِِم، َوُيْعِطيَها لِالَِّويِّنيَ  َفنَفَّ

 . َ َمَر الرَّبُّ ُمو
َ
ِلَعاَزاُر الاَْكِهُن َكَما أ

َ
َ َوأ َواَكَن اجَّْهُب الُْمتَبيَقِّ ِمْن َلنَائِِم رَِجاِل ٣٢ُمو

لْفاً... ئٍَة ومََخَْسًة وََسبِْعنيَ ااحْلَْرِب ِمَن الَْغَنِم ِستَّمِ 
َ
  ويأخذ يف بيان الغنائم بالتفصيل. »أ

٥− إشارة ١٧ويف سفر صموئيل األول بيان ملحاربة داود للعاملقة وفيه (يف اإلصحاح (
اِثيِليُّوَن ِمْن ُمَطارََدِة الِْفِلْسِطينِيِّنَي ٥٣«ألخذ داود الغنائم ونصه:  وَِعنَْدَما رََجَع اِإلرْسَ

ورَُشِليَم، َولَِكنَُّه ٥٤َوَغَهبُوُه.  َهَجُموا بَلَ ُمَعْسَكرِِهمْ 
ُ
َس ُجلْيَاَت إِىَل أ

ْ
ومََحََل َداوُُد َرأ

ِة َحْربِِه يِف َخيَْمِتهِ    .»اْحتََفَظ بُِعدَّ
َما َغِنَمُه [داود] ِمْن «) إىل ١٢إشارة (يف اآلية  ٨ويف سفر صموئيل الثاين, يف اإلصحاح  −٦
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ْسَالِب َهَدَد َعَزَر َمِلِك ُصوَبة
َ
  .»أ
ُل «ويف سفر  −٧ اِم األَوَّ وهو من األسفار امللحقة بالتوراة, جاء يف اإلصحاح » َأْخَباِر األَيَّ

إشارة إىل الغنائم واألوقاف التي أوقفت لبناء بيت اهللا  ٢٧−٢٦, يف اآليتني ٢٦
يِع َخَزائِ ٢٦«ونصهام:  قِْرَباُؤُه َمْسئُوِلنَي َقْن مَجِ

َ
ْصبََح َشلُوِميُث َهَذا َوأ

َ
قَْداِس َوأ

َ
ِن األ

لُوِف َوالِْمئَاِت، َوُرؤََساُء 
ُ
َصَها الَْمِلُك َداوُُد َوُزَقَماُء الَْعائَِالِت َوقَاَدُة األ الَّيِت َخصَّ

ُصوَها ِجََفَقاِت َهيلَْكِ الرَّبِّ ٢٧اجْلَيِْش،  ْسَالِب احْلَْرِب، فََخصَّ
َ
ا َغِنُموُه ِمْن أ   .»ِممَّ

ل عن أنه خمالف للعقل ولرشيعة اهللا, فإننا ال نجد له أما موضوع إحراق الغنائم, فبمعز
 :ذكرًا يف أسفار التوراة واإلنجيل, كل ما يف األمر أننا نجد يف سفر العدد من التـوراة

ُة َواجَُّحاُس َواحْلَِديُد ٢٢«ما نصه:  − ) ٢٣−٢٢/اآليتان ٣١(اإلصحاح  َهُب َوالِْفضَّ َّ ا
ِجزُيوُه ِفيَها َفيُْصِبَح َطاِهراً. َولَِكْن وَ ٢٣َوالَْقْصِديُر َوالرََّصاُص، 

َ
ُل َحَراَرَة اجَّاِر، أ لُكُّ َما َفتََحمَّ

ُروُه بَِماِء احكَّّطِهرِي َفقَ  ُروُه بَِماِء احكَّْطِهرِي، َوَما َال حَيْتَِمُل اجَّاَر َطهِّ ْن ُيَطهِّ
َ
يْضاً أ

َ
. فهذا »ْط َعلَيُْكْم أ

  الغنائم] من التي تتحمل النار.األمر كان ألجل تطهري أشياء [من 
وأما عن موضوع حتريم الغنائم فال نجد يف الكتاب املقدس كّله أي إشارة إىل ذلك, كل ما 

  يف األمر أننا نجد يف سفر صموئيل األول ما نصه: 
ْقيَْوا َعِن الَْمِسرِي وَ ٢١توزيع الغنائم: «

َ
يَن أ ِ

َّ َراَءُه فََخلَُّفوُهْم وََخَد َداوُُد إىَِل الِْمئَيَتْ رَُجٍل ا
 َ ِ ِْهْم  َ

َم َداوُُد إِ ْعِب، َفتََقدَّ ْطَمنِئَّ ِعنَْد َواِدي الْبَُسوِر، فََخرَُجوا الِْسِتْقبَاِل َداوَُد َوَمْن َمَعُه ِمَن الشَّ
ِن اْشرَتَ ٢٢بَلَ َسالََمِتِهْم.  نَّ فِئًَة ِمَن الُمَشاِغِبنَي ِمْن رَِجاِل َداوَُد ِممَّ

َ
ُكوا َمَعُه يِف احْلَْرِب َلرْيَ أ

ا الَْغِنيَمُة الَّيِت اْسرَتَْدْدنَاَها، «اْقرَتَُضوا قَائِِلنَي:  مَّ
َ
ْننَاَءُه َوَيْمِض، أ

َ
تَُه َوأ

َ
ُخْذ لُكُّ رَُجٍل ِمنُْهُم اْمَرأ

ْ
َأ ِ

ُهْم لَْم يَْذَهبُوا َمَعنَا غَّ
َ
نَّ الرَّبَّ َال يَ «َفَقاَل َداوُُد: ٢٣». فََال ُغْعِطيُهْم ِمنَْها أل

َ
ْفَعلُوا َهَكَذا يَا إِْخَويِت، أل

ذَلُروا َعلَيْنَا. 
َ
يَن أ ِ

َّ نَا بَلَ الُْغَزاِة ا ْغَعَم َعلَيْنَا وََحِفَظنَا َونرََصَ
َ
َوَمْن يَُوافُِقُكْم بَلَ َهَذا ٢٤قَْد أ

ْمِتَعِة حِلَِراَسِتَها َكَنِص 
َ
نَّ نَِصيَب الُمِقيِم ِعنَْد األ

َ
ْمِر؟ أل

َ
يِب َمْن َخاَض احْلَْرَب، إِْذ ُيْقَسُم األ

ِويَّةِ  َوُمنُْذ َذلَِك احْلِنِي َجَعَل َداوُُد َهِذهِ الَْفِريَضَة ُسنًَّة ترَْسِي بَلَ ٢٥». الَْغِنيَمُة بَيْنَُهْم بِالسَّ
َْومِ  ْ اِثيَل إِىَل َهَذا ا   .»إرِْسَ

  



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

: بعد) يف قصة فتح أرحيا فام ١٧نعم نجد يف سفر َيُشوَع, اإلصحاح السادس (اآليات 
اِغيَُة َفَقْط حَتْيَا يِهَ َولُكُّ َمْن َمَعهَ ١٧« . َراَحاُب الزَّ ماً لِلرَّبِّ ا يِف َفتَُكوُن الَْمِدينَُة َولُكُّ َما ِفيَها حُمَرَّ

رَْسلْنَاُهَما. 
َ
يِْن أ َ ِت الُْمرَْسلنَْيِ الثَّ

َ
غََّها قَْد َخبَّأ

َ
ْغتُ ١٨اْكَيِْت، أل

َ
ا أ مَّ

َ
ْم فَاْحرَتُِزوا ِمَن احْلََراِم ِحَالَّ َوأ

ُروَها.  َمًة َوتَُكدِّ اِثيَل حُمَرَّ ُخُذوا ِمَن احْلََراِم َوجَتَْعلُوا حَمَلََّة إرِْسَ
ْ
ُموا َوتَأ ِة ١٩حُتَرَّ َولُكُّ الِْفضَّ

ً لِلرَّبِّ َوتَْدُخُل يِف  َهِب َوآِغيَِة اجَُّحاِس َواحْلَِديِد تَُكوُن قُْدسا َّ َفَهتََف ٢٠». ِخَزانَِة الرَّبِّ  َوا
ْعَب َهتََف ُهتَافاً  نَّ الشَّ

َ
ْعُب َصوَْت اْكُوِق أ بَْواِق. َواَكَن ِحنَي َسِمَع الشَّ

َ
بُوا بِاأل ْعُب َورَضَ الشَّ

ْعُب إِىَل الَْمِدينَِة لُكُّ رَُجٍل َمَع وَْجِهِه، وُر يِف َماَكنِِه، وََصِعَد الشَّ َخُذوا  َعِظيماً، فََسَقَط السُّ
َ
َوأ

ٍة، ِمْن ِطْفٍل وََشيٍْخ ٢١الَْمِدينََة. 
َ
ُموا لُكَّ َما يِف الَْمِدينَِة ِمْن رَُجٍل َواْمَرأ َّ اْكََقَر َوالَْغنََم  -وََحرَّ َح

يِْف.  رَْض: ٢٢َواحْلَِمرَي حِبَدِّ السَّ
َ
َسا األ يِْن جَتَسَّ َ ِة اْدُخَال َنيْ «َوقَاَل يَُشوُع لِلرَُّجلنَْيِ الثَّ

َ
َت الَْمْرأ

َة َولُكَّ َما لََها َكَما َحلَْفتَُما لََها
َ
ْخرَِجا ِمْن ُهنَاَك الَْمْرأ

َ
اِغيَِة َوأ ْخرََجا ٢٣». الزَّ

َ
فََدَخَل اجْلَاُسوَساِن َوأ

َها َوإِْخَوَيَها َولُكَّ َما لََها، َولُكَّ َعَشائِرَِها َوتََراَكُهْم َخاِرَج حَمَ  مَّ
ُ
بَاَها َوأ

َ
اِثيَل. َراَحاَب َوأ لَِّة إرِْسَ

َهُب َوآِغيَُة اجَُّحاِس َواحْلَِديِد ٢٤ َّ ُة َوا ْحَرقُوا الَْمِدينََة بِاجَّاِر َمَع لُكِّ َما بَِها. إِغََّما الِْفضَّ
َ
َوأ

 . نِيَها وَ ٢٥َجَعلُوَها يِف ِخَزانَِة َنيِْت الرَّبِّ
َ
اِغيََة َوَبيَْت أ لُكَّ َما لََها. َواْستَْحيَا يَُشوُع َراَحاَب الزَّ

رَْسلَُهَما يَُشو
َ
يِْن أ َ ِت الُْمرَْسلنَْيِ الثَّ

َ
غََّها َخبَّأ

َ
َْوِم، أل ْ اِثيَل ِإىَل َهَذا ا ُع وََسَكنَْت يِف وََسِط إرِْسَ

ِرحيَا. 
َ
َسا أ َتََجسَّ اَم الرَّبِّ الرَّجُ «وََحلََف يَُشوُع يِف َذلَِك الَْوقِْت قَائًِال: ٢٦ِ ِي َملُْعوٌن قُدَّ

َّ ُل ا
بَْواَنَها

َ
ُسَها َوبَِصِغرِيهِ َفنِْصُب أ ِرحيَا. بِِبْكِرهِ يُؤَسِّ

َ
 »».َفُقوُم َوَيبيِْن َهِذهِ الَْمِدينََة أ

فتحريم الغنائم وحرقها كان أمرًا خاّصًا بفتح أرحيا وإال فإن غنائم احلرب كانت مباحًة 
  .إلسالم كام ُأِحلَّت يف اإلسالموحالالً لألنبياء وألتباعهم يف األديان السابقة عىل ا

إذن مل يكن هناك يف األمم املاضية حرق للغنائم بنار تنـزل من السامء, ويف تلك الواقعة 
  اخلاصة (فتح أرحيا) قام الغانمون أنفسهم بحرق املدينة, ال أن نارًا نزلت من السامء فحرقتها.

يف (خلمس هي أن آية اخلمس الكريمة التي جيب أن ننتبه إليها يف مسألة ا النقطة الرابعة −٤
َرت بقوله تعاىل  )سورة األنفال ْ ﴿التي ذكرناها أول الفصل ُصدِّ وهذه الكلمة إذا  ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا

جتها هلجة إعالم تأملناها بدقة الحظنا أن حلنها وهلجتها ليست هلجة أمٍر أو مطالبة بأخٍذ بل هل
ءت به آيات األمر بالصالة والزكاة والتي جاءت وإرشاد أي أهنا مل تأِت عىل النحو الذي جا
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والسبب هو أن غانم الغنيمة ليس مالكًا هلا قبل تقسيمها حتى يتوجه  .بصيغة األمر الواضح
وهذه النقطة تفطَّن إليها كثري من فقهاء الشيعة الكبار يف مسألة مخس  .إليه وجوب دفعها

الفرق بني هذه اآلية وبني آيات الزكاة التي  ولذلك نالحظ .الغنائم واعرتف هبا وأشار إليها
   :تتصدر بصيغة األمر كقوله تعاىل

َكٰوةَ ﴿ ْ ٱلزَّ هُ ﴿ ]٤٣: [البقرة ﴾َوَءاتُوا ْ َحقَّ ا َرزَۡقَنُٰكم﴿ ]١٤١: [األنعام ﴾َوَءاتُوا ْ ِممَّ نفُِقوا
َ
 ﴾أ

ۡخرَجۡ ﴿. ]٢٥٤ :[البقرة
َ
ٓ أ ا ْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ نفُِقوا

َ
ۡرِض أ

َ
: [البقرة ﴾َنا لَُكم ّمَِن ٱۡل

ُٰكمۡ ﴿ ]٢٦٧ ِٓي َءاتَ ِ ٱلَّ َّ اِل ٱ   .]٣٣: [النور ﴾َوَءاتُوُهم ّمِن مَّ
وأمثاهلا من  ,وقد جاء عقب أكثر آيات الزكاة التهديد املنكرين واملخالفني بالعذاب الشديد

د بعذاب اهللا يف نار جهنم    .اآليات التي هتدِّ
يمة املتعلِّقة باخلمس فقد جاء الكالم بلهجٍة وصيغٍة إعالمية وإرشادية أما يف اآلية الكر

ْ ﴿ :فابتدأ بقوله والتي ال خيفى عىل أهل األدب والعارفني بلغة العرب ما فيها من  ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا
ومسألة  ,وذلك ألن املسألة هنا مسألة علمية وليست عمليةً  ,لطف واختالف عن تلك األوامر

لذا بدأت بعبارة  ;ت اكتسابية ومعرفية ال مسألة أمر بإعطاء وإجياب لدفعاعتقادية وليس
﴿ ْ وا"وليس بعبارة  ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا ِ َوَمآ ﴿: واختتمت بعبارة "وآُتوا أو وأدُّ َّ إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱ

ٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَانِ  َ َ نَزۡلَا 
َ
وة اإليامن وعقيدة حيث تستدعي اآلية ق .]٤١[األنفال/ ﴾أ

                                                 
, ص ٢[ج  »ذخرية املعاد يف رشح اإلرشاد«(املريزا حممد باقر) يف  »الفاضل السبزواري«قال املرحوم  −١

]: (ألن الغانمني وإن ملكوا الغنيمة باختيار, إال أن ملكهم يف غاية الضعف ... ولإلمام أن يقسم ٤٢٣
بتوقف ملك الغنيمة عىل تقسيمها فكام  »الفوائد« كتابه بينهم). انتهى. كام أن الشهيد الثاين (رح) قطع يف

مل تأمر أحدًا بإيتاء اخلمس ألن أحدًا مل يملك شيئًا  »واعلموا«قيل إن اآلية الكريمة التي ُصِدّرت بكلمة 
بعد حتى ُيؤمر بأن ُيعطى مخسه إذ ما زال ذلك املال مشرتكًا وُمشاعًا بني الغانمني ورئيس اجلند, ولذلك 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿رت آية تقسيم اخلمس ورفع النزاع بشأن الغنائم بكلمة: ُصدِّ  ر بأمر عىل نحو األمر  ﴾ا ومل ُتصدَّ
مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿بأخذ الزكاة يف قوله تعاىل: 

َ
ٰ أ . واحلاصل أن يف مسألة اخلمس, ملك الطرفني ﴾...َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َو

 علق هبم اخلطاب باألمر. واهللا أعلم. (اإلمام واملجاهدين) قبل التقسيم ملٌك ضعيف, لذا مل يت
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وإذا الحظنا مجيع اآليات التي  !املجاهدين والغانمني لتدعوهم إىل التسليم بتقسيم الغنائم
ْ ﴿ُذكرت فيها كلمة  لرأينا أن مجيعها ذا جانب إرشادي وخاصية وعظية إرشادية  ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا

  :ةكام نالحظ ذلك يف اآليات التالي ,تدعو خماطبيها إىل اإليامن والتقوى
َ َمَع ٱلُۡمتَِّقيَ ﴿ َّ نَّ ٱ

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َّ   ]١٩٤[البقرة/ ﴾َوٱتَُّقواْ ٱ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ ﴿ َّ نَّ ٱ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َّ   ]١٩٦[البقرة/  ﴾َوٱتَُّقواْ ٱ

ٍء َعلِيمٞ ﴿ َ بُِكّلِ َشۡ َّ نَّ ٱ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َّ   ]٢٣١: [البقرة ﴾َوٱتَُّقواْ ٱ

ونَ ﴿ نَُّكۡم إَِلۡهِ ُتَۡشُ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َّ   ]٢٠٣: [البقرة ﴾َوٱتَُّقواْ ٱ

ِ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ ﴿ َلُٰقوهُۗ َوبَّشِ نَُّكم مُّ
َ
  ]٢٢٣: [البقرة ﴾َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيٞ ﴿ َّ نَّ ٱ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َّ   ]٢٣٣: [البقرة ﴾َوٱتَُّقواْ ٱ

َ َغُفوٌر َحلِيمٞ َوٱۡعلَمُ ﴿ َّ نَّ ٱ
َ
ْ أ ۚ َوٱۡعَلُمٓوا نُفِسُكۡم فَٱۡحَذُروهُ

َ
َ َيۡعلَُم َما ِفٓ أ َّ نَّ ٱ

َ
ْ أ  ﴾ٓوا

  ]٢٣٥: [البقرة
 ,حيث أنه بعد األمر بالتقوى يأيت اإلعالم بطريقة الوعظ واإلرشاد بحقيقة إيامنية اعتقادية

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ :تي تبتدئ بقوله تعاىلكام نجد ذلك يف اآلية التالية من سورة األنفال ال َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكۡم لَِما ُيۡيِيُكمۡ  َّ ِ    ].٢٤[األنفال:  ﴾...ٱۡسَتِجيُبواْ 
نَّ ... ﴿ :ليأيت بعدها مبارشًة قوله تعاىل

َ
َ َيُوُل َبۡيَ ٱلَۡمۡرءِ َوقَۡلبِهِۦ َوأ َّ نَّ ٱ

َ
ۥٓ إَِلۡهِ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ُه

ونَ     .حيث جاء اإلعالم بمسألة اعتقادية ].٢٤[األنفال:  . ﴾ُتَۡشُ
ْ ﴿واللطيفة يف هذه النقطة هي أنه يف اآليات الكريمة التي استعملت فيها كلمة   ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا

من  جاء قبلها أو بعدها أمٌر بالتقوى كام نجد ذلك األمر مبارشة يف اآلية التي تلت اآلية األخرية
ٗةۖ َوٱۡعلَُمٓواْ ﴿ :سورة األنفال أي قوله تعاىل ِيَن َظلَُمواْ ِمنُكۡم َخآصَّ َّ تُِصيَبَّ ٱلَّ َوٱتَُّقواْ فِۡتَنٗة 

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  َّ نَّ ٱ
َ
  .]٢٥: [األنفال ﴾٢٥أ

ۡمَوٰلُكُ ﴿ :ثم نجد قوله تعاىل يف السورة ذاهتا بعد آيتني
َ
نََّمآ أ

َ
ۡوَلُٰدُكۡم فِۡتَنةٞ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ۡم َوأ
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ۡجٌر َعِظيٞم 
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدُه َّ نَّ ٱ

َ
  .]٢٨[األنفال/ ﴾٢٨َوأ

َ َيَۡعل لَُّكۡم فُۡرقَاٗنا َوُيَكّفِۡر َعنُكۡم ﴿ :ونقرأ بعدها َّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َتتَُّقواْ ٱ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ُ ُذو ٱ َٔ َسّيِ  َّ   .]٢٩: [األنفال ﴾٢٩ۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم اتُِكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡمۗ َوٱ
ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها﴿ :ونقرأ يف سورة احلديد

َ
َ يُۡحِ ٱۡل َّ نَّ ٱ

َ
  .]١٧: [احلديد ﴾...ٱۡعلَُمٓواْ أ

ْ ﴿فنالحظ أنه يف مجيع هذه اآليات كانت كلمة  ذات جانب وعظي وإرشادي  ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا
   .أي منها أمٌر بحكم عبادي وإعالٍم بمسألة اعتقادية ومل يأِت يف

ِ ﴿ :وعىل هذا األساس نجد أن اآلية الكريمة َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

أي أنه إذا  ,إنام ُتْعلُِم بحقيقة اعتقادية وال تبنيِّ وجوب اإلتيان بأمرٍ  ]٤١: [األنفال ﴾...ُخَُسُهۥ
ائم احلرب ليعطيه ألرباب اخلمس فإن عىل املجاهدين اخلمس من غن ص َعَزل رسول اهللا

ومل  .وغانمي الغنائم أن يعلموا أن هذا حق خاصٌّ باهللا وليس ألحد احلقُّ يف االعرتاض عليه
يؤمر املسلمون أبدًا بدفعه ألن مخس الغنائم بل مجيعها هو ملٌك لرسول اهللا أو قادة املعركة قبل 

  !حتى يؤمروا بدفعهالتقسيم فال يملك اآلخرون شيئًا 
أو قادة املعارك [النائبني عنه] أن جيمعوا الغنائم ثم ُخيرجوا  ص وكان من عادة رسول اهللا

موا البقيَة بني املجاهدين ولذلك فإن هذا العمل مل يكن بحاجة لصيغة أمٍر  منها اخلمس ويقسِّ
ِه تعاىلوكل ما كان مطلوبًا هو أن يعلم املسلمون أن مخس الغن ,باألداء والدفع وال  .ائم ملٌك لِـلَّ

ة آيٍة يف القرآن تأمر املسلمني بأداء مخس الغنائم ودفعها أو أداء األنفال ألنه مل يكن يشٌء  توجد أيَّ
وخلفائه تعكس هذه احلقيقة وتبينها  ص كام نالحظ أن سرية رسول اهللا ,منها ملٌك هلم

  .بوضوح
يف  !صورة التي أصبحت رائجًة اآلنيف صدر اإلسالم مل يقم أي مسلم بدفع اخلمس بال

إذا اعتربوا أن ماالً ما يشمله  كان الرسول وخلفاؤه ,ويف زمن خلفائه ص زمن رسول اهللا
حكم اخلمس يقومون بأنفسهم بحجز ذلك املال ليكون حتت تصـرفهم [لعزل اخلمس منه ثم 

كان املسلمون وهذا خالف ألمر الزكاة التي  .تقسيمه] قبل أن يملك اآلخرون منه شيئاً 
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فإذا تأخروا عن  ,مأمورين بدفعها فورًا وإذا أمهلوا دفعها أو غفلوا عنه طولبوا بذلك بكل شدة
دوا بإعالن احلرب وأخذها منهم بكل شدة    .أدائها أو توقفوا عنه ُهدِّ

هو املعطي واملسلمون املجاهدون هم  ص يف اخلمس وتوزيع الغنائم كان رسول اهللا
   :عىل ذلك اآلية الكريمةكام تدل  ,اآلخذون

ُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ ﴿ ٓ َءاتَ من ( ص أي ما أعطاكم إياه الرسول ]٧: [احلرش ﴾َوَما
   .فخذوه )الغنائم

   :لذلك نجد قوله تعاىل ,أما يف الزكاة فكان املسلمون هم املعطون
َكٰوةَ ...﴿ ْ ٱلزَّ ُهۥ﴿ ]٤٣[البقرة/ ﴾...َوَءاتُوا ْ َحقَّ ا ﴿ ]١٤١األنعام/[ ﴾َوَءاتُوا ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
أ

ۡخرَۡجَنا لَُكم ّمَِن ﴿ ]٢٥٤[البقرة/ ﴾َرزَۡقَنُٰكم
َ
ٓ أ ا ْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ نفُِقوا

َ
أ

ۡرِض 
َ
ُٰكمۡ ﴿ ]٢٦٧[البقرة/  ﴾ٱۡل ِٓي َءاتَ ِ ٱلَّ َّ اِل ٱ   .]٣٣[النور/ ﴾َوَءاتُوُهم ّمِن مَّ

ُخُذ ﴿ :كام يقول سبحانهوكان اهللا ورسوله مها اآلخذان 
ۡ
َيۡقَبُل ٱلَّۡوَبَة َعۡن ِعَبادِهِۦ َوَيأ

َدَقٰتِ  ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ﴿ :ويقول ]١٠٤[التوبة/ ﴾ٱلصَّ
َ
  .]١٠٣[التوبة/ ﴾ُخۡذ ِمۡن أ

التي كتبها إىل  ص أما إذا رأينا عبارات فيها األمر بأداء اخلمس يف بعض رسائل رسول اهللا
شائر أو الوالة كام نجد ذلك مثًال يف رسالته إىل رشحبيل بن عبد رؤساء القبائل وشيوخ الع

أو يف رسالته إىل عمرو بن  »اهللا املغانم مخس   وأعطيتم من« :الل التي جاءت فيها هذه اجلملةك
                                                 

واألكثر وضوحًا يف هذه النقطة أنه كلام جاء يف اآليات الكريمة ذكٌر للغنائم كان املسلمون هم اآلخذون  −١
 وليسوا املعطني كام نجد ذلك يف اآليات التالية: 

ۡ ٱ َسَيُقوُل ﴿ ٰ  ُتمۡ نَطلَقۡ ٱ إَِذا ُمَخلَُّفونَ ل َ ِ   َمَغانِمَ  إ
ۡ
 ]١٥: [الفتح ﴾ُكمۡ نَتَّبِعۡ  َذُرونَا وَهاُخذُ ِلَأ

  َكثَِيةٗ  َوَمَغانِمَ ﴿
ۡ
 ]١٩: [الفتح ﴾ُخُذوَنَهايَأ

ُ ٱ وََعَدُكمُ  ﴿   َكثَِيةٗ  َمَغانِمَ  َّ
ۡ
 ]٢٠﴾ [الفتح/ُخُذوَنَهاتَأ

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ  ٰ َ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِلِ  َ

َ
ۡ ٱوَ  َمٰ َتٰ ۡلَ ٱوَ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِلِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ  نِ بۡ ٱوَ  ِكيِ َمَسٰ ل

بِيلِ ٱ  ٱ َبۡيَ  ُدولَ يَُكونَ  َ  َكۡ  لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡل  ]٧[احلرش/ ﴾ِمنُكمۡ  ءِ نَِيا

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْ ٱفَ  هُ َعنۡ  ُكمۡ َنَه  ]٧﴾ [احلرش/نَتُهوا
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بن  كومثلها قوله ملال .اخلمس  املغانم  وأعطي من :التي كتب إليه فيها يقول ياجلهن معبد 
 ,الغزو  نم يفاملغا وأعطي مخس  :ويف رسالة النبيِّ لعبد يغوث .املغنم ن وأدوا اخلمس م :األمحر

فالسبب يف ذلك أن النبي  ,اهللا مخَس  املغانم وأعطي اخلمس من  :ويف رسالة النبيِّ جلنادة وقومه
مل حيرض تلك املعارك بنفسه لذا كان يطالب أولئك القادة الذين كانوا نوابًا عنه بأن  ص األكرم
ذاته كان يأخذ مخس غنائم احلروب بذاته  ص وإال فإن حرضة النبي ,مخس غنائمهايؤدوا 

   .الرشيفة عندما يكون حارضًا يف املعركة
[للشيخ الطويس] بسنده َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن َعْبِد اهللاِ ْبِن اْجلَاُروِد َعْن » التهذيب«كام جاء يف كتاب 

َخَذ اَك « :َقاَل  ÷َأِيب َعْبِد اهللاِ حرضة الصادق 
َ
تَاهُ الَمْغَنُم أ

َ
َن َرُسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وآ إَِذا أ

مْخَ 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ُخُذ مُخَُسُه ُعمَّ َفْقِسُم أ

ْ
مْخَاٍس َويَأ

َ
ُ ُعمَّ َفْقِسُم َما بيَِقَ مَخَْسَة أ َ اٍس َننْيَ َصْفوَهُ َواَكَن َذلَِك 

ِيَن َقاتَلُوا َعلَْيهِ  َّ    .».......اجَّاِس ا
فتشبَّث هبا  ]٤١:[األنفال ﴾...َغنِۡمُتم﴿ :لمةكجاءت يف اآلية الكريمة  :النقطة اخلامسة −٥

بعضهم واعتربها مستندًا ومستمسكًا به فيام يذهب إليه [من شمول اخلمس لكل ما يكتسبه 
يف حني أن كلمة الغنيمة يف اللغة إنام ُتستعمل يف اليشء الذي حيصل عليه اإلنسان  ,اإلنسان]

الَفْوُز  :ُلنْماً وَغنيَمةً  َغِنمَ  ،اليَفءُ  :والَمْغنَُم والَغنيَمُة والُغنْمُ « :ون مشقٍة كام جاء يف القاموسد
ةٍ  ـَْيءِ بال َمَشقَّ عىل األموال التي يناهلا املسلمون » الغنيمة«أما يف اصطالح الرشع فُتْطَلق  »بالّش

   :ام ييل بعض النصوص الفقهية يف ذلكوفي .من املشـركني بقهرهم والتغلب عليهم يف القتال
والفيء هو ما مل  ,ابكاملوَجف عليها باخليل والر يوالغنيمة ه« :قال الشافعي − ألف

   .»!ابكيوجف عليه بخيل وال ر
سمعنا أن الغنيمة ما غلب عليه املسلمون « :»اخلراج«تاب كوقال حييى بن آدم يف  −ب

                                                 
ِجُم) ١٢٨, ص ٤حسن موسوي اخلرسان, ج الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, حتقيق  −١  . (املَُرتْ
 .٦٤, ص ٤ج كتاب األم,  −٢
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   .»ء ما صوحلوا عليهوأن الفي ,بالقتال حتى يأخذوه عنوة
أن الفيء مأخوٌذ  الغنيمة والفيء يفرتقان يف« :»األحكام السلطانية«وقال املاورديُّ يف  −ج

 .»الغنيمة مأخوٌذ قهراً   مالو عفواً 

إْذ اعتربه بعضهم بمعنى الغنيمة » الفيء«هذا رغم أن هناك خالف بني الفقهاء يف معنى 
  .أيضاً 

أما ما سألت عنه « :»الغنيمة«يف بيان معنى » اخلراج« يف كتابه وسف القايضيوكتب أبو  − د
فإن اهللا تبارك وتعاىل قد  ..,يا أمري املؤمنني من قسمت الغنائم إذا أصيبت من العدو

ِ ُخَُسُهۥ  ﴿ ..أنزل بيان ذلك يف كتابه فقال َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ نَّ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

وما  ,فيام يصيب املسلمون من عساكر أهل الرشك − واهللا أعلم  − فهذا  ﴾...َولِلرَُّسولِ 
فإن يف ذلك اخلمس ملن سمى اهللا عز وجل يف  أجلبوا به من املتاع والسالح والكراع

  .»...أربعة أمخاس بني اجلند الذين أصابوا ذلك,كتابه العزيز
بعد ذكره آلية اخلمس الكريمة  )يانالتب(يف تفسري  )ره(ويقول املرحوم الشيخ الطويس  −  ه

فار بقتال وهي هبة كال  من احلرب الغنيمة ما أخذ من أموال أهل « :من سورة األنفال
وسفيان الثوري  ,والفيء ما أخذ بغري قتال يف قول عطاء بن السائب .نيللمسلم اهللا من 

   .»وهو املروي يف أخبارنا ,وهو قول الشافعي
 ,والذي نذهب إليه أن مال الفيء غري مال الغنيمة« :كتاب ذاتهوقال الطويس يف ال −و

وما ال  ,فالغنيمة كل ما أخذ من دار احلرب بالسيف عنوًة مما يمكن نقله إىل دار اإلسالم

                                                 
ِجُم) −١  العنوة: القهر والغلبة. (املَُرتْ
 .١٧ص  ,»اخلراج«حييى بن آدم,  −٢
 .١٢١املاوردي, األحكام السلطانية, ص  −٣
 .١٩−١٨ص  ,»اخلراج«أبو يوسف القايض,  −٤
 .من الطبعة اجلديدة١١٧ص, ٥ من طبعة طهران احلجرية أو ج ٧٩٧ص, ١ج, تفسري التبيانالطويس,  −٥
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فهو جلميع املسلمني ينظر فيه اإلمام ويرصف انتفاعه إىل  ,يمكن نقله إىل دار اإلسالم
  .»بيت املال ملصالح املسلمني

يقول الشيخ الطربيس يف تفسريه جممع البيان ذيل تفسريه آلية اخلمس من سورة و − ز
هي هبة من اهللا تعاىل و الغنيمة ما أخذ من أموال أهل احلرب من الكفار بقتال« :األنفال

الفيء ما أخذ بغري قتال وهو قول عطاء ومذهب الشافعي وسفيان وهو و للمسلمني
   .»‡املرويُّ عن أئمتنا 

ني هذه العبارة عن تفسري ـع» زبدة البيان«قل املرحوم املقّدس األردبييل يف كتابه ون −ح
   .وارتضاها وَقبَِل هبا» جممع البيان«
لدى » مسالك األفهام إىل آيات األحكام«يف » الفاضل اجلواد الكاظمي«وقال املرحوم  −ط

   :تفسريه آلية اخلمس من سورة األنفال
وعىل  ,ويؤّيده اآليات السابقة والالحقة ,من دار احلربما أخذت  :»الغنيمة«ظاهر «

وإن  ,والظاهر من أصحابنا أّهنم حيملوهنا عىل الفائدة مطلقا ,ذلك محلها أكثر املفّرسين
واحلّق أّن استفادة ذلك من ظاهر اآلية بعيدة بل  ]:[إىل قوله .....مل يكن من دار احلرب

  .»بالغنيمة غنيمة دار احلرالظاهر منها كون 
و الذي ينبغي « :قوله» املقدس األردبييل«عن  »مرآة العقول«ونقل العالمة املجليس يف  −ي

أن يذكر هنا مضمون اآلية فهي تدل عىل وجوبه يف غنائم دار احلرب مما يصدق عليه 
ويؤيده  .املتبادر من الغنيمة هنا هي ذلكفإن  ..يشء أي يشء كان منقوال وغري منقول

  .»وكون ما قبل اآلية وما بعدها يف احلرب ,ن بهتفسري املفرسي

                                                 
 .٥٤٨ ص , ٩ج يف الطبعة اجلديدة, , أو٦٦٦ص, ٢جاملصدر نفسه,  −١
 ., طبع املطبعة اإلسالمية٥٤٣ص, ٤ج, تفسري جممع البيانالطربيس,  −٢
 .٨١−٧٦, ص ٢, جمسالك األفهام إىل آيات األحكام −٣
 .٤٤١ص, ١ ج, عقول يف رشح أخبار آل الرسولمرآة الحممد باقر املجليس,  −٤
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وكام الحظنا » الغنيمة«هذا هو املعنى الذي ذكره فقهاء اإلسالم من العامة واخلاصة لكلمة 
ألن مجيع اآليات القرآنية  ,ليس بينهم خالف يف حقيقة معناها وال ينبغي أن يكون هناك خالف

هم من سياقها وما جاء قبلها وبعدها من آيات أهنا ُيف ,املباركة التي وردت فيها هذه الكلمة
  :غنيمة دار احلرب

ءٖ ﴿ :يف اآلية الكريمة ذاهتا − ألف نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ
َ
  ]٤١: [األنفال ﴾...َوٱۡعلَُمٓواْ أ
َ تَُكوَن فِۡتَنةٞ َوَيُكوَن ﴿ :نجد أن اآليتني اللتني سبقتاها مبارشًة مها  ٰ َوَقٰتِلُوُهۡم َحتَّ

َ بَِما َيۡعَملُوَن بَِصيٞ ٱ َّ ْ فَإِنَّ ٱ ِۚ فَإِِن ٱنَتَهۡوا َّ ِ َ  .ّلِيُن ُكُُّهۥ  َّ نَّ ٱ
َ
ْ أ ْ فَٱۡعلَُمٓوا ن تََولَّۡوا

ُٰكۡمۚ نِۡعَم ٱلَۡمۡوَلٰ َونِۡعَم ٱلَِّصيُ   :ثم ُعطِف عليهام بواو العطف قوله ,]٤٠−٣٩[األنفال/ ﴾َمۡولَ
﴿ ْ هذا إضافة إىل أنه  ,مما يدل بوضوح عىل أن الغنيمة املذكورة تتعلق بدار احلرب ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا

أي  ]٤١[األنفال/ ﴾يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡلََق ٱۡلَۡمَعانِ ﴿الفرقان  يف اآلية الكريمة ذاهتا ذكر يوم 
 .ار يف وقعة بدروهو اليوم الذي التقى فيه املسلمون بالكف ,اليوم الذي متيز فيه احلق من الباطل

ِ ٱۡلُقۡصَوٰى ﴿ :ونجد يف اآلية التالية مبارشة قوله تعاىل ۡنَيا وَُهم بِٱۡلُعۡدَوة ِ ٱلُّ نُتم بِٱۡلُعۡدَوة
َ
إِۡذ أ

ۡسَفَل ِمنُكمۡ 
َ
ۡكُب أ والتي تصور لنا صورة اصطفاف املؤمنني أمام  ]٤٢[األنفال/ ...﴾َوٱلرَّ

  .الكفار يف ذلك اليوم املشهود
 :فيقول» الغنيمة«من ذات السورة املباركة يذكر اهللا تعاىل أحد مشتقات  ٦٩يف اآلية  −ب

ٗ َطّيِٗبا﴿ ٰ ا َغنِۡمُتۡم َحَل ْ ِممَّ واآليات التي قبلها متعلقة بشكل كامل  ]٦٩[األنفال/ ﴾...فَُكُوا
 :من سورة األنفال وحتى يصل تعاىل إىل قوله ٥٥بدءًا من اآلية  ,وواضح بأحكام دار احلرب

َ ٱۡلقَِتالِ َيٰٓ ﴿ َ َها ٱلَِّبُّ َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِي  يُّ
َ
َما َكَن ِلَِبٍّ ﴿ :ثم إىل قوله ,]٦٥: [األنفال ﴾...أ

ۡرِض 
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ٰى َحتَّ ۡسَ

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
  .]٦٧: [األنفال ﴾...أ

   :يف سورة الفتح أيضًا يف قوله عز من قائل» الغنائم«وذكرت كلمة  −ج
ُخُذوَها َذُرونَا نَتَّبِۡعُكمۡ ﴿

ۡ
ٰ َمَغانَِم ِلَأ َ ِ   .]١٥:[الفتح ﴾...َسَيُقوُل ٱلُۡمَخلَُّفوَن إَِذا ٱنَطلَۡقُتۡم إ

ومجيع اآليات السابقة عىل هذه اآلية من سورة الفتح تتكلم بشكل عام عن واقعة احلديبية 
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مغانم يف معركة ُحنَْني وأمثال إشارة إىل ما سيمنحه اهللا للمسلمني من و والبشارة بفتح مكة
واآليات التالية لآلية املذكورة تتعلق أيضًا بموضوعات احلرب واملتخلفني عن القتال  .ذلك

  .وعن األنصار واملجاهدين يف سبيل اهللا
  :يف سورة النساء أيضًا يف قوله تعاىل» مغانم«وجاءت كلمة  − د
ْ إَِذا َضَ ﴿ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡلَقٰٓ إَِلُۡكُم َيٰٓ

َ
ْ لَِمۡن أ َ َتُقولُوا ْ َو ِ َفَتبَيَُّنوا َّ ۡبُتۡم ِف َسبِيِل ٱ

 ٞ ِ َمَغانُِم َكثَِية َّ ۡنَيا فَِعنَد ٱ َلَٰم لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َعَرَض ٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ    .]٩٤:[النساء ﴾...ٱلسَّ
فإن  ,احلكم متعلق باحلرب والقتالهنا إضافة لكون نص اآلية ذاته شاهد عىل أن هذا 

فام بعد بل حتى ما قبل ذلك تتعلق مجيعًا  ٧١اآليات التي تسبق هذه اآلية املباركة بدءًا من اآلية 
ثم اآليات التي تتلو اآلية املذكورة مبارشًة  .قتل اخلطأو قتل العمدو بأحكام احلرب والدفاع

َّ يَۡسَتوِي ٱۡلَقٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِي ﴿ :تعاىل كام يقول ,تتكلم أيضًا عن أحكام احلرب والقتال

ُ ٱلُۡمَجِٰهِدينَ  َّ َل ٱ نُفِسِهۡمۚ فَضَّ
َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ بِأ َّ رِ َوٱلُۡمَجِٰهُدوَن ِف َسبِيِل ٱ َ ْوِل ٱلضَّ

ُ
 َغۡيُ أ

َ ٱۡلَقٰعِِديَن َدرََجةٗ  َ نُفِسِهۡم 
َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
  .]٩٥: [النساء ﴾...بِأ

 ١٠٤وهكذا يستمر الكالم عن أحكام اجلهاد والقتال يف سبيل اهللا بشكل عام حتى اآلية 
  .من السورة املباركة

*** 
لتشمل كل دخل وإيراد مايل يكسبه اإلنسان من أرباح املكاسب » غنمتم«إذن تعميم كلمة 

 !اخليوط كنس الطرق وغزليف وغريها حتى الكسب الناجم عن محل احلطب وتقطيعه والعمل 
ء استخدام هذه الكلمة املباركة سووليس هناك من هدف ل ,من احلقيقة ليس سوى سفسطة وفرارٍ 

 ص اهللا نشاهد ال يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول  وذلك ألننا ال ;سوى املطالبة الظاملة باخلمس
هذه وال يف سرية من خلفوه بحق أو بباطل وال يف عمل مسلمي صدر اإلسالم شيئًا من مثل 

وخلفائه الراشدين ال نجد ذلك حتى يف سرية  ص وبمعزٍل عن سرية رسول اهللا .املطالبة
سالطني اجلور من ملوك بني أمية وبني العباس أهنم كانوا يأخذون اخلمس من أموال املسلمني 
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هذا يف حني أنه لو وجد أولئك اخللفاء أدنى مستند ودليل  ,خاصة من أرباح مكاسبهم وجتاراهتم
ولبني  ,عىل ذلك لسارعوا للتمسك به وطالبوا املسلمني بخمس مكاسبهم بكل شدة وحجة

   .كام نقل لنا التاريخ حال أخذ الزكاة وجباية اخللفاء للخراج ,التاريخ لنا ذلك بكل وضوح
ذاته يأخذها زمن حياته كان خلفاؤه  ص أما مخس غنائم دار احلرب فقد كان رسول اهللا

كان  –هذا إن صح أن نستخدم هنا كلمة الوجوب  –فوجوبه  ;بأنفسهمبعد رحيله يأخذوهنا 
  .خمتصًا بغنائم دار احلرب

                                                 
الذي كتبه  »اخلراج«بنيَّ القايض أبو يوسف املعارص هلارون الرشيد وضع أخذ الزكاة واخلراج يف كتابه  −١

رب الشديد ويطلقون ـربوهنم الضـألنه بلغني أهنم يقيمون أهل اخلراج يف الشمس ويض«هلارون فقال فيه: 
وقال ». ا عظيم عند اهللا شنيع يف اإلسالمام يمنعهم من الصالة, وهذعليهم اجلرار ويقيدوهنم ب

) أن سليامن بن عبد امللك كتب إىل عامله عىل مصـر ٣٢(ص »تاريخ الوزراء«يف كتابه  »اجلهشياري«
وقال املؤرخون عن الدولة العباسية أن عامل ». اجلب الذر حتى ينقطع واجلب الدم حتى ينرصم«يقول: 

يدفعون   الذين النيكانوا يستخدمون أنواعًا خمتلفة من وسائل التهديد والعذاب بحق املدينيجباية اخلراج 
اخلراج حتى لكأن الرمحة واإليامن نزعا من قلوهبم. ومن أسوء تلك الطرق كان تسليط الثعابني واألفاعي 

اإلمام الصادق «عىل املتخلفني وحبسهم وتعليقهم من رجل ومن يد واحدة حتى يموتوا! وجاء يف كتاب 
اء للخراج من ٣٣٦) نقًال عن كتاب احلضارة (ص ٥٣٦(ص  »واملذاهب األربعة ) قصة أخذ ابن الفرَّ

 وما قام به من ظلم وجنايات بحق ذلك املدين املظلوم.  »حممد بن جعفر بن احلجاج«

يذكر هنا مضمون اآلية الذي ينبغي أن ): «٢٠٩(ص  »زبدة البيان«قال املرحوم املقدس األردبييل يف كتابه  −٢
». وغري منقول كان منقوالً  ء, وأي يشءفهي تدل عىل وجوبه يف غنائم دار احلرب مما يصدق عليه يش

) من كتابه املذكور أيضًا بعد أن نقل احلديث الذي رواه الكليني يف ١١٠وقال املرحوم ذاته يف الصفحة (
َعْن ُحَكْيٍم «عة النجف عن عيل بن فضال: ) من طب١٢١, ص٤(ج »التهذيب«الكايف والشيخ الطويس يف 

ِن اْبِن ِعيَسى َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللاِ  ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿: َعْن َقْوِل اهللاِ َتَعاَىل  ÷ُمَؤذِّ َما ا نَّ
َ
نَّ  ءٖ َشۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  أ

َ
ِ  فَأ َّ ِ 

ِهَي  :بِِمْرَفَقْيِه َعَىل ُرْكَبَتْيِه ُثمَّ َأَشاَر بَِيِدِه ُثمَّ َقاَل  ÷اهللاِ  َفَقاَل َأُبو َعْبدِ  ﴾...َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِلِي َولِلرَُّسولِ  ۥُخَُسهُ 
َفاَدُة َيْومًا بَِيْوٍم إِالَّ َأنَّ َأِيب َجَعَل ِشيَعَتُه ِيف ِحلٍّ لَِيْزُكوا َواهللاِ  بعض نَّ إف به, قائل ال أن الظاهر«فقال: ». اْإلِ

 ».عرفت كام احلرب دار بغنائم خمصوصاً  جيعلونه العلامء



    
 

 
 

  اإلسالم يف اخلمس حقيقة :األول الفصل

واألحاديث الواردة عن أهل البيت تؤيد هذه احلقيقة بأن اخلمس يشمل فقط غنائم دار 
طبع  )٢١/ص١ج(» من ال حيرضه الفقيه«فمن ذلك ما رواه املرحوم الصدوق يف كتاب  ,احلرب
واالستبصار  ,طبع النجف )١٢٤/ص٤ج(ه الشيخ الطويس يف كتابيه التهذيب وروا ,النجف

بَا َقبْدِ  :َقْن َقبِْد اِهللا بِْن ِسنَاٍن قَاَل «طبع النجف  )٥٦/ص٢ج(
َ
لَيَْس  :َفُقوُل  ÷اهللاِ  َسِمْعُت أ

ةً    .»اخلُُمُس إِالَّ يِف الَْغَنائِِم َخاصَّ
*** 

                                                                                                                          
وأنه تكليف شاق, وإلزام «وكتب املرحوم األردبييل ذاته بشأن القول بشمول اخلمس جلميع األشياء : 

والرشيعة السهلة السمحة ينفيانه, والرواية  األصلخراج مخس مجيع ما يملكه بمثله مشكل, وإشخص ب
 ». غري صحيحة ويف رصاحتها تأمل
ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿احتج املوجبون بقوله تعاىل: : «ذخرية املعاديف كتابه  وقال املرحوم املحقق السبزواري َما ا نَّ

َ
 أ

نَّ  ءٖ َشۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ 
َ
] وفيه نظر, ألن الغنيمة ٤١[األنفال:  ﴾...َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِلِي َولِلرَُّسولِ  ۥُخَُسهُ  لِـلَّه فَأ

لواقعة يف اآلية غنيمة دار احلرب كام يدل عليه تشمل األرباح لغًة وُعْرفًا عىل أن املتبادر من الغنيمة ا ال
 سوق اآليات السابقة والالحقة. 

وقال السبزواري ذاته أيضًا يف موضع آخر من كتابه املذكور بشأن ذهاب بعض علامء الشيعة إىل أن معنى 
يًا وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدع«اخلمس يف اآلية الكريمة يشمل أرباح املكاسب ما نصه: 

 ». اتفاق الُعْرف وكالم أهل اللغة عىل خالفها, ولعله متجٌه وما وجدته من كالم أهل اللغة يساعد عليه
, حيث رجح فيه سقوط اخلمس, وردَّ عىل من يستند إىل اآلية ذخرية املعادوقال أخريًا يف آخر كتابه املذكور 

(وذلك ...» ها مع أهنا ال تشمل زمن الغيبة أما اآلية فظاهرها اختصاصها بالغنائم فال يعم غري«الكريمة: 
 ألنه ال يوجد يف زمان الغيبة جهاد حتى تكون هناك غنيمة وإذا مل تكن هناك غنائم مل يكن هناك مخس)! 

ظاهر : « −كام سبقت اإلشارة إليه  − »مسالك األفهام«يف كتابه  »الفاضل اجلواد الكاظمي«وقال املرحوم 
احلرب, ويؤّيده اآليات السابقة والالحقة, وعىل ذلك محلها أكثر املفّرسين, الغنيمة ما أخذت من دار 

... [إىل قوله:] واحلّق والظاهر من أصحابنا أّهنم حيملوهنا عىل الفائدة مطلقا, وإن مل يكن من دار احلرب
 ».أّن استفادة ذلك من ظاهر اآلية بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار احلرب.

َعْن َأِيب َعْبِد اهللاِ اْلَعيَّاِيشُّ ِيف َتْفِسِريِه َعْن َسَامَعَة ): «٤٩١, ٩اء يف وسائل الشيعة للحر العاميل (ج −١
ا َعِن اْخلُُمِس َفَقاَل  ÷اْحلََسنِ  َوَأِيب   ».َلْيَس اْخلُُمُس إِالَّ ِيف اْلَغنَاِئمِ  :َقاَل َسَأْلُت َأَحَدُمهَ
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: ليها يف فهمنا لآلية الكريمة هي أن كلمةالتي جيب أن ننتبه إ النقطة السادسة −٦
   :جاءت بصيغة املخاطب املايض مما يدل عىل عدة أمور ﴾َغنِۡمُتم﴿

فال يصح إذن أن يقصد هبا  ,أن الكالم عن أمر قد وقع وعن يشٍء كان حارضًا يف حينها −أ
ذا هذا إ(غنائم مل يتم احلصول عليها بعد وأهنا ستختص برسول اهللا وبآله فيام بعد 

وذلك ألنه ال يمكن تقسيم اليشء  ),ص أقرباء رسول اهللا» ذي القربى«اعتربنا أن 
املعدوم عىل األشخاص املوجودين كام أنه ال يمكن تقسيم الشـيء املوجود عىل 

ومل يأِت األمر يف تلك اآلية عىل النحو الذي جاءت به اآليات  ,أشخاص معدومني
وشملت بذلك  )املايض واحلارض واملستقبل( اآلمرة بالزكاة التي أتت بصيغ خمتلفة

   .عامة احلارضين والغائبني
كام نشاهد  ,إن اخلطاب يف تلك اآلية موجه ألفراد موجودين ومعلومني يف ذلك الزمن −ب

يف اآليات السابقة والالحقة هلا تصويرًا لكيفية املعركة ثم خطابًا ألفراد معينني خاصني 
ٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡلََق  إِن ُكنُتمۡ ﴿ :بقوله تعاىل َ َ نَزۡلَا 

َ
ٓ أ ِ َوَما َّ َءاَمنُتم بِٱ

ۡنَيا َوُهم بِٱۡلُعۡدَوةِ ﴿ ثم قال بعدها ,]٤١:األنفال[ ﴾ٱۡلَۡمَعانِ  ِ ٱلُّ نُتم بِٱۡلُعۡدَوة
َ
إِۡذ أ

ۡسَفَل ِمنُكمۡ 
َ
ۡكُب أ    .]٤٢: األنفال[ ﴾ٱۡلُقۡصَوٰى َوٱلرَّ

إمجاع هنا بني  وال ,احلكم من احلارضين إىل غري احلارضين يستند إىل اإلمجاع وانسحاب
وبناًء عىل ذلك فإن سهم رسول اهللا  !عامة املسلمني بل ال إمجاع بني علامء الشيعة أنفسهم

وسهم ذي القربى منحرصان بزمن رسول اهللا وزمن حياة ذي القربى وأما شموهلا لألموال 
وكذلك شموهلا ملا بعد حياة ذي  ص َبْعَد حياة رسول اهللا ,يها َبْعدُ التي مل يتم احلصول عل

                                                 
من سورة البقرة. ومن  ٢٧٧و ١٧٧ املايض يف موضوع الزكاة اآليات: من مجلة باآليات التي تدل عىل −١

من سورة النساء,  ٧٧من سورة البقرة, واآلية  ١١٠اآليات التي تدل عىل األمر يف الزمن احلارض: اآلية 
من سورة النور. وأما اآليات التي جاءت بصيغة املضارع بمعنى  ٥٦من سورة احلج, واآلية  ٧واآلية 

 من سورة األعراف.  ١٥٦من سورة التوبة واآلية  ٧١من سورة املائدة واآلية  ٥٥فمنها: اآلية املستقبل 
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وهذا مثله مثل  !القربى حيتاج إىل دليل آخر وال يوجد مثل هذا الدليل ال عقًال وال نقالً 
 .األحكام اخلاصة برسول اهللا وأزواجه املطهرات والتي ال مصداق هلا بعد حياهتم الرشيفة

حلية أو حرمة النساء عىل رسول اهللا وكيفية تردد الناس ودخوهلم إىل فمثًال األحكام املتعلقة ب
بيت رسول اهللا وكيفية تكلمهم وندائهم وخماطبتهم حلرضته وكيفية سلوكه وسلوك الناس مع 
أزواجه املطهرات واألحكام املتعلقة بزواج رسول اهللا وأمثاهلا وكثريًا من اآليات يف القرآن 

كلها ختتصُّ بذلك الزمن وليس هلا مصداق  ,ذه األحكام واألحوالاملجيد التي تتعلق بمثل ه
اللهم إال من باب األسوة  ,بل حكمها ينقطع بعدهم ,بعد وفاة رسول اهللا ووفاة زوجاته

وبالتايل  .فمن البدهيي أن ما يتعلق بمنامه ومأكله وملبسه ومعشـره حكمه منقطع بعده .احلسنة
سهٌم منه برسول اهللا وسهٌم آخر بذي قرباه حكمه منقطع فإن حكم مخس الغنيمة الذي يتعلق 

ألن االستفادة من أموال الغنيمة إنام كان ألجل األكل واللبس وتلبية  .بعد رحيل اجلميع
أما  ,فاالستفادة منها منوطة وموقوفة ومشـروطة بوجود حياة املستفيد منها ,حاجات املعيشة

   .بعد وفاته فجميع اخلواص واألحكام تنتفي
التي تتحدث عن أقرباء رسول اهللا القريبني منه  ﴾َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿ويؤكد ذلك أن عبارة 

مما يدل عىل أهنا منحرصة  ,»ولَذِوي الُقْرَبى«فلم يقل  ,جاءت بصيغة املفرد ,بشكل خاص
 :يف اآلية الكريمة األخرى» ِذي اْلُقْرَبى«واألحاديث أيضًا تبني أن املراد من  .بشخص واحد

ُهۥ﴿ كام جاء  −سالم اهللا عليها−منحٌرص بحرضة الزهراء  ]٢٦: اإلرساء[﴾ َوَءاِت َذا ٱۡلُقۡرَبٰ َحقَّ
نقًال عن مناقب  )من طبعة تربيز القديمة احلجرية ٩١ص(» بحار األنوار«يف املجلد الثامن من 

ْسلََم ِمْنهُ « :ابن شهرآشوب يف باب نزول رسول اهللا إىل فدك
َ
ْسلََم َمْن أ

َ
َقرَُّهْم يِف ُنُيوتِِهمْ  ،مْ وَأ

َ
 َفأ

مْخَاَسُهمْ و
َ
َخَذ ِمْنُهْم أ

َ
َل  .أ ُهۥ﴿ :َفزَنَ ْعِط َفاِطَمَة  :َقاَل  ؟َوَما ُهوَ  :َقاَل  ﴾َوَءاِت َذا ٱۡلُقۡرَبٰ َحقَّ

َ
أ

َها َخِدجيَةَ  ،َفَداكً  مِّ
ُ
ِ َهالَةَ  ،َويِهَ ِمْن ِمريَاثَِها ِمْن أ

َ
ْختَِها ِهْنٍد بِْنِت أ

ُ
َْها اجَّيِبُّ  ،َوِمْن أ َ ِ َفَحَمَل إ

َخَذ ِمْنهُ 
َ
ِ َما أ ِ ْخرَبََها بِاْآليَةِ  ،َصىلَّ اُهللا َعلَْيِه َوآ

َ
والذي يتبني منه أن املراد من ذي القربى إذا  »وَأ

  .لن يكون سوى فاطمة سالم اهللا عليها ص اعتربناهم أقرباء الرسول
ِ ُخَُسُهۥ َوٱۡعلَمُ ﴿: والتاريخ يشهد أنه عندما نزلت آية َّ ِ نَّ 

َ
ٖء فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ ٓوا
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والتي كان نزوهلا مقارنًا أو الحقًا ملعركة بدر أي يف الشهر اخلامس  ﴾...َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ 
إىل املدينة مل يكن لرسول اهللا أقرباء يمكن أن  ص عرش أو السادس عرش هلجرة رسول اهللا

 ص والتي كانت أيضًا يف بيت رسول اهللا ‘سوى حضـرة الزهراء » القربى ذي«نسميهم 
يف ذلك الزمن أحٌد من أوالد رسول اهللا سوى زينب التي  ألنه مل يكن هنالك ,وحتت كفالته

كانت زوجة أيب العاص ورقية التي كانت زوجة عثامن فتوفيت وتزوج عثامن بأختها أم كلثوم 
 ÷ري املؤمنني عيل مة الزهراء التي مل تكن قد تزوجت بعد من أموفاط ,ابنة رسول اهللا األخرى

يمكن   هذا رغم أنه ال(ومل يكن من أزواج حرضته  .ص تزال تعيش يف كنف أبيها بل ما
سوى سودة بنت زمعة ومل يكن من أعاممه من هو مسلٌم سوى  )تسمية الزوجة بذي القربى

ألن العّباس عّم النبّي اآلخر  ,»عيلّ «سوى وكذلك من بني أعاممه مل يكن هناك مسلم » محزة«
وأوالده وعقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلارث بن عبد املطلب أوالد عّم النبّي كانوا ال يزالون 

وملا كان محزة وعيل أنفسهام من املجاهدين والغانمني مل يكن يشملهم سهم مخس  ,عىل الكفر
» ذي القربى«حتى يمكن اعتباره من  ص ومل يكن هناك مسلم آخر من أقرباء النبّي  ,اهللا

   .وإعطائه من مخس الغنائم
أيضًا أنه مل يعِط أحدًا من أقربائه أي يشء من غنائم احلرب إال  ص وتشهد سرية رسول اهللا

ولكن ليس من غنائم بدر بل إنام نالت من مخس بدر ذلك املقدار الذي  ‘حلرضة الزهراء 
  .ص نالته بوصفها تعيش حتت كفالته

أقرباء رسول اهللا فلن يكون لذلك مصداق سوى  ﴾َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿ فإذا كان املراد من
ويصبح املعنى أن عىل رسول اهللا أن يعطي هذا الفرد أو األفراد املوجودين من  ,‘فاطمة 

أما مخس الغنائم غري املوجودة التي تؤخذ  ﴾َما َغنِۡمُتم﴿ ذي القربى من مخس الغنيمة املوجودة
أي ال يمكن أن (روب مل تقع بعد فال يمكن أن تكون شيئًا ينتقل إىل اآلخرين عرب اإلرث من ح

اللهم إال أن يكون شيئًا قد أعطاه رسول  ??!)يرث أشخاص غري موجودين شيئًا غري موجود
نا كلمة  ,فهذا اليشء املوجود يصل لورثة ذي القربى ذاك ,اهللا لفرد من ذي قرباه هذا إن فرسَّ

  ).مع أن هناك كالٌم وشكٌّ يف صحة هذا التفسري(بأهنا قربى رسول اهللا  ﴾ٱۡلُقۡرَبٰ  َوِلِي﴿
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عىل معناها املطلق املطابق ملعناها يف املواضع  ﴾ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿إذا أخذنا  النقطة السابعة −٧
ذِي ﴿فقد وردت كلمة  ,األخرى يف القرآن فعندئذ سيكون لآلية معنى آخر غري املعنى املشهور

   :يف اآليات الكريمة التالية دون قيد ﴾ۡلُقۡرَبٰ ٱ
يِۡن إِۡحَساٗنا َوذِي ﴿ −أ َ َوبِٱۡلَوِٰلَ َّ َّ ٱ ِ َ َتۡعُبُدوَن إ ٰٓءِيَل  َخۡذنَا ِميَثَٰق بَِنٓ إِۡسَر

َ
ۡذ أ

  .]٨٣: [البقرة ﴾...ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكيِ 
 ص قرابة رسول اهللا» َوِذي اْلُقْرَبى«املقصود من  فهنا من الواضح متامًا أنه ليس

   .خاصة
واْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱۡلِبَّ َمۡن َءاَمَن ﴿ −ب

ن تَُولُّ
َ
لَّۡيَس ٱۡلِبَّ أ

ِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱلَّبِّيِ  ِ َوٱۡلَۡوِم ٱ َّ ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي َن َوَءاَت  ۧبِٱ َ َ  ٱلَۡماَل 
بِيلِ    .]١٧٧: [البقرة ﴾...ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكَي َوٱۡبَن ٱلسَّ

بصيغة اجلمع لتتناسب مع اليتامى واملساكني » َذِوي اْلُقْرَبى«فهنا أيضًا ُذكرت عبارة 
   .اآلتية بصيغة اجلمع

َ تُۡشِ ﴿ −ج َ َو َّ ْ ٱ ْ بِهِۦ َشۡي َوٱۡعُبُدوا يِۡن إِۡحَسٰٗنا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ  ٔٗ ُكوا ۖ َوبِٱۡلَوِٰلَ ا
  .]٣٦: النساء[ ﴾...َوٱلَۡمَسِٰكيِ 

هنا جاءت عبارة ذي القربى بصيغة الفرد متامًا مثلام جاءت يف آية مخس الغنائم ومما ال 
ك الذين هم من آل حممد شك فيه أنه ال ُيقصد من القربى واليتامى واملساكني أولئ

   !.فقط
وردت عبارة ذي القربى أيضًا يف آيات احلكمة من سورة اإلرساء التي بدأت من اآلية  − د

ٓ إِيَّاهُ ﴿ :أي من قوله تعاىل ٢٩حتى  ٢٣ َّ ِ ْ إ َّ َتۡعُبُدٓوا
َ
 .]٢٣: اإلرساء[ ﴾َوقََضٰ َربَُّك أ

ۡر َوَءاِت َذا ٱۡلُقۡرَبٰ َحقَّ ﴿ :مرورًا بقوله تعاىل َ ُتَبّذِ بِيِل َو ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكَي َوٱۡبَن ٱلسَّ
  .]٢٦: اإلرساء[ ﴾٢٦َتۡبِذيًرا 
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بِيلِ  َٔ َف ﴿ :ويف سورة الروم − هـ ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكَي َوٱۡبَن ٱلسَّ : الروم[ ﴾...اِت َذا ٱۡلُقۡرَبٰ َحقَّ
٣٨[.  

حيث » ي القربىذ«بدالً من » أولو القربى«من سورة النساء نجد كلمة  ٨ويف اآلية  −و
ْ ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكُي فَٱۡرزُقُوُهم﴿ :يقول سبحانه ْولُوا

ُ
 ﴾َذا َحَضَ ٱۡلقِۡسَمَة أ

  .]٨: النساء[
يف مجيع هذه اآليات كانت كلمة ذي القربى ذات معنى عام يدل عىل أقرباء كل مسلم من 

حسان إىل األقرباء واإلنفاق عليهم وإعطائهم وقد أوصت باإل .األمم املاضية ومن هذه األمة
 أقرباء – املفرسين باتفاق –يف أي من تلك اآليات » ِذي اْلُقْرَبى«حقهم ومل ُيقصد من 

   .كام سنبني ذلك بعون اهللا الحقًا إنشاء اهللا فقط وال ينبغي أن ُيقصد ذلك صاهللا رسول
جزءًا من مخس الغنائم الذي يأخذه  كان يعطي ص األمر املُسلَّم به أن رسول اهللا ,نعم

ويف  )٣٨١ص(للواقدي » املغازي«لبعض أقربائه أو يقضـي فيه حوائجهم كام جاء يف كتاب 
ُفْعِطي بيَِن  ص َواَكَن َرُسوُل اهللاِ « ):٢٣٧/ص٥ج(لعبد الرزاق الصنعاين » املصنف«كتاب 

يَاَماُهْم َواَكَن ُقَمرُ 
َ
يَاَماُهْم  َهاِشٍم ِمْن اخلُْمِس َويَُزّوُج أ

َ
ْن يَُزّوَج أ

َ
َ اُهللا َقْنُه َقْد َدَخُهْم إىَل أ ِ َر

ىَب ُقَمرُ 
َ
ْن يَُسلَّمُه لُكُّه وَأ

َ
بَْوا إّال أ

َ
خَيُْدَم َخئِلَُهْم َويَْقِضـَي َقْن ذَلرَِمُهْم َفأ   .»َو

مر والعباس عم النبي طالبا ع ÷وهناك أخبار أخرى أيضًا تفيد أن أمري املؤمنني عليًا 

                                                 
) حول هذا املوضوع ما ٢٠, ص٢(ج »مسالك األفهام«قال املرحوم الفاضل اجلواد الكاظمي يف كتابه  −١

باملال والروح, أو حمصله: أن املراد من القرابة (يف آية مخس الغنائم) قرابة الشخص, فأمرت بصلة الرحم 
العموم (فال  ﴾َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِلِي َولِلرَُّسولِ ﴿املراد اإلنفاق الواجب عىل ذوي القربى, ومقتىض اآلية الكريمة: 

 ختتص بفرد أو أفراد معينني). 
, طبع طهران) ذيل تفسريه لآلية ٥٢١, ص٢(ج »التبيان«وقال املرحوم الشيخ الطويس أيضًا يف تفسريه 

هُ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذا َوَءاتِ ﴿الكريمة:   (وروي عن ابن عباس واحلسن أهنم قرابة اإلنسان).  ﴾...َحقَّ

أبو بكر النص املذكور هو من رواية الواقدي يف املغازي, أما الصنعاين فقد رواه خمترصًا, كام رواه خمترصًا  −٢
ِجُم)٣٣٤٥٠( ح» ف يف األحاديث واآلثاراملصنَّ «يف كتابه  عبد اهللا بن أيب شيبة الكويف  ). (املَُرتْ
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ولكن عمر طلب منهم أن يكون ذلك  ,بسهم ذي القربى من مخس غنائم بعض الغزوات
السهم يف بيت مال املسلمني وأن يكتفوا بذلك السهم الذي قرر هلم يف الديوان وقد قبال بذلك 

ألهنا ال تنسجم مع األصول والقواعد  ولكننا ننظر بعني الشك واحلرية هلذه األخبار .االقرتاح
   .ا اإلسالم والتي نؤمن هبا كام سنبني ذلك الحقًا إنشاء اهللالتي قرره

متسك املوجبون للخمس يف كل ما يكسبه اإلنسان من أرباح املكاسب  :النقطة الثامنة −٨
ءٖ ﴿بعبارة  ّمِن ﴿قائلني إن عبارة  )يف سورة األنفال(التي وردت يف آية مخس الغنائم  ﴾ّمِن َشۡ
ءٖ  مجيع األموال بمعنى أن اخلمس جيب أن يؤدى من كل يشء  تفيد العموم وتدل عىل ﴾َشۡ

وال ينسجم مع  ومتسكهم هذا أشبه بتمسك الغريق بالقشة ,اإلنسان –أي يكتسبه  –يغنمه 
فَٱۡجَتنُِبواْ ﴿يف مجلة » من«لبيان اجلنس مثله مثل » ِمنْ «فحرف  .دعواهم بحال من األحوال

ۡوَثِٰن َوٱۡجَتنُِبو
َ
ورِ ٱلرِّۡجَس ِمَن ٱۡل ْ قَۡوَل ٱلزُّ فاملراد منها األشياء التي غنمتموها  ;]٣٠:احلـج[ ﴾ا

من غنائم احلرب بمعنى أن كل يشء أو أي يشء غنمتموه ولو كان قليًال فإن حكم مخس 
الغنائم يشمله وال يمكنكم أخذه أو الترصف به قبل أن يتم تقسيم الغنائم [وعزل اخلمس 

فمن يشٍء يعني (الغنائم وال تعم سائر األشياء  ج عن جنسإذن مل ختر» من يشء«فعبارة  ,منها]
وحقًا إنه لعمل عجيب وطريقة تفكري غريبة هذه التي يعتمدها من  ).من الغنائم من يشءٍ 

  .يتشبث بمثل هذه االستدالالت ليثبت مثل هذا األمر وحيّمل اآلية املعنى الذي يريده
أدوية فرأيت إعالنًا يقول فيه صاحب  إذا دخلَت إىل حمل بائع للساعات أو إىل صيدلية

كل يشء تريدوه موجود لدينا فإنك تدرك فورًا أن مقصوده األشياء التي تتعلق  :املحل لزبائنه
األشياء األخرى التي ال تتعلق  )كل يشء(بالساعات أو باألدوية وال تتوقع أن تشمل عبارة 

   !.ت أو األثاث من طاوالت وكرايسباملحل كاخلبز أو أرسجة اخليل أو نعل الفرس أو احللويا
ءٖ ...﴿فكلمة   يف اآلية الكريمة تتعلق بالغنيمة التي ذكرت قبلها بقوله ﴾...ّمِن َشۡ

نََّما َغنِۡمُتم﴿
َ
ْ أ يتعلق ذلك   فال ,أي ما غنمتموه يف احلرب من أشياء ففيه اخلمس  ﴾َوٱۡعلَُمٓوا

األمتعة أو كنس الطرق أو غريها بكل يشء كسبتموه يف حياتكم ككسبكم نتيجة عملكم بحمل 
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   ?!!من األعامل
وهناك يف األخبار واألحاديث املتعلقة باخلمس شواهد عديدة حول هذا املوضوع تقيض 

ءٖ ...﴿عىل كل وسوسة وتشبث بعبارة     :فيام ييل بعضها ﴾...ّمِن َشۡ
لعبد الرزاق الصنعاين » املصنف«ككتاب  ,جاء يف كتب السرية وكتب احلديث −أ

َواَكَن َعِقيُل « ):٩١٨/ص٣ج(وكتاب املغازي للواقدي  )٩٤٩٤ح ,٢٤٢/ص٥ج(
ِ َطالٍِب َدَخَل بَلَ َزوَْجتِِه َوَسْيُفُه ُمَتلَّطٌخ َدًما

َ
نّك َقْد  :ْنُن أ

َ
ّ َقْد َعلِْمت أ َفَقالَْت إ

َصْبت ِمْن َلَنائِِمِهمْ 
َ
بْ  :َقاَل  ؟َقاتَلْت الُمرْشِكنَِي َفَماَذا أ ِ

ْ
ِ اإل ِيِطنَي بَِها عَِيابَكَهِذه

َ
 ،َرَة خت

َْها َ ِد بِْن ُقْتَبَة بِْن َربِيَعةَ  .َفَدَفَعَها إ ِ  َفَسِمَع ُمَناِدَي َرُسوِل اهللاِ  .َويِهَ َفاِطَمُة بِْنُت الَْو
َصاَب َشيًْئا ِمْن الَمْغَنِم َفلرَْيُّدهُ  :َفُقوُل  ص

َ
رَ  :َفرََجَع َعِقيٌل َفَقاَل  .َمْن أ

َ
ى َواهللاِ َما أ

لَْقاَها يِف الَْغَنائِمِ  .إبَْرتَك إّال َقْد َذَهَبْت 
َ
   .»َفأ

ّن َقبَْد « :ذاته ويف سائر كتب التاريخ )٣/٩١٨(وجاء يف مغازي الواقدي أيضا  −ب
َ
 اهللاِ أ

َخَذ يَْوَمئٍِذ [أي يوم حنني] َقوًْسا فََرىَم َعلَيَْها الُمْشـِرِكنَي ُعّم رَّدهَ 
َ
ا يِف ْنَن َزيٍْد الَماِزىِيّ أ

   .»الَمْغنَمِ 
» املصنف«ويف  )٣٠٤ص(ويف موطأ مالك  )٩٤٣ص(وجاء يف الكتاب ذاته  −ج

َِياَط « :أعلن عند تقسيم غنائم حنني قائالً  ص أن رسول اهللا )٢٤٣/ص٥ج(
ْ
ّدوا اخل

َ
أ

  .»َمةِ يَْوَم الِْقَيا )٢(َوإِيّاُكْم َوالُْغلُوَل َفإِنُّه َخٌر َونَاٌر َوَشَنارٌ  )١(َوالِْمْخَيَط 
ءٖ ﴿وهناك عرشات الروايات حول هذه القضية تبني أن املقصود من  كلَّ يشٍء من  ﴾ّمِن َشۡ

   .الغنائم
رقم  ,٢٤٢/ص٥ج(لعبد الرزاق الصنعاين » املصنف«ومثل ذلك ما جاء يف كتاب 

َم إَِذا َغنَِم َمْغَنًما َنَعَث َقْن َمْعَمٍر، َقْن َقَتاَدَة َقاَل: اَكَن اجَّيِبُّ َصىلَّ اُهللا َعلَْيِه َوَسلَّ « ):٩٤٩٣
ِ يَْوَم «ُمَناِديًا:  ِ بِِه بَلَ َظْهرِه

ْ
َال َال َفُغلَّنَّ رَُجٌل بَِعريًا َفَيأ

َ
َال َفُغلَّنَّ رَُجٌل خَمِيًطا َفَما ُدونَُه، أ

                                                 
ِجُم)َواملِْْخَيَط: اإلبرة اط هنا: اخليط,يَ اخلِ  −١  . (املَُرتْ
ِجُم)٢٣٨ص,  ٢النهاية, ج( الشنار: العيب. −٢  ). (املَُرتْ
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ِ بِِه يَْوَم الِْقَيامَ 
ْ
َال َال َفُغلَّنَّ فََرًسا َفَيأ

َ
ُ ُرذَلٌء، أ َ ُ مَحَْحَمةٌ الِْقَياَمِة  َ   .»ِة بَلَ َظْهرِهِ 

َهاَدُة, َفَقاَل َفَقاَل النَّاُس  ...»ِمْدَعمٌ «وروي أنه ملا ُقتَِل َعْبٌد َلُه ُيَقاُل َلُه:  : َهنِيًئا َلُه الشَّ
َصاَنَها يَْوَم َخيْ الَكَّ «: صاهللاَِّ  َرُسوُل 

َ
ْملََة الَّيِت أ ِ نِيَِدهِ، إِنَّ الشَّ ِي َغْف

َّ رَبَ ِمَن الَمَغانِِم، لَْم ، َوا
  .»تُِصبَْها الَمَقاِسُم، لَتَْشتَِعُل َعلَيِْه نَاًرا

عليه ألنه غّل من غنائم خيرب بقدر  ص وكذلك مات رجل من أشجع فلم يصلِّ رسول اهللا
   !!درمهني

*** 
ِ ُخَُسُهۥ﴿ :مجلة اجلديرة بالتأّمل هي أن النقطة التاسعة −٩ َّ ِ نَّ 

َ
عىل أن هذا  تدّل  ﴾فَأ

اخلمس حق اهللا وليس خمتصًا بشخص بعينه وإذا جاء ذكر اسم الرسول بعد ذلك فينبغي أن 
نعلم أن هذا من أدب القرآن أن يأيت يف كثري من املواضع باسم الرسول بعد اسم اهللا دون أن 

ِه فعًال أو أنه عىل درجة مساوية لِـلَّهِ  السـر يف ذكر اسم وربام كان  !يعترب أن الرسول له ما لِـلَّ
النبي بعد اسم اهللا أن أول من جتب طاعته ويستحق الطاعة بعد اهللا هو رسول اهللا ألنه ممثل اهللا 

ومن يطع  ,فالرسول واسطة اهللا يف إبالغ الناس أحكام اهللا ووصاياه ,وسفريه يف بيان أحكامه
ألمر وحقيقته إنام الرسول فهو وإن كان حسب الظاهر يطيع شخص النبيَّ إال أنه يف واقع ا

 ,وهذا األمر ال جيعل اهللاَ ورسوَله أبدًا عىل مرتبٍة واحدٍة وعىل مساواة يف الدرجة ,يطيع اهللا تعاىل
كام نجد يف اآليات التالية ذكر اسم الرسول بعد اسم اهللا دون أن يعترب أحد أن ذلك يدل عىل أن 

ِه أو نظري له أو مشرتك معه    :الرسول رشيٌك لِـلَّ
نَۡهٰرُ َومَ ﴿

َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َ َورَُسوَلُۥ يُۡدِخۡلُه َجنَّ َّ   .]١٣: النساء[ ﴾ن يُِطِع ٱ

                                                 
روى البخاري حديث أيب هريرة يف تعظيم الغلول, وقوله ال ألفني أحدكم يوم القيامة...عىل رقبته فرس له  −١

ِجُم)واحلمحمة: صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل )١١٣ ,٦(مححمة...الخ   . (املَُرتْ
, ١٠٨ص, ١, جيف صحيحه مسلمو, ٤٢٣٤احلديث , ١٣٨ص, ٥, جي يف صحيحهبخارروى ال −٢

 ., من حديث أيب هريرة ١١٥احلديث: 
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ا فِيَها﴿ َ َورَُسوَلُۥ َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه نَاًرا َخِٰلٗ َّ   .]١٤: النساء[ ﴾َوَمن َيۡعِص ٱ
﴿ َ ِ َ َوَمن َيُۡرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ ُمَهاِجًرا إ َ ۡجُرُهۥ 

َ
ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع أ َّ ٱ

 ِ َّ   .]١٠٠: النساء[ ﴾ٱ
ُ ِمن فَۡضلِهِ ﴿ َّ ُ َسُيۡؤتِيَنا ٱ َّ ْ َحۡسبَُنا ٱ ُ َورَُسوُلُۥ َوقَالُوا َّ ُٰهُم ٱ ْ َمآ َءاتَ نَُّهۡم رَُضوا

َ
ۦ َولَۡو أ

ۥٓ    .]٥٩: التوبة[ ﴾َورَُسوُلُ
ْ ُمۡؤِمنِيَ ﴿ ن يُۡرُضوُه إِن َكنُوا

َ
َحقُّ أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُلُ َّ ِ لَُكۡم لُِيُۡضوُكۡم َوٱ َّ  ﴾٦٢َيۡلُِفوَن بِٱ

  .]٦٢: التوبة[
ُ َورَُسوُلُۥ ِمن فَۡضلِهِۦ﴿ َّ ُٰهُم ٱ ۡغَن

َ
ۡن أ
َ
ٓ أ َّ ِ   .]٧٤: التوبة[ ﴾َوَما َنَقُمٓواْ إ

﴿ ِ َّ َ ٱ ِ   .]٤٨: النور[ ﴾ َورَُسوِلِۦ ِلَۡحُكَم بَۡيَنُهمۡ َذا ُدُعٓواْ إ
ن َيُقولُواْ َسِمۡعَنا﴿

َ
ِ َورَُسوِلِۦ ِلَۡحُكَم بَۡيَنُهۡم أ َّ َ ٱ ِ  إِنََّما َكَن قَۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنَِي إَِذا ُدُعٓواْ إ

َطۡعَنا
َ
  .]٥١: النور[ ﴾َوأ
َ َورَُسوَلُۥ لَ ﴿ َّ ِيَن يُۡؤُذوَن ٱ ُ إِنَّ ٱلَّ َّ   .]٥٧: األحزاب[ ﴾َعَنُهُم ٱ
﴿ ً ِصي

َ
ِ َورَُسوِلِۦ َوُتَعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُۚ َوتَُسّبُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ َّ ُۡؤِمُنواْ بِٱ    .]٩: الفتح[ ﴾٩ّلِ

ۡعَمٰلُِكۡم َشۡي ﴿
َ
َ يَلِۡتُكم ّمِۡن أ َ َورَُسوَلُۥ  َّ   .]١٤: احلجرات[ ﴾ا ًٔ ن تُِطيُعواْ ٱ

ظوا أنه يف مجيع تلك اآليات مل يأت الفاعل أو املفعول به بعد ذكر اهللا ورسوله بصيغة الح
مما يعني أن اسم  ,ري يعود لِـلَّهِ والضم املفرد بصيغة جاء بل – املفروض كان كام –املثنى 
ِه فاسمه يأيت كالظل الالحق السم اهللا الرسول  أما الذي ,مل يذكر إال ألنه ممثٌل ظاهٌر لِـلَّ

ِه ورسوله يف اجلنة فهو اهللا وحده ِه ورسوله يف النار  ,ُيْدِخُل املطيَع لِـلَّ والذي يدخل العايص لِـلَّ
والذي ينبغي توقريه وتسبيحه  ,والذي يلعن من يؤذي اهللا ورسوله هو اهللا وحده ,هو اهللا وحده

ز وممثل لطريق اهللا فذكر الرسول بعد اسم اهللا ليس إال لكونه رم ,بكرًة وأصيًال هو اهللا وحده
ٌص أو تعنيُّ يف هذا األمر وهذا نظري قوله تعاىل    :وإال فليس للرسول استقالل أو تشخُّ
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﴿ َ َّ ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنََّما ُيَبايُِعوَن ٱ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت ﴿ :وقوله ]١٠:[الفتح ﴾إِنَّ ٱلَّ
َ َرَمٰ  َّ    .]١٧: [األنفال ﴾...َوَلِٰكنَّ ٱ

ِ ُخَُسُهۥ ﴿ :وعليه فإذا وجدنا ذكر اسم الرسول بعد اهللا يف قوله تعاىل َّ ِ نَّ 
َ
فَأ

نَفاِلۖ ُقِل  َٔ يَۡس ﴿ :فإن ذلك مشابه لقوله سبحانه ]٤١: [األنفال ﴾...َولِلرَُّسولِ 
َ
لُونََك َعِن ٱۡل

ِ َوٱلرَُّسولِ  َّ ِ نَفاُل 
َ
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكۡم ٱۡسَتجِ ﴿ :ولقوله تعاىل ]١: [األنفال ﴾...ٱۡل َّ ِ  ْ يُبوا

كذلك من ُحييي الناس هو اهللا  ,حيث أنه كام أن األنفال لِـلَّهِ  .]٢٤: [األنفال ﴾...لَِما ُيۡيِيُكمۡ 
   .أي فاعل فعل حيييكم هو اهللا

ِه وسهٌم  وعليه فال يصح يف نظرنا ذلك املعنى الذي قالوه بأن اخلمس ستة أسهم سهٌم لِـلَّ
لرسول اهللا وسهٌم لذي القربى وثالثة أسهم لكل من اليتامى واملساكني وابن السبيل وذلك 

   :لألدلة التي سنوضحها فيام ييل إنشاء اهللا
ِ ُخَُسُهۥ﴿إضافًة إىل اجلملة الرصحية الواردة يف اآلية والتي تقول  َّ ِ نَّ 

َ
فإنَّ هناك كثريًا  ﴾فَأ

رية النبوية ويف بعض األحاديث الواردة من طريق أهل من العبارات التي جاءت يف كتب الس
ِه فقط وأنه حقٌّ لذي القربى واليتامى واملساكني وابن  ‡بيت الطهارة  تثبت أن اخلمس هو لِـلَّ

   :نذكر بعضها فيام ييل ,السبيل
من حممٍد اجيبِّ « قول النبي الرصيح:للفجيع  ص رسول اهللايف الكتاب الذي كتبه جاء  −أ

وأعطى من وأطاَع اهللا ورسو  ،وآ الزاكة ،ومن تبعه وأسلم وأقام الصالة للفجيعٍ 
  .»....املغانم مُخَْس اهللا

 ،كتب كين جوين الطائيني ملن آمن منهم« ص ويف املصادر السابقة ذاهتا أن رسول اهللا − ب
  ،وأطاع اهللا ورسو ،وفارق املشـركني ،وآ الزاكة ،وأقام الصالة ،باهللا

َ
ْقَطى مِْن الَمَغانِِم وَأ

  .»..فإنَّ  أمان اهللا وحممد بن عبد اهللا ،وأشهَد بل إسالمه ،وسهم اجيبِّ  مُخَُس اهللاِ 

                                                 
ابن سعد, و ,٦٩٦, رقم ١ج , اإلصابةابن حجر العسقالين, , و١٧٥, ص ١ج , ُأْسد الغابة ابن األثري, −١

 .٢٧٤, ص١ج  ,الطبقات الكربى
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وأن اهللا قد  ...« :إىل أهل اليمن ص رسول اهللا هكتب يف الكتاب الذيكذلك جاء و −ج
ْقَطْيُتْم ِمْن الَمغَ  ..هداكم أن أصلحتم وأطعتم اهللا وأطعتم رسو

َ
 انِِم مُخَُس اهللاِ وَأ

   .»..وََسْهَم اجيبِّ والصيفَّ 
باسمك امهلل « :»هنشل بن مالك الوائيل«إىل  ص ويف الرسالة التي كتبها خاتم النبيني − د

هذا كتاب من حممد رسول اهللا جهشل بن مالٍك ومن معه من بيٍن وائل ملن أسلم 
قْ وأقام الصالة وآ الزاكة وأطاع اهللا 

َ
وسهم  َطى ِمْن الَمَغانِِم مُخَُس اهللاِ ورسو وَأ

  .»..اجيب
طبقًا ملا رواه ابن سعد يف الطبقات  ,وقومه» جنادة األسدي«إىل  ص ويف رسالة النبي − هـ

وأعطوا ِمْن الَمَغانِِم مُخَُس « ):٣٢٠/ص٥ج(» كنز العامل«وملا ورد املتقي اهلندي يف 
   . »...اهللاِ 

 :ليقو تؤكد هذا املوضوع وفيها كتب رسول اهللا  و وردت رواية أخرى أيًضا −و
ْقَطْيُتْم ِمْن الَمَغانِِم مُخَُس اهللاِ «

َ
  . »...وَأ

ْن ...« :إىل َعْمِرو ْبِن َحْزمٍ  ص كذلك يف الرسالة التي كتبها حرضة النبيوجاء  − ز
َ
َمرَهُ أ

َ
وَأ

ُخَذ ِمْن الَمَغانِِم مُخَُس اهللاِ 
ْ
  .»...يَأ

إىل بني زهر بن حبش جاءت  ص الرسالة التي كتبها رسول اهللاجاء يف  أضف إىل ذلك أنه
ْقَطْيُتْم ِمْن الَمَغانِِم مُخَُس اهللاِ « :مجلة

َ
ْقَطْيُتْم ِمْن « :ويف رواية أخرى يف الكتاب ذاته, »وَأ

َ
وَأ

رسول اهللا عن  أن رجالً سأل«أيًضا: يف الكتاب ذاته جاء و .»الَمَغانِِم مُخَُس اهللاِ َوَسْهَم اجيبِّ 

                                                 
 .٢٦٤ص, ١ج, الطبقات الكربى ,ابن سعد, و٦٤ص, ٢جاليعقويب,  تاريخ ,اليعقويب  −١
 .٣٢٠, ص ٥, واملتقي اهلندي, كنز العامل, ج ٢٧٠, ص ١ابن سعد, الطبقات الكربى, ج −٢
, والبالذري, فتوح البلدان ٧٦ص ,٥, وابن كثري, البداية والنهاية, ج ٢٨١, ص ٢تاريخ الطربي, ج  −٣

 .٢٥٨, ص ٤, والسرية النبوية البن هشام يف ج٨٠ص
 .٧٢; أبو يوسف القايض, اخلراج, ص ١٠, ص ١٠القلقشندي, صبح األعشى, ج  −٤
 .١٩أبو عبيد القاسم بن سالم, األموال, ص   −٥
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   .»لِـلَِّه سهٌم وهلؤالء أربعة :ص الغنيمة فقال
التي تدل  )مخس اهللا(جاءت عبارة  الرسائل التي كتبها رسول اهللا  تلكيف مجيع  هفالحظوا أن

  !!عىل أن اخلمس خاص باهللا وحده ال أن له سهم واحٌد من أصل ستة أسهم
*** 

   :‡أما يف أحاديث أهل البيت 
ُكوىِيُّ َقْن « :كتاب الوصايا» من ال حيرضه الفقيه«يخ الصدوق يف روى الش −أ َرَوى السَّ

نِيِه َقْن آبَائِِه 
َ
ٍد َقْن أ ِمرُي الُمْؤِمِننَي  ÷َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

َ
الَْوِصيَُّة  :÷قَاَل قَاَل أ

َ ِجَْفِسِه بِاخلُُمِس  ِ نَّ اَهللا َعزَّ وََجلَّ َر
َ
  .»بِاخلُُمِس ِأل

هِ  ،اجْلَْعَفِريَّاُت « : رواية أخرىوجاء يف −ب نِيِه َقْن َجدِّ
َ
ٍد َقْن أ بِإِْسنَاِدهِ َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

ِ َطاِلٍب 
َ
ِّ بِْن أ نِيِه َقْن يلَعِ

َ
ِّ بِْن احْلَُسنْيِ َقْن أ نَُّه اَكَن يَْسَتِحبُّ الَْوِصيََّة   ÷يلَعِ

َ
ك

َ ِجَْفِسِه ِمَن الَْغنِيَمِة بِاخلُُمِس  بِاخلُُمِس َويَُقوُل إِنَّ اَهللا َيَباَركَ  ِ   .»َوَيَعاىَل َر
َ اُهللا بَلَ  ..« :÷أيب جعفر الباقر  اإلمامعن ويف رواية أخرى أيًضا:  −ج َواِهللا لََقْد يرَسَّ

ْرَزاَقُهْم خِبَْمَسِة َدَراِهَم 
َ
ْرَبعَ  َجَعلُوا لَِربِِّهْم َواِحداً الُمْؤِمِننَي أ

َ
َكلُوا أ

َ
   . »!ًة حالالً َوأ

 ,باب وجوب اخلمس يف غنائم دار احلرب ,»وسائل الشيعة«يف  وروى احلر العاميل − د
ُ  :...َقاَل  ÷َعْن َعِيلٍّ ( :١٢احلديث  ُ ا وَْجُه اْإلَِماَرِة َفَقْو مَّ

َ
نََّما َغنِۡمُتم ﴿ :فَأ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسولِ  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ َفُجِعَل  ﴾َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكيِ  ّمِن َشۡ

ْرَبَعِة وُُجوهٍ ِمَن الَْغنَائِِم الَّيِت يُِصيبَُها  لِـلَِّه مُخُُس الَْغَنائِمِ 
َ
َواخْلُُمُس خُيَْرُج ِمْن أ

ِكنَي َوِمَن الَمَعاِدِن َوِمَن الُْكنُوِز َوِمَن الَْغوْ    .»ِص الُمْسِلُموَن ِمَن الُمرْشِ
   .وحده إن أحاديث أهل بيت الطهارة املذكورة أعاله تدل عىل أن مخس الغنائم لِـلَّهِ  − هـ

                                                 
 .٤٢٧املصدر نفسه, ص   −١
 .٥٥١, ص١النوري الطربيس, مستدرك الوسائل, ج  −٢
ارُ الشيخ   −٣ فَّ ُد ْبُن اْحلََسِن الصَّ َرَجاِت , ُحمَمَّ  .٢٩٠, صَبَصاِئِر الدَّ
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فمن ذلك ما رواه ابن  ,وهذا األمر تؤيده األحاديث الواردة من طرق العامة أيضاً 
آخذ من مايل  :أو قال ،أبا بكر أو خبمس ماعن خا بن أ عزة أن  ..« :سعد

يل  :أبو بكر :قال :عن قتادة قال«ويف رواية أخرى  .»ء املسلمنيما أخذ اهللا من يف
   .»فأو باخلمس ،من مايل ما ر ر من الغنيمة

َقبِْد اِهللا بِْن َشِقيٍق َقْن رَُجٍل ِمْن بَلَْقنْيَ « :ومنها ما رواه البيهقي يف السنن الكربى
َّ  :قَاَل  ِ َييُْت اجَّ

َ
يَا رَُسوَل اِهللا َما  :ى َوُهَو َفْعرُِض َفرًَسا َفُقلُْت وَُهَو بَِواِدى الُْقرَ  ص أ

مْخَاٍس لِلَْجيِْش  لِـلَِّه مُخُُسَها« :َيُقوُل ىِف الَْغِنيَمُة قَاَل 
َ
ْرَبَعُة أ

َ
   .»َوأ

 :عن اخكوري عن قيس بن مسلم اجلديل قال« :»املصنف«وما رواه الصنعاين يف 
نََّما ﴿ :ة عن قول اهللا تعاىلسألت احلسن بن حممد بن بل ابن احلنفي

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

ِ ُخَُسهُ  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ لِـلَِّه  ،هذا مفتاح الكم :قال ?]٤١:[األنفال ﴾...َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

نيا واآلخرة    . »...ا
ِه وحده وأن ذكر اسم الرسول بعد اسم اهللا إنام جاء  نتيجة هذا البحث أن مخس الغنائم لِـلَّ

ن يُۡرُضوهُ إِن َكنُواْ ...﴿ :مط ما جاء يف آيات مثل قوله تعاىلعىل ن
َ
َحقُّ أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُلُ َّ َوٱ

ِ َوٱلرَُّسولِ ﴿ و ,]٦٢: التوبة[ ﴾ُمۡؤِمنِيَ  َّ ِ نَفاُل 
َ
ِ  ...﴿ و ,]١: األنفال[ .﴾قُِل ٱۡل َّ ِ  ْ ٱۡسَتِجيُبوا

يمكن جعل اهللا رديفًا مساويًا لبقية املذكورين  نه الوالذي يعني أ ,]٢٤: األنفال[ .﴾...َولِلرَُّسولِ 
   .فيها أيضاً  ص بل حتى ال يمكن إثبات حقٍّ مستقلٍّ لرسول اهللا ,وليس هذا فحسب ,الستة

وسريته أن حرضته كان يأخذ جزءًا من ُمخِْس اهللا  ص وهلذا ال نجد يف تاريخ رسول اهللا
وكان يكتب يف  ,من صفايا املعركة ما خيتص بهبل كان يأخذ  ,لنفسه يف أٍي من غنائم الغزوات

                                                 
 .١٩٤, ص ٣ابن سعد, الطبقات الكربى, ج  −١
 .٣٣٦, ص٦البيهقي, السنن الكربى, ج −٢
 .٩٤٨٢, حديث رقم ٢٣٨, ص٥عبد الرزاق الصنعاين, املصنَّف, ج  −٣
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نجد يف أي تاريخ أن  وال .»صفيَّ النبيِّ «رسائله لرؤساء القبائل يطالبهم بام يسمى 
بل كان يعزل مخس اهللا الذي هو حق ذي  ,أخذ حصة خاصة به من مخس الغنائم صحرضته

مل يكن بحاجة إىل ذلك اخلمس  القربى واملساكني واليتامى وابن السبيل ويعطيه ملستحقيه ألنه
   .فقد كانت معيشته تؤمَّن من الفيء الذي كان خمتصًا به

نة متامًا من الفيء  ولدينا شواهد عديدة يف كتب التواريخ املعتمدة عىل أن حاجته كان مؤمَّ
 )١٤٠/ص٢ج(ومثال عىل ذلك ما جاء يف سرية ابن هشام  ,ومل يكن بحاجة ألي مصدر آخر

وفتوح البلدان  )١٦١ص(األحكام السلطانية للاموردي و )٢/٢٠٩(وتاريخ الطربي 
   :يف بيان قصة خمرييق اليهودي كام ييل )٣٦(واخلراج ليحيى بن آدم  )٢٦ص(للبالذري 

يٍق « ً  ،َواَكَن َحرْبًا َخلًِما ،َواَكَن ِمْن َحِديِث خُمرَْيِ ْمَواِل ِمْن اّجْخِل  َواَكَن رَُجًال َغِنّيا
َ
َكِثرَي اْأل

ُد يِف ِعلِْمِه وََغلََب َعلَيِْه إلُْف ِديِنِه فَلَْم يََزْل بَلَ  ص َواَكَن َفْعرُِف رَُسوَل اهللاِ  بِِصَفِتِه َوَما جَيِ
ُحدٍ 

ُ
ّ إَذا اَكَن يَْوُم أ ُحٍد يَْوَم الّسبِْت  ،َذلَِك َح

ُ
قَاَل يَا َمْعرَشَ َفُهوَد َواِهللا إنُّكْم  ،َواَكَن يَْوُم أ

ّن نرَْصَ حُمَّمٍد َعلَيُْكْم حَلَّق  حَكَْعلَُمونَ 
َ
َْوَم يَْوُم الّسبِْت قَاَل َال  :قَالُوا .أ ْ ُعّم  .َسبَْت لَُكمْ  إّن ا

َ رَُسوَل اهللاِ  ّ أَ َخَذ ِسَالَحُه فََخَرَج َح
َ
ُحٍد وََعِهَد إىَل َمْن َوَراَءُه ِمْن قَْوِمِه إْن قُِتلُْت  ص أ

ُ
بِأ

ْمَوايِل 
َ
َْوَم فَأ ْ َراُه اهللاُ  ص  لُِمَحّمدٍ َهَذا ا

َ
ّ قُِتَل  .يَْصنَُع ِفيَها َما أ  .فَلَّما اْقتَتََل اّجاُس قَاتََل َح

َُهوِد َوَقبََض رَُسوُل اهللاِ  - ِفيَما بَلََغيِن  - ص فاََكَن رَُسوُل اهللاِ  ْ يُق َخرْيُ ا ُ  ص َفُقوُل خُمرَْيِ َ ْمَوا
َ
 أ

ُ َسبَْعُة َحَوائَِط وَ  - َ ْعَراُف  :يِهَ َواَكنَْت 
َ
يِن َوُبْرقََة َواْأل ُل وََجسَّ الَّ َّ اِفيَُة َوا الَمِبيُت َوالصَّ

َبُة  ْرُضُه ِمْن « .»..بِالَمِديَنِة ِمْنَها ص َفَعاّمُة َصَدَقاِت َرُسوِل اهللاِ  - َوالُمرَسَّ
َ
َدَقُة اخكَّاغَِيُة أ والصَّ

ْمَواِل بيَِن اجَِّضريِ بِالَمِديَنةِ 
َ
وَّ  ،أ

َ
ْجَالُهْم َقْنَها َويِهَ أ

َ
ِ َفأ ِ َفاَءَها اُهللا بَلَ َرُسو

َ
ْرٍض أ

َ
ملا اكن  -ُل أ

ي قام به زعيمهم كعب بن األرشف  بُِل ِمْن  ..-من نقض العهد ا ِ
ْ

وََجَعَل لَـُهْم َما مَحَلَْتُه اإل
ْمَوالِِهْم إالَّ احَللََقةَ 

َ
َالحُ  ،أ ِ  ،َويِهَ السِّ ْت إب

اِم وََخلََصْت َفَخرَُجوا بَِما اْسَتَقلَّ لُُهْم إىَل َخْيرَبَ َوالشَّ
ْرُضُهْم لُكَُّها لَِرُسوِل اهللاِ 

َ
َفاَكنَْت ِمْن َصَدَقاتِِه يََضُعَها َحْيُث يََشاُء َويُْنِفُق ِمْنَها بَلَ  ...ص أ

                                                 
يدعى  ص كان سهم النبّي ): «٩٤٨٥, رقم ٢٣٩, ص٥(ج »صنفامل«روى عبد الرزاق الصنعاين يف كتابه  −١

, خيتاره قبل اخلمس, ويرضب له سهمه, إن شهد, وإن غاب, , وإن شاء فرساً , إن شاء عبداً الصفّي 
 ».وكانت صفية بنت حيي من الصفّي 



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ْزَواِجهِ 
َ
اِدَسُة اجِّْصُف ِمْن َفَدكَ « .»...أ َدَقُة السَّ ا َفَتَح َخْيرَبَ َجاَءهُ  ص َفَقْد اَكَن اجَّيِبُّ  ،َوالصَّ لَمَّ

ْلِِهْم ُفَعاِملُهُ  ْرِضِهْم َوخنَ
َ
ُ نِْصَف أ َ نَّ 

َ
ُوهُ بِِسَفاَرةِ حُمَيَِّصَة بِْن َمْسُعوٍد بَلَ أ ْهُل َفَدَك َفَصاحلَ

َ
ْم أ

  .»...َعلَْيِه َولَُهْم اجِّْصُف اْآلَخرُ 
ْهلِِه ِمْن  ص أن رسول اهللا« ):٣٧٨/ص ١ج(وذكر الواقدي يف املغازي 

َ
اكَن ُفْنِفُق بَلَ أ

ْقَطى ِمْنَها وََحبََس َما َحبََس 
َ
ْقَطى َمْن أ

َ
ُ َخالَِصًة َفأ َ َْت  .بيَِن اجِّضريِ اَكنَْت 

َ
َواَكَن يَْزَرُع حت

ْهلِِه َسَنًة ِمْن الّش  ص َواَكَن َرُسوُل اهللاِ  ،اجّْخِل َزْرًخ َكثرِيًا
َ
ُ ِمْنَها قُوُت أ َ ِعريِ َواحّكْمِر يَْدُخُل 

ْزَواِجِه َوَبيِن َقْبِد الُمّطلِِب 
َ
ِ بَْكٍر  َفَما َفَضَل َجَعلَُه يِف الُْكَراِع  ،ِأل

َ
َوالّسَالِح َوإِنُّه اَكَن ِعْنَد أ

ِي اُْشرُتَِي يِف َقْهِد َرُسوِل اهللاِ  ّ َفاَكنَْت َنُنو نِضرِي « :وقال .»ص وَُقَمَر ِمْن َذلَِك الّسَالُح ا
ْجَزاٍء َفُجْزَءاِن  ساً ِجََوائِبِهِ َحبْ 

َ
َها ثََالثََة أ

َ
َواَكنَْت َفَدُك ِالبِْن الّسبِيِل َواَكنَْت َخْيرَبُ َقْد َجّزأ

ْهلِِه َفإِّن َفْضَل َرّدهِ بَلَ ُفَقَراءِ الُمَهاِجِرينَ 
َ
  .»لِلُْمَهاِجِريَن وَُجْزٌء اَكَن ُفْنَفُق ِمْنُه بَلَ أ

كان يقسم مخس  ص يأِت يف أي تاريخ أو كتاب سرية أن رسول اهللاأنه مل  ,واحلاصل
وقسًام لذي قرباه وثالثة أقسام لكل من  ,وقسًام له خاصًا به وبنفقاته الغنائم ستََّة أقسام قسًام لِـلَّهِ 

ِ ُخَُسُهۥ ﴿وكام قلنا ال يمكننا أن نستنبط من كلمة  !اليتامى واملساكني وابن السبيل َّ ِ نَّ 
َ
فَأ

ألننا ال نجد  ,بشكل قاطع أن رسول اهللا كان له سهم من أسهم مخس الغنائم الستة ﴾َولِلرَُّسولِ 
مثل هذا  هذا فضًال عن أن يستنبط أحد ثبوت ,يف سريته أي شاهد يثبت عمله عىل هذا النحو

                                                 
ِجُم) −١  املاوردي, األحكام السلطانية, خمترصًا. (املَُرتْ
ِجُم) −٢  املصدر السابق. (املَُرتْ
ِجُم)اْلُكَراعُ  −٣  : اسٌم جلميع اخليل. (النهاية البن األثري). (املَُرتْ
النوائُب: مجع نائبة, وهي ما َينوُب اإلنساَن: أي َينِْزل به من املِهّامت من »: لنوائبه«أي وقفًا. و»: حبساً « −٤

ِجُم) واحلوادث.  (النهاية البن األثري). (املَُرتْ
عن عيل بن أيب طلحة, عن «روايًة  »األموال«يف كتابه  هـ)٢٢٤( الم البغداديأبو عبيد القاسم بن سذكر  −٥

ابن عباس, قال: كانت الغنيمة تقسم عىل مخسة أمخاس, فأربعة منها ملن قاتل عليها, ومخس واحد يقسم 
منها فهو  وللرسول لِـّلهِ , قال: فام كان صوللرسول ولذي القربى, يعني قرابة النبي  لِـّلهِ عىل أربعة, فربع 
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 ,لفائهالسهم للرسول بعد وفاته من الغنائم التي مل تقع بعد بيد املسلمني أو ثبوت هذا السهم خل
أي واحد  –سواًء كانوا خلفاء بحق أم بباطل  –ويؤكد نفي ذلك أننا ال نرى يف تاريخ خلفائه 

وكام قلنا إن ذكر  ,منهم طالب بمثل هذا السهم حتى حتت عنوان حق رئاسته وقيادته للمسلمني
قُِل ﴿ :اىلاسم الرسول بعد اسم اهللا يف آية مخس الغنائم إنام جاء عىل نحو ذكر اسمه يف قوله تع

 َ َّ ِ َوٱلرَُّسوِلۖ فَٱتَُّقواْ ٱ َّ ِ نَفاُل 
َ
وإذا أردنا أن نستند إىل أقوال الفقهاء ونثبت  .]١:[األنفال ﴾...ٱۡل

سهًام لرسول اهللا من مخس الغنائم فإن هذا السهم لن يبقى له أي مصداق بعد وفاته إال أن 
لألسف أو  –مع أننا ال نجد له  ,حلروبُيعطى لإلمام أي حاكم املسلمني الذي يقود ويرأس ا

أي أمثلة أو نامذج من سرية اخللفاء للعمل هبذا األمر رغم أن بعض األحاديث  –حلسن احلظ 
   .جاءت يف ذلك

                                                                                                                          
من اخلمس شيئا, والربع الثاين لليتامى, والربع الثالث للمساكني,  ص, ومل يأخذ النبي صلقرابة النبي 

 ».والربع الرابع البن السبيل, وهو الضيف الفقري الذي ينزل باملسلمني

َسْنيِ املُْْرَتَىض َعِيلُّ ْبُن اْحلُ  )] قال:١٢٦٤٣, ح (٥٣١−٥٣٠ص, ٩ج روى احلر العاميل يف وسائل الشيعة [ −١
َبْعَد َما َذَكَر اْخلُُمَس َوَأنَّ ,  ÷َعْن َعِيلٍّ «َنْقًال ِمْن َتْفِسِري النُّْعَامِينِّ بِإِْسنَاِدِه اْآلِيت » ِرَساَلِة املُْحَكِم َواملَُتَشابِهِ «ِيف 

َماِم ُثمَّ َقاَل إِنَّ لِْلَقاِئِم بُِأُموِر املُْسلِِمَني بَ  تِي َكاَنْت لَِرُسوِل نِْصَفُه لِْإلِ َقاَل اهللاُ َعزَّ  ص اهللاِْعَد َذلَِك اْألَْنَفاَل الَّ
 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ يَۡس ﴿ َوَجلَّ 

َ
 ٱ قُلِ  نَفالِۖ ۡل

َ
ِ  نَفاُل ۡل َّ َوإِنََّام َسَأُلوا اْألَْنَفاَل لَِيْأُخُذوَها ِألَْنُفِسِهْم َفَأَجاَهبُُم  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  ِ

مَ  لِيُل َعَىل َذلَِك َقْوُلُه َتَعاَىل  اهللاُ بَِام َتَقدَّ ْ ٱفَ ﴿ِذْكُرُه َوالدَّ َ ٱ تَُّقوا ۡص  َّ
َ
ْ َوأ ْ  نُِكۡمۖ بَيۡ  َذاَت  لُِحوا ِطيُعوا

َ
َ ٱ َوأ  ۥٓ َورَُسوَلُ  َّ

ؤۡ  ُكنُتم إِن وَنُه َفَام َكانَ  ﴾ِمنِيَ مُّ  ». لِـّلِه َولَِرُسولِِه َفُهَو لِْإلَِمام َأِي اْلَزُموا َطاَعَة اهللاِ ِيف َأْن َال َتْطُلُبوا َما َال َتْسَتِحقُّ
ورغم ذلك ال يستنبط من هذا احلديث أن رئيس املسلمني ومن بيده زمام أمورهم له حقٌّ خاصٌّ 

 . صوشخيصٌّ يف األنفال, مثلام أننا ال نستنبط وجود مثل ذلك احلق اخلاص لرسول اهللا 
ن غنائم احلرب ما يكفيه ملؤونته ومؤونة أهله ملدة سنة كان يأخذ م صوقد جاء يف كتب العامة أن رسول اهللا 

) وهناية املحتاج ٣٨, ص١البن رشد (ج »بداية املجتهد«ويرصف البقية يف مصالح املسلمني كام نجد ذلك يف 
 »تفسري القرطبي«), و٧, ص١٠(ج »تفسري املنار«), و٤٤٠, ص٥(ج »البحر الزخار«) ١٠٦, ص ٥(ج
من مخس  صواخلاصة آراء ووجهات نظر خمتلفة يف موضوع سهم رسول اهللا) ولفقهاء العامة ١١, ص٨(ج

 الغنائم لكن مؤدى ونتيجة أقواهلم قول واحد! 
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ال بد من التأمل والتدقيق بكلامت اليتامى واملساكني وابن السبيل  :النقطة العارشة −١٠
استنادًا إىل بعض  –ًا من فقهاء الشيعة اعتربوا التي وردت يف اآلية الكريمة حيث أن كثري

وآل  ص أن املقصود منهم اليتامى واملساكني وابن السبيل من قرابة رسول اهللا –األحاديث 
ة   !مع أن احلقيقة غري ذلك ,حممد خاصَّ

  :ولكي تتضح حقيقة األمر ال بد من االنتباه إىل عدة نقاط
ءٖ َوٱۡعلَ ﴿ :كان زمن نزول اآلية الكريمة −أ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ  ]٤١:[األنفال. ﴾...ُمٓوا

يف غزوة بني قينقاع التي وقعت  − كام ذكر الواقدي  −وعىل أكثر تقدير نزلت  ,عقب معركة بدر
فعىل أي  ),أي بعد ثالثة أشهر من معركة بدر(يف منتصف شوال من الشهر العشـرين للهجرة 

وكام نعلم كان وضع املسلمني يف ذلك  , السنة الثانية للهجرةحال الُكلُّ متفٌق عىل أهنا نزلت يف
 ص وذكرنا دعاء رسول اهللا ,من حيث الفقر والفاقة وضعًا سيئًا كام أرشنا إىل ذلك من قبل

عند خروجه إىل بدر الذي يعكس متامًا حالة الفقر التي كان يعيشها أغلب املسلمني حيث دعا 
ُهْم ِجَياٌع  ،ُحَفاٌة َفامْحِلُْهمُ  اللُهمَّ إِغَُّهمْ « :هلم قائالً  ُهْم ُعَراٌة َفاْكُسُهُم اللَِّهمَّ إِغَّ اللُهمَّ إِغَّ
ْشبِْعُهمْ 

َ
  .»َفأ

فلم تكن الفتوحات قد حصلت بعد ومل يكن اإلسالم قد اتسعت رقعته إىل خارج املدينة ومل 
                                                                                                                          

من الغنائم ُيصـرف بعد رحيله عىل مصالح املسلمني وسهم ذوي  صفالشافعي يرى أن سهم رسول اهللا 
ملال يفرق ثالثة أسهم عىل اليتامى القربى يرصف بني أغنيائهم وفقرائهم للذكر مثل حظ األنثيني وبقية ا

 واملساكني وأبناء السبيل من عامة املسلمني.
وكذلك سهم ذوي القربى فإذا كان  صيسقط بعد وفاته  صأما أبو حنيفة فريى أن سهم رسول اهللا 

ذوو القربى هؤالء فقراء فإن هلم حصة من الزكاة ومن بيت املال مثل يف ذلك مثل سائر فقراء املسلمني 
 التايل فإن مخس الغنائم يقسم فقط عىل اليتامى واملساكني وأبناء السبيل من مجيع املسلمني. وب

 أما مالك فريى أن أمر مخس الغنائم مفوض لرأي اإلمام ورئيس املسلمني. 
ل  إىل  − صالنبي  رحيل بعد –فالنتيجة أن آراءهم مجيعًا تنتهي إىل رأي واحد هو أن مخس الغنائم حيوَّ

 املسلمني. بيت مال
ِجُم) −١  راجع خترجيه سابقا يف هذا الكتاب. (املَُرتْ
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ُخۡذ ِمۡن ﴿ :قوله تعاىلبعد اتساع اإلسالم فنزل  ينزل األمر بوجوب جباية أموال الزكاة إال
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَةٗ 

َ
رغم أن األمر بأداء الزكاة والصدقات قد نزل يف مرحلة سابقة يف  ,]١٠٣: [التوبة ﴾أ

ح به التواريخ واألحاديث الصحيحة ُأِمَر  ,مكة إال أنه مل يتم تطبيق ذلك األمر عملياً  وطبقًا ملا ترصِّ
رشة للهجرة بأخذ الزكاة فأرسل موظفيه وعامله إىل أنحاء يف السنة التاسعة أو العا ص رسول اهللا

  .القبائل والبالد جلباية زكاة األموال [من األغنياء وردها عىل الفقراء وسائر املصارف]
من البدهيي أن الذين كانوا يستشهدون يف ميادين القتال كان هلم زوجات وأوالد وقد  − ب

م مقرر من بيت املال لعوائل سه بتعيني – طبقًا لعدد من الروايات −  ص قام رسول اهللا
ّن َرُسوَل اهللاِ « :كام يروي الواقدي ,الشهداء

َ
ْرَبَعَة  ،رَضََب [بسهم من الغنائم] لَِقْتىَل بَْدرٍ  ص أ

َ
أ

َخْذنَا  :اَل َقاَل َزيُْد ْنُن َطلَْحَة َحّدثيَِن َقْبُد اهللاِ ْنُن َسْعِد بِْن َخْيَثَمَة قَ  .َعرَشَ رَُجًال قُتِلُوا بَِبْدرٍ 
َ
أ

ُ َرُسوُل اهللاِ  َ ِي رَضََب  ّ ِ ا
َ
َْنا ُعَوْيُم ْنُن َساِعَدةَ  ص َسْهَم أ َ    .»ِحنَي قََسَم الَْغَنائَِم ومََحَلَُه إ

وعىل كل حال كان هناك أيتام وكان  .م هذا النصيبهُ لْ ومع ذلك فإن بعض املسلمني مل ينَ 
كام كان كثري من املسلمني فقراء وحمرومني وما كانوا  ,همأكثرهم فقراء بالطبع إذ فقدوا من يعيل

كام تعكس ذلك بعض  ,يستطيعون احلضور يف ميادين القتال ربام بسبب كرب سنهم أو فقرهم
   :آيات القرآن كقوله تعاىل يف سورة التوبة

ِجُد َمآ ﴿
َ
ٓ أ َ تَۡوَك ِلَۡحِملَُهۡم قُۡلَت 

َ
ِيَن إَِذا َمآ أ َ ٱلَّ َ  َ ۡعُيُنُهۡم َو

َ
أ ۡحِلُُكۡم َعلَۡيهِ تََولَّواْ وَّ

َ
أ

َّ َيُِدواْ َما يُنفُِقوَن 
َ
ۡمِع َحَزنًا أ   .]٩٢: التوبة[ ﴾٩٢تَفِيُض ِمَن ٱلَّ

وال شك أن هذا احلرمان من فيض بركة اجلهاد بسبب الفقر والفاقة كان يستتبع حرمانًا آخر 
ل ذلك اقتىض األمر أن يتم ختصيص سهم ألجل ك ,من احلصول عىل سهم من غنائم احلرب

   .من الغنائم هلذه الطبقة من املساكني لتسكني خاطرهم وختفيف حرماهنم
                                                 

 .١٠٢, ص ١الواقدي, املغازي, ج  −١

» املصنف«) ومن طريق اخلاصة يف ١٢ثمة حديث مرفوع روي من طريق العامة يف مراسيل ابن داود (ص  −٢
وخيرج من أرض إذا مات الرجل بعدما يدخل أرض العدو, ): «١٨٨, ص٥لعبد الرزاق الصنعاين (ج

 ». هلهاملسلمني وأرض الصلح, فإن سهمه أل
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 ,أضف إىل ذلك أنه عىل إثر هجرة بعض املسلمني من ديارهم وفرارهم بدينهم من قبائلهم
غزوان مثل هجرة املقداد بن عمرو وعتبة بن  ,صاروا من أبناء السبيل ,وتقطُّع السبل هبم

فخرجوا معهم عسى أن  ص اللَذْين خرجا مع كفار قريش الذين خرجوا ملحاربة رسول اهللا
كام  !يتمكنوا هبذه الطريقة من أن يلتحقوا باملسلمني قبل أن يعيدهم املشـركون معهم إىل مكة

لذا كان من الواجب عىل املسلمني وخاصة  );١٨ ص, ٢ ج(جاء ذلك يف تاريخ ابن خلدون 
   .هدين إذا حصلوا عىل مال وثروة أن خيصصوا شيئًا منه هلذه الطبقة من املهاجرين الفقراءاملجا

بِيلِ ﴿ من هنا نالحظ جميء َوِلِي ﴿مبارشًة بعد كلمة  ﴾َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ
فليطمئنوا بشأن وذلك ألجل طمأنة املجاهدين بأهنم إذا رزقوا درجة الشهادة الرفيعة  ﴾ٱۡلُقۡرَبٰ 

كان املجاهدون قد وأنه إذا  ,عياهلم وأطفاهلم إذ جعل اهللا هلم سهًام من املال يسد حاجاهتم
   !حرموا من الغنيمة بموهتم فإن أيتامهم سينالون سهًام ونصيبًا منها

ومن اجلهة األخرى فإن الفقراء واملساكني وأبناء السبيل من املسلمني بشكل عام كانوا يف 
لك احلني يبحثون عن مرجع وملجأ يساعدهم يف تأمني حاجاهتم ورفع فاقتهم لذلك خصص ذ

   .رب العاملني هلم سهًام من غنائم احلرب
أما قوهلم إن املقصود من اليتامى واملساكني وابن السبيل املذكورين يف اآلية هم من  −ج

ًا ألنه يف زمن نزول يصح مطلق فإن هذا ال ,ص كانوا من ذوي قربى رسول اهللا وآل حممد
يتامى أو مساكني  ص تلك اآلية الكريمة وعند تقسيم غنائم بدر مل يكن بني أقرباء رسول اهللا

يف النقطة [» ذي القربى«فكام ذكرُت يف بحث  ,أو أبناء سبيل حتى خيصص اهللا هلم سهامً 
                                                 

املقداد بن «يف ترمجة » أسد الغابة«وابن األثري يف » االستيعاب يف معرفة األصحاب«قال ابن عبد الرب يف  −١
وهو قديم اإلسالم من السابقني, وهاجر إىل أرض احلبشة. ثم عاد إىل مكة, » (عمرو بن األسود الكندي

عبيدة بن  ص, فبقي إىل أن بعث رسول اهللا ص اهلجرة إىل املدينة ملا هاجر إليها رسول اهللا فلم يقدر عىل
, فلقوا مجعًا من املرشكني عليهم عكرمة بن أيب جهل, وكان املقداد وعتبة ]إىل ثنية املرة[ احلارث يف رسية

وهرب عتبة , ومل يكن قتالت الطائفتان, قبن غزوان قد خرجا مع املرشكني ليتوصال إىل املسلمني, فتواف
ِجُم)...». بن غزوان واملقداد بن األسود يومئذ إىل املسلمني  (املَُرتْ
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و من املساكني السادسة] مل يكن أحد ممن أسلم من آل حممد حني نزول آية اخلمس من اليتامى أ
بل أكثر ذوي  ,من أعاممه وال من بني أعاممه أو من أبناء السبيل ال من بنات رسول اهللا وال

يف ذلك الوقت كانوا ال يزالون عىل الكفر فال يشملهم حكم اآلية أبدًا فكيف  ص قربى النبّي 
لسبيل من آل يمكن أن خيتص رب العاملني من بني مجيع املسلمني اليتامى واملساكني وأبناء ا

فقط الذين مل يوجدوا بعد فيختصهم بخمس الغنائم ويميزهم هبذا االمتياز يف  ص حممد
  ?!رشيعة اإلسالم القائمة عىل املساواة وعدم التمييز

لذا كان من املحال عقًال ورشعًا واستنادًا إىل التاريخ أن يكون املُراد من اليتامى واملساكني 
   .ة اليتامى واملساكني وابن السبيل من آل حممٍد فقطوابن السبيل يف اآلية الكريم

إذن العقل والتاريخ حيكامن بأن اليتامى واملساكني وأبناء السبيل يف اآلية يعمون مجيع 
وقد جاء يف كتاب اهللا ويف  ,ص املسلمني وال يقترصون عىل من هم كذلك من آل حممد

ملساكني وابن السبيل عىل سبيل الشمول األحاديث الواردة من طريق أهل البيت ذكر اليتامى وا
التي تتعلق تعلقًا كامًال بموضوعنا وهي اآلية  اآلتيةمن ذلك اآلية  ,والعموم لعامة املسلمني

   :السابعة من سورة احلرش حيث قال تعاىل
ۡهِل ٱۡلُقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِلِ ﴿

َ
ٰ رَُسوِلِۦ ِمۡن أ َ َ  ُ َّ فَآَء ٱ

َ
ٓ أ ا ي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ مَّ

ُٰكُم  ٓ َءاتَ ۡغنَِيآءِ ِمنُكۡمۚ َوَما
َ
َ يَُكوَن ُدولَ َبۡيَ ٱۡل بِيِل َكۡ  َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ

 ْ ُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا   .]٧: احلرش[﴾ ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَه
ْ ِمن دَِيٰرِهِۡم لِۡلُفقَ ﴿ :ثم قال مبارشًة يف اآلية التي تلتها ۡخرُِجوا

ُ
ِيَن أ َرآءِ ٱلُۡمَهِٰجرِيَن ٱلَّ

ۡمَوٰلِِهمۡ 
َ
يَمَٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ﴿ :وهذا بعد قوله تعاىل ,]٨: احلرش[ ﴾َوأ اَر َوٱۡلِ ِيَن َتَبوَُّءو ٱلَّ

َوٱلَّ
  .]٩: احلرش[ ﴾...ُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِلِۡهمۡ 

ورة املباركة والتي يظهر منها بشكل واضح كل من هذه الس ٩وهكذا إىل آخر اآلية 
املراد من اليتامى واملساكني وابن السبيل فيها يتامى ومساكني وأبناء سبيل الوضوح بأن 

هذا بمعزل عن أنه يف  .ص الذين يشملهم الفيء وال خيتصون بآل حممداملهاجرين واألنصار 
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  .ص يل من آل حممدذلك الزمن مل يكن هناك أصًال يتامى ومساكني وأبناء سب
بغض النظر عن صحتها أو  ‡أما ما جاء يف ذلك من األحاديث املنسوبة ألهل البيت 

   :سقمها فنذكر ما ييل
البن شعبة احلراين الذي يعد من الكتب املوثوقة » حتف العقول«جاء يف كتاب  −١

حول  ÷حديث طويل عن حرضة الصادق  )٥٥٥ص (واملعتمدة لدى فرقة اإلمامية يف 
   :وضوع الغنائم جاء فيهم

ِ وَ « ِ َصابُوا يَْوَمئٍِذ ِمثَْل قَْو
َ
ْغَفاُل اْسٌم َجاِمٌع لَِما أ

َ
ٰ رَُسوِلِۦ﴿ :اْأل َ َ  ُ َّ فَآَء ٱ

َ
ٓ أ ا َوِمثَْل  ﴾مَّ

 ِ ِ ءٖ ﴿ :قَْو نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ
َ
ِ َوٱلرَُّسولِ ﴿ :ُعمَّ قَاَل  ﴾أ َّ ِ نَفاُل 

َ
َها اُهللا ِمْن فَاْختَلَجَ  ﴾قُِل ٱۡل

ِ ثم قال يِْديِهْم فََجَعلََها ِلـلَِّه ولِرَُسو
َ
َ ﴿ :أ َّ ْ ٱ ِطيُعوا

َ
ْ َذاَت بَۡينُِكۡمۖ َوأ ۡصلُِحوا

َ
َ َوأ َّ ْ ٱ فَٱتَُّقوا

ۡؤِمنِيَ  ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ ا قَِدَم رَُسوُل  ﴾َورَُسوَلُ نَْزَل اُهللا َعلَيْه ص اهللاِ فَلَمَّ
َ
ۡعلَُمٓواْ َوٱ﴿ : لِلَْمِدينَِة أ

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱ َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
بِۡن أ

ٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡلََق ٱ َ َ نَزۡلَا 
َ
ِ َوَمآ أ َّ بِيِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱ  ﴾...ۡلَۡمَعانِ ٱلسَّ

نَْساُن ُهَو  ]٤١: [األنفال ْ مِ » ِلـلَّهِ «ولََك َوَال ُفْقَسُم » ِلـلَّهِ «َفَكَما َفُقوُل اْإلِ َ ٌء فََخمََّس  نُْه 
ْسُهٍم َفَقبََض َسْهَم اهللاِ  الَْغِنيَمَة الَّيِت َقبََض خِبَْمَسةِ  ص اهللاِ  رَُسوُل 

َ
ِجَْفِسِه حُييِْي بِِه ِذْكَرُه  أ

ْفتَاِم الُمْسِلِمنَي وَسْهماً وُيورَ 
َ
ً ِأل ْغَفَذ َسْهما

َ
ِلِب فَأ ً ِلَقَرابَِتِه ِمْن بيَِن َقبِْد الُمطَّ ُث َنْعَدُه وَسْهما

ِبيِل ِمَن الُمْسِلِمني   .»  لَِمَساِكيِنِهْم وَسْهماً ِالبِْن السَّ
بن السبيل إنام من هذا احلديث يتبنيَّ بوضوح أن األسهم املخصصة لليتامى واملساكني وا

  .هي لليتامى واملساكني وأبناء السبيل من عامة املسلمني
رواية باملضمون ذاته حيث  ÷وجاء يف روضة الكايف عن ابن محزة عن حضـرة الباقر  −٢

ْهَل اْكَْيِت ِسَهاماً ثََالثًَة يِف مَجِي...« :قال اإلمام فيها
َ
ِع إِنَّ اَهللا َيَباَرَك وَيَعاىَل َجَعَل َجَا أ

                                                 
 −  ٣٠٦, ٧;  النوري الطربيس, مستدرك الوسائل, ج ٣٤١−٣٤٠ابن شعبة احلراين, حتف العقول, ص  −١

ِجُم)٣٠٧  . (املَُرتْ
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بِْيِل َفإغََّها لَِغرْيِِهمْ « :إىل أن يقول ....»..ءِ  الْيَفْ  ََتاىَم َوالَْمَساكنِْيَ وابِْن السَّ    .»...ُدوَن ِسَهاِم ا
والعالمة  ,»من ال حيرضه الفقيه«والصدوق يف » التهذيب«وروى الشيخ الطويس يف  −٣

   :اآلتيةالرواية  )٣٤/ص٢ج(» خمتلف الشيعة« احليل يف
بَا َقبِْد سَ «

َ
َل َزَكِريَّا ْنُن َمالٍِك اجْلُْعيِفُّ أ

َ
نََّما ﴿ :َعزَّ وَجلَّ  اهللاِ َقْن قَْوِل  ÷ اهللاِ أ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

بِيلِ  ا مُخُُس  :َقاَل  ?﴾...ٱلسَّ مَّ
َ
ا مُخُُس الرَُّسولِ  اهللاِ َفلِلرَُّسوِل يََضُعُه يِف َسبِيِل  اهللاِ أ مَّ

َ
 ص وأ

ْربَ 
َ ْ
ْهِل بَيْتِِه َفَجَعَل َهِذهِ األ

َ
ََتاىَم َفَتاىَم أ ْ ْقِرَباُؤهُ َوا

َ
َ َفُهْم أ َقارِبِِه ومَُخُُس ِذي الُْقْر

َ
ْسُهِم َفِأل

َ ْ
َعَة األ

ا  مَّ
َ
نَّا َال فِيِهْم وَأ

َ
بِيِل َفَقْد َعَرْفَت ك ْنَناُء السَّ

َ
ِلُّ َجَا َفيِهَ  الَمَساكنُِي وَأ

َ
َدَقَة وَال حت ُكُل الصَّ

ْ
نَأ

بِيل ْنَناءِ السَّ
َ
  .» لِلَْمَساكنِِي وأ

ُ وَ « :أنه قال ÷وروى الشيخ الطويس عن حرضة اإلمام حممد الباقر  −٤ ُ ا قَْو مَّ
َ
فَآَء ﴿: أ

َ
آ أ مَّ

 ٰ َ َ  ُ َّ ۡهِل ٱۡلُقَرىٰ ٱ
َ
ِ  ]٧: [احلرش  ﴾... رَُسوِلِۦ ِمۡن أ

َ
لَِة الَمْغنَِم اَكَن أ َفُقوُل  ÷َفَهَذا بَِمزْنِ

اَكُء اجَّاِس ِفيَما  ،َذلَِك  َ ُعمَّ حَنُْن رُشَ َولَيَْس َجَا ِفيِه َلرْيُ َسْهَمنْيِ َسْهِم الرَُّسوِل وََسْهِم الُْقْر
  .»بيَِقَ 

وذي القربى من مخس  ص أنه قال بعد بيانه لسهم الرسول ÷الصادق  عن حرضةو −٥
بِيِل َفْقِسُمُه « :املغانم ْنَناءِ السَّ

َ
ْسَهاٍم لِلَْيَتاىَم َوالَمَساكنِِي وَأ

َ
َ وُهَو َجَا َوثََالثَُة أ ِي الُْقْر ِ َسْهٌم 

                                                 
دون سهام اجلملة األخرية (أي مجلة:  . يقول املرتجم: مل أجد هذه٢٨٥, ص ٨الروضة من الكايف, ج  −١

يف النسخة املتداولة للمصدر املذكور. وقد أجاب املؤلف رمحه اهللا عن ذلك.  ... إلخ)اليتامى واملساكني
ِجُم) ٥٣٢راجع صفحة   من الكتاب احلارض. (املَُرتْ

 ,ع النجفطب ,من ال حيرضه الفقيهالشيخ الصدوق, , ١٢٥ص, ٢ج, األحكام هتذيب ,يسوالشيخ الط −٢
 .٣٤ص, ٢ ج, خمتلف الشيعة , العالمة احليل,٢٢ ص, ٢ج

. يقول املرتجم: وروى نحو ذلك النعامن بن طبع النجف ,١٣٤ص, ٤جاألحكام,  هتذيب ,الشيخ الطويس −٣
 .٣٨٦, ص ١حممد املغريب, دعائم اإلسالم, حتقيق آصف الفييض, ج 



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

َماُم بَيَْنُهمْ  ِ
ْ

  .»..اإل
 نحو اإلطالق ومل يقيدهم بأهنم من آل حممد فهم فذكر اليتامى واملساكني وابن السبيل عىل

  .ون إذن مجيع املسلمنييعمُّ 
تَاهُ  ص اَكَن َرُسوُل اهللاِ « :َقاَل  ÷ اهللاِْبِن اَجلاُروِد َعْن َأِيب َعْبِد  َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن َعْبِد اهللاِ و − ٦

َ
إَِذا أ

َخَذ َصْفوَهُ 
َ
ُ ُعمَّ َفقْ  )٢(الَمْغَنُم أ َ ُخُذ مُخَُسُه ُعمَّ َفْقِسُم َواَكَن َذلَِك 

ْ
مْخَاٍس ويَأ

َ
ِسُم َما بيَِقَ مَخَْسَة أ

مْخَاٍس يَ 
َ
َخَذُه مَخَْسَة أ

َ
ِي أ َّ ِيَن َقاتَلُوا َعلَْيِه ُعمَّ َقَسَم اخلُُمَس ا َّ مْخَاٍس َننْيَ اجَّاِس ا

َ
ْرَبَعَة أ

َ
ُخُذ أ

ْ
أ

  اهللاِ مُخَُس 
َ ْ
ََتاىَم والَمَساكنِِي َعزَّ وَجلَّ ِجَْفِسِه ُعمَّ َفْقِسُم األ ْ َ وا مْخَاَس َننْيَ َذوِي الُْقْر

َ ْ
ْرَبَعَة األ

َخَذ َرُسوُل اهللاِ 
َ
ُخُذ َكَما أ

ْ
َماُم يَأ ِ

ْ
بِيِل ُفْعِطي لُكَّ َواِحٍد ِمْنُهْم مَجِيعاً َوَكَذلَِك اإل ْنَناءِ السَّ

َ
  .»ص وأ

ََتاىَم َوالَمَساكنُِي «يف هذا احلديث أيضًا ُذِكر  بِيلِ ا ْنَناُء السَّ
َ
دون تقييد بكوهنم من قرابة  »وَأ

بل حتى كلمة  ,رسول اهللا فيشملون بعمومهم كل يتامى ومساكني وأبناء سبيل املسلمني عامة
» َ   .جاءت مطلقة وغري مقيدة »ذي الُقْر

نَّمَ ﴿: شارحًا آية ,ضمن مناظرة بينه وبني العلامء ÷قال اإلمام الرضا و −٧
َ
ْ أ ا َوٱۡعلَُمٓوا

ءٖ  َتاىمو« :]٤١:[األنفال ﴾...َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ ْ تيم إذا انقطع   أما قو َوا َوالَمساكنِِي فإن ا
الغنائم ولم يكن  فيها نصيب وكذلك املسكني إذا انقطعت مسكنته لم  يتمه خرج من

                                                 
طبع كمپاين احلجرية  ٥٢ص, ٢٠ج, ار األنواربح ,املجليسحممد باقر  ;٦٣ص, ٢ج, تفسري العيايش −١

]; جملدات ١١٠يف  ,هـ١٤٠٤, طبع بريوت, مؤسسة الوفاء, ٢٠١, ص ٩٣ج. [أو القديمة يف تربيز
; واحلر العاميل, وسائل الشيعة, ٨٨, ص ٢والسيد هاشم البحراين, تفسري الربهان, طبع سالك, ج 

 أبواب تقسيم اخلمس. 
عن أرض الغنيمة من يشء قبل أن يقسم من عبد أو جارية أو  قائد اجليشصطفيه ما يصفو املغنم أو صفيه  −٢

 جيد ونحو ذلك.أو سيف  ممتاز فرس
 ص, ٢ ج, االستبصارالطويس أيًضا, و ;٣٦٥ديث ح ,١٢٨ص , ٤ ج, األحكام هتذيبالشيخ الطويس,  −٣

 . ١٧٦ديث ح, ٥٦
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  .»..يكن  نصيب من املغنم وال حيل  أخذه
واملساكني بشكل مطلق دون قيد مما يبني شموهلام لكل  ففي هذا احلديث ذكر اإلمام اليتامى

ًا كان نسبهم    .اليتامى واملساكني من املسلمني أيَّ
ِد بِْن « :بسنده إىل عيل بن إبراهيم بن هاشم َعْن َأبيهِ أيًضا وأيضًا روى الصدوق  −٨ َقْن حُمَمَّ

ُموُن ُفْقِعُدهُ بَلَ يَِمينِِه إَِذا َقَعَد خِبَُراَساَن  ÷ُكْنُت ِعْنَد َمْوَالَي الرَِّضا  :ِسَناٍن َقاَل 
ْ
واَكَن الَمأ

َمَر 
َ
َق َفأ وفِيَِّة رَسَ نَّ رَُجًال ِمَن الصُّ

َ
ُموِن أ

ْ
ثْننَْيِ ويَْوَم اخَلِميِس َفُرفَِع إىَِل الَمأ ِ

ْ
لِلنَّاِس يَْوَم اإل

فاً َننْيَ َقيْ  ِْه وََجَدهُ ُمَتَقشِّ َ ِ ا َغَظَر إ ِ َفلَمَّ ِ اْآلثَارِ بِإِْحَضارِه ٌة لَِهِذه
َ
ُجوِد َفَقاَل َسْوأ ثَُر السُّ

َ
نَْيِه أ

َرى ِمْن مَجِيِل آثَارَِك وَظاِهرِكَ 
َ
َِقِة َمَع َما أ تُنَْسُب إىَِل الرسَّ

َ
َقاَل  ؟؟اجَلِميلَِة ولَِهَذا الِْفْعِل الَْقبِيِح أ

ُمونُ  !ءِ  ِمَن اخلُُمِس َواليَْفْ  َفَعلُْت َذلَِك اْضِطَراراً َال اْختَِياراً ِحنَي َمَنْعَتيِن َحيقِّ 
ْ
يُّ  :َفَقاَل الَمأ

َ
وَأ

ْقَساٍم َوَقاَل  :َقاَل  ؟؟ءِ  َحقٍّ لََك يِف اخلُُمِس واليَْفْ 
َ
 :إِنَّ اَهللا َعزَّ وَجلَّ َقَسَم اخلُُمَس ِستََّة أ

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسولِ ﴿ َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ  َوٱۡعلَُمٓوا

ٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَاِن يَوۡ  َ َ نَزۡلَا 
َ
ٓ أ ِ َوَما َّ بِيِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱ َم َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ

ْقَساٍم َفَقاَل  وَقَسَم اليَْفْ  ]٤١: [األنفال ﴾...ٱۡلََق ٱۡلَۡمَعانِ 
َ
ُ ﴿ :َعزَّ وَجلَّ َء بَلَ ِستَِّة أ َّ فَآَء ٱ

َ
آ أ مَّ

ۡهِل ٱۡلُقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن 
َ
ٰ رَُسوِلِۦ ِمۡن أ َ َ

ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۡ 
َ
َ يَُكوَن ُدولَ َبۡيَ ٱۡل بِيِل َكۡ  نَا اْننُ بَِما مَ  :َقاَل  ]٧: احلرش[ ﴾ٱلسَّ

َ
  َنْعَتيِن وأ

بِيِل ُمْنَقَطٌع  وِمْسِكنٌي َال  ْ  السَّ َ رِْجُع إىَِل 
َ
ُل  أ َقطِّ

ُ
ُموُن أ

ْ
ُ الَمأ َ ٍء وِمْن مَحَلَِة الُْقْرآِن َفَقاَل 

ُّ  اهللاِ َحّداً ِمْن ُحُدوِد  ِ و
ِ َفَقاَل الصُّ َساِطريَِك َهِذه

َ
ارِِق ِمْن أ ْحاَكِمِه يِف السَّ

َ
 وُحْكماً ِمْن أ

ْ
 ابَْدأ

قِْم َحدَّ 
َ
ْر َلرْيََك وأ ْرَها ُعمَّ َطهِّ ُموُن إىَِل َعلَْيَها ُعمَّ بَلَ َلرْيَِك َفاحْكَ  اهللاِ بَِنْفِسَك َفَطهِّ

ْ
َفَت الَمأ

 ِ
َ
ُموُن َغَضباً َشِديداً  ÷احَلَسِن  أ

ْ
َق َفَغِضَب الَمأ ْقَت َفرَسَ  َفَقاَل َما َيُقوُل َفَقاَل إِنَُّه َفُقوُل رَسَ

ُموُن وَ 
ْ
نَْت َقْبٌد يِل َفَقاَل الَمأ

َ
 َيْقَطُعيِن وأ

َ
ُّ أ ِ و

ْقَطَعنََّك َفَقاَل الصُّ
َ
ِّ َواهللاِ َأل ِ و

يْلََك ُعمَّ َقاَل لِلصُّ
نَْت َقْبٌد لَِمْن يِف 

َ
مََّك اْشرُتِيَْت ِمْن َماِل الُمْسلِِمنَي فَأ

ُ
نَّ أ

َ
ْفَن رِصُْت َقْبداً لََك َقاَل ِأل

َ
وِمْن أ

ْقَطْيَت آَل المَ 
َ
ْعتِْقَك ُعمَّ بَلَْعَت اخلُُمَس َنْعَد َذلَِك َفَال أ

ُ
نَا لَْم أ

َ
َّ ُفْعتُِقوَك وأ رْشِِق والَْمْغرِِب َح

                                                 
مع املأمون يف الفرق بني العرتة  ÷لرضا باب ذكر جملس ا −٢٣ا, عيون أخبار الرضالشيخ الصدوق,  −١

 . ٢٣٨−٢٣٧ص, ١ج, واألمة
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نَّ اخَلبِيَث َال 
َ
ْخَرى أ

ُ ْ
َنا واأل ِ َحقَّ ْقَطْيتيَِن وُغَظَرا

َ
ُر َخبِيثاً ِمْثلَُه إِغََّما  الرَُّسوِل َحّقاً وَال أ ُفَطهِّ

 َما َسِمْعَت اَهللا ُفَطهِّرُ 
َ
 بَِنْفِسِه أ

َ
َّ َفْبَدأ هُ َطاِهٌر وَمْن يِف َجْنبِِه احَلدُّ َال يُِقيُم احُلُدوَد بَلَ َلرْيِهِ َح

 َفال َيْعقِ 
َ
ْغُتْم َيْتلُوَن الِْكتاَب أ

َ
ْغُفَسُكْم وأ

َ
ُمُروَن اجَّاَس بِالرِْبِّ وتَنَْسْوَن أ

ْ
 تَأ

َ
لُوَن َعزَّ وَجلَّ َفُقوُل أ

ُموُن إىَِل الرَِّضا 
ْ
ِ َفَقاَل  ÷َفاحْكََفَت الَْمأ ْمرِه

َ
ُ َقاَل  :÷َفَقاَل َما تََرى يِف أ ُ إِنَّ اَهللا َجلَّ َجَال

ُة اْكالَِغُة ويِهَ الَّيِت َيْبلُُغ اجَلاِهَل َفَيْعلَُمَها جِبَْهلِِه َكَما َفْعلَُمَها الَْعالُِم  ص لُِمَحمَّدٍ  ِ احُلجَّ َّ هلَلِ
ُموُن ِعْنَد َذلَِك بِإِْطَالقِ بِِعلْ 

ْ
َمَر الَمأ

َ
ِة وَقِد اْحَتجَّ الرَُّجُل َفأ ْغَيا واْآلِخَرةُ َقائَِمَتاِن بِاحُلجَّ ُّ  ِمِه وا

 ِ و
   .»الصُّ

ادعى الرجل الصويف الذي مل يكن بداهًة من بني هاشم حقه من  ,يف هذا احلديث الرشيف
قه حرضة الرضا وق ,مخس وسهم املساكني وأبناء السبيل مما يبني  .وأدان املأمون ÷د صدَّ

  .بوضوح أن املسكني وابن السبيل يف آية مخس املغانم هم مساكني وأبناء سبيل عامة املسلمني
عن  ÷سألُت زيَد بن يلع « :جاء يف مسند حرضة اإلمام زيد بن عيل بن احلسني −٩

ه فإذا استغنينا فال ح :اخلمس قال ألم تر إن اهللا قرننا مع  ،ق جا فيههو جا ما احتجنا إ
تيم واستغىن املسكني وأمن ابن السبيل فال حق  تاىم واملساكني وابن السبيل فإذا بلغ ا ا

  .»هلم وكذلك حنن إذا استغنينا فال حق جا
      الذي كان نفسه من ذرية بني هاشم وذوي قربى  ,يف هذا احلديث جعل اإلمام زيد

جعل من نفسه قرينًا ليتامى ومساكني وأبناء  ,كبار أهل البيت الطاهرينومن  ص رسول اهللا
ق بني نفسه وبينهم بكلمة لنا وهلم والتي يتبني منها أن اليتامى  ,سبيل سائر املسلمني وفرَّ

  !واملساكني وابن السبيل هم من عموم املسلمني ال من بني هاشم وذرية رسول اهللا فقط
حلرب األمة عبد اهللا بن عباس ذيل تفسريه آلية مخس » قباستنوير امل«جاء يف تفسري  −١٠

                                                 
باب األسباب التي من أجلها قتل املأمون عيل بن موسى  −٥٩ا, عيون أخبار الرضالشيخ الصدوق,  −١

 .٢٣٩−٢٣٨ص , ٢ ج, بالسم ÷الرضا
 ,اخلمس واألنفال باب, طبع بريوت ,أليب خالد الواسطي ÷مسند حرضة اإلمام زيد بن عيل بن احلسني  −٢

 .٣٥٦ ص
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   :املغانم ما نصه
»﴿ ْ ءٖ ﴿يا معرش املؤمنني  ﴾َوٱۡعلَُمٓوا نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ِ ُخَُسُهۥ﴿ من األموال ﴾أ َّ ِ نَّ 

َ
 ﴾فَأ

لقبل قرابة و ﴾َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿ لقبل الرسول ﴾َولِلرَُّسولِ ﴿خيرج مخس الغنيمة لقبل اهللا 
ولقبل  ﴾َوٱلَۡمَسِٰكيِ ﴿ ولقبل اليتامى غري يتامى بني عبد املطلب ﴾َوٱۡلََتَٰمٰ ﴿ صالنبي

بِيلِ ﴿ املساكني غري مساكني بني عبد املطلب ولقبل الضيف واملحتاج كائنًا من كان  ﴾َوٱبِۡن ٱلسَّ
 وسهم وهو سهم اهللا ص عىل مخسة أسهم سهم للنبي ص وكان يقسم اخلمس يف زمن النبي

كان يعطي قرابته لقبل اهللا وسهم لليتامى وسهم للمساكني وسهم البن  ص للقرابة ألن النبي
والذي كان يعطى للقرابة لقول أيب بكر  ص سقط سهم النبي ص السبيل فلام مات النبي

لكل نبيٍّ طعمة يف حياته فإذا مات سقطت فلم يكن بعده «يقول  ص سمعت رسول اهللا
أبو بكر وعمرو وعثامن وعّيل يف خالفتهم اخلمس عىل ثالثة أسهم سهم  وكان يقسم »ألحد

لليتامى غري يتامى بني عبد املطلب وسهم للمساكني غري مساكني بني عبد املطلب وسهم البن 
  .»السبيل للضيف واملحتاج

*** 
قاطعًا عىل ومما جيدر التنبيه إليه أن استداللنا باألحاديث املذكورة هو فقط بسبب كوهنا نصًا 

ون مجيع املسلمني وال خيتصون ببني  أن اليتامى واملساكني وابن السبيل املذكورين يف اآلية يعمُّ
فعىل فرض أن املقصود منها قرابة رسول اهللا فإهنا تشمل عموم » ذي القربى«وأما كلمة  ,هاشم

املُراد بذي وكام ذكرنا سابقًا  ,‡بني هاشم ال أفرادًا خاصني مثل عيل وفاطمة واحلسني 
يف ذلك اليوم والذين مل يعد هلم أي مصداق  ص اهللا رسول أقرباء – الفرض هذا عىل –القربى 

وقد أتينا هبذه األحاديث من باب إسكات اخلصم وإمتام احلجة  ,اليوم بدليل ما مر من الدالئل
  .فقط

                                                 
للسيوطي,  يف التفسري بامأثور, يف حاشية تفسري الدر املنثور طبع ,عبد اهللا بن عباس ,تفسري تنوير املقباس −١

 .٦٤ ص, ٢ ج, طبع مرص
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  معنى آية الخمس لدى علماء الشيعة - ٢

[أو  ‡كريمة واألحاديث املروية عن أهل البيت لقد تبني عقًال ونقًال من اآليات ال
املنسوبة] أن اليتامى واملساكني وابن السبيل يف آية اخلمس يشملون عامة املسلمني وال خيتصون 

وهذا األمر نص عليه أيضًا بعض فقهاء  ,باليتامى واملساكني وأبناء السبيل من بني هاشم فقط
ييل نذكر بعض آراء وأقوال عدٍد من علامء الشيعة وفيام  ,الشيعة استنادًا إىل بعض الروايات

   :الكبار يف هذا الصدد
َفُجِعَل ملَِْن َقاَتَل ِمَن اْلَغنَائِِم َأْرَبَعُة َأْسُهٍم « :»الكايف«الكليني يف كتابه  الشيخقال  −١

ُسولِ  ُسوِل َسْهٌم َوالَِّذي لِلرَّ ٌة َلُه َوَثَالَثٌة لِْلَيَتاَمى َيْقِسُمُه َعَىل ِستَِّة َأْسُهٍم َثَالثَ  ص َولِلرَّ
بِيلِ  عىل سبيل اإلطالق  فذكر اليتامى واملساكني وابن السبيل .»َواملََساكِِني َواْبِن السَّ

   .دون أي قيد
و روى املنهال بن عمرو عن عيل بن « :الطربيس يف تفسريه جممع البيان وقال الشيخ −٢

بِيلِ َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿ :قال قلت قوله إاحلسني   ﴾... َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ
هم يتامى  :وقال مجيع الفقهاء .هم قربانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا :قال ]٤١[األنفال/

روى و ‡قد روي أيضًا ذلك عنهم و ,أبناء السبيلو كذلك املساكنيو الناس عامة
سهم و ص ل لنا سهم رسول اهللاأنه قال كان أيب يقو ÷حممد بن مسلم عن أيب جعفر 

   .»نحن رشكاء الناس فيام بقيو ذي القربى
املحقق احليل يف كتابه و ,»احلدائق النارضة«وقال الشيخ يوسف البحراين يف كتابه  −٣

مجيعًا أن ابن جنيد قال  ,»مصباح الفقيه«احلاج آغا رضا اهلمداين يف كتابه و ,»املعترب«
ساكني وابن السبيل التي تشكل نصف اخلمس تتعلق بمن كانوا إن أسهم اليتامى وامل

                                                 
 .٣٥٨, ص١ج ,ِء َواْألَْنَفاِل َوَتْفِسِري اْخلُُمِس َوُحُدوِدِه َوَما َجيُِب فِيهِ  َباُب اْلَفْي , أصول الكايفالكليني,  −١
 .٦١٢ص, ٩ج ,طبع إسالمية, طهران, جممع البيان تفسريالطربيس,  −٢
٣−٣٨٧ ص, ١٢ج , طبع النجف,احلدائق النارضة. 
 .١٤٥ ص, ١ج, مصباح الفقيهرضا اهلمداين,  −٤
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من أهل تلك الصفات سواًء كانوا من ذوي قربى النبي أم مل يكونوا من ذوي قرباه بل 
   .من سائر املسلمني إذا استغنى عنه [من كانوا عىل تلك الصفة من] ذوي القربى

مصباح الفقيه عن املحقق احليلِّ إضافًة إىل ذلك حكى احلاج آغا رضا اهلمداين يف  −٤
مخس اهللا مخسة أقسام: أحدها «صاحب الرشائع, عن بعض علامء الشيعة قوالً يفيد أن: 

سهم رسول اهللا والثاين سهم ذوي القربى واألسهم الثالثة الباقية هي لليتامى 
  .»واملساكني وأبناء السبيل وأكثر العلامء عىل هذا القول

» متشاهبات القرآن وخمتلفه«ل حممد بن عيل ابن شهرآشوب يف كتابه وقال الشيخ اجللي −٥
ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسولِ ﴿ذيل تفسريه آلية  َّ ِ نَّ 

َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ  ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا

ولفظ اليتامى واملساكني وابن السبيل عامٌّ يف املرشك والذمي «ما نصه:  ]٤١[األنفال: 
   .»الفقريوالغني و

والظاهر أن « :عن صاحب املدارك قوله» احلدائق« الشيخ يوسف البحراين يف كتابهنقل  −٦
ما ذكر يف بعض األخبار من قيد يتامى آل حممد عىل سبيل األفضلية ال عىل سبيل 

   .»والدليل إطالق اآلية الرشيفة وصحيحة ربعي« :ثم قال .»التعيني
 :يف باب اخلمس حول هذا املوضوع» ذخرية العباد« كتاب قال املحقق السبزواري يف −٧

ويؤيده  ,لتعذر احلمل عىل االستغراق ,اجلنس :إن املراد باليتامى واملساكني يف اآلية«
   .»صحيحة حممد بن أيب نرص

                                                 
ا بعد أن نقل املرحوم صاحب املدارك ذلك القول عن ابن جنيد قال: والظاهر أن هذا القيد (إذا استغنى عنه −١

 ذوو القربى) عىل سبيل األفضلية عىل سبيل التعيني ويدل عىل ما ذكره إطالق اآلية الرشيفة. 

 .١٤٤, ص٢مصباح الفقيه, ج −٢

 . ١٧٥ص, ٢ج ,الطبعة اجلديدة, متشاهبات القرآن وخمتلفهابن شهرآشوب,  −٣

 . ٣٨٧ − ٣٨٢, صص ١٢احلدائق النارضة, ج ,الشيخ يوسف البحراين −٤

 عاد, باب اخلمس. ذخرية امل −٥
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 »اللوامع الصاحب قرانية« :يف كتابه )هـ١٠٧٠(وقال املال حممد تقي املجليس األول  −٨
ظاهره « :قبل صفحات ٧عيون أخبار الرضا الذي ذكرناه ذيل الرقم يف رشح حديث 

  .»أن اليتامى واملساكني هم من غري السادات
روى صاحب الرياض عن اإلسكايف أنه مل يكن يشرتط يف رصف سهم اليتامى و −٩

واملساكني وابن السبيل من اخلمس أن يكونوا منتسبني لبني عبد املطلب بل أجاز رصفه 
   .من املسلمني إذا استغنى [من كانوا عىل تلك الصفة من] ذوي القربىلغريهم 

ذيل خرب زكريا بن مالك اجلعفي » احلدائق«وذكر الشيخ يوسف البحراين نفسه يف  −١٠
من األحاديث املروية عن أهل البيت والذي روي فيه عن  ٣الذي أوردناه حتت الرقم 

فقال الشيخ  »ال نأكل الصدقة افقد عرفَت أنَّ  وأما املساكني وأبناء السبيل« :اإلمام قوله
   :يوسف البحراين ما نصه

ة اخلرب « ا قوله يف تتمَّ إىل  ..وأما املساكني وأبناء السبيل فقد عرفَت أنا ال نأكل الصدقة«وأمَّ
فيحتمل أن يكون املعنى فيه االستدراك ملا ورد يف آية الزكاة من دخول املساكني وأبناء  :»آخره

دفع هذا الوهم بأهنم وإن دخلوا يف  ÷فيها فربام يتوهم عمومها للهاشميني أيضًا فأراد السبيل 
عموم اللفظني املذكورين لكن قد عرفت أن الزكاة حمرمة علينا أهل البيت فال تدخل مساكيننا 

  .»وأبناء سبيلنا فيها فالبد هلم من حصة من اخلمس عوض الزكاة التي حرمت عليهم
*** 

آراء وأقوال وفتاوى عرشة من علامء الشيعة الكبار حول شمول اليتامى تلك كانت 
واملساكني وأبناء السبيل لعامة املسلمني فالذي ذهب إليه بعض فقهاء الشيعة من أن املراد من 
اليتامى واملساكني وابن السبيل يف اآلية يتامى ومساكني وأبناء السبيل من آل حممد وبني هاشم 

                                                 
ى أيضًا  −١ وهو بالفارسية طبع يف جملدين كبريين.  »اللوامع القدسية رشح كتاب من ال حيرضه الفقيه«وُيَسمَّ

ِجُم)  (املَُرتْ
٢−٥٠ص, ٢ج, رشح كتاب من ال حيرضه الفقيه [بالفارسية], اللوامع الصاحب قرانية. 

٣−٣٧٧ص, ١٢ج النارضة, احلدائق ,الشيخ يوسف البحراين. 
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فال يعقل أن يقوم رسول اهللا بعد حصوله  ,احلقيقة ومناٍف للعقل واإلنصاففقط قوٌل بعيد عن 
عىل أول غنيمة وأموال باالهتامم فقط بأقربائه وباليتامى واملساكني وأبناء السبيل من قرابته فقط 
وال يقرر حقًا ليتامى شهداء ميدان املعركة ومساكني األمة املحرومني من املهاجرين واألنصار 

كم هو  !يلهم بل يكل سد حاجاهتم إىل الزكاة التي ستؤخذ وجتبى بعد تسع سنواتوأبناء سب
سوٌء للظن وقّلة وجدان أن ننسب مثل هذه النسبة إىل نبي الرمحة احلريص عىل أمته الرؤوف 

   :كيف وقد قال اهللا تعاىل !!معاذ اهللا !!معاذ اهللا :هبم
نُفِسُكۡم عَ ﴿

َ
زِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحِريٌص َعلَۡيُكم لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

  .]١٢٨: [التوبة ﴾١٢٨بِٱلُۡمۡؤِمنَِي رَُءوٞف رَِّحيٞم 
فهل يمكن ملثل هذا النبّي الكريم أن ينسى مجيع املسلمني بمجرد أن يصل إىل يديه ماٌل 

كن هلم وجود ومناٌل وال يفكر إال باليتامى واملساكني وأبناء السبيل من أقربائه الذين مل ي
إن أسوأ قتلة األنبياء واألولياء هم الذين ينسبون مثل هذه التهم الباطلة له وحيرفون  !!  ?بعد

  !آيات الكتاب
ويف  ‡بعد أن ذكرنا يف الصفحات السابقة ما جاء يف األحاديث املروية عن أهل البيت 

 ,السبيل يف آية مخس الغنائمأقوال علامء الشيعة وفقهائهم الكبار بشأن اليتامى واملساكني وابن 
أي أهل السنة] كي يعلم القراء أن ذلك [ننتقل إىل ذكر ما جاء يف هذا الباب من طرق العامة 

وسهٌم لرسول اهللا  لِـلَّهسهٌم  :التقسيم الذي ذهب إليه بعض الفقهاء بجعل اخلمس ستة أسهم
مل يكن له وجود زمن  ,سبيلوسهٌم لذي القربى وسهٌم لليتامى وسهٌم للمساكني وسهٌم البن ال

يعطيه لكل من وجده  ص بل كان مخس غنائم احلرب يف ترصف رسول اهللا ص رسول اهللا
   .بحاجة واستحقاق

                                                 
من حرضة الصادق إىل «هجرية أي املعارص لألئمة  ٢٢٤قال أبو بن عبيد القاسم بن سالم املتوىف سنة  −١

 أن اخلمس إنام هو من الفيء, والفيء واخلمس مجيعاً ): «٤٥٧يف كتابه األموال (ص »حرضة اهلادي
ثم  ».املسلمني إىل ذلكأصلهام من أموال أهل الرشك, فرأوا رد اخلمس إىل أصله عند موضع الفاقة من 

ومعنى هذا أن الصدقة إنام هي من أموال املسلمني خاصة, فحكمها أن تؤخذ من «قال بشأن الزكاة: 
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جاء يف السنن الكربى للبيهقي بشأن غنائم خيرب رواية عن عبد اهللا بن عمر يصل فيها إىل 
ْهَماِن مِ « :القول ُخُذ َرُسوُل اهللاِ َواَكَن اخكََّمُر ُفْقَسُم بَلَ السُّ

ْ
اخلُُمَس  ص ْن نِْصِف َخْيرَبَ َويَأ

ْزَواِجِه ِمَن اخلُُمِس ِمائََة َوْسٍق َيْمراً َوِعرْشِيَن َوْسقاً  ص َواَكَن َرُسوُل اهللاِ 
َ
ٍة ِمْن أ

َ
ُفْطِعُم لُكَّ اْمرَأ

   .»َشِعرياً 
ْهِل َقَرابَتِِه َوَبنْيَ مُخُ  ص ُعمَّ َقَسَم َرُسوُل اهللاِ « :ثم يقول البيهقي يف حديث آخر

َ
َسُه َننْيَ أ

ْقَطاُهْم ِمْنَها َفَقَسَم َرُسوُل اهللاِ 
َ
ِالبْنَتِِه  ص نَِسائِِه َوَبنْيَ رَِجاٍل َونَِساٍء ِمَن الُمْسلِِمنَي أ

َسامَ  ‘َفاِطَمةَ 
ُ
َ اُهللا َقْنُه ِمائََة َوْسٍق َوأل ِ ىِب َطالٍِب َر

َ
َة بِْن َزْيٍد ِمَئيَت ِمَئيَتْ َوْسٍق َولَِعىِلِّ بِْن أ

َ اُهللا  ِ يِق َر دِّ ىِب بَْكٍر الصِّ
َ
َ بِْن نُِقيٍم ِمَئيَتْ وَْسٍق َوأل َوْسٍق ِمْنَها مَخُْسوَن َوْسًقا نًَوى َولِِعي
  .»َقْنُه ِمَئيَتْ َوْسٍق َفَذَكَرا مَجَاَعًة ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساءِ َقَسَم لَـُهْم ِمْنَها

للهجرة والكالم عن تقسيم غنائم  ٧ تارخيه ضمن بيان حوادث سنة وكتب الطربي يف
   :خيرب
وسهم ذوي القربى واليتامى واملساكني  ص كانت الكتيبة مخس اهللا عز وجل ومخس النبي«

 ;وطعم رجال مشوا بني رسول اهللا وبني أهل فدك بالصلح ,وطعم أزواج النبيّ  ,وابن السبيل
  . »وثالثني وسق متر ,منها ثالثني وسق شعري ص سول اهللاأعطاه ر ,منهم حميصة ابن مسعود

يستنبط من هذا احلديث أن مخس غنائم احلرب كان حتت ترصف رسول اهللا يعطيه ملن يرى ف
                                                                                                                          
أغنيائهم, فرتد يف فقرائهم, فال جيوز منها نفل وال عطاء: فهذه من أموال املسلمني, وذاك من أموال أهل 

 .». الكفر, فافرتق حكم اخلمس والصدقة ملا ذكرنا
ملا كان اخلمس مأخوذًا من أموال املرشكني والكفار كان يف وسع اإلمام أن » أيب عبيد«وجهة نظر  فمن

يتصدق به وهيب منه أو يرصفه يف األمور السياسية, بعكس الزكاة التي ملا كانت من أموال املسلمني وبيت 
 هذا احلق.  ماهلم وجب رصفها يف مصارفها اخلاصة. ولكن بعض الفقهاء ال يرون لإلمام مثل

 .١١٩٥٩, حديث رقم ١١٤, ص ٦, جالسنن الكربىالبيهقي,  −١
, قسمة السرية النبوية, وقارن ابن هشام, ١٣٣٣٢, حديث رقم ٣٤٠, ص٦, جالسنن الكربىالبيهقي,  −٢

ِجُم)٣٥٢ – ٣٥٠, ص ٢أسهم خيرب, ج  . (املَُرتْ
 .٣٠٦ ص, ٢ جتاريخ الطربي,  −٣
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 ,يف إعطائه مصلحة أو رضورة أعم من أن يكون اآلخذون من بني هاشم أو من غري بني هاشم
وكان عليه الصالة والسالم قد  ,حمدد من الناس ا بأصحاب نسٍب فلم يكن هذا املال أبدًا خمتص 

جفاة األعراب عىل أن حييطوا به وجيذبوا ثيابه  أَ رَّ َج  ذهب يف اإلعطاء من هذا املال إىل حدٍّ 
ُمْر لنا من « :حتى وقع الرداء عن كتفه الرشيفة وهم يطالبونه قائلني هوحيارصوه إىل شجرة سمر

   .»مال اهللا الذي عندك
 ٨حصل بعد فتح مكة وغزوة حنني سنة  ص سري والتواريخ أن رسول اهللاجاء يف كتب ال

للهجرة عىل غنائم بلغت أربعني ألف رأس غنم وأربعة وعرشين ألف رأس مجل وعدة آالف 
أوقيات من الفضة فأعطى أكثرها لسهم املؤلفة قلوهبم بام يف ذلك إعطائه أيب سفيان مائة ناقة 

وجاء  .ناقة أيضًا وإعطائه معاوية بن أيب سفيان مائة ناقة كذلك وإعطائه يزيد بن أيب سفيان مائة
لَُّفُهمْ « :يف صحيح البخاري

َ
تَك

َ
ْعِطى قَُريًْشا أ

ُ
ِّ أ

ِ ُهْم َحِديُث َقْهٍد جِبَاِهلِيَّةٍ  ،إ غَّ
َ
   .»أل

وقد اغتم املهاجرون واألنصار الذين كانوا يشكلون النواة املركزية لإلسالم وحزَّ يف 
واهللا إن هذا هلو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء (وقال قائلهم  ص ا قام به النبيأنفسهم م

ما الذي ( :فأحرضهم وسأهلم ص سمع بذلك رسول اهللاف )!!قريش وغنائمنا ترد عليهم
وََجْدُيْم يَا « :ص فقال هلم ).هو الذي بلغك( :فقالوا ,وكانوا ال يكذبون ?)بلغني عنكم

َ
أ

نَْصارِ 
َ ْ
لّْفت بَِها َقْوًما لِيُْسلُِموا َمْعرَشَ األ

َ
ْغَيا تَأ ّ ْغُفِسُكْم يِف لَُعاَعٍة ِمْن ا

َ
َوَولَكُْتُكْم إىَل  .يِف أ

ْن يَْذَهَب اجّاُس بِالّشاةِ َواْكَِعريِ َوتَرِْجُعوا بَِرُسوِل  ؟؟إْسَالِمُكمْ 
َ
نَْصارِ أ

َ ْ
َال تَْرَضْوَن يَا َمْعرَشَ األ

َ
أ

  .»...؟ابِّ إىَل رَِحالُِكمْ 
حول موضوع » تاريخ التمدن اإلسالمي«النرصاين يف كتابه القيم » جرجي زيدان«قال 

َمها  ]ص[ كاد يقع نزاع بني املسلمني حول تقسيم األموال لكن النبي« :غنائم معركة بدر قسَّ
   .»بينهم تقسيًام عادالً ومل يأخذ لنفسه شيئًا منها ومنع بتدبريه هذا التنازع بني املسلمني

                                                 
 .١٢١ ص, ٢ج, طبع اسطنبول صحيح البخاري, −١
ِجُم)١٨٥, ٣. وسبل اهلدى والرشاد, ٤٩٧, ص ٢ابن هشام, السرية النبوية, ج −٢  . (املَُرتْ
 تاريخ التمدن اإلسالمي, املجلد األول. −٣
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الذي كان شعاره منذ  ص والواقع إنه مما ال ُيْعَقل وال يمكن أن ُيْقَبَل أساسًا أن يقوم النبيٌّ 
ۡس ﴿ أول بعثته املباركة

َ
ٓ أ َ ۡجًرا َٔ َيَٰقۡوِم 

َ
وكان حيرتز عىل الدوام  .]٥١: [هود  ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

ثم عند أول  ,صول للرئاسةوحيذر من أن يتهمه أحد بأنه قام برسالته سعيًا جللب املال والو
حصول عىل مال ووصول لغنيمة خيتص ذلك املال بذاته وبأقربائه دون أن يفكر بحال الفقراء 

هذا مع أنه مل يكن أحد  ,واملحرومني اآلخرين ويقول إن مخس غنائم احلرب يل وألقربائي فقط
   !!بائهيف ذلك الوقت أي أحد من اليتامى واملساكني وأبناء السبيل من أقر يعرف
اعترب فيه نفسه يتيًام كاحلديث التايل  ‡وجدنا يف بعض األحاديث قوالً ألحد األئمة  وإذا

ِ َجْعَفٍر « :»من ال حيرضه الفقيه«الذي رواه الصدوق يف 
َ
ِ بَِصرٍي قَاَل قُلُْت ِأل

َ
 :÷َقْن أ

ْصلََحَك اهللاُ 
َ
يرَْسُ َما يَْدُخُل بِِه الَْعْبُد اجَّارَ  !أ

َ
ً  :َقاَل  ؟َما أ َتِيِم ِدْرَهما ْ َكَل ِمْن َماِل ا

َ
ُْن  ،َمْن أ َوحنَ

َتِيمُ  ْ ُكلُوَن ﴿ :فهذا احلديث الذي يبدو أنه قيل يف تفسري اآلية الكريمة .»ا
ۡ
ِيَن يَأ إِنَّ ٱلَّ

ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََسَيۡصلَۡوَن َسِعيٗ 
ۡ
ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِنََّما يَأ

َ
 ,]١٠:[النساء ﴾١٠ا أ

َتِيمُ «وأضيفت إليه كلمة  ْ ُْن ا فإن هذا ال يتعلَّق أبدًا باليتامى واملساكني وابن السبيل الذين  »َوحنَ
فضًال عن أنه من البعيد جدًا أن يعترب حرضة اإلمام الباقر نفسه  .ُذكروا يف آية مخس الغنائم

الذي ال يوجد أسوء منه » يب محزة البطائنيعيل بن أ«السيام أن هذا احلديث مروي عن  ,يتيامً 
عيلُّ بن محزة لعنه اهللا أصل «سمعًة يف كتب الرجال إىل احلد الذي قال عنه ابن الغضائري 

وهذا الرجل كان من مؤسيس ذلك  »»−  ÷ −يعني الرضا «الوقف وأشّد اخللق عداوًة للموىل 
من الشيعة باسم حرضة اإلمام  اخلمس [الذي ُعرف بني اإلمامية] حيث أخذ أمواالً طائلة

ثم استوىل عىل تلك األموال بعد وفاة اإلمام موسى بن جعفر واستوىل  .÷موسى بن جعفر 
ولعله وضع هذا  ,وابتدع مذهب الواقفة حتى عىل اإلماء اللوايت أخذهن باسم اإلمام

                                                 
 .٤١ ص, ٢ ج, من ال حيرضه الفقيه −١
لت إن فقا إالواقفة: فرقة من الشيعة وقفت عىل إمامة اإلمام السابع موسى الكاظم بن جعفر الصادق  −٢

موسى بن جعفر مل يمت ومل حيبس, وأنه غاب واسترت, وهو القائم املهدي, وأنه يف وقت غيبته استخلف 
عىل األمة حممد بن بشري وجعله وصيه وأعطاه خامته وعلمه مجيع ما حيتاج إليه رعيته... فهو اإلمام, 
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   !.احلديث ليكون حجة له ومستمسكاً 
ى واملساكني وابن السبيل يف آية مخس الغنائم هم من آل وأما األحاديث التي جاء فيها أن اليتام

» عيل بن أيب محزة«خاصة فال يصح أي واحد منها ومعظمها مروية عن رواة من أمثال  ص حممد
   .»الزكاة«الضالني املضلني الذين بينا سوء أحواهلم يف كتابنا » احلسن بن فضال«و» عيل بن فضال«و

طبع النجف يف  )١٢٥/ص٤ج(للشيخ الطويس » كامهتذيب األح«فمثًال جاء يف كتاب 
ََتاىَم َفَتاىَم « :العبارة التالية )٣٦١(يف آخر احلديث  )متييز أهل اخلمس ومستحقه(باب  ْ َوا

                                                                                                                          
ن, ون كاذبوبن جعفر مبطلوزعموا أن عيل بن موسى الرضا وكل من ادعى اإلمامة من ولده وولد موسى 

روا القائلني بإمامتهم... وقالوا  روهم لدعواهم اإلمامة وَكفَّ غري طيبي الوالدة وَنَفْوُهم عن أنساهبم, وَكفَّ
بإباحة املحارم وبالتناسخ ومذاهبهم يف التفويض مذاهب الغالة املفرطة. (من كتاب املقاالت والفرق 

ِجُم).الشيعة للنوبختي)لسعد بن عبد اهللا األشعري, وكتاب فرق   . (املَُرتْ
 بشكل مفصل, ونذكر هنا خالقة عن حاله:» عيل بن فضال«) حال ١٨٩بينا يف كتابنا الزكاة (ص  −١

, حتى »عبد اهللا بن جعفر الصادق«يتفق علامء الرجال عىل أن عيل بن فضال كان فطحي املذهب يقول بإمامة 
 ,»اهللا عبد« إمامة إثبات يف كتاباً  ألف –, طبع طهران) ١٩٦(ص يف رجاله »النجايش « بذلك يرصح كام –أنه 
هذا بعد وفاة أبيه اإلمام الصادق أكثر من سبعني يومًا ونيِّف, فال صحة ملا قاله بعضهم  »عبد اهللا« يعش مل وملا

مل  »لعيل بن فضا«ألنه من املسلم به أن » عبد اهللا بن جعفر«رجع عن القول بإمامة  »عيل بن فضال«من أن 
» عبد اهللا بن جعفر«يؤلف كتابه ذاك يف فرتة السبعني يومًا تلك! بل من املؤكد املقطوع به أنه ألفه بعد وفاة 

عىل القول بإمامته حتى آخر حياته, كام يرى ذلك أكثر أرباب الرجال, وبعد ذلك » عيل بن فضال«وبقي 
اب«إىل القول بإمامة  »عيل بن فضال«ذهب  لتايل فطبقًا ملوازين وقواعد علامء الرجال كل , وبا»جعفر الكذَّ

 , من مل يكن إماميًا وأدرك أحدًا من األئمة اإلثني عرش فلم يؤمن بإمامته بل كان منحرفًا عنه, ضالٌّ ومضلٌّ
 وأحاديثه غري مقبولة أو فاقدة للصحة. وإليكم اآلن أقوال علامء الرجال بشأنه:

, ومل يرو عن أبيه كان فطحياً ... يل بن احلسن بن عيل بن فضالع): «١٩٥يف رجاله (ص »النجايش«قال  − ١
 ».ثامن عرشة سنة بكتبه وال أفهم إذ ذاك الروايات وال أستحل أن أروهيا عنه. ْي وقال كنت أقابله وسنِّ  شيئاً 

 أثنىوكان فطحي املذهب! وقد «, طبع النجف): ٩٣يف رجاله (ص  −وقال العالمة احليل عنه: ألف −٢
 ,نه ثقة, وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطويس والنجايشإوقال:  النرص كثرياً  بوأد بن مسعود عليه حمم

) قال عنه ٥٣٤(ص  »منتهى املطلب«ويف كتابه  −ب». ن كان مذهبه فاسداً إو ,فأنا أعتمد عىل روايته



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

بِيِل ِمْنُهْم َفَال خُيَْرُج ِمْنُهْم إىَِل َلرْيِِهمْ  ْنَناُء السَّ
َ
   .»آِل الرَُّسوِل َوالَمَساكنُِي ِمْنُهْم وَأ

ال َأْمحَُد ْبُن اَحلَسِن ْبِن َعِيلِّ َعِن َأبِيه«حلديث يرويه وهذا ا  .عن اإلمام» اَحلَسِن بن َعِيلِّ بِن َفضَّ

                                                                                                                          
كتاب ويف ال». ويف طريقه ابن فضال وهو ضعيف«خالل مناقشته لرواية إعطاء الزكاة لنبي هاشم: 

ويف كتابه  −ج». ويف طريقه عيل بن فضال وهو ضعيف«) قال معلقًا عىل حديٍث: ٥٢٤ذاته (ص
أجزاء]  ٩من الطبعة اجلديدة يف ) ١٨٤,  ص ٣, الطبعة القديمة) [أو(ج٧,  ص٢(ج »خمتلف الشيعة«

أهنم  يلبن مسلم وأبو بصري وبريد والفض قال عنه يف تعليقه عىل رواية رواها عيل بن فضال عن حممد
والرواية ممنوعة السند, فإن يف طريقها عيل بن «سألوا اإلمام الصادق عن األشياء التسعة, فقال: 

 ) اعتربه ضعيفًا.٥٣٥, و٤٩٢(ص  »منتهى املطلب«وأيضا يف كتابه  −د.». فضال, وفيه قول
 ) يف قسم املجروحني واملجهولني.٤٨٣وأورده ابن أيب داود احليل يف رجاله (ص −٣
فقد انتقد يف باب تقسيم  −الذي يعد من أعيان علامء الشيعة −» حممد بن إدريس احليل«أما الفقيه و −٤

ة لروايته عن  )٤٩٥, ص١(ج »الرسائر«اخلمس من كتابه   وقال »عيل بن فضال«الشيَخ الطويسَّ بشدَّ
, وهو وراوي أحدمها فطحي املذهب, كافر ملعون«عنه يف معرض تعليقه عىل روايتني مرسلتني: 

 .»احلسن بن الفضال, وبنو فضال كلهم فطحية, واحلسن رأسهم يف الضالل..
 قال عنه أنه ضعيف. »عيل بن فضال«كلام جاء ذكر لـ  »ذخرية العباد«واملرحوم املحقق السبزواري يف كتابه  − ٥
 وكذلك اعتربه صاحب املدارك يف عدة مواضع من كتابه ضعيفًا. −٦
 »مسالك األفهام«والشهيد الثاين يف كتابه  »رشائع اإلسالم«قق احليل يف كتابه اعتربه كل من املح −٨و −٧

 ضعيفًا.
, ضعيفًا, ٢٥٣) وص ٣٨٠, ص١٢(ج »احلدائق النارضة«وسف البحراين يف كتابهي املرحوم واعتربه – ٩

 نقال عن صاحب امللل والنحل وعن قول املحقق.
 ضعيفًا.) ٨٦(ص  »نزهة الناظر« كتاب صاحب واعتربه – ١٠
ضمن ذكره النتقاد  −» روضات اجلنات« صاحب لنقل طبقا –واعتربه موالنا إسامعيل اخلاجوي  −١١

ره نمرود«نمرودًا فقال:  »عيل بن أيب محزة البطائني«لـ  »عيل بن فضال«  ».ويٌل ملن كفَّ
): ٢٧٩(ص  »املقال تنقيح«وقال املرحوم احلاج الشيخ عبد اهللا املمقاين يف املجلد الثاين من كتابه  −١٢

 وانتقده. ». صدر عن مجع من األعالم التوقف يف رواية الرجل«
هذا ومما جيدر ذكره أن عيل بن فضال عالوة عىل أنه كان فطحي املذهب, صار فيام بعد إىل القول بإمامة 

 ) من كتابنا الزكاة فراجعه.١٩٤جعفر الكذاب, وقد مر رشح ذلك يف (ص 
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ال«و قال عنه املرحوم صاحب الرسائر أنه كافر وملعون ورأس  ,هذا» احلَسُن بُن عيلِّ بن َفضَّ
  .كل ضالل

 :جاء يف آخره مجلة» التهذيب«أي احلديث الثالث يف الباب ذاته من كتاب  ,واحلديث اآلخر
ْنَناءِ َسبِيلِ وَ «

َ
ْفَتاِمِهْم َوَسْهٌم لَِمَساكِينِِهْم وََسْهٌم ِأل

َ
ْهِل بَيْتِِه َسْهٌم ِأل

َ
ِهْم نِْصُف اخلُُمِس اْكَايِق َننْيَ أ

َعِة َما يَْسَتْغُنوَن بِِه يِف َسنَتِِهمْ  ْ َفإِْن  ،ُفْقَسُم بَيَْنُهْم بَلَ الَْكَفاِف َوالسَّ َ ٌء يَْسَتْغُنوَن  َفَضَل َقْنُهْم 
 ِ ْن ُفْنِفَق ِمْن ِعْنِدهِ ب

َ
ْو َغَقَص َعِن اْستِْغَنائِِهْم اَكَن بَلَ الَْوايِل أ

َ
َقْدرِ َما َقْنُه َفُهَو لِلَْوايِل َوإِْن َعَجَز أ

ُ َما َفضَ  َ نَّ 
َ
ْن َفُموَغُهْم ِأل

َ
َما َصاَر َعلَْيِه أ َوإِغََّما َجَعَل اُهللا َهَذا اخلُُمَس  .َل َقْنُهمْ يَْسَتْغُنوَن بِِه َوإِغَّ

ْنَناءِ َسبِيلِِهْم ِعَوضاً لَـُهْم ِمْن َصَدَقاِت اجَّاِس َيزْنِيهاً لَـُهمْ 
َ
ًة لَـُهْم ُدوَن َمَساكنِِي اجَّاِس وَأ  َخاصَّ

وْ  ص ِمَن اهللاِ لَِقَرابَتِِهْم ِمْن َرُسوِل اهللاِ 
َ
ًة ِمْن َوَكَراَمًة لَـُهْم َقْن أ َساِخ اجَّاِس َفَجَعَل لَـُهْم َخاصَّ

لِّ َوالَمْسَكَنة ُّ َُهْم يِف َمْوِضِع ا ْن يَُصريِّ
َ
   .»..ِعْنِدهِ َما ُفْغنِيِهْم بِِه َقْن أ

وسنده يصل إىل  ,ومتن هذا احلديث بحد ذاته دليل عىل بطالنه كام سنبني ذلك إنشاء اهللا
بشكل مفصل يف كتابنا الزكاة ورأينا أن صاحب الرسائر اعتربه الذي بينا حاله » عيلِّ بن فضال«

وهذا احلديث مضطرب مشوش إىل درجة ال يمكن معها أن ننسبه إىل  .هو وأباه من امللعونني
هذا أن رغم أن بعض مضامينه املتعلقة بوظائف احلكومة اإلسالمية تنسجم مع  ,املعصوم

  .مضامني سائر األحاديث الصحيحة
ذا املبحث ينبغي أن نذكر أن مجيع األخبار والروايات التي وردت يف كتب ويف ختام ه

 وأبناءاحلديث يف تفسري وتعيني اليتامى واملساكني وابن السبيل وذكرت أهنم اليتامى واملساكني 
ثالثة منها مروية عن بني الفضال  ,مخسة أحاديث فقطهي  ,فقط ص السبيل من آل حممد

   .كام مر معنا ,لعنهم اهللا
يدل عىل عكس ما يذهب إليه من يتمسكون  )١٢٥, ص ٤ج  ,التهذيب(واحلديث الرابع 

بِيِل َفَقْد « :به ألن احلديث املنسوب إىل حرضة اإلمام الصادق يقول ا الَمَساكنُِي َواْنُن السَّ مَّ
َ
وَأ

ِلُّ َجَا َفيِهَ لِلَْمَساكنِيِ 
َ

َدَقَة َوَال حت ُكُل الصَّ
ْ
نَّا َال نَأ

َ
بِيل َعَرْفَت ك ْنَناءِ السَّ

َ
والذي يقصد من  » وَأ

                                                 
 .١٢٩−١٢٨ص , ٤جهتذيب األحكام,  −١
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   .مساكني وأبناء سبيل عامة املسلمني كام رشحنا ذلك سابقاً 
وهو حديث جمهول ومنقطع وال قيمة له » حممد بن احلسن الصفار«واحلديث اخلامس يرويه 

   .وال يمكن التعويل عليه
شهد بكذب هذه التي ت ص واألهم واألوضح من كل ذلك هو تاريخ وسرية رسول اهللا

مل يؤثر قرابته ومل خيتصهم أو يميزهم عن سائر  ص النسبة ألنه بمعزل عن أن رسول اهللا
 ,حني نزول اآلية ,فإنه مل يكن هناك أساساً  ,املسلمني وأن نسبة مثل هذه التهمة إليه ظلم كبري

ر رسول  ص يتامى أو مساكني أو أبناء سبيل مسلمني من قرابة رسول اهللا  ص اهللافلم يقرِّ
مثل هذا السهم ألقربائه بل كان يرصف الغنائم بني أيتام عامة املسلمني ومساكينهم وأبناء 

ِ َكِذبًا﴿ سبيلهم وينفقها يف حاجات املسلمني الرضورية َّ َ ٱ َ ٰى  ِن ٱۡفَتَ ۡظلَُم ِممَّ
َ
 ﴾َفَمۡن أ

  .]١٧:[يونس
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  دمةمق - ١

ًة هلذا األمر مفادها أهنم ملا كانوا من أقرباء  ذكر القائلون باختصاص اخلمس ببني هاشم علَّ
م عليهم الصدقة ص رسول اهللا وملا كانت  ,فإن اهللا تعاىل أكرمهم وميزهم عن سائر اخللق فحرَّ

يف أخذها ليهم ألهنا من أوساخ الناس وألن ع حمرمةٌ  – الصدقات أيضاً  هلا يقال والتي –الزكاة 
اهللا أن ال يتعرض أولئك القوم الرشفاء املتميِّزون بنسبهم إىل النبيِّ إىل  نوع من الذل وقد أراد

تعاىل هلم لذا قرر اهللا  ,ومن اجلهة األخرى ملا كان بعضهم بحاجة إىل املال ,مثل تلك الذلَّة
   .زهماخلمس ليعوض حرماهنم من الزكاة وحيافظ عىل علو مرتبتهم وكرامتهم ومتي

   :وهذا االدعاء باطل لعدة وجوه
من حيث النسب  − أفضليَّة و العلة التي ذكروها باطلٌة عقًال ألنه ليس هناك أي ميِّزة :أوالً 

أليِّ  أليِّ فرد عىل فرد آخر وال −أو العرق أو القبيلة أو العشرية أو الوطن أو املسكن وأمثاهلا 
ومثل هذه  ,ه إنام يكون بام كسبه بنفسهبل فضيلة كل شخص ومتيز ,قوم عىل قوم آخرين

الفضيلة ال ترسي إىل اآلخرين وال تورُث ألن الفضائل اإلنسانية والنفسية ليست مثل مال 
بل  !أو هيبها ويويص هبا ألقربائه !اإلنسان أو متاعه كي تورث عنه وتنتقل من بعده إىل ورثته

اإلنسان بنفسه ويبذل جهده لتحصيل  الطريقة الوحيدة لكسب الفضائل والتميُّز هي أن يسعى
وهذا أمر بدهيي ال حيتاج إىل دليل أو  !أن يفتخر بام كان عليه آباؤه وأجداده ال ,الكامالت
   .برهان

كتاب اإلسالم الساموي القرآن  وأول ما يبطلها ,والعلة التي ذكروها باطلٌة نقالً  :ثانياً 
  .بني إلغاَءه لالمتيازات املوهومةالكريم الذي بنيَّ أن من خصوصيات دين اإلسالم امل
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  المساواة في القرآن - ٢

يمكننا بكل جرأة أن ندعي أنه ال يمكن أن نجد أي دين أو رشيعة أو مذهب أخالقي أكد 
 ,عىل تساوي بني اإلنسان وعىل التعامل بالعدل والقسط مع مجيع أفراد البرش دون أي متييز

د فيها درجة الب به. واآليات التالية نامذج واضحة عىل هذه  وأوىص, اإلسالم عىل ذلكالتي أكَّ
  احلقيقة التي هي أحد مزايا اإلسالم األساسية:

يف مطلع سورة النساء املباركة بني اهللا تعاىل يف أول آية منها أن مجيع بني آدم ينتمون إىل  −١
   :ألصلأب واحد وأم واحدة وبالتايل فهو يذكرهم بحقيقة أن مجيعهم متساوون يف اخللق وا

ٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها ﴿ ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدة ْ َربَُّكُم ٱلَّ ُقوا َها ٱلَّاُس ٱتَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ٗ َكثِٗيا َونَِسآءٗ    .]١: [النساء ﴾َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجا
آخر من فاآلية دليل واضٌح وبرهاٌن ساطٌع عىل أنه ال يمكن ألي فرد أن يدعي مزية عىل فرد 

   .جهة آبائه وأجداده ونسبه
   :ويقول تعاىل يف سورة احلجرات −٢
ْۚ إِنَّ ﴿ نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا

ُ
َها ٱلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكٖر َوأ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َ َعلِيٌم خَ  َّ ُٰكۡمۚ إِنَّ ٱ ۡتَق
َ
ِ أ َّ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱ

َ
  .]١٣: [احلجرات ﴾بِيٞ أ

يعلم   ومثل هذا األتقى ال ,هذه اآلية نصٌّ إهليٌّ رصيٌح بأن أكرم الناس عند اهللا أتقاهم
أما يف الدنيا فال يمكن ألحد أن يعترب نفسه أتقى  ,حقيقته سوى اهللا وأجره وثوابه عند اهللا

  .تقواه وأكرم من اآلخرين أو يطالب اآلخرين بإعطاء مزية وأفضلية كأجٍر عىل
ولكأهنا سورة خاصة ومستقلة إللغاء االمتيازات  −ويف سورة احلجرات املباركة ذاهتا  −٣

ٞ ﴿ :يقول تعاىل −املوهومة التي تعد من آثار اجلاهلية    .]١٠: [احلجرات ﴾إِنََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة
خارات العرقية فبإعالن القرآن لألخوة اإلسالمية ألغى اإلسالُم مجيع االمتيازات واالفت

   .حبيشٍّ  وعبدٍ  قريشٍّ  املبنية عىل األوهام واخلرافات اجلاهلية ونسخ أي متيز بني سيدٍ 
                                                 

أيًضا املجليس يف بحار األنوار  عنه ا نقلهارواية مجيلة جد » مناقب آل أيب طالب«البن شهرآشوب يف كتابه  −١
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َ يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍا ﴿ :ويف السورة املباركة ذاهتا يقول سبحانه −٤ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

 َ ا ّمِۡنُهۡم َو ْ َخۡيٗ ن يَُكونُوا
َ
ا ّمِۡنُهنَّ َعَسٰٓ أ ن يَُكنَّ َخۡيٗ

َ
 ﴾نَِسآءٞ ّمِن نَِّسآٍء َعَسٰٓ أ

   .]١١: [احلجرات
وملا كان العلم بخريية اإلنسان وأفضليته خاصٌّ باهللا وحده لذا ال جيوز ألحد أن يفتخر عىل 

                                                                                                                          
عّيل بن  احلسني َزْين الَعابِِديَن  أنه رأى َطاُوس اْلَفِقيه عن), جاء فيها ٨٢ − ٨١, ص ٤٦ (طبع بريوت, ج 

َامَء بَِطْرفِِه َوَقاَل: إَِهلِي « َيَتَعبَُّد, قال [أي طاوس]: َيُطوُف ِمَن اْلِعَشاِء إَِىل َسَحٍر وَ  ْ َيَر َأَحدًا َرَمَق السَّ َفَلامَّ َمل
اِئلَِني, ِجْئُتَك لَِتْغِفَر ِيل  َوَتْرَمحَنِي َغاَرْت ُنُجوُم َسَامَواتَِك َوَهَجَعْت ُعُيوُن َأَناِمَك َوَأْبَواُبَك ُمَفتََّحاٌت لِلسَّ

ٍد َوُتِرَينِي وَ  ي ُحمَمَّ تَِك َوَجَاللَِك َما َأَرْدُت  )ص(ْجَه َجدِّ ِيف َعَرَصاِت اْلِقَياَمِة, ُثمَّ َبَكى َوَقاَل: َوِعزَّ
ٌض, بَِمْعِصَيتِي ُخمَاَلَفَتَك, َوَما َعَصْيُتَك إِْذ َعَصْيُتَك َوَأَنا بَِك َشاكٌّ َوَال بِنََكالَِك َجاِهٌل َوَال لُِعُقوَبتِ  َك ُمَتَعرِّ

َلْت ِيل َنْفِيس   كِنْ َولَ  , َفاْآلَن ِمْن َعَذابَِك َمْن َيْسَتنِْقُذِين? َوبَِحْبِل   َسوَّ َك املُْْرَخى بِِه َعَيلَّ َوَأَعاَننِي َعَىل َذلَِك َسْرتُ
َني: ُجوُزوا ِمَن َأْعَتِصُم إِْن َقَطْعَت َحْبَلَك َعنِّي? َفَواَسْوَأَتاْه َغدًا ِمَن اْلُوُقوِف َبْنيَ َيَدْيَك إَِذا قِ  يَل لِْلُمِخفِّ
? َوْيِيل ُكلََّام َطاَل ُعُمِري َكثُ  َني َأُجوُز َأْم َمَع املُْْثِقلَِني َأُحطُّ َرْت َخَطاَياَي َوَملْ َأُتْب َولِْلُمْثِقلَِني ُحطُّوا! َأَمَع املُِْخفِّ

 :َأَما آَن ِيل َأْن َأْسَتِحَي ِمْن َريبِّ ُثمَّ َبَكى َوَأْنَشَأ َيُقوُل 
ـــ ـــَة اْل ـــا َغاَي ـــاِر َي ـــي بِالنَّ ِرُقنِ  ُمنَىـَأُحتْ

ــــــٍة ــــــَأْعَامٍل ِقَبــــــاٍح َزِريَّ   َأَتْيــــــُت بِ
 

  َفـــَأْيَن َرَجـــاِئي ُثـــمَّ َأْيـــَن َحمَبَّتِـــي
 َوَما ِيف اْلَوَرى َخْلٌق َجنَى َكِجنَـاَيتِي

 

ُلُم َكأَ  نِيِع َكَأنَّ ُثمَّ َبَكى َوَقاَل: ُسْبَحاَنَك ُتْعَىص َكَأنََّك َال َتَرى, َوَحتْ ُد إَِىل َخْلِقَك بُِحْسِن الصَّ نََّك َملْ ُتْعَص, َتَتَودَّ
 بَِك اْحلَاَجَة إَِلْيِهْم َوَأْنَت َيا َسيِِّدي اْلَغنِيُّ َعنُْهْم. ُثمَّ َخرَّ إَِىل اْألَْرِض َساِجدًا.

ِه َقاَل [أي طاوس]: َفَدَنْوُت ِمنُْه َوُشْلُت بَِرْأِسِه َوَوَضْعُتُه َعَىل  ُرْكَبتِي َوَبَكْيُت َحتَّى َجَرْت ُدُموِعي َعَىل َخدِّ
? َفُقْلُت: َأَنا َطاُوٌس َيا اْبَن َرُسوِل اهللاِ! َما َهَذا اْجلََزُع  ,َفاْسَتَوى َجالِساً  َوَقاَل: َمِن الَِّذي َأْشَغَلنِي َعِن ِذْكِر َريبِّ

َك َفاطَِمُة َواْلَفَزُع َوَنْحُن َيْلَزُمنَا َأْن َنْفَعَل ِمْثَل  َهَذا َوَنْحُن َعاُصوَن َجاُنوَن?! َأُبوَك اْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلٍّ َوُأمُّ
َك َرُسوُل اهللاِ  ْهَراُء َوَجدُّ  ?!صالزَّ

ي. َخَلَق اهللاُ اْجلَنََّة ملَِْن  َقاَل: َفاْلَتَفَت إَِيلَّ َوَقاَل: َهْيَهاَت َهْيَهاَت َيا َطاُوُس! َدْع َعنِّي َحِديَث َأِيب َوُأمِّي َوَجدِّ
:  َسِمْعَت َقْوَلُه َتَعاَىل  َأَطاَعُه َوَأْحَسَن َوَلْو َكاَن َعْبدًا َحَبِشّيًا, َوَخَلَق النَّاَر ملَِْن َعَصاُه َوَلْو َكاَن َوَلدًا ُقَرِشّيًا. َأَما

وِر َفال َأْنساَب   ِيف   ﴿َفإِذا ُنِفَخ  ] َواهللاِ َال َينَْفُعَك َغدًا إِالَّ ١٠١﴾ [املؤمنون:  ونَ َيْوَمِئٍذ َوال َيَتساَءلُ   َبْينَُهمْ   الصُّ
ُمَها ِمْن َعَمٍل َصالٍِح   ». َتْقِدَمٌة ُتَقدِّ



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

آخر أو يتعاىل عليه ويسخر منه ألنه ال يعلم هل أن الساخر أفضل أم الذي ُيسخر منه أم 
ففي هذه الدنيا ال يستطيع أحد أن يعلم أي قوم وأي شخص أفضل  ?!الصحيحالعكس هو 

وربام تصور بعضهم أن كون الشخص من ذرية نبيٍّ امتياٌز منحه  !من قوم أو أشخاص آخرين
لذا ال بد من إعطائهم اخلمس الذي هو  ,كام أن منصب النبوة هو كذلك ,اهللا لبعض عباده

   :لكن هذا التصور خاطئ من مجيع اجلهات ملا ييل !امتياز خاص من األموال والرضائب
إن اخلمس الذي ُأعطي يف مذهب الشيعة اإلمامية للسادات ليس ألجل كوهنم من  :أوالً 

فحتى أبناء أخ هاشم أي أبناء املطلب  ص بل جلهة انتساهبم هلاشم جّد النبّي  ص ذرية النبّي 
ألهنم من أقرباء  ال ليشء إالقون اخلمس الذين كانوا بتصديق التاريخ من عباد األصنام يستح

   !!رسول اهللا
ال يعطيه يف الدين الصحيح أي مزية أو فضيلة إذا مل  إن كون اإلنسان من ذرية نبيٍّ  :ثانياً 

لذلك نجد أن اهللا تعاىل قال يف القرآن الكريم لنوح  !يكن بحد ذاته من أهل التقوى والصالح
  :عن ابنه
ۡهلَِكۖ إِنَُّهۥ َعَمٌل َغۡيُ َصٰلِحٖ إِنَُّهۥ لَۡيَس ِمۡن ...﴿

َ
  .]٤٦: [هود ﴾...أ

رَّّبِ ...﴿ :بل يمكننا أن نقول إن ابن نوح مشموٌل بدعوة نوح عىل الكفار باهلالك حني قال
ۡرِض ِمَن ٱۡلَكِٰفرِيَن َديَّاًرا

َ
َ ٱۡل َ نبيٍّ بل نشأته فكون اإلنسان من ذرية  ,]٢٦: [نوح ﴾َ تََذۡر 

لذا نجد أن حرضة  ,مل يكن هو بحد ذاته مؤمنًا صاحلاً  نعطيه أي امتياز إال ي يف بيت نبيٍّ 
   :واستغفاره يقول يف دعائه ÷نوح
يَّ َولَِمن َدَخَل بَۡيِتَ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنٰتِ ﴿ ِ َولَِوِٰلَ    .]٢٨: [نوح ﴾رَّّبِ ٱۡغفِۡر 

عىل اإلطالق إلنساٍن ملجرد كونه ابنًا لنبيٍّ أو من أحفاد  ففي دين اإلسالم ال ُتعطى أيُّ ميزة
كام قال تعاىل يف سورة  ,بل الذي يميز اإلنسان هو إيامنه وعمله الصالح ,نبيٍّ أو نشأ يف بيت نبيٍّ 

  :آل عمران
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ِيَن ﴿ َبُعوهُ َوَهَٰذا ٱلَِّبُّ َوٱلَّ ِيَن ٱتَّ ۡوَل ٱلَّاِس بِإِبَۡرٰهِيَم لَلَّ
َ
ُ َوِلُّ ٱلُۡمۡؤِمنَِي إِنَّ أ َّ ْۗ َوٱ َءاَمُنوا
  .]٦٨: [آل عمران ﴾٦٨

ففي هذه اآلية الكريمة يلوم اهللا تعاىل بكل رصاحة من يفتخرون بأهنم من ذرية إبراهيم 
إن أوىل الناس بإبراهيم هم الذين يتبعونه يف دينه ويؤمنون به وهبذا النبّي اخلاتم  :ويقول هلم

ي إرسائيل الذين كانوا يعدون أنفسهم من أبناء إبراهيم ويفتخرون وهذا خطاب لليهود وبن
   !بذلك

َ ٱۡصَطَفٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرٰهِيَم َوَءاَل ﴿ :وربام متسك بعضهم بقوله تعاىل َّ إِنَّ ٱ
َ ٱۡلَعٰلَِمَي  َ ُ َسِميٌع  ٣٣ِعۡمَرَٰن  َّ −٣٣[آل عمران/ ﴾٣٤َعلِيٌم ُذّرِيَّ َبۡعُضَها ِمۢن َبۡعٖضۗ َوٱ

يف حني أن  ,فاستدل بمثل هذا االمتياز واالصطفاء عىل اصطفاء أرسة بني هاشم أيضاً  .]٣٤
ذلك االصطفاء كام يدل عليه صدر اآلية وسياقها إنام كان لألنبياء من تلك األرس ومل يكن أبدًا 

وإال ففي غري هذه  ,في ذلككام نجد اآلية التي سبقتها تن ,امتيازًا جلميع أفراد تلك األرس
وآل عمران الذين كان عيسى املسيح منهم  ,الصورة سيلزم من ذلك أن يكون هيود بني إرسائيل

عىل نفس درجة سادات بني هاشم أو عىل األقل أن يكونوا كذلك بعد قبوهلم لإلسالم 
رى يف هذا إضافة إىل أن اآليات األخ !واألمر ليس كذلك ,فيشاركوهنم يف الفضل والشأن

إِنَّ ﴿ :القرآن الكريم تنقض هذا التصور كاآلية التي مرت معنا من سورة احلجرات وقوله تعاىل
َبُعوهُ  ِيَن ٱتَّ ۡوَل ٱلَّاِس بِإِبَۡرٰهِيَم لَلَّ

َ
  .التي تنفي ذلك التصور متاماً  ]٦٨: [آل عمران ﴾أ

  تساوى أفراد البشر في سنة النبي األكرم وسيرته  - ٣

ًة خاصَّ أحاديُث كثريٌة إىل حد التواتر, يف هذا اخلصوص  ص نبي األكرملقد جاءت عن ال
اجَّاُس «و ,» لُكُُّكْم ِآلَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراب« :فقال ص تلك اجلملة الشهرية التي خطب هبا النبيُّ 

ْسَناِن الُمْشِط 
َ
ٍّ بَلَ َعَجيِمٍّ َوَال لَِعَجيِمٍّ «و ,»َسَواٌء َكأ ِ مْحََر بَلَ  َال َفْضَل لَِعَر

َ
ٍّ َوَال ِأل ِ بَلَ َعَر

مْحََر إِالَّ بِاحكَّْقَوى
َ
ْسَوَد بَلَ أ

َ
ْسَوَد َوَال ِأل

َ
   .» أ

بل إن أحد أهم مزايا اإلسالم املرشقة التي امتاز هبا من بني سائر أديان وملل العامل األخرى 
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هذه املزية من أسباب اكتساح  أنه ينفي متامًا أي امتياز عرقي أو لوين بني أبناء البرش وقد كانت
   .اإلسالم الرسيع للعامل الذي أدهش العقول

وأهل بيت العصمة سالم اهللا عليهم كثرية  ص هناك أحاديث رشيفة أخرى عن النبي :ثانياً 
   :ها ما يأيتمن .إىل حد االستفاضة والتواتر يف هذا الباب

ُّ « :÷لعيلٍّ  ص يضمن وصايا النب» من ال حيرضه الفقيه«روى الصدوق يف  −١  !يَا يلَعِ
َال إِنَّ 

َ
َاِهلِيَِّة َوَيَفاُخَرَها بِآبَائَِها أ

ْ
َْوَة اجل ِْسَالِم خنَ

ْ
ْذَهَب بِاإل

َ
اجَّاَس ِمْن  إِنَّ اَهللا َيَباَرَك َوَيَعاىَل َقْد أ

ْيَقاُهمْ 
َ
ْكَرَمُهْم ِعْنَد اهللاِ أ

َ
   .»آَدَم َوآَدَم ِمْن تَُراٍب وَأ

       يف الطبقات الكربى هذا احلديث من طريق أيب هريرة قال قال  وقد روى ابن سعد
ُ آَدَم وآَدُم ِمْن تَُراٍب « :ص رسول اهللا َ   .»اجَّاُس َو

ى أيضًا  −٢ أخربنا حممد بن « ):١٤٧ص(»] اجلعفريات«جاء يف كتاب األشعثيات [وُيَسمَّ
] عن ÷إلمام موسى بن جعفر األشعث حدثني موسى بن إسامعيل قال حدثنا أيب عن أبيه [ا

عن أبيه عن  ÷] عن جده عيل بن احلسني ÷عن أبيه [حممد الباقر  ÷جده جعفر بن حممد 
 )٣(تعاىل رفع عنكم ُقبِّـيَّـةو إن اهللا تبارك« :ص قال قال رسول اهللا ÷عيل بن أيب طالب 

   .»آدم ُخلَِق من ترابو [عنية] اجلاهلية وفخرها باآلباء فاجاس بنو آدم
عن  ,عن أبيه ,عن حنان بن سدير الصرييف« الطويس:أمايل و ,وجاء يف رجال الكيش −٣

صىل اهللا  جلس مجاعة من أصحاب رسول اهللا :قال ,إأيب جعفر حممد بن عيل الباقر 

                                                 
. [ املرتجم: وهذا احلديث مروي من طرق عديدة يف ٣٦٣ص , ٤ج الشيخ الصدق, من ال حيرضه الفقيه,  −١

) ٨٣٦, ٢) والواقدي يف املغازي (٤١١, ٢مصادر أهل السنة فمثًال رواه ابن هشام يف السرية النبوية (
َقْد َأْذَهَب َنْخَوَة اْجلَاِهلِّيِة  اهللاَإّن «) يف قريش يوم فتح مكة ولفظ الواقدي: صضمن خطبة النبي (

َها بِآَباِئَها, ُكّلُكْم ِمْن آَدَم َوآَدُم ِمْن ُتَراٍب َوَأْكَرُمُكْم ِعنَْد  الرتمذي يف سننه  وروى نحوه». َأْتَقاُكْم. اهللاِ َوَتَكّربَ
 ).].٣٦١, ٢) وأمحد يف مسنده (٣٢٧٠(

 .٢٥, ص١ابن سعد, الطبقات الكربى, ج −٢
ِجُم)٥٧٤, ١(جممع البحرين للطرحيي: الكِْربُ والَفْخُر. : يَّةُ ـوالِعبِّ  ةُ ُعبِّـيَّـال −٣   ). (املَُرتْ



    
 

 
 

  اخلمس من اكيت وأهل صاجيب استفادة: اخكا الفصل

فقال  ُقَمر ما نسبتك أنت يا  )،رمحه اهللا(فيهم سلمان و ،ينتسبون ويفتخرونعليه وآ 
صىل اهللا  كنت ضاالً فهدا اهللا بمحمد ،نا سلمان بن عبد اهللاأ :فقال ؟ما أصلكو سلمان

وكنت مملواكً فأعتقين اهللا  ،صىل اهللا عليه وآ وكنت خئالً فأغنا اهللا بمحمد ،عليه وآ
صىل اهللا عليه  ثم خرج رسول اهللا .فهذا حسيب َونََسيب يا ُقَمر ،صىل اهللا عليه وآ بمحمد

يا معرش  :صىل اهللا عليه وآ فقال رسول اهللا ،وما أجابه ،ال عمرفذكر  سلمان ما قوآ 
َها ﴿ ):تعاىل(قال اهللا  ،وأصله عقله ،ومروءته خلقه ،إن حسب املرء دينه !قريش يُّ

َ
أ َيٰٓ

ْۚ إِنَّ  نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا
ُ
ۡكَرَمُكۡم  ٱلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ

َ
أ

ُٰكمۡ  ۡتَق
َ
ِ أ َّ إنه ليس ألحد  !يا سلمان :فقال  )رمحه اهللا(ثم أقبل بل سلمان  ،﴾ِعنَد ٱ

   .»فمن كنت أتىق منه فأنت أفضل منه ،من هؤالء عليك فضل إال بتقوى اهللا
: سمعت عن أيب عبيدة احلذاء قال« :للشيخ الصدوق» الشيعة صفات«وجاء يف كتاب  − ٤
َفا َفَقاَل  ص ملا فتح رسول اهللا :يقول ÷د اهللا عبأبا يَا بيَِن  !يَا بيَِن َهاِشمٍ  :مكة قام بَلَ الصَّ

لِِب َقْبدِ  ِّ َشِفيٌق َعلَْيُكمْ  !الُمطَّ
ِ ُْكْم َوإ َ

ِ ِّ َرُسوُل اهللاِ إ
ِ داً مِنَّا .إ فوَاهلِلِ َما  ،َال َيُقولُوا إِنَّ حُمَمَّ

ِ مِْنُكْم َوَال  َا ِ ْو
َ
ِّ قَْد « :ص ويف آخر احلديث قال رسول اهللا .» ِمْن َلرْيُِكْم إِالَّ الُمتَُّقونأ

ِ َال َوإ
َ
أ

ْعَذْرُت فِيَما بَييِْن َوَبيْنَُكْم وَفِيَما َننْيَ اهللاِ َعزَّ وََجلَّ َوَبيْنَُكم َوإِنَّ يِل َقَميِل َولَُكْم 
َ
أ

   .»َقَملَُكمْ 
َ بِْن َجْعَفٍر « :بالبن شهرآشو» املناقب«وجاء يف  −٥ بَلَ  ÷َدَخَل َزْيُد ْنُن ُمو

ْكَرَمُه َوِعْنَدهُ الرَِّضا 
َ
ُموِن َفأ

ْ
نِيَك َوَال تَُردُّ  ÷الَمأ

َ
نَا اْنُن أ

َ
َفَسلََّم َزيٌْد َعلَْيِه َفلَْم جُيِْبُه َفَقاَل أ

َّ َسَاليِم  َطْعَت اَهللا َفإَِذا َعَص  :÷َفَقاَل  ؟!يلَعَ
َ
ِ َما أ

َ
نَْت أ

َ
   .» ْيَت اَهللا َال إَِخاَء بَييِْن َوَبيَْنكأ

َعِن احْلََسِن بِْن  ..« :وروى الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا ويف معاين األخبار −٦
اِء اْكَْغَداِديِّ قَاَل  َ الْوَشَّ َ الرَِّضا  :ُمو ِّ بِْن ُمو ُن يِف جَمِْلِسِه َوَزيُْد نْ  ÷ُكنُْت خِبَُراَساَن َمَع يلَعِ

                                                 
حلديث رواه أيًضا الكليني . [املرتجم: وا١٤٧ − ١٤٦; األمايل للشيخ الطويس, ص ٩رجال الكيش, ص −١

 ].١٨٢−١٨١ص , ٨ج يف الكايف: 
 .]١٨٢, ص ٨ج [املرتجم: واحلديث رواه أيًضا الكليني يف الكايف:  ,١٦الشيخ الصدوق, صفات الشيعة, ص  − ٢

 .٢٢١ص , ٤٩ج  ,األنوار بحار; املجليس, ٣٦١, ص ٤ابن شهرآشوب, مناقب آل أيب طالب, ج  −٣



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ْقبََل بَلَ مَجَاَعٍة يِف الَمْجِلِس َفْفتَِخُر َعلَيِْهْم َوَيُقوُل حَنُْن َوحَنْنُ 
َ
َ َحارِضٌ َوقَْد أ  ،ُمو

بُواحْلََسِن 
َ
ُعُهمْ  ÷َوأ ِْه َفَقاَل  ،ُمْقِبٌل بَلَ قَْوٍم حُيَدِّ َ

 َغرََّك  !يَا َزْيدُ  :فََسِمَع َمَقالََة َزيٍْد فَاحْكََفَت إِ
َ
أ

يََّتَها بَلَ اجَّارِ َقْوُل  ْحَصَنْت َفرَْجَها َفَحرََّم اُهللا ُذرِّ
َ
ايِل الُْكوَفِة إِنَّ َفاِطَمَة أ َواهللاِ َما َذلَِك إِالَّ  ؟َنقَّ

َ ْنُن َجْعَفٍر  ْن يَُكوَن ُمو
َ
ا أ مَّ

َ
ًة َفأ ِ َنْطنَِها َخاصَّ ْ يُِطيُع اَهللا  ÷لِلَْحَسِن َواحُلَسنْيِ َوُو

ِيَئاِن يَْوَم الِْقَياَمِة َسَواءً َويَُصوُم َغَها
َ

نَْت ُعمَّ جت
َ
ْلَُه َوَيْعِصيِه أ َ َعزُّ بَلَ اهللاِ َعزَّ  ؟!َرهُ َويَُقوُم 

َ
نَْت أ

َ
َأل

َّ ْنَن احُلَسنْيِ  ،وََجلَّ ِمْنه ْجِر َولُِمِسيئَِنا ِضْعَفاِن  ÷إِنَّ يلَعِ
َ ْ
اَكَن َفُقوُل لُِمْحِسنَِنا كِْفَالِن ِمَن األ

   .لَْعَذاِب ِمَن ا
اءُ  قَاَل َيُٰنوُح ﴿ َكْيَف َيْقَرُءوَن َهِذهِ اْآليَةَ  !يَا َحَسنُ  :ُعمَّ احْكََفَت إيَِلَّ َوَقاَل  :َوَقاَل احَلَسُن الَْوشَّ

ۡهلَِكۖ إِنَُّهۥ َعَمٌل َغۡيُ َصٰلِحٖ 
َ
  :َفُقلُْت  ؟﴾...إِنَُّهۥ لَۡيَس ِمۡن أ

ُ
َل إِنَُّه َعمِ ﴿ِمَن اجَّاِس َمْن َفْقرَأ

  ﴾َغْيَ َصالٍِح 
ُ
نِيهِ  ﴾إِنَُّهۥ َعَمٌل َغۡيُ َصٰلِحٖ ﴿ َوِمْنُهْم َمْن َفْقرَأ

َ
الَكَّ لََقْد  :÷َفَقاَل  .َغَفاهُ َقْن أ

نِيهِ 
َ
َ اَهللا َعزَّ وََجلَّ َغَفاهُ اُهللا َقْن أ ا َع َكَذا َمْن اَكَن ِمنَّا لَْم يُِطِع اَهللا  ،اَكَن اْنَنُه َولَِكْن لَمَّ

ْهَل اْكَْيت ،َس ِمنَّاَفلَيْ 
َ
نَْت ِمنَّا أ

َ
َطْعَت اَهللا َفأ

َ
نَْت إَِذا أ

َ
   .»وَأ

تَِميٌم «  ):٢٣٥−٢/٢٣٤(» ÷عيون أخبار الرضا «وروى الشيخ الصدوق أيضًا يف  −٧
نَْصارِيِّ َعِن الَْهَروِيِّ قَاَل َسِمْعُت الرَِّضا 

َ
ٍّ اْأل مْحََد بِْن يلَعِ

َ
ُّ َقْن أ ِ نَّ حُيَ  ÷الُْقَر

َ
نِيِه أ

َ
ُث َقْن أ دِّ

اِدِق  َنَتاهْ  :÷إِْسَماِقيَل قَاَل لِلصَّ
َ
لَيَْس  :÷َفَقاَل  ؟َما َيُقوُل يِف الُمْذنِِب ِمنَّا َوِمْن َلرْيِنَا !يَا أ

ْهِل الِْكتاِب َمْن َفْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِهِ 
َ
ِّ أ ِ ما

َ
ماغِيُِّكْم َوال أ

َ
   .» بِأ

نِيِه « :»ألمايلا«وروى الشيخ الصدوق يف  −٨
َ
ٍد َقْن أ َقْن َقبَّاٍد اللَْكيِْبِّ َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

ِه فَاِطَمَة بِنِْت حُمَمَّدٍ  مِّ
ُ
ٍّ َقْن أ ْغَرى َعِن احْلَُسنْيِ بِْن يلَعِ ِّ بِْن احْلَُسنْيِ َقْن فَاِطَمَة الصُّ  َقْن يلَعِ

إِنَّ اَهللا َيَباَرَك  :َعِشيََّة َعَرَفَة َفَقاَل  ص ا َرُسوُل اهللاِ َخَرَج َعلَْينَ  :َصلََواُت اِهللا َعلَيِْهْم قَالَْت 
ُْكْم َلرْيَ حُمَاٍب  َ ِ ِّ َرُسوُل اهللاِ إ

ِ ًة َوإ ًة َولَِعيِلٍّ َخاصَّ َوَيَعاىَل بَاىَه بُِكْم وََلَفَر لَُكْم َخمَّ
  .» لَِقَرابيَِت 

                                                 
 .١٠٦− ١٠٥ص , يف معاين األخباروالصدوق أيًضا  ,٢٣٢ص, ٢ج, ÷خبار الرضا عيون أالشيخ الصدوق,  − ١

 .نرصه واختصه ومال إليه.. حاباه حماباةً  :قال الفريوزآبادي ,قوله غري حماب بتخفيف الباء −٢

أال إن كل «.  أما احلديث املعروف املنسوب إىل رسول اهللا أنه قال: ٣٤, املجلس ١١٠أمايل الصدوق, ص  −٣
, ١(ج »املوضوعات«فقد بني ابن اجلوزي يف كتابه » ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبيسبب 



    
 

 
 

  اخلمس من اكيت وأهل صاجيب استفادة: اخكا الفصل

 ):طبع النجف ,٢٢٧/ص١٢ج(» رضةاحلدائق النا«وقال املحقق البحراين يف كتابه  −٩
بَا َقبِْد اِهللا  :بسنده َقْن َحْفِص بِْن ِليَاٍث قَاَل  )١(روى الشيخ يف احكهذيب«

َ
 ÷َسِمْعُت أ

َسوِّي بَيَْنُهْم يِف  :َفُقوُل وَُسئَِل َقْن قَْسِم َنيِْت الَماِل َفَقاَل 
ُ
ِْسَالِم أ

ْ
ْنَناُء اإل

َ
ِْسَالِم ُهْم أ

ْ
ْهُل اإل

َ
أ

َحداً ِمْنُهْم لَِفْضلِِه  الَْعَطاءِ 
َ
ُل أ مْجِلُُهْم َكَبيِن رَُجٍل َواِحٍد َال ُغَفضِّ

ُ
َوَفَضائِلُُهْم بَيَْنُهْم َوَبنْيَ اهللاِ أ

يِف بَْدوِ  ص َهَذا ُهَو فِْعُل َرُسوِل اهللاِ  :َوَقاَل  .َوَصَالِحِه يِف الِْمريَاِث بَلَ آَخَر َضِعيٍف َمْنُقوٍص 
 ِ ْمرِه

َ
  .»..أ

ازِيِّ « :÷وى الصدوق يف عيون أخبار الرضا ور −١٠ َ بِْن نرَْصٍ الرَّ ِد بِْن ُمو َقْن حُمَمَّ
ِ َفُقوُل 

َ
باً  ÷َقاَل رَُجٌل لِلرَِّضا  :قَاَل َسِمْعُت أ

َ
ُف ِمْنَك أ رْشَ

َ
ْرِض أ

َ ْ
 :َفَقاَل  !واهللاِ َما بَلَ وَْجِه األ

ْحَظْتهُ 
َ
َفْتُهْم َوَطاَعُة اهللاِ أ ُ آَخرُ  .مْ احكَّْقَوى رَشَّ َ نَْت َواهللاِ َخرْيُ اجَّاِس  :َفَقاَل 

َ
ُ  !أ َ ْلِْف  :َفَقاَل  َال حتَ

ُ  !يَا َهَذا َ ْطَوَع 
َ
ْيىَق لِـلَِّه َعزَّ وََجلَّ وَأ

َ
ِ اْآليََة آيَةٌ  .َخرْيٌ ِمينِّ َمْن اَكَن أ  :َواهللاِ َما نََسَخْت َهِذه

ُٰكمۡ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلَ ...﴿ ۡتَق
َ
ِ أ َّ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱ

َ
ْۚ إِنَّ أ : [احلجرات ﴾...َعاَرفُٓوا

١٣[«.   
إن هذه األحاديث الرشيفة تدل عىل أنه ال يوجد بني أبناء اإلسالم أي امتياز وأفضلية من 

وأن مثل هذه املوهومات ال قيمة هلا أصًال يف دين اإلسالم ألن مالك  ,رق والنسبحيث العِ 
وهناك أكثر من مائة حديث آخر يف هذا  .لة يف نظر اإلسالم هو التقوى وعبادة اهللالفضي

                                                                                                                          
 . ص) أنه حديث موضوع وكذب عىل رسول اهللا ٢٨٢ص

ِجُم)١٤٧−١٤٦, ص ٦للشيخ الطويس يف: ج» هتذيب األحكام«الرواية يف  −١  . (املَُرتْ

ب أبو بكر يف التسوية إىل أن املسلمني إنام هم بنو ذه): «٣٧٥(ص »األموال«قال القاسم بن سالم يف كتاب  −٢
اإلسالم, كإخوة ورثوا آباءهم, فهم رشكاء يف املرياث تتساوى فيه سهامهم, وإن كان بعضهم أعىل من 

 ». بعض يف الفضائل ودرجات الدين واخلري
 »األموال«. وقال القاسم بن سالم يف كتاب ٢٣٦, ص٢ج  ,÷عيون أخبار الرضا , الصدوق −٣

ذهب أبو بكر يف التسوية إىل أن املسلمني إنام هم بنو اإلسالم, كإخوة ورثوا آباءهم, فهم ): «٣٧٥(ص
رشكاء يف املرياث تتساوى فيه سهامهم, وإن كان بعضهم أعىل من بعض يف الفضائل ودرجات الدين 

 ». واخلري
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ولكن  ,املضمون أو املعنى وهي أحاديث يؤيد صحتها القرآن الذي هو ميزان الصحة ودليلها
فسأكتفي كعاديت وسرييت  ,ليس يف مقدورنا لألسف أن نذكر كل تلك األحاديث خشية اإلطالة

ٌة كاِمَلةٌ  ,امذجيف كل مبحث بعرشة ن ولألسف فإن مثل هذا التمييز والتفاخر العرقي  .تلك َعَرشَ
قد شاع أخريًا بشدة بني شعوب العامل حتى املتحرضة منها وراج لألسف حتت اسم القومية 

ة( مع أن هذا يتناىف مع تعاليم اإلسالم  ,خاّصة بني العرب ,بني أمة اإلسالم أيضاً  )العنرصيَّ
ة ترفض مثل هذا التاميز العرقي وترّدهومجيع  ,وخيالفها   .امللل واألديان احلقَّ

وربام قال البعض إن هذا االمتياز اخلاص الذي منح لبني هاشم هو امتياز مايل حمض وال 
رغم أنه من البعيد أن يقول  :فأقول ,عالقة له بأي متييز عرقي ونسبي مما ألغاه اإلسالم وأبطله

ن من الواضح متامًا أن هذا التمييز املاّيل اخلاص الذي منح شخص عاقل بمثل هذا القول أل
القائلون بذلك و ,هلذه العشرية أو األرسة إنام منح هلا بناء عىل أصلها العرقي ونسبها اخلاص

                                                 
نبياء أمر تصافقت عليه كل الكتب إن عدم وجود أفضلية وامتياز ملن كان يمت بصلة قرابة لنبيٍّ من األ −١

الساموية, وكلها تعترب أن االفتخار باآلباء واألجداد عمل لغو ال أساس له من الصحة, ومن آثار اجلاهلية 
 ولقد أرسل مجيع الرسل هبذا األمر. وفيام ييل بعض النصوص يف ذلك: 

وا َأْنُفَسُكْم َقاِئلَِني: َلنَا إِْبَراِهيُم َأبًا! َفإِينِّ َوال ُتَعلِّلُ ٩: «١٠−٩مثًال, جاء يف إنجيل متى, اإلصحاح الثالث,  
َجاَرِة َأْوالَدًا ِِإلْبَراِهيَم.  َوَها إِنَّ اْلَفْأَس َقْد ُأْلِقَيْت َعَىل َأْصِل ١٠َأُقوُل َلُكْم: إِنَّ اهللاَ َقاِدٌر َأْن ُيْطلَِع ِمْن َهِذِه اْحلِ

َجِر, َفُكلُّ َشَجَرٍة الَ ُتْثمِ   ».ُر َثَمرًا َجيِّدًا ُتْقَطُع َوُتْطَرُح ِيف النَّارِ الشَّ
َك «َوَكاَن اْجلَْمُع َجالِسًا َحْوَلُه َفَقاُلوا َلُه: ٣٢: «٣٥−٣٢, ٣ويف إنجيل مرقس, اإلصحاح  ُهَوَذا ُأمُّ

َها «َر َحْوَلُه إَِىل اْجلَالِِسَني َوَقاَل: ُثمَّ َنظَ ٣٤» َمْن ُأمِّي َوإِْخَوِيت?«َفَأَجاَهبُْم: ٣٣». َوإِْخَوُتَك َخاِرجًا َيْطُلُبوَنَك 
 .»ُهَو َأِخي َوُأْختِي َوُأمِّي اهللاِألَنَّ َمْن َيْصنَُع َمِشيَئَة ٣٥ُأمِّي َوإِْخَوِيت 

إن أمك وأخوتك واقفني ينتظرونك يف  ÷, عندما قالوا للمسيح ٢١, ٨ويف إنجيل لوقا, اإلصحاح 
ِذيَن َيْسَمُعوَن َكلَِمَة اهللاِ َوَيْعَمُلوَن ِهبَاُأمِّي َوإِ ««اخلارج أجاهبم املسيح:   . »ْخَوِيت ُهُم الَّ

اإلمام  َزْيٌد َفَلْم ُجيِْب عليه أخوه َسلََّم ملا  ÷أقول: كم يشيبه كالم املسيح األخري هذا كالم اإلمام الرضا 
: َأْنَت َأِخي َما َأَطْعَت اهللاَ َفإَِذا ÷الرضا َقاَل َأَنا اْبُن َأبِيَك َوَال َتُردُّ َعَيلَّ َسَالِمي?! فَ زيد: َفَقاَل سالمه, 

 »املناقب«, نقًال عن كتاب ٢٢١, ص ٤٩األنوار, ج  ي, بحارـاملجلس(  .َعَصْيَت اهللاَ َال إَِخاَء َبْينِي َوَبْينَك
 املازندراين). البن شهرآشوب
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 ,فال معنى للقول بأنه متييز مايل حمض ,يرون يف ذلك النسب فضيلة كبرية أوجبت ذلك التمييز
  :ىل هذا االدعاءومع ذلك نقول ما ييل ردًا ع

كالمها يشهدان بأن بني هاشم مل يكن هلم يف صدر اإلسالم أي  ص سرية النبيو إن التاريخ
يعطي أحيانًا بعض من  ص وإذا رأينا أن رسول اهللا ,أفضلية ومتييز مايلٍّ عىل غريهم من الناس
ام أوضحنا يف بل ك ,فإن ذلك مل يكن بسبب قرابته له ,يمّت إليه بصلة قرابة من مخس الغنائم

زوجاته ومجيع املستحقني و يقسم مخسه بني أقربائه ص بل كان رسول اهللا ,الصفحات املاضية
ِالبْنَتِِه  ص َقَسَم َرُسوُل اهللاِ ويف هذا اإلطار مثًال  ,من الرجال والنساء من املسلمني

ىِب َطالٍِب مِ  ‘َفاِطَمةَ 
َ
ْ َوْسٍق َولَِعىِلِّ بِْن أ َ َ َوْسٍق ِمْنَها ئََة َوْسٍق وَ اِمَئ َساَمَة بِْن َزْيٍد ِمَئ

ُ
أل

َوَقَسَم  –هذا مع أن لم يكن من بين هاشم وال ح من قريش أصالً  –مَخُْسوَن َوْسًقا نًَوى 
ىِب بَْكٍر 

َ
ْ َوْسٍق َوأل َ َ بِْن نُِقيٍم ِمَئ ِ قَُحافََة َكَذلَِك لِِعي

َ
ْ َوْسٍق وذكروا مَجَاَعًة ِمنَ بِْن أ َ  ِماَث

وفعل األمر ذاته يف تقسيم غنائم هوازن وحنني حيث  ,الرَِّجاِل َوالنَِّساءِ َقَسَم لَـُهْم ِمْنَها
املؤلفة قلوهبم وكانوا أرشافًا من أرشاف الناس يتألفهم ويتألف هبم  ص أعطى رسول اهللا

يد بن أيب فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعري وأعطى ابنه معاوية مائة بعري وأعطى يزقومهم 
مل يكن لبني  ص وبعد رسول اهللا ,سفيان مائة بعري وأعطى عباس بن مرداس مخسني بعرياً 

أي سهم مايلٍّ  –سواء كانت حكومات حّق أم باطل  –هشام خالل مجيع احلكومات املتعاقبة 
  .وانتساهبم لبني هاشم ص خاصٍّ ينالونه ملجرد كوهنم من أرسة النبي

ن الدواوين وفرض العطايا فأعطى العطايا عىل وإذا وجدنا أنه يف زم ن عمر عندما دوَّ
فإن  ,أكثر من غريهم ص أقاربهو السابقة يف اإلسالم واملنزلة يف الدين فأعطى زوجات النبي

عمله هذا كان خمالفًا بشكل واضح لروح املساواة يف رشيعة اإلسالم وقد ذكر املؤرخون أنه ندم 
ويف  .غب يف تغيري تلك السنة اخلاطئة ولكن األجل مل ُيْمِهْلهُ رو عىل عمله هذا يف آخر عمره

                                                 
, السنن الكربى, ج −١ , ٢النبوية, قسمة أسهم خيرب, ج , وانظر ابن هشام, السرية٣٤٠, ص٦انظر البيهقيُّ

ِجُم)٣٥٢ – ٣٥٠ص   . (املَُرتْ

ِجُم)٣٩٢,  ص ٢ابن هشام, السرية النبوية, ج −٢  . (املَُرتْ
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مل يكن ألحد من بني هاشم أدنى متيُّز عىل سائر  ÷ حكومة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
 ص ومطيعًا لرسول اهللا ,وال غرو فقد كان عيلٌّ تابعًا لدين اهللا َعّز َوَجّل  ,املسلمني يف أي يشء
 ,يميِّز وال يفضل أحدًا من قرابته عىل سائر املسلمني يف أمر األموال ص ومل يكن رسول اهللا

ولو كان ملثل هذا التمييز املاّيل لبني هاشم عىل  ,وكان عيلٌّ أْعَلَم الناس بحقائق اإلسالم واإليامن
  .غريهم أصٌل لعمل عيلٌّ به بال ريب

ُيَعدُّ من أقدم ما وصل إلينا الذي (» املصنَّف«يروي عبد الرزاق بن مهام الصنعاين يف كتابه 
بترصيح علامء  –كان و هـ٢١١هـ وتويف عام ١٢٦من كتب احلديث والفقه إذ إن مؤلفه ولد عام 

لُْت  :ن اخكوري عن قيس بن مسلم اجلديل قالـع«روايًة بسنده  ),شيعي املذهب −الرجال
َ
َسأ

ََنِفيَِّة) 
ْ
ِّ (ابِْن احل ِد بِْن يلَعِ ََسَن ْنَن حُمَمَّ ِ َيَعاىَل:احلْ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن ﴿ َقْن َقْوِل ابَّ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

ِ ُخَُسُهۥ َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ مٍ  ﴾َشۡ ْغَيا َواْآلِخَرةِ  ،َقاَل: َهَذا ِمْفَتاُح الَكَ ُّ ِ ا َ  ِبَّ ِي الُْقْر ِ  ،َولِلرَُّسوِل، َو

ِ َصىلَّ اهللاُ  ْهَمنْيِ قَاَل َقائٌِل: َسْهُم ِذي َفاْخَتلَُفوا َنْعَد َوَفاةِ َرُسوِل ابَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم يِف َهَذيِْن السَّ
َلِي َ لَِقَرابَِة اخلْ َ لَِقَرابَِة اجَّيِبِّ َصىلَّ اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم َوَقاَل َقائٌِل: َسْهُم ِذي الُْقْر َفِة، الُْقْر

ٍد َصىلَّ اهللاُ  ْصَحاِب حُمَمَّ
َ
ُي أ

ْ
َْيِل َواْجَتَمَع َرأ

ْ
ْهَمنْيِ يِف اخل ْن جَيَْعلُوا َهَذيِْن السَّ

َ
 َعلَْيِه َوَسلََّم أ

ِ بَْكٍر وَُقَمرَ 
َ
ِ، َواَكَن َذلَِك يِف ِخَالَفِة أ ةِ يِف َسبِيِل ابَّ و حديث ابن إسحق عن . َوالُْعدَّ

ُ ) ÷(أي اإلمام حممد اكاقر  جعفر أ َ منع عليَّاً أن يعمل فيه ما  يعين:[ ؟هُ عَ نَ ا مَ مَ : فَ قُلُْت 
ىَع َعلَْيِه ِخَالُفُهَما َكرَِه َواهللاِ  :َقاَل  برأيه؟] ْن يُدَّ

َ
وقد روى  .»[أي خالف أ بكر وعمر] أ

  »).١٣٦/ص٢هـ) أيضًا هذا احلديث يف كتابه (ج٣٢١الطحاوي (
مل يكن ذلك ذلك ألن أمري املؤمنني عليًا  ,أبداً  ÷ لكننا ال نقبل بمثل هذا االدعاء عن عيل 

باَع سنة رسول اهللادَ الشخص الذي يَ  وقد  .عمرو ليتبع رأي أيب بكر ص ُع كتاَب اهللا ويرتُك اتِّ
جاء يف األحاديث الصحيحة والتواريخ املعتربة أنه ملا اعرتض طلحة والزبري عىل عيلٍّ لعدم 

                                                 
الرشح بني املعقوفتني  . [املرتجم: ٩٤٨٢ , حديث٢٣٨ص , ٥ج  ,املصنَّف ,عبد الرزاق بن مهام الصنعاين −١

]. ٢٧٧و ٢٣٤صص , ٣ ج رشح معاين اآلثار,ه مستفاد من الرواية التي أخرجها الطحاوي يف كتاب
ِجُم)  (املَُرتْ
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 :÷ َقاَل  !ُفْعِطيَنا ُقَمرُ  َقاَال لَيَْس َكَذلَِك اَكنَ «و ,اتباعه يف تقسيم األموال سنة أيب بكر وعمر
لَيَْس اَكَن اجَّيِبُ  :÷ َفَقاَل  .َفَسَكَتا ؟ص َفَما اَكَن ُفْعِطيُكَما َرُسوُل اهللاِ 

َ
َفْقِسُم َننْيَ  ص  أ

ِويَّةِ  َباِع ِعْنَدُكَما  ص فَُسنَُّة َرُسوِل اهللاِ  :فقال هلما .َغَعمْ  :َقاَال  ؟الُمْسلِِمنَي بِالسَّ َ بِاِاليِّ ْو
َ
ْم أ

َ
أ

  .»ص ُسنَُّة َرُسوِل اهللاِ  :َقاَال  ؟ُسنَُّة ُقَمرَ 
ْفَضْت إيَِلَّ [أي اخلالفة] َغَظْرُت يِف كَِتاِب اهللاِ وُسنَِّة « :وقال هلام رصحيًا يف موقف آخر

َ
ا أ َفلَمَّ

يُِكَما
ْ
ْحَتْج إىَِل َرأ

َ
َبْعُتُه ولَْم أ ِ َعلَْيِه وايَّ

ْمَضْيُت َما َدالَّ
َ
ِ َفأ ِ ِي َلرْيُِكَما فِيِه وَال  َرُسو

ْ
ولَْو َوَقَع  َرأ

نَِّة بُْرَهانُُه واْحِتيَج إِىَل الُمَشاَوَرِة ِفيِه لََشاَوْرتُُكمَ  ا ُحْكٌم لَيَْس يِف ِكتَاِب اِهللا َنيَانُُه وَال يِف السُّ
ْحُكْم فِيِه بَاِدئَ ِفيِه و

َ
ْمٌر لَْم أ

َ
ْسَوةُ َفإِنَّ َذلَِك أ

ُ
ا الَقْسُم َواأل مَّ

َ
ْغُتَما َرُسوَل  أ

َ
نَا وأ

َ
بَْدٍء َقْد وََجْدُت أ

يِيِه اكاِطُل ِمْن َننْيِ يََديِْه  ص اهللاِ 
ْ
ِي ال يَأ َّ حَيُْكُم بَِذلَِك وكَِتاُب اهللاِ نَاِطٌق بِِه وُهَو الِكَتاُب ا

  .»وال ِمْن َخلِْفِه َيزْنِيٌل ِمْن َحِكيٍم مَحِيدٍ 
 :شخصية الفريدة وصوت العدالة اإلنسانية القائلأوليس عيلٌّ هذا هو تلك ال ,وال غرو

ْسلُُبَها«
َ
َ اَهللا يِف َغْملٍَة أ ِ ْع

َ
ْن أ

َ
ْفَالكَِها بَلَ أ

َ
َْت أ ـْبَعَة بَِما حتَ َم السَّ ِ َقا

َ
ْعِطيُت األ

ُ
 َواهللاِ لَْو أ

  ).من هنج البالغة ٢١٩اخلطبة ( ?»ِجلَْب َشِعرَيٍة َما َفَعلُْتهُ 
مام الذي ال نظري له الذي أجاب طائفًة من أصحابه اقرتحت عليه أوليس عيلٌّ هو ذلك اإل

قريش عىل املوايل و يفضل أرشاف العرب عىل غريهمو أن يعطي الناس شيئًا من هذه األموال
ْطلَُب اجَّرْصَ « :والعجم ليستميل بذلك قلوب من خيشى خمالفتهم فأجاهبم قائالً 

َ
ْن أ

َ
ُمُروىيِّ أ

ْ
تَأ

َ
أ

ْمٌ َال  ؟؟باجَلْورِ  َماءِ جنَ ْفَعُل َما َطلََعْت َشْمٌس َوما َالَح يِف السَّ
َ
َواهللاِ لَْو اَكَن َمالُُهْم يِل  .َواهللاِ َما أ

ْمَوالُُهمْ 
َ
فهل يعقل أن يقبل مثل هذا الشخص بحرمان  ?»؟!لََواَسْيُت بَيَْنُهْم َوَكْيَف َوإِغََّما يِهَ أ

نة أيب بكر وعمر [أو خوفًا من أن ُيتَّهم ذوي القربى من حق رشعي ثابت هلم اتباعًا لس
                                                 

ِجُم) ٩١, ص ١١الوسائل, ج  مستدركالنوري الطربيس,  −١  نقًال عن دعائم اإلسالم. (املَُرتْ
بحار نقًال عن شيخه أيب جعفر اإلسكايف, واملجليس,  ٤١, ص٧ابن أيب احلديد, رشح هنج البالغة, ج −٢

ِجُم)نقالً  ٢٢ −٢١, ص٣٢األنوار, ج   عنهام. (املَُرتْ
, خطبة ١٨٣, وبلفظ قريب منه: هنج البالغة, ص ١٧٦ص ,للمفيد  األمايل, و١٩٤ص  ,للطويس  األمايل −٣

ِجُم)ملا عوتب عىل التسوية يف العطاء ÷من كالم له : و١٢٦رقم   . (املَُرتْ
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  .معاذ اهللا ونستجري باهللا من هذا املقال ?!بمخالفتهام]
مل يميز خالل سريته الرشيفة بني  ص نرجع إىل موضوعنا حيث كنا نقول إن رسول اهللا

 بعض من –مكان اإل قدر –ال بل كان حيرمهم  ,أقربائه بأي عطاء مايلٍّ خاص هبمو هاشم
  :ومن مجلة ذلك ,أو حيرم عليهم بعض ما كان مباحًا لآلخرين ,لآلخرين منحها التي اتاالمتياز
  جاء يف سنن البيهقي الكربى: −١
نَّ َقْبَد اهللاِ ْنَن َقْبِد اهللاِ بِْن احَلارِِث بِْن نَْوَفِل بِْن َقْبِد «

َ
َقْن َمالٍِك َعِن ابِْن ِشَهاٍب أ

ثَهُ  لِِب َحدَّ نَّ َقْبَد ا :الُمطَّ
َ
ثَُه َقاَل أ لِِب ْنَن َربِيَعَة بِْن احَلارِِث َحدَّ اْجَتَمَع َربِيَعُة ْنُن احَلارِِث  :لُمطَّ

لِِب [عّم اجيّب]َفَقاالَ  لَْو َنَعْثَنا بَِهَذيِْن الُغالََمنْيِ َقاَل ىِل  :[ابن عم اجيّب] َوالَعبَّاُس ْنُن َقْبِد الُمطَّ
يَا َما يَُؤدِّى اجَّاُس َفلَكَّ  ص َولِلَْفْضِل إىَِل َرُسوِل اهللاِ  دَّ

َ
َدَقاِت َفأ ِ الصَّ َرُهَما بَلَ َهِذه مَّ

َ
َماهُ َفأ

َ اُهللا َقْنُه فََوقَ  ِ ىِب َطالٍِب َر
َ
ُّ ْنُن أ َصابَا َما يُِصيُب اجَّاُس َفَبيَْنَما ُهَما يف َذلَِك إِْذ َدَخَل بَلِ

َ
َف وَأ

ُّ نْ  ُ َفَقاَل بَلِ َ َ اُهللا َقْنهُ َعلَْيِهَما َفَذَكَرا  ِ ىِب َطالٍِب َر
َ
 َيْفَعالَ َفَواهلِلِ َما ُهَو بَِفاِعلٍ   الَ  :ُن أ

َواهللاِ َما تَْصَنُع َهَذا إِالَّ َغَفاَسًة ِمْنَك َعلَْيَنا َفَواهلِلِ لََقْد نِْلَت  :اْغَتَحاهُ َربِيَعُة ْنُن احَلارِِث َفَقاَل 
ا  َفما نَِفْسَناهُ َقاَل  ص ِصْهَر َرُسوِل اهللاِ  ْرِسلُوُهَما َفاْغَطلََقا َفاْضَطَجَع َفلَمَّ

َ
بُو َحَسٍن الَقْرُم أ

َ
نَا أ

َ
أ

َخَذ بِآَذانَِنا ُعمَّ َقاَل  ص َصىلَّ اجَّيِبُّ 
َ
َّ َجاَء َفأ ْخرَِجا َما «:َسَبْقَناهُ إىَِل احُلْجَرةِ َفُقْمَنا ِعْنَدَها َح

َ
أ

َرانِ  ا َوُهَو يَْوَمئٍِذ ِعْنَد َزْيَنَب بِْنِت َجْحٍش َفَتَوالَكَْنا الالَكََم ُعمَّ ُعمَّ َدَخَل َفَدَخلَْنا َعلَْيهَ  .»ترَُصِّ
َحُدنَا َفَقاَل 

َ
ْوَصُل اجَّاِس َوَقْد بَلَْغَنا اجِّاَكَح َفِجْئَناَك  :تََكلََّم أ

َ
َمنُّ اجَّاِس وَأ

َ
نَْت أ

َ
يَا َرُسوَل اهللاِ أ

َدقَ  َرنَا بَلَ َنْعِض َهِذهِ الصَّ َْك َما يَُؤدِّى اجَّاُس َونُِصيَب َكَما يُِصيُب اجَّاُس حِكَُؤمِّ َ ِ َي إ اِت َفُنَؤدِّ
َْنا ِمْن َوَراءِ  َ ِ َ اُهللا َقْنَها تُلِْمُع إ ِ ْن نَُكلَِّمُه وََجَعلَْت َزْيَنُب َر

َ
َرْدنَا أ

َ
َفَسَكَت َطِويالً َفأ

ْن الَ 
َ
ْوَساُخ اجَّاِس  َدَقَة الَ إِنَّ الصَّ «:تَُكلَِّماهُ ُعمَّ قَاَل   احلَِجاِب أ

َ
ٍد إِغََّما يِهَ أ   .»تَنَْبيِغ آلِل حُمَمَّ

                                                 
(كتاب  »األموال«كتابه . وروى أبو عبيد القاسم بن سالم يف ٣٢, ص ٧البيهقي, السنن الكربى, ج  −١

إِنَّ ( صاخلمس, باب سهم ذي القربى من اخلمس) القصة ذاهتا هبذا التفصيل والتوضيح لسبب قوله 
َدَقَة الَ َتنَْبغِ  ٍد إِنََّام هِ  يالصَّ ). وأفضل دليل عىل أن حتريم الصدقة عىل آل حممد وبني َأْوَساُخ النَّاسِ  َي آلِل ُحمَمَّ

مل جيعل خالل حياته أيًا من  صهو هذه القصة وأنه  صتصًا بزمن حياة رسول اهللا هاشم إنام كان أمرًا خم
عىل  ÷بني هاشم عامًال عىل الزكاة ومل يوهلم عىل األمصار إال تلك املدة القصرية التي وىلَّ فيها عليًا 



    
 

 
 

  اخلمس من اكيت وأهل صاجيب استفادة: اخكا الفصل

ثيَِن َقْبُد اهللاِ ْنُن ُقَبْيِد اهللاِ بِْن الَعبَّاِس « ):٣٢− ٣١/ ص٧ج(ويف الكتاب نفسه  −٢  َحدَّ
َ اُهللا َقْنُهَما يِف فِْتَيٍة ِمْن  :َقاَل  ِ َواهللاِ َما  :بيَِن َهاِشٍم َفَقاَل ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد ابِْن َقبَّاٍس َر

َنا َرُسوُل اهللاِ  ٍء ُدوَن اجَّاِس إِالَّ ثَالٍَث  ص اْخَتصَّ ْ َ
ِ ْن الَ  :ب

َ
َمَرنَا أ

َ
ْن نُْسبَِغ الُوُضوَء وَأ

َ
َمَرنَا أ

َ
أ

َدَقَة َوالَ ُغزْنَِي احُلُمَر بَلَ اخَلْيلِ  ُكَل الصَّ
ْ
  .«نَأ

ر بأمر ه وهو أن أكل  ,ام ورضوريٍّ لفهم ما سيأيت من موضوعاتهنا من الالزم أن نذكِّ
يف الروايات املنقولة عن أهل البيت إنام هو عمل مكروه و الصدقة الذي ورد ذمُّه يف هذه األحاديث

والدليل الواضح عىل ذلك أنه ُجِعل رديفًا ألمور هي باالتفاق مكروهة وليست  ,وليس حمّرماً 
  .كام سيأيت توضيحه الحقًا إن شاء اهللا .وترك إسباغ الوضوء حمرمة مثل نزو احلُُمر عىل اخليل

                                                                                                                          
األمصار فنجد أن أكثر والته عىل  ÷اليمن وأمره بأخذ الصدقات من أهلها, أما يف زمن خالفة عيلٍّ 

كانوا من بني هاشم وقد أوكل إليهم مهمة جباية أموال الزكاة من أهاليها, فقد وىل أوالد عمه العباس 
عىل  »قثم بن العباس«عىل اليمن و »عبيد اهللا بن العباس«عىل البرصة و »عبد اهللا بن عباس«مجيعًا, فوىلَّ 

بن وهب بن هبرية  جعدة« ]:هاين بنت أبى طالبم [أ أختهابن عىل املدينة, ووىلَّ  »معبد بن العباس«مكة و
 عىل خراسان وأمره بجباية الزكاة واخلراج من أهلها. »املخزومي

من طبعة قم: مؤسسة آل البيت,  ٢٧٠, ص٩ج) طبع أمري هبادر, [أو ٣٦, ص٢ويف وسائل الشيعة (ج −١
َض «هـ]: ١٤٠٩ ِيسُّ ِيف َصِحيَفِة الرِّ إِنَّا َأْهُل  :صبِإِْسنَاِدِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللاِ  ÷ا الَفْضُل ْبُن احلََسِن الطَّْربِ

َدَقُة َوُأِمْرَنا بِإِْسَباِغ الُوُضوِء َوَأْن َال ُننِْزَي ِمحَارًا َعَىل َعتِيَقةٍ   ». َال َنْمَسَح َعَىل ُخفٍّ , وَبْيٍت َال َحتِلُّ َلنَا الصَّ
يف باب صالة اجلامعة, ضمن بيانه  ]٢٧٢[ص » كرىالذ«ذكر املرحوم الشهيد األول يف كتابه الفقهي  −٢

 لالختالف حول تقديم القريش واهلاشمي لإلمامة ما ييل:
وجعل أبو الصالح بعد األفقه القريش, وابن زهرة جعل اهلاشمي بعد األفقه (وابن محزة جعل «... 

يل بن بابويه وابنه وسّالر وكذا املرتىض وابن اجلنيد وع ,األرشف بعد األفقه) ويف النهاية مل يذكر الرشف
ق) يف املعترب وذكر ذلك يف الشـرائع  وابن إدريس والشيخ نجيب الدين حييى بن سعيد وابن عمه (املحقِّ

وكذا الفاضل (العالمة احليل) يف املختلف, وقال إنه املشهور, يعني تقديم اهلاشمي. ونحن مل نره  ,وأطلق
مسندًا بطريق غري معلوم من قول النبي صىل اهللا عليه وآله:  مذكورًا يف األخبار إال ما روى مرسًال أو

وهو عىل تقدير تسليمه غري رصيح يف املدعى. نعم هو مشهور يف التقديم يف » قدموا قريشًا وال تقدموها«
 ».صلوة اجلنازة كام سبق من غري رواية يدل عليه
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عندما فاضت عليه األموال الطائلة من  ,مل يكن له يف آخر عمره ص رغم أن رسول اهللا − ٣
مع ذلك كان حيتاط جدًا يف  ,‘ إال ابنة واحدة هي فاطمة ,الغنائم كغنائم خيرب وُحنَـْني وأمثاهلام

حتى أن تلك  ,رتز من بذل أي مقدار إضايف أو زائد من املال حلبيبتهموضوع بذل املال البنته وحي
عن إعطائها  ص ملا طلبت من أبيها خادمًة تساعدها يف أعامل املنزل امتنع رسول اهللا ‘ املعصومة

كام رويت »  ‘تسبيحات فاطمة الزهراء«ذلك وعلَّمها بدالً من ذلك قراءة التسابيح املعروفة بـ 
   :قال ,»الفقيه  حيرضه  ال  من«ام رواه الشيخ الصدوق يف كتابه مثل ,تب املوثقةهذه القصة يف الك

ِمرَي الُمْؤِمننَِي «
َ
نَّ أ

َ
  َقاَل  ÷َو ُروَِي أ

َ
ثَُك َقينِّ وَقْن َفاِطَمَة لِرَُجٍل ِمْن بيَِن َسْعٍد: أ َحدِّ

ُ
َال أ

 َّ غََّها اَكنَْت ِعْنِدي َفاْسَتَقْت بالِقْرَبِة َح
َ
لَْت الزَّْهَراءِ ك َّ جَمِ َ َح ثََّر يِف َصْدرَِها وَطَحَنْت بِالرَّ

َ
 ك

َصاَنَها 
َ
َّ َدكَِنْت عَِياُنَها َفأ َْت الِقْدرِ َح

َ
ْوَقَدْت حت

َ
َّ اْلرَبَّْت عَِياُنَها وأ يََداَها وَكَسَحِت اَكْيَت َح

 
َ
بَاِك َفَسأ

َ
َيْيِت أ

َ
نِْت فِيِه ِمْن ِمْن َذلَِك رُضٌّ َشِديٌد َفُقلُْت لََها لَْو أ

َ
حْكِِه َخاِدماً يَْكِفيِك َحرَّ َما أ

تَِت اجَّيِبَّ 
َ
َفْت َفَعلِمَ   َفوََجَدْت  ص َهَذا الَعَمِل َفأ اثاً َفاْسَتْحَيْت َفانرَْصَ غََّها َقْد  ص ِعْنَدهُ ُحدَّ

َ
ك

َالُم عَ  ُْن يِف حِلَافَِنا َفَقاَل السَّ لَْيُكْم َفَسَكْتَنا واْسَتْحَييَْنا لَِماَكنَِنا َجاَءْت حِلَاَجٍة َفَغَدا َعلَْيَنا وحنَ
ْن 

َ
َالُم َعلَْيُكْم َفَخِشيَنا إِْن لَْم نَُردَّ َعلَْيِه أ َالُم َعلَْيُكْم َفَسَكْتَنا ُعمَّ َقاَل السَّ ُعمَّ َقاَل السَّ

ُ وإِالَّ  َ ِذَن 
ُ
َالُم يَا َفْنرَصَِف وَقْد اَكَن َفْفَعُل َذلَِك َفيَُسلُِّم ثََالثاً َفإِْن أ  انرَْصََف َفُقلَْنا وَعلَْيَك السَّ

ْمِس ِعْنَد 
َ
َرُسوَل اهللاِ اْدُخْل َفَدَخَل وَجلََس ِعْنَد ُرُءوِسَنا ُعمَّ َقاَل يَا َفاِطَمُة َما اَكنَْت َحاَجُتِك أ

نَا 
َ
ِ َفُقلُْت أ

ْ
ْخرَْجُت َرأ

َ
ْن َفُقوَم َفأ

َ
ْبُه أ ٍد َفَخِشيُت إِْن لَْم جُنِ ْخرِبَُك يَا َرُسوَل اهللاِ إِغََّها حُمَمَّ

ُ
َواهللاِ أ

 َّ لَْت يََداَها وَكَسَحِت اَكْيَت َح َّ جَمِ َ َح ثََّر يِف َصْدرَِها وَجرَّْت بِالرَّ
َ
َّ ك اْسَتَقْت بِالِقْرَبِة َح

 َ َّ َدكَِنْت عَِياُنَها َفُقلُْت ل َْت الِقْدرِ َح
َ

ْوَقَدْت حت
َ
حْكِِه اْلرَبَّْت عَِياُنَها وأ

َ
بَاِك َفَسأ

َ
َيْيِت أ

َ
َها لَْو أ

َعلُِّمُكَما َما ُهَو َخرْيٌ لَُكَما ِمَن 
ُ
 فََال أ

َ
نِْت فِيِه ِمْن َهَذا الَعَمِل َقاَل أ

َ
َخاِدماً يَْكِفيِك َحرَّ َما أ

ْرَبعاً وثََالعنَِي تَْكبرَِيةً وَسبَِّحا
َ
َا أ َخْذُيَما َمَناَمُكَما َفَكربِّ

َ
ثََالثاً وثََالعنَِي تَْسبِيَحًة  اخَلاِدِم إَِذا أ

ْخرََجْت َفاِطَمُة 
َ
ِْميَدةً َفأ

َ
َسَها وَقالَْت َرِضيُت َعِن اهللاِ وَقْن  ÷وامْحََدا ثََالثاً وثََالعنَِي حت

ْ
َرأ

 ِ ِ ِ َرِضيُت َعِن اهللاِ وَقْن َرُسو ِ   .»َرُسو

                                                 
, من ٣٢١ −٣٢٠, ص١أو ج, جريةمن طبعة سالك احل ٨٨ص, الفقيه  حيرضه  ال  من, الشيخ الصدوق −١

ِجُم)٤−١هـ [١٤١٣مؤسسة انتشارات إسالمي,  ,طبعة قم  ]. (املَُرتْ
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قد أصبحت فيه ذات  هذه القصة وقعت بالتأكيد بعد معركة بدر ويف زمن كانت فيه فاطمة
 ,أي حصلت بعد زمن الفتوحات وتدفق الغنائم عىل بيت املال ,عيال وأرهقتها األعامل املنزلية

ومل يرتِض أن يميَِّزها  ,أن يعطي البنته احلبيبة الوحيدة َأَمًة ختدمها ص ومع ذلك أبى رسول اهللا
  !!عن غريها بمثل هذا العطاء البسيط للغاية

ِّ بِن مو الرَِّضا« »ر العقبىذخائ«َويف كتاب  −٤ ِة يلَعِ َقْن  ÷ َعِن حرضة ثاِمِن األئِمَّ
ِّ بِْن احُلَسنْيِ  ْسَماُء بِْنُت ُقَميٍْس َقالَْت  :َقاَل  ÷ آبَائِِه َقْن يلَعِ

َ
ثَتيِْن أ ُكْنُت ِعْنَد َفاِطَمَة  :َحدَّ

تَِك إِْذ َدَخَل عليها اجيبُّ  ِ ُقُنِقَها قَِالَدةٌ  ص َجدَّ ِ َطالٍِب  َو
َ
ُّ ْنُن أ َ بَِها يلَعِ َ

 ÷ ِمْن َذَهٍب أ
ه َفَقاَل اجَّيِبُّ  ُ ِمْن َسْهٍم َصاَر إ َ ْن َفُقوَل اجَّاُس َفاطمُة بِْنُت  !يَا بُنَيَّةُ  :ص اْشرَتَاَها 

َ
َال َيْغرَتِّي أ

ٍد َوَعلَْيِك ِكَاُس اجَلَبابَِرةِ  َْوِمَها َواْشرَتَْت باخكََّمِن َرَقَبًة َفَقَطَعْتَها لَِساَعتِها وَ  !حُمَمَّ ِ َباَقْتَها 
ْقَتَقْتَها

َ
   .»َفرُسَّ  ص فبلَغ َرُسوَل اهللاِ  .ُمْؤِمَنًة َفأ

َ َرُسوِل اهللاِ « :ويف الكتاب ذاته أيضًا [أي ذخائر العقبى] −٥  :َقاَل  ]ص َقْن ثَْوَباَن [َمْو
َ  ص قدم َرُسوُل اهللاِ 

َ
ُ َفأ َ واكن من خدة رسول اهللا إذا رجع من سفٍر أن (  َفاِطَمةَ ِمْن َغَزاٍة 

ى بَلَ احَلَسِن َواحُلَسنْيِ قُلَْبنْيِ  بَابَِها َفإَذا ُهَو َفْمَسُح بَلَ  )يبدأ بزيارة بيت فاطمة
َ
ِمْن  َوَرأ

ةٍ  َ  ص َفرََجَع رسوُل اهللاِ فِضَّ نَُّه ل
َ
ْت َفاِطَمُة َذلَِك َظنَّْت ك

َ
ا َرأ ْجِل َما َفلَمَّ

َ
ْم يَْدُخْل َعلَْيَها ِمْن أ

                                                 
العالمة احلافظ حمب الدين أمحد وهو تأليف ». ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى«اسم الكتاب الكامل:  −١

 هـ) (املرتِجم).٦٩٤الشيعي ( بن عبد اهللا الطربي
. [املرتجم: واحلديث موجود يف ٥١ص يف مناقب ذوي القربى,  خائر العقبىذالطربي, الدين املحب  −٢

) ٤٥−٤٤, ص٢(ج» ÷عيون أخبار الرضا «) َورواه الشيخ الصدوق يف ٨٢(ص ÷صحيفة الرضا 
 ].٢٧ص, ٤٣ج ,بحار األنوارونقله املجليس يف 

حلديث. واجلملة صحيحة هذه اجلملة املعرتضة من كالم املؤلف األستاذ قلمداران وليست جزءًا من ا −٣
 املعنى ومروية يف أحاديث كثرية. (املرتِجم). 

َفإَِذا «هكذا يف األصل, وال معنى له, ولعل الصواب ما جاء يف مصادر أخرى: »  َفإَذا ُهَو َيْمَسُح َعَىل َباِهبَا « −٤
 ب). (املرتِجم)الكساء من الشعر (كام يف لسان العر»: املِْسُح «وَ » ُهَو بِِمْسٍح َعَىل َباِهبَا

ةٍ «قوله  −٥  واحلُسني احلَسن َحلَّت فاطمة إنَّ : َثْوبان حديث ويف»: «النهاية«قال ابن األثري يف »: ُقْلَبْنيِ ِمْن فِضَّ
ة من بُقْلَبني  (املرتِجم)». .الِسوار: الُقْلب, فِضَّ
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بِيَّاِن َفَقَسَمْتُه بَيْ  بِيَّنْيِ َفَقَطَعْتُهَما َفَبىَك الصَّ رْتَ َونََزَعْت الُقلَْبنْيِ ِمْن الصَّ ى َفَهَتَكْت السِّ
َ
َنُهَما َرأ

َخَذهُ َرُسوُل اهللاِ  ص َفاْغَطلََقا إىَِل َرُسوِل اهللاِ 
َ
يَا ثَْوَباُن  :ْنُهَما َفَقاَل مِ  ص َوُهَما َفْبِكَياِن َفأ

ْهُل َنْيٍت بِالَمِديَنِة  -اْذَهْب بَِهَذا إىَِل بيَِن فَُالٍن 
َ
َوِسَواَريِْن  َفاْشرَتِ لَِفاِطَمَة قَِالَدةً ِمْن َعَصٍب  -أ

ْهُل بَييِْت َوَال 
َ
ْن يَْذَهبوا َطيَِّباتِِهْم يِف َحيَ  ِمْن َخٍج َفإِنَّ َهُؤَالءِ أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ْغَياأ ُّ   .»!اتِِهْم ا

ًة فرأى بل فاطمة بعَض  ص أن رسول اهللاويف قصة أخرى مشاهبة أيضًا  قَِدَم ِمْن َسَفٍر مرَّ
َمَسَكَتنْيِ ِمْن َورٍِق َوقَِالَدةً َوقُْرَطنْيِ َوِسرْتاً ِكَاِب اَكْيِت] فعرفت بوجهه الغضب احليلِّ والزينِة [

رْتَ َفَبَعَثْت بِِه إىَِل َرُسوِل اهللاِ  من ذلك َفزَنََعْت قَِالَدَيَها  ص َوقُْرَطْيَها َوَمَسَكَتْيَها َونََزَعِت السِّ
 ُ َ َالَم َوَيُقوُل اْجَعْل َهَذا يِف َسبِيِل اهللاِ  :َوَقالَْت لِلرَُّسوِل قُْل   َعلَْيَك ابْنَُتَك السَّ

ُ
تَاهُ  .َيْقرَأ

َ
ا أ َفلَمَّ

بُوهَ « :ص َقاَل 
َ
بُوَها .اَفَعلَْت فَِداَها أ

َ
  .»ثََالَث َمرَّاٍت  .َفَعلَْت فَِداَها أ

                                                 
اشَرتِ لَفاطَِمة ِقالَدًة من َعْصب, «ْوَبان: وفيه أنه قال لثَ «قال ابن األثري يف النهاية: »: ِقَالَدًة ِمْن َعَصٍب « −١

: إن مل تكن الثياَب اليامنِيََّة فال أْدِري ما ِهي, وما َأَرى أنَّ »املََعامل«قال اخلطَّايبُّ يف  »:وِسواَرين من عاج
 بفتح الصاد, وهي »الَعَصب«الِقَالَدة تكون منها. وقال أبو موسى: َحيتمل ِعنِدي أن الراوية إنام هي 

ر, فيحتمل أهنم كانوا يأخُذون عصب بعض احليوانات  أْطناب َمفاصل احليوانات, وهو يشٌء ُمَدوَّ
الطَّاهَرة فيقطعونه وجيعلونه ِشبه اخلرز, فإذا َيبِس َيتَّخذون منه الَقالئد, وإذا جاز وأمكن أن ُيتَّخذ من 

لحفاة وغريها األْسورةُ  قال:  ب أْشباهها خرز ُتنْظم منه القالِئد.جاز وأمكن أن ُيتَّخذ من عَص  ,ِعظام السُّ
ى فَرس فِرَعون, ُيتَّخذ منها اخلََرز وَغُري  ثم ذكر يل بعُض أْهِل الَيمن: أن الَعَصب ِسنُّ دابَّة َبْحِريَّة تَسمَّ

 انتهى. (املرتِجم)». اخلََرز من نِصاِب ِسكِّني وغريه, ويكون أبيَض.

− ٤٥١, ١جم: واحلديث مروي من طرق الشيعة يف كشف الغمة: (. [املرت٥٢ − ٥١ صصبى, ذخائر العق −٢
), َومن طرق السنة ٨٩, ص٤٣) ونقله املجليس يف البحار (ج٢٠٤−٢٠٣), َوبشارة املصطفى (ص ٤٥٢

 )].٢٧٥, ص٥أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند (ج
 َقاَل «ويف آخره ) ٢٣٤هذا احلديث رواه الشيخ الصدوق يف األمايل (املجلس احلادي واألربعون, ص  −٣

اٍت  (ص): ْنَيا َتْعِدُل  ,َفَعَلْت فَِداَها َأُبوَها َثَالَث َمرَّ ٍد َوَلْو َكاَنِت الدُّ ٍد َوَال ِمْن آِل ُحمَمَّ ْنَيا ِمْن ُحمَمَّ َلْيَسِت الدُّ
َبَة َماٍء ُثمَّ َقا بن ورواه أيضًا ا». َم َفَدَخَل َعَلْيَهاِعنَْد اهللاِ ِمَن اخلَْريِ َجنَاَح َبُعوَضٍة َما َسَقى فِيَها َكافِرًا َرشْ

ابن شاهني يف مناقب فاطمة وأمحد عن  −كام قال  –) نقًال ٢٤٣, ٣» (املناقب«يف شهرآشوب املازندراين 
 . (املرتِجم)٨٧−٨٦, ص ٧٠. ورواه املجليس يف البحار, ج يف مسند األنصار



    
 

 
 

  اخلمس من اكيت وأهل صاجيب استفادة: اخكا الفصل

ونكتفي هبذا املخترص الذي  ,وسنته يف قرابته وأهل بيته ص تلك كانت سرية رسول اهللا
  .ذكرناه

بالنسبة إىل متييز أي فرد أو أي أرسة أو  ÷ أما سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
فقد كان  ;أوضح من أن حتتاج إىل رشح أو بيانأصحاب نسب معني يف تقسيم األموال فهي 

ِ إِْسَماِقيَل « :حرضته يقول دائامً  ْ ِجْد لُِو
َ
ِّ َغَظْرُت يِف كَِتاِب اهللاِ َفلَْم أ

ِ مثل قريش وبين (إ
ِ إِْسَحاَق  )هاشم ْ هود(بَلَ ُو ورغم أن أهم سبب ملعارضة بعض  .»َفْضالً  )بين إرسائيل وا

ل يف العطاء رشيفًا عىل مرشوف وال كان أ ÷ الناس لعيلٍّ  مر املال حيث مل يكن اإلمام يفضِّ
عربِّيًا عىل عجميٍّ وال أبيَض عىل أسوَد وال سيِّدًا عىل َعْبٍد ومل يكن يعِط أحدًا دينارًا زيادًة عىل 

وهلذا السبب بالذات لقي كل ما لقيه من أذى وعنت ومصائب إْذ إنه انتهج هذا النهج  !غريه
   د يف رشحه لنهج البالغة:كام يروي ابن أيب احلدي ,يوم خلالفته منذ أول

ِ َسْيٍف الَمَدائيِِنِّ َقْن فَُضْيِل بِْن اجَلْعِد َقالَرَوى «
َ
ِد بِْن أ ُّ ْنُن حُمَمَّ ْسَباِب اَكَن  :يلَعِ

َ
آَكُد األ

ِمريِ الُمْؤِمننَِي 
َ
ْمُر الَمالِ  ÷يِف َيَقاُعِد الَعَرِب َقْن أ

َ
ُل رَشِيفاً بَلَ َفإِنَّ  ،أ ُه لَْم يَُكْن ُفَفضِّ

وٍف    .»...َوَال َعَربِّياً بَلَ َعَجيِمٍّ  ،َمرْشُ
عندما اعرتض عليه طلحة والزبري ألنه مل يميزمها عىل غريمها يف العطاء بل ساوى  − ألف

ال َولكنكما « :وضوحو قال هلام بكل رصاحة ,بينهام وبني أيَّ فرد عاديٍّ من أفراد األمة
] جمدع بدرهم فما  رشيكاي يف اليف ء واهللا ال أستأثر عليكما َوال بل عبد [حب

                                                 
شارحًا  ÷ا للتواريخ املعتربة قال اإلمام عيل .  طبق١٩٧, ص٢ابن أيب احلديد يف رشحه لنهج البالغة, ج −١

َتنَا َوَدَخَل ِيف ِدينِنَا َواْسَتْقَبَل «برنامج عمل حكومته احلقة:  َق ِملَّ ُسوِل َفَصدَّ ِه َولِلرَّ َام َرُجٍل اْسَتَجاَب لِـلَّ َأيُّ
ِة َال َفْضَل ِقْبَلَتنَا َفَقِد اْسَتْوَجَب ُحُقوَق اِإلْسَالِم َوُحُدوَدُه َفَأْنُتْم ِعَبا ِويَّ ُد اهللاِ َواملَاُل َماُل اهللاِ ُيْقَسُم َبْينَُكْم بِالسَّ

ْنَيا لِْلُمتَّقِ  فِيِه ِألََحٍد َعَىل  ْ َجيَْعِل اهللاُ الدُّ َني َأْجرًا َأَحٍد َولِْلُمتَِّقَني ِعنَْد اهللاِ َغدًا َأْحَسُن اجلََزاِء َوَأْفَضُل الثََّواِب َمل
 ].٣٧, ص٧[رواه ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة, ج». ابًا َوما ِعنَْد اهللاِ َخْريٌ لِْألَْبرار[َجَزاًء] َوَال َثوَ 

ا َهَذا الَفْي «يف خطبة اليوم الرابع خلالفته:  ÷ثم قال  ُء َفَلْيَس ِألََحٍد َعَىل َأَحٍد فِيِه َأَثَرٌة َفَقْد َفَرَغ اهللاُ ِمْن  َفَأمَّ
[رواه ابن أيب احلديد يف ». هللاِ َوَأْنُتْم ِعَباُد اهللاِ املُْسلُِموَن َوَهَذا كَِتاُب اهللاِ بِِه َأْقَرْرَنا َوَلُه َأْسَلْمنَاِقْسَمتِِه َفُهَو َماُل ا

 .].١٨٤ص» حتف العقول«, َوابن شعبة احلراين يف ٤٠, ص٧رشح هنج البالغة, ج
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اي هذان َ َ   .»احلسن واحلسني  دونه ال أنا َوال َو
ُمُروىيِّ  :ملا عوتب بل التسوية يف العطاء ÷َومن الكم  ِ« :»هنج البالغة«جاء  −ب

ْ
تَأ

َ
أ

ْطلَُب اجَّْصـَر بِاجَلْورِ فِيَمنْ 
َ
ْن أ

َ
ُت َعلَْيهِ  أ ِّ مَّ  ؟!ُو

َ
ُطوُر بِِه َما َسَمَر َسِمرٌي َوَما أ

َ
َواهللاِ َال أ

ْماً  َماءِ جنَ ٌْم يِف السَّ َما الَماُل َماُل اهللاِ  .جنَ ْيُت بَيَْنُهْم َفَكْيَف َوإِغَّ   .»لَْو اَكَن الَماُل يِل لََسوَّ
ِد بْنِ ...« :و وسائل الشيعةويف روضة الكايف  −ج ِ َقْبِد اهللاِ  َقْن حُمَمَّ

َ
 ÷ُمْسلٍِم َقْن أ

ٌّ  :َقاَل  َ يلَعِ ِّ ا ُو ْعىَن َعلَْيِه ُعمَّ َقاَل  ÷لَمَّ
َ
ِّ َواهللاِ َما  :َصِعَد الِمْنرَبَ َفَحِمَد اَهللا وَأ

ِ َما إ
َ
أ

ْرَزُؤُكمْ 
َ
ْغُفُسُكمْ َفلَْتْصُدْقُكْم  ،ِمْن َفْيئُِكْم َهَذا ِدْرَهماً َما َقاَم يِل ِعْذٌق بِيرَْثَِب )٣(أ

َ
 ،أ

ِ َوُمْعِطَيُكمْ  ْوىِي َمانِعاً َغْف َفرَتَ
َ
ِْه َعِقيٌل َكرََّم اُهللا وَْجَهُه َفَقاَل  :َقاَل  ؟؟أ َ ِ  :َفَقاَم إ

ْسَوَد يِف الَمِديَنِة َسَواءً 
َ
َحٌد َفَتلَكَُّم َلرْيَُك  :َفَقاَل  ؟؟َفَتْجَعليُِن وَأ

َ
اْجلِْس َما اَكَن َهاُهَنا أ

ْو َيْقَوىَوَما َفْضلَُك 
َ
  .»َعلَْيِه إِالَّ بَِسابَِقٍة أ

أي أنه لو كان هناك فضٌل ألحد عىل أحد فهو التفاضل يف السابقة يف اإلسالم أو يف 
  .أجر كال األمرين عند اهللا وحده يوم القيامةو التقوى

يَِزيَد َقْن  َقْن َفْعُقوَب بْنِ  ..« :الكايف كتاب عن نقالً  األنوار بحار من الثامن املجلد يف –د 
ِد بِْن َجْعَفٍر الَعَقيِبِّ َرَفَعُه َقاَل  ِمرُي الُمْؤِمننَِي  :حُمَمَّ

َ
ْعىَن َعلَْيِه  ÷َخَطَب أ

َ
َفَحِمَد اَهللا وَأ

ْحَراٌر َولَِكنَّ اهللاَ  :ُعمَّ َقاَل 
َ
َمًة َوإِنَّ اجَّاَس لُكَُّهْم أ

َ
فَُّها اجَّاُس إِنَّ آَدَم لَْم يَِتْ َقْبداً َوَال أ

َ
 ك

ُ بََالٌء َفَصرَبَ يِف اخَلرْيِ َفَال َفُمنَّ بِِه بَلَ اهللاِ َعزَّ وََجلَّ  َ َل َنْعَضُكْم َنْعضاً َفَمْن اَكَن  َخوَّ
 ْ َ َال َوَقْد َحرَضَ 

َ
مْحَِر َفَقاَل َمْرَواُن لَِطلَْحَة  أ

َ
ْسَوِد َواأل

َ
وَن فِيِه َننْيَ األ ُْن ُمَسوُّ ٌء َوحنَ

َبرْيِ َما  ْقَطى رَُجًال ِمَن َوالزُّ
َ
ْقَطى لُكَّ َواِحٍد ثََالثََة َدنَاغرَِي وَأ

َ
ُكَما َقاَل َفأ َراَد بَِهَذا َلرْيَ

َ
أ

                                                 
 ِجم). (املرت٤٢, ص٧انظر: ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة, ج −١

 .١٢٥اخلطبة , هنج البالغة −٢
٣−  ْ شيئًا وال  ُت من سهمكمأي ما َنَقْص , ال َرَزْأته أْرَزُؤه. وأصله النَّْقصقَ شيئًا . يُ  آخذ منهمل  : أيَأْرَزُؤُكمْ َمل

  ُت. (انظر النهاية يف غريب احلديث) (املرتِجم)أَخذْ 
, ٢ج, طبع أمري هبادر ,ميل, وسائل الشيعةاحلر العا ;, طبع إسالمية٣٤ص ,روضة الكايفالكليني,  −٤

 . (املرتِجم)].١٠٥, ص ١٥[أو وسائل الشيعة, طبعة قم احلديثة, ج .٤٣١ص



    
 

 
 

  اخلمس من اكيت وأهل صاجيب استفادة: اخكا الفصل

نَْصارِيُّ 
َ
ْقَطاهُ ثََالثََة َدنَاغرَِي َفَقاَل األ

َ
ْسَوُد َفأ

َ
نَْصارِ ثََالثََة َدنَاغرَِي وََجاَء َنْعُد ُغَالٌم أ

َ
يَا  :األ

ِمرَي الُمْؤِمننِيَ 
َ
َْعليُِن َوإِيَّاهُ َسَواًء َفَقاَل  َهَذا !أ

َ
ْمِس جت

َ
ْقَتْقُتُه باأل

َ
ِّ َغَظْرُت يِف « :ُغَالٌم أ

ِ إ
ِ إِْسَحاَق َفْضًال  ْ ِ إِْسَماِقيَل بَلَ ُو ْ ِجْد لُِو

َ
  .»»كَِتاِب اهللاِ َفلَْم أ

ه الذي تعلمه من كتاب اهللا بأن أوالد أوهذه املقولة األخرية كانت شعار عيل ومبد
ليس هلم فضيلة من النواحي املادية عىل  − هاشم نوزبدهتم قريش وب الذين −إسامعيل 

أحقر خلق اهللا وهم و أوالد إسحق الذين كانوا يف ذلك اليوم وهم اليوم كذلك أسوأ
بل مجيع اخللق جيب أن يأكلوا مثل بعضهم ويلبسوا مثل بعضهم ويعيشوا مثل  ,اليهود

  .ويلقى كل واحد منهم نتيجة عمله بعضهم إىل أن يعودوا إىل رهبم
» الكامل يف التاريخ«وابن األثري يف   املجلد الثامن من بحار األنوارروى املجليس يف −هـ 

ا « :قصة مبايعة الناس حرضة أمري املؤمنني بعد مقتل عثامن إىل أن وصل إىل القول َفلَمَّ
ْصَبُحوا يَْوَم اْكَْيَعِة َوُهَو يَْوُم اجُلُمَعِة حَ 

َ
ٌّ أ َفَصِعَد  ÷رَضَ اجَّاُس الَمْسِجَد وََجاَء يلَعِ

َحٍد فِيِه َحقٌّ إِالَّ َمْن  :الِمْنرَبَ َوَقاَل 
َ
ْمُرُكْم لَيَْس ِأل

َ
فَُّها اجَّاُس َقْن َمَإلٍ َوإِْذٍن إِنَّ َهَذا أ

َ
ك

مْ 
َ
ْمٍر َوُكْنُت اَكرِهاً ِأل

َ
ْمِس بَلَ أ

َ ْ
ْرُيْم َوَقِد اْفرَتَْقَنا بِاأل مَّ

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
بَيُْتْم إِالَّ أ

َ
ِرُكْم َفأ

ْن آُخَذ 
َ
َال َوإِنَُّه لَيَْس يِل ُدونَُكْم إِالَّ َمَفايِيُح َما لَُكْم َميِع َولَيَْس يِل أ

َ
َعلَْيُكْم أ

ُْن بَلَ  َحٍد َفَقالُوا حنَ
َ
َما ِدْرَهماً ُدونَُكْم َفإِْن ِشئُْتْم َقَعْدُت لَُكْم َوإِالَّ َفَال آُخُذ بَلَ أ

ْمِس َفَقاَل اللَُّهمَّ اْشَهد
َ ْ
  .»َفاَرْقَناَك َعلَْيِه بِاأل

ثم نقل قصة اعرتاض طلحة والزبري عىل أمري املؤمنني بسبب تسويته يف العطاء وأن أمري 
ْفُتَما ِخَاليِف « :املؤمنني سأهلام

َ
َّ َرأ ْمرِي َح

َ
ِي َكرِْهُتَما ِمْن أ َّ  ِخَالَفَك  :َقاَال  ؟؟َقاَل َفَما ا

اِب يِف الَْقْسمِ  يَْت بَيَْنَنا  .ُقَمَر ْنَن اخلَطَّ َنا يِف الَْقْسِم َكَحقِّ َلرْيِنَا َوَسوَّ إِنََّك َجَعلَْت َحقَّ
وَْجْفَنا َعلَْيِه خِبَْيلَِنا   َوَبنْيَ َمْن َال 

َ
ْسَيافَِنا َورَِماِحَنا وَأ

َ
َفاَء اُهللا َيَعاىَل بِأ

َ
ُفَماثِلَُنا فِيَما أ

ِْسَالَم إِالَّ َكْرهاً َورَِجلَِنا وَ 
ْ

ْن َال يََرى اإل َخْذنَاهُ َقرْساً َوَقْهراً ِممَّ
َ
  .»َظَهَرْت َعلَْيِه َدَعْوُيَنا وَأ

                                                 
هـ. ش.; و حممد باقر املجليس, ١٣٦٥, طهران, دار الكتب اإلسالمية, ٤, ط٦٩, ص٨الُكَلْينِّي, الكايف, ج −١

 م), طبعة تربيز احلجرية. (املرتجِ ٣٩٣, ص٨بحار األنوار, ج 

  , من الطبعة اجلديدة. (املرتِجم)٢١,  ص ٣٢, طبع تربيز, أو ج٣٦٧, ص ٨املجليس, بحار األنوار, ج  −٢



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

وبعد أن ينقل إجابة أمري املؤمنني َعَىل اعرتاضاهتام بالتفصيل ينقل أن أمري املؤمنني قال 
 « :هلام بشأن تسويته بينهام وبني سائر الناس يف العطاء

َ
ْمٌر وَأ

َ
ْسَوةُ َفإِنَّ َذلَِك أ

ُ ْ
ا الَْقْسُم َواأل مَّ

ْغُتَما َرُسوَل اهللاِ 
َ
نَا وَأ

َ
ْحُكْم فِيِه بَاِدَئ بَْدٍء َقْد وََجْدُت أ

َ
حَيُْكُم بَِذلَِك َوكَِتاُب  ص لَْم أ

يِيِه اْكاِطُل ِمْن َننْيِ يََديِْه َوال 
ْ
ِي ال يَأ َّ ِمْن َخلِْفِه َيزْنِيٌل اهللاِ نَاِطٌق بِِه َوُهَو الِْكَتاُب ا

َفاَءتُْه ُسُيوُفَنا َورَِماُحَنا َسَواًء بَيَْنَنا 
َ
ا َقْولُُكَما َجَعلَْت َفْيئََنا َوَما أ مَّ

َ
ِمْن َحِكيٍم مَحِيٍد وَأ

وهُ بُِسُيوفِِهْم َورَِماِحِهْم َفلَْم فُ  ِْسَالِم َقْوٌم َونرََصُ
ْ

لُْهْم َوَبنْيَ َلرْيِنَا َفَقِديماً َسَبَق إىَِل اإل َفضِّ
ابَِق َوالُْمَجاِهَد  ص َرُسوُل اهللاِ  ْبِق َواُهللا ُسْبَحانَُه ُمَوفٍّ السَّ يِف الَْقْسِم َوَال آثََرُهْم بِالسَّ

ْقَمالَُهْم َولَيَْس لَُكَما َواهللاِ ِعْنِدي َوَال 
َ
  .»لَِغرْيُِكَما إِالَّ َهَذا يَْوَم الِْقَياَمِة أ

عبد اهللا بن أ رافع أن و عن أ اهليثم بن احكيهان« :شوبآالبن شهر» املناقب«ويف  −و
َفَما  :َقاَل  !لَيَْس َكَذلَِك اَكَن ُفْعِطيَنا ُقَمرُ  :قاالو الزبري جاءا إىل أمري املؤمننيو طلحة

ِويَّ  :َقاَل  .َفَسَكَتا ؟ص اَكَن ُفْعِطيُكَما َرُسوُل اهللاِ  لَيَْس اَكَن َرُسوُل اهللاِ َفْقِسُم بِالسَّ
َ
ِة أ

ْم  ص َفُسنَُّة َرُسوِل اهللاِ  :َقاَل  .َغَعمْ  :َقاَال  ؟َننْيَ الُمْسلِِمنيَ 
َ
َباِع ِعْنَدُكْم أ َ بِاِاليِّ ْو

َ
أ

ِمرَي الُمْؤِمننِيَ  ص ُسنَُّة َرُسوِل اهللاِ  :َقاَال  ؟ُسنَُّة ُقَمرَ 
َ
 .َجَا َسابَِقٌة وََقَناٌء َوَقَرابَةٌ  .يَا أ

ْسبَ  :َقاَل 
َ
ْم َسابَِقيِت َسابَِقُتُكَما أ

َ
ْم َقَرابيَِت  :َقاَل  .َسابَِقُتَك  :َقاَال  ؟ُق أ

َ
 :َقاَال  ؟َفَقَراَنُتُكَما أ

ِ  .َقَراَنُتَك  ْقَظُم ِمْن َقَنا
َ
ِجريِي  :َقاَل  .َقَناُؤكَ  :َقاَال  ؟َقاَل َفَعَناُؤُكَما أ

َ
نَا وَأ

َ
َفَو اهللاِ َما أ

  .»األجريأومأ بيده إىل و َهَذا إِالَّ بَِمزْنِلٍَة َواِحَدة
أقربائه البعيدين عنه َنَسبِيًَّا هذا رغم أن و هكذا كان سلوك أمري املؤمنني مع رجال قريش

  .كان ابن عمته أي ابن صفية بنت عبداملطلب» الزبري بن العوام«
 مع أقربائه األدنني ومع أبناء هاشم وعبد املطلب ÷اآلن لنَر كيف سلوك أمري املؤمنني 

  :از كان يرى هلم عىل غريهم من املسلمنيأيب طالب وأي امتيو
تلك اخلطبة الشهرية عن أمري املؤمنني » هنج البالغة«ُرِوَي يف الكتب املوثوقة السيام يف  −١

                                                 
 , من الطبعة اجلديدة. (املرتِجم)٢٢,  ص ٣٢املجليس, بحار األنوار, ج  −١
 .١١١ص, ٢ج ,طبع قمآل أيب طالب,  مناقب ,ابن شهرآشوب −٢
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داً « :والتي تبدأ بجملة ْغَالِل ُمَصفَّ
َ ْ
َجرَّ يِف األ

ُ
ْو أ

َ
داً أ ْعَداِن ُمَسهَّ نِيَت بَلَ َحَسِك السَّ

َ
ْن أ

َ
َو اهللاِ َأل

 ِ َحبُّ إ
َ
ٍء ِمَن أ َ ِ ً ِكَْعِض الِْعَباِد وذََلِصباً ل ُ يَْوَم اْلِقَياَمِة َظاملِا َ لْىَق اَهللا َوَرُسو

َ
ْن أ

َ
يَلَّ ِمْن أ

ُكْم « :حتى يصل إىل قوله »... احُلَطام َّ اْسَتَماَحيِن ِمْن بُرِّ ْملََق َح
َ
يُْت َعِقيًال َوَقْد أ

َ
َواهللاِ لََقْد َرأ

يُْت ِصبْ 
َ
غََّما ُسوَِّدْت وُُجوُهُهْم بِالِْعْظلِِم َصاخً َوَرأ

َ
لَْواِن ِمْن َفْقرِِهْم َكك

َ ْ
ُعورِ ُلرْبَ األ َيانَُه ُشْعَث الشُّ

نِيُعُه ِدييِن 
َ
ِّ أ َ

ِْه َسْميِع َفَظنَّ ك َ ِ ْصَغْيُت إ
َ
داً َفأ َّ الَْقْوَل ُمَردِّ َر يلَعَ داً َوَكرَّ ِ ُمَؤكِّ تَّبُِع قَِياَدهُ َوَخَوَد

َ
وَك

مْحَْيُت 
َ
َْعَترِبَ بَِها َفَضجَّ َضِجيَج ِذي َدنٍَف   ُمَفارِقاً َطِريَقيِت َفأ ِ ْدنَيُْتَها ِمْن ِجْسِمِه 

َ
ُ َحِديَدًة ُعمَّ أ َ

 ُ َ ْن حَيرَْتَِق ِمْن ِميَسِمَها َفُقلُْت 
َ
لَِمَها َواَكَد أ

َ
تنَِئُّ ِمْن َحدِ  !ثَِكلَْتَك اخكََّوالِكُ يَا َعِقيُل  :ِمْن أ

َ
يَدٍة أ

ىِي إىَِل نَاٍر َسَجَرَها َجبَّاُرَها لَِغَضبِهِ  ُرُّ
َ

مْحَاَها إِنَْساُغَها لِلَِعبِِه َوجت
َ
ئِنُّ ِمْن  ؟؟أ

َ
َذى َوَال أ

َ ْ
تنَِئُّ ِمَن األ

َ
أ

  .»؟!لَظى
فذهب إىل  ÷ وكام نعلم مل يستطع عقيل أن يقتنع بحقه من بيت املال يف حكومة عدل َعِيلٍّ 

  !يه العطاء]معاوية [فأغدق عل
وأخرج ابن عساكر عن محيد بن « :ما نصه» تاريخ اخللفاء«روى السيوطي يف كتابه  −٢

اصرب ح  :فقال .هالل أن عقيل بن أ طالب سأل علياً فقال إ حمتاج وإ فقري فأعطين
خذ بيده وانطلق به إىل  :فألحَّ عليه فقال لرجل .خيرج عطا مع املسلمني فأعطيك معهم

تريد أن تتخذ  :قال ،دق هذه األقفال وخذ ما يف هذه احلوانيت :يت أهل السوق فقلحوان
 :قال ؟!وأنت تريد أن تتخذ سارقاً أن آخذ أموال املسلمني فأعطيكها دونهم :قال ؟؟سارقاً 

أنت وذاك فأ معاوية فسأ فأعطاه مائة ألف ثم قال اصعد بل املنرب  :لآلتني معاوية قال
تك فصعد فحمد اهللا وأثىن عليه ثم قال أيها اجاس إ فاذكر ما  أوالك به بل وما أو

أخربكم أ أردت علياً بل دينه فاختار دينه وأ أردت معاوية بل دينه فاختارىي بل 
  .»دينه
يف املجلد الثامن  )رمحه اهللا(املجليس و ,روى ابن أيب احلديد يف رشحه عىل هنج البالغةو −٣

ِ َطالٍِب لَِعيِلٍّ  :َقْن َهاُروَن بِْن َسْعٍد َقاَل « :ر األنوارمن بحا
َ
 :÷َقاَل َقْبُد اهللاِ ْنُن َجْعَفِر بِْن أ

                                                 
 .٢١٩اخلطبة رقم , هنج البالغة −١
 .م١٩٦٤, طبع سنة ٢٠٤ص  ,تاريخ اخللفاءجالل الدين السيوطي,  −٢
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ِمرَي الُمْؤِمننِيَ 
َ
َمْرَت يِل  !يَا أ

َ
ْو َغَفَقٍة َفوَ  لَْو أ

َ
نِيَع َدابَّيِت بَِمُعونٍَة أ

َ
ْن أ

َ
َفَقاَل َال  .اهلِلِ َما يِل َغَفَقٌة إِالَّ أ

َك يرَْسُِق َفُيْعِطيَك  ،َواهللاِ  ُمَر َقمَّ
ْ
ْن تَأ

َ
ِجُد لََك َشيْئاً إِالَّ أ

َ
  .»!َما أ

والشيخ الطويس يف كتابه » جمموعة ورام«يف  »ورام بن أبى فراس«روى الشيخ  −٤
وفيام ييل  ,قصة استعارة ابنة أمري املؤمنني عقد لؤلؤ من بيت املال» هتذيب األحكام«الرشيف 

  :نصها
ِ َرافٍِع قَاَل  َقنْ «

َ
ِّ بِْن أ ِ َطالٍِب  :يلَعِ

َ
ِّ بِْن أ َواَكتَِبُه َواَكَن يِف َنْيِت  ÷ُكْنُت بَلَ َنْيِت َماِل يلَعِ

ةِ َقاَل  َصابَُه يَْوَم اْكرَْصَ
َ
ِ ِعْقُد لُْؤلٍُؤ اَكَن أ ِ ِ َطالٍِب  :َما

َ
ِّ بِْن أ ْرَسلَْت إيَِلَّ بِْنُت يلَعِ

َ
 :َفَقالَْت يِل  ÷َفأ

ِمريِ الُمْؤِمننَِي 
َ
نَّ يِف َنْيِت َماِل أ

َ
ُل  ÷بَلََغيِن أ َمَّ

َ
جت

َ
ْن تُِعرَيغِيِه أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
ِعْقَد لُْؤلٍُؤ َوُهَو يِف يَِدَك وَأ

ِمريِ المُ 
َ
َْها َخرِيًَّة َمْضُمونًَة َمْرُدوَدةً يَا بِْنَت أ َ ِ ْرَسلُْت إ

َ
َ َفأ ْض

َ ْ
يَّاِم ِقيِد األ

َ
 :ْؤِمننَِي َفَقالَْت بِِه يِف ك

ِمرَي الُمْؤِمننَِي 
َ
َْها َوإِنَّ أ َ ِ يَّاٍم فََدَفْعُتُه إ

َ
َرآُه َعلَْيَها  ÷َغَعْم َخرِيًَّة َمْضُمونًَة َمْرُدوَدةً َنْعَد ثََالثَِة ك

ِْك َهَذا الِْعْقدُ  :َفَعَرفَُه َفَقاَل لََها َ
ِ ْفَن َصاَر إ

َ
ِ َرافٍِع َخازِِن اْسَتَعْرتُُه مِ  :َفَقالَِت  ؟ِمْن أ

َ
ِّ بِْن أ ْن يلَعِ

هُ  ُردُّ
َ
تََزيََّن بِِه يِف الِْعيِد ُعمَّ أ

َ
ِمرِي الُمْؤِمننَِي ِأل

َ
ِمرُي الُمْؤِمننِيَ  :قَاَل  .َنْيِت َماِل أ

َ
 ÷َفَبَعَث إيَِلَّ أ

ِ َرافٍِع  :َفَقاَل يِل  ،فَِجْئُتهُ 
َ
ُوُن الُمْسلِِمنَي يَا اْنَن أ

َ
خت

َ
ُ  ؟أ َ ُخوَن الُمْسلِِمنيَ  :َفُقلُْت 

َ
ْن أ

َ
 !َمَعاَذ اهللاِ أ

ِ  :َفَقاَل  ِي يِف َنْيِت َماِل الُمْسلِِمنَي بَِغرْيِ إِْذ َّ ِمريِ الُمْؤِمننَِي الِْعْقَد ا
َ
َعْرَت بِْنَت أ

َ
َكْيَف أ

ِمرَي الُمْؤِمننِيَ  :َفُقلُْت  ؟َورَِضاُهمْ 
َ
قِ  !يَا أ

ُ
ْن أ

َ
حَكيِْن أ

َ
َعْرُيَها إِيَّاُه   ريََها إِيَّاُه َيزَتَيَّنُ إِغََّها ابْنَُتَك وََسأ

َ
بِِه فَأ

ُه َسلِيماً إىَِل َمْوِضِعهِ  ُردَّ
َ
ْن أ

َ
َّ أ ُه ِمْن يَْوِمَك  :َقاَل  .َخرِيًَّة َمْضُمونًَة َمْرُدوَدًة فََضِمْنُتُه يِف َمايِل َويلَعَ َفُردَّ

ْن َيُعوَد لِِمْثِل َهَذا َفَتَنالََك ُقُقو
َ
َخَذِت الِْعْقَد بَلَ َلرْيِ  :َبيِت ُعمَّ قَاَل َوإِيَّاَك أ

َ
َ ِالبْنيَِت لَْو اَكنَْت أ ْو

َ
أ

َل َهاِشِميٍَّة قُِطَعْت يَُدَها يِف رَسِقٍَة َقاَل  وَّ
َ
َفَبلََغ َمَقاحَكُُه ابْنََتُه  :َخرِيٍَّة َمْضُمونٍَة َمْرُدوَدٍة لاََكنَْت إَِذْن أ

                                                 
, ٤٩٥, ص ٢٩; حممد باقر املجليس, بحار األنوار, ج ٢٠٠, ص ٢ابن أيب احلديد, رشح هنج البالغة, ج  −١

ِجُم)  من الطبعة اجلديدة. (املَُرتْ
اهلجريني, ولد يف احللة جنوب ورام بن أيب فراس من علامء الشيعة اإلمامية يف القرنني السادس والسابع  −٢

العراق التي كانت يف عرصه من مراكز التشيع والفقه اإلمامي. وهو جد السيد ريض الدين بن طاوس 
 ÷ألمه ويعود نسبه إىل قبيلة بني محدان وهو من ذرية مالك األشرت النخعي صاحب أمري املؤمنني عيل 

تويف ». جمموعه ورام«ـعروف بامل» واطر ونزهة النواظرتنبيه اخل«الوّيف. من أشهر مؤلفاته كتابه الروائي: 
 يف احللة ودفن فيها. (املرتِجم) هـ٦٠٥ سنةفراس  يبأورام بن الشيخ 
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 ُ َ ِمرَي المُ  :َفَقالَْت 
َ
ِمرُي  !ْؤِمننِيَ يَا أ

َ
َحقُّ بِلُبِْسِه ِمينِّ َفَقاَل لََها أ

َ
نَا ابْنَُتَك َوَبْضَعٌة ِمْنَك َفَمْن أ

َ
أ

ِ َطالٍِب  :÷الُمْؤِمننَِي 
َ
ِّ بِْن أ  لُكُّ نَِساءِ الُمَهاِجِريَن  !يَا بِْنَت يلَعِ

َ
َال تَْذَهنَبَّ بَِنْفِسِك َعِن احَلقِّ أ

يَُّن يِف َهَذا الِْعي   .»َفَقَبْضُتُه ِمْنَها َوَرَدْدتُُه إىَِل َمْوِضِعهِ  :قَاَل  ؟ِد بِِمْثِل َهَذاَيزَتَ
رطًال من العسل من بيت املال عىل  ÷وروى ابن أيب احلديد قصة أخذ احلسني بن عيل  − ٥

  :وفيام ييل نص القصة ,وما كان من رد فعل أبيه الغاضب ملا علم بذلك ,سبيل القرض لضيف نزل به
أنا  :فبىك وقال ،عاويُة عقيالً رمحه اهللا عن قصة احلديدة املحماة املذكورةسأل م« 

فاستسلف درهما  ،نزل باحلسني ابنه ضيف ،ثم أحدثك عما سألت ،أحدثك يا معاوية عنه
فطلب من قنرب خادمهم أن يفتح  زقاً من زقاق عسل  ،واحتاج إىل األدام ،اشرتى به خزباً 

من قسمها قال ،رطالً  فأخذ منه ،جاءتهم من ا يا قنرب أظن أنه حدث يف « :فلّما طلبها 
ورفع  ،»يلعَّ حبسني« :فغضب وقال ،وأخربه ،نعم يا أمري املؤمنني :قال .»هذا الزق حدث

رة فقال ما محلك إذ « :فقال  -واكن إذا سئل حبق جعفر سكن  -» حبق عيم جعفر« :ا
فداك أبوك وإن « :قال .»فإذا أعطيناه رددناه ،قاً إن جا فيه ح« :قال» ؟أخذت منه قبل القسمة

أما لوال أ  ،اكن لك فيه حق فليس لك أن تنتفع حبقك قبل أن ينتفع املسلمون حبقوقهم
ثم دفع إىل قنرب درهما  ،»رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ يقبل ثنيتك ألوجعتك رضباً 

واهللا لكأ أنظر  :قال عقيل .»در عليهاشرت به خري عسل تق« :اكن مرصوراً يف ردائه وقال
امهلل « :قنرب يقلب العسل فيه ثم شده وجعل يبيك ويقولو إىل يدي يلعٍّ ويه بل فم الزق

  .»اغفر للحسني فإنه لم يعلم
 مع أقربائه ÷ تلك كانت بعض القصص التي يوجد عرشات أمثاهلا حول تّرصف عيلٍّ 

                                                 
, طبع ١٥١ص, ١٠ج ,هتذيب األحكام, الشيخ الطويس ; ٣ص, ٢ج, جمموعة ورام, ورام بن أبى فراس −١

 .النجف
, ١١٨−١١٧,  ص ٤٢, واملجليس, بحار األنوار, ج٢٥٣,  ص ١١ابن أيب احلديد, رشح هنج البالغة, ج  −٢

) وعيل بن عيسى اإلربيل ١٠٧, ٢» (املناقب«وشكك يف صحة الرواية. والقصة رواها ابن شهرآشوب يف 
) ولكنهام نسبا األكل من العسل إىل احلسن ال إىل ١٧٦, ١» (كشف الغمة يف معرفة األئمة«يف كتابه 

 احلسني. (املرتِجم)
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   .أبنائه بشأن املال العامو
عي التشيُّع لعيلٍّ  فإذا كان الذين يزعمون  ÷ األمر كذلك فليت شعري كيف يتسنَّى ملدَّ
أن يزعموا انطباق سلوكهم مع سلوك أمري املؤمنني أو يزعموا أن مذهبهم الذي  ,أهنم يتَّبعونه

   !÷ يطلقون عليه مذهب الشيعة ينتسب حلرضته
الذي يتحدثون عنه أو كان  مل يكن له علم بذلك اخلمس ÷ هل يمكن أن يّدعوا أن عليَّاً 

له علم لكنه أهدر حق َّبني هاشم وضيَّع حق أقربائه الثابت وحرمهم بترصفه ذاك من حقوقهم 
مل يكن يرىض أن يظلم نملًة بسلبها حبة شعٍري َجَلَبْتها لنفسها ولو ُأعطي ذاك الذي  ?!املالية

ـْبَعَة بَِام َحتَْت َأْفَالكِ مقابل ذلك  ْن يَبِيَت  :وذاك الذي كان يقسم باهللا العظيم !َهااألََقالِيَم السَّ
َ
َأل

ْن يَلْىَق اَهللا َوَرسُ 
َ
ِْه ِمْن أ َ ِ َحبُّ إ

َ
داً أ ْغَالِل ُمَصفَّ

َ ْ
ْو يُـَجرَّ يِف األ

َ
داً أ ْعَداِن ُمَسهَّ ُ بَلَ َحَسِك السَّ َ و

إلمام املاجد الكريم حق بني هاشم يف ومع ذلك يتجاهل هذا ا !يَْوَم الِْقَياَمِة َظاملِاً ِكَْعِض الِْعَبادِ 
ويقول  ,بل يساوي بينهم وبني عامة املسلمني ,اخلمس وال يعطيهم أي امتياز مايل عىل اآلخرين

ِ « :بكل رصاحة يف هذا الصدد ْ ِ إِْسَماِقيَل بَلَ ُو ْ ِجْد لُِو
َ
ِّ َغَظْرُت يِف كَِتاِب اهللاِ َفلَْم أ

ِ إ
  .»إِْسَحاَق َفْضًال 

َيَتا َعلِّياً «» الغارات«ام ذكر صاحب كتاب أو ك
َ
َينْيِ أ

َ
نَّ اْمرَأ

َ
ِّ أ ِ ِ إِْسَحاَق الَهْمَدا

َ
 ÷َقْن أ

ْقَطى لُكَّ َواِحَدٍة مَخَْسًة َوِعرْشِيَن 
َ
ْخَرى ِمَن الَمَوايِل َفأ

ُ ْ
ِعْنَد الِْقْسَمِة إِْحَداُهَما ِمَن الَْعَرِب َواأل

عَ  ِمرَي الُمْؤِمننِيَ  :اِم َفَقالَِت الَْعَربِيَّةُ ِدْرَهماً َوُكّراً ِمَن الطَّ
َ
ٌة ِمَن  !يَا أ

َ
ٌة ِمَن الَْعَرِب َوَهِذهِ اْمرَأ

َ
ِّ اْمرَأ

ِ إ
ٌّ  ؟!الَْعَجمِ  ِجُد ِكيَِن إِْسَماِقيَل يِف َهَذا اليَْفْ  :÷َفَقاَل يلَعِ

َ
   .»فَْضًال بَلَ بيَِن إِْسَحاق ءِ  َواهللاِ َال أ

                                                 
 . (املرتِجم)٦٩, ص٨ج لكايف,الكليني, ا −١
مرصف اخلمس من الركاز : «٥١, املسألة ٣٢٢, ص١, ج»اخلالف«قال املرحوم الشيخ الطويس يف كتابه  −٢

والذي يدل عىل أن مرصف اخلمس والفيء مرصف واحد, وطبقا لكالم موىل » واملعادن مرصف الفيء
 وغريهم يف هذا األمر.ال فرق بني بني إسامعيل (قريش وبني هشام)  ÷املتقني عيل 

, ١٥. واحلّر العاميل, وسائل الشيعة, ج٤٦−٤٥, ص١هـ), الغارات, ج ٢٨٣إبراهيم بن هالل الثقفي ( −٣
 . (املرتِجم)١٠٧ص 
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مت [لألبد] عىل بني هاشم وعىل ذوي النسب الرشيف إىل  أما ما قالوه من أن الصدقة ُحرِّ
فإن هذا االدعاء  ,لذا جعل اهللا هلم اخلمس لتعويضهم عن حرماهنم من الصدقات ص النبي

ُقُه القرآن وليس هذا فحسب بل إن القرآن ينطق بضده ويثبت أن الصدقة حالل زالل  ال يصدِّ
حيث نقرأ قول رب العاملني يف كتابه املحكم يف سورة  ,نبي املبارشينحتى ملن كانوا من أوالد ال

ٰةٖ ﴿ :يوسف زَۡج ُّ وَِجۡئَنا بِبَِضَٰعةٖ مُّ ۡهلََنا ٱلضُّ
َ
َنا َوأ َها ٱۡلَعزِيُز َمسَّ يُّ

َ
أ ا َدَخلُواْ َعلَۡيهِ قَالُواْ َيٰٓ فَلَمَّ

 َ َّ ۡق َعَلۡيَناۖٓ إِنَّ ٱ ۡوِف َلَا ٱۡلَكۡيَل َوتََصدَّ
َ
قَِي فَأ   .]٨٨: يوسف[ ﴾٨٨ َيِۡزي ٱلُۡمَتَصّدِ

فانظروا كيف طلب أوالد النبي يعقوب املبارشين من عزيز مرص الذي كان يف نظرهم 
ومع ذلك طلبوا منه  ,ربام كان وثنيًا وعىل األقل كان خارجًا عن دينهم وملتهمو شخصا غريباً 

 .لكوهنم أوالد نبيٍّ من أنبياء اهللا تعاىلأن يتصدق عليهم ومل يعتربوا ذلك خمالفًا لكرامتهم أو 
  :تفسري هذه اآلية الكريمةو والبد من مالحظة عدة نقاط يف فهم

قد ُقبض » بنيامني«أن طلب التصدق عليهم إنام كان يف ذلك الوقت الذي كان أخوهم  −١
وال ريب أن دولة مرص كانت تنظر إىل بني إرسائيل الذين كانوا  ,عليهم بتهمة الرسقة

  .الفوهنا يف الدين والعقيدة بعني العداوة والكراهيةخي
َها ٱۡلَعزِيزُ ﴿ :ذكرت يف اآلية مجلة −٢ يُّ

َ
أ ة إن أخوة  ﴾َيٰٓ حتى ال يقول املتشبِّثون بكل ُحجَّ

وأن تصدق ابن النبي عىل مثله ليس  »يوسف«يوسف إنام طلبوا الصدقة من أخيهم 
َوقَاَل ﴿ :لك يف السورة يف قوله تعاىلبل جاءت كلمة العزيز كام جاءت قبل ذ ,حراماً 

َٰها َعن نَّۡفِسهِۦ ُت ٱۡلَعزِيزِ تَُرٰوُِد َفَت
َ
ٞ ِف ٱلَۡمِديَنةِ ٱۡمَرأ مما يبني  ,]٣٠: [يوسف ﴾نِۡسَوة

  .عالقة له بيوسف  خاص برئيس وزراء البالد وال» العزيز«بوضوح أن لقب 
ۡهلََنا ﴿ جاء يف اآلية الكريمة قيد −٣

َ
َنا َوأ ُّ َمسَّ وهذا القيد والرشط  ,]٨٨: [يوسف ﴾ٱلضُّ
وال ينحرص بأوالد األنبياء فكل من كان مضطرًا  ,يرسي يف مجيع آخذي الصدقات

  .وحمتاجًا كان له احلق يف أخذ الصدقات أو االستفادة واالرتزاق منها هو وأهله
وۡ ﴿: جاءت يف اآلية الكريمة مجلة −٤

َ
ٰةٖ فَأ زَۡج  ]٨٨:[يوسف ﴾ِف َلَا ٱۡلَكۡيَل وَِجۡئَنا بِبَِضَٰعةٖ مُّ



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

لتدل عىل أنه عندما يعطِي ابُن نبيٍّ شيئًا قليل القيمة لشخٍص فُيجزى عليه فهذا رضب 
ذوي النسب (من السادة  كام هو رائج اليوم من أن يقوم الشحاذون ,من التصّدق

قابل بإعطاء حبة سكاكر أو ُمَلبَّس أو مترة لشخص وينتظرون منه إحسانًا م )اهلاشمي
ذلك ولو كان بقيمة تزيد عىل قيمة حبة امللبس أو التمرة فإن هذا ُيعد صدقة عليهم 

  .وإال فال ,وجائز عليهم أن يأخذوها طاملا كانوا مساكني يف فاقة واضطرار
روح اآلية الكريمة تدل عىل رشف وعلو املُحسن حتى ولو كان دينه باطًال ودين  −٥

م اإلحسان مقام رفيع حتى ولو كان صاحُبُه كافرًا [واليد ألن مقا ,املُْحَسُن إليه حّقاً 
  .العليا خري من اليد السفىل]

  .تواضع اآلخذ جتاه املنِفق عليه وأنه ينبغي عليه احرتام املحسن إليهو اآلية تعلمنا أدب −٦
حالل عىل أوالد يعقوب  −بنص القرآن  –إذا كان األمر كذلك فكيف كانت الصدقة 

مبارشون ليعقوب بن إسحق بن إبراهيم أيب املوّحدين أي كانوا أوالد الذين هم أوالد 
ى(ولكنها حرام عىل أحفاد احلارث وأيب هلب  ,أنبياء أبا عن جد بسبب  )عبد الُعزَّ

وجب ألجل ذلك أن يعطوا و ,رشف نسبهم رغم أن آباءهم كانوا عباد أصنام مرشكني
أيا كان صاحبه خمالٌف للعقل إن هذا التمييز  ?!من ذلك اخلمس الذي يقولون به

ة وال عالقة له بالنبّي واألئّمة والواقع أننا إذا دققنا  .والوجدان ولرشيعة القرآن احلقَّ
التي اشتهرت استنادًا إىل بعض  ص قضية حرمة الصدقة عىل آل حممد النظر يف

يست األحاديث الضعيفة وبحثنا حقيقتها يف كتب األخبار والسرية لوجدنا أن املسألة ل
ملا كان  ,بل حقيقة القضية أنه يف بدء ترشيع فريضة الزكاة ,عىل ذلك النحو الذي اشتهر

كام بينا الدالئل عىل كراهتهم (دفع الزكاة أمرًا ثقيًال يف البداية عىل املسلمني اجلدد 
مما جعل بعض حديثي العهد باإلسالم حياول اخليانة يف هذا  )لذلك يف كتابنا الزكاة

شياه أو و فاء أمواله التي كانت تتألف عادة يف ذلك الزمن من إبل وبقراملجال بإخ
أحيانًا من أموال نقدية من ذهب وفضة لكي ال يدفع ما يستحق عليه لعامل الصدقات 

فأمر رسول اهللا أن يتم أخذ شطر أموال هؤالء  ,ص املرسل إليهم من ِقَبل رسول اهللا
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كغرامة مالية وعقاب عىل ما قاموا به من خيانة  اخلائنني إضافة إىل أخذ مال الزكاة منهم
َم رسول اهللا ,بشأن الزكاة االستفادة من هذه الغرامة املالية عىل حممد  ص وعندئٍذ َحرَّ
كام نجد  ,ولكن أخذ هذه الغرامة ُنِسَخ فيام بعد ,فلم يكن يعطهم منها ص وآل حممد

ْن َنْهِز بِْن َحِكيِم بِْن ُمَعاِوَيَة َقْن قَ « :ذلك واضحًا فيام رواه البيهقيُّ يف السنن الكربى
ِه قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اِهللا  نِيِه َقْن َجدِّ

َ
ْرَبِعنَي ِمَن اِإلبِِل « :َفُقوُل  - ص- أ

َ
ىِف لُكِّ أ

ًِرا ال
َ

ْقَطاَها ُمْؤجت
َ
ائَِمِة اْنَنُة َكُوٍن َمْن أ ً أجره عند اهللا(سَّ ً وحمتسبا َفلَُه  )أي راضيا

ْجُرَها
َ
ٍد وَ  ،أ َمْن َكَتَمَها َفإِنَّا آِخُذوَها َوَشْطَر إِبِلِِه َعِزيَمًة ِمْن َعَزَماِت َربَِّك الَ حَيِلُّ لُِمَحمَّ

ِز ْبِن َحكِيٍم َوَقاَل َأْكَثُرُهمْ  .»َوالَ آلِل حُمَمَّدٍ  اَعٌة َعْن َهبْ َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت  :َكَذلَِك َرَواُه َمجَ
  .»َربَِّنا

َق « :بيهقيُّ عىل احلديث قائالً ثم عقَّب ال أي أخىف (َوَقْد اَكَن تَْضِعيُف الَْغَراَمِة بَلَ َمْن رَسَ
تهرَّب من دفع الزاكة ويرسق حق الفقري   .»ُعمَّ َصاَر َمنُْسوًخا ،ىِف ابْتَِداءِ اِإلْسالَمِ  )أموا 

وهذا احلديث « :وقال املُحيشِّ  )١٢ص , ٥ج(وقد ُروي هذا احلديث يف سنن النسائي 
وتؤيد الشواهد  .حتريم الصدقة عىل حممد وآل حممد منسوخانو أي أن أخذ الغرامة .»منسوٌخ 

عى غري و فتبنيَّ إذن أنه ملا كان دفع الزكاة عىل بعض املسلمني شديداً  .التي ستأيت الحقًا هذا املدَّ
مر قتاهلم عليها كام يأخذها منهم بشدة وقوة حتى ولو استدعى األ ص مستساغ كان رسول اهللا

ولذلك واحرتازًا من أي هتمة باطلة قد يبثها املنافقون  »الزكاة«رشحنا كل ذلك يف كتابنا 
 ص حرمها رسول اهللا ,يفعل ذلك ليأكل منهم هذا املال ص وبعض ضعاف اإليامن من أنه

أنه إنام عىل نفسه وعىل آله حتى ال يفسح أي جمال للشيطان ليلقي الشبهة يف أذهان البعض ب
ونحن نعلم  ,يتشدد كل هذا التشدد يف أخذ الزكاة ألنه يريد أن يرتزق منها هو وأرسته وأقرباؤه

أبنائه يؤمَّن عن طريق الفيء الذي أفاءه اهللا عليه و أنه يف ذلك الزمن كان معاش النبيِّ ونسائه

                                                 
 .٧٥٧٧,  احلديث ١٠٥, ص٤ج ,السنن الكربى ,البيهقيُّ  −١
 .٧٥٧٨احلديث  املصدر نفسه, −٢
 ِجم). (املرت٨,  ص ٢ج, يف سنن النسائي الكربىأو  −٣
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انت أموال الكفار ومل إذ إن تلك األموال ك ,ومن غنائم خيرب وأمثاهلا ,من أموال بني النضري

                                                 
), واألحكام ٤١٢, ٣) و(١٤٠, ٢هذا ما ذكرته كتب التاريخ والسرية املوثوقة مثل سرية ابن هشام ( −١

), ٣٦) واخلراج ليحي بن آدم (ص ٢٦) وفتوح البلدان للبالذري (ص ١٦١دي (ص روالسلطانية للام
 فقد جاء فيها:

ذلك أهنم نقضوا العهد الذي  أرض هيود بني النضري, وسبب صافتتحها رسول اهللا  أول أرضٍ  تكان
حني خرج زعيمهم كعب بن األرشف يف أربعني فارسًا حتى قدم مكة,  صكان بينهم وبني رسول اهللا 

بعد معركة بدر, فأخذ يقسم لقريش أنه حليفهم وحيرضهم عىل قتال حممد ويعدهم بالنرصة, وأما السبب 
ام هنَيْسَتِعينُُهْم ِيف ِدَيِة َقتِيَلْنيِ [قتلهام أحد أصحابه خطًأ مع أبني النضَري  صاملبارش فإنه ملّا َأَتى َرُسوُل اهللاِ 

فلام علم الرسول بذلك قرر  صكانا معاهدين] فرأت بنو النضري أن الفرصة سانحة الغتيال رسول اهللا 
كان منهم من الغدر والنكث. فأبوا ذلك وأذنوا  ملاإجالءهم وبعث إليهم يأمرهم باجلالء عن بلده, 

فحارصهم مخس عرشة ليلة, ثم صاحلوه عىل أن خيرجوا من بلده  صحاربة. فزحف إليهم رسول اهللا بامل
أرضهم ونخلهم واحللقة وسائر  صالسالح] واآللة, ولرسول اهللا  أيوهلم ما محلت اإلبل إال احللقة [

رون إىل السالح. فخرج بعضهم إىل خيرب ومنهم آل أيب احلقيق وآل حيي بن أخطب, يف حني هاجر آخ
َُام َأْسَلَام  صالشام, َوَخَلَصْت َأْرُضُهْم ُكلَُّها لَِرُسوِل اهللاِ  إالَّ َما َكاَن لَِيِمِني ْبِن ُعَمْريٍ َوَأِيب َسْعِد ْبِن َوْهٍب َفإِهنَّ

َام. وكان وقوع تلك الواقعة بعد ست َفِر َفَأْحَرَز َهلَُام إْسَالُمُهَام َمجِيَع َأْمَواِهلِ ة أشهر من معركة أحد أي َقْبَل الظَّ
َم َرُسوُل اهللاِ ويف شهر ربيع األول من السنة الرابعة للهجرة.  ْم َعَىل  صَقسَّ َما ِسَوى اْألَْرَضْنيِ ِمْن َأْمَواِهلِ

لَِني ُدوَن اْألَْنَصاِر إالَّ َسْهَل ْبَن ُحنَْيٍف َوَأَبا ُدَجاَنَة ِسَامَك ْبَن َخَرَشَة  َُام َذَكَرا األنصاريني] [املَُهاِجِريَن اْألَوَّ َفإِهنَّ
ا َوَحَبَس اْألَْرَضْنيِ الزراعية َعَىل َنْفِسِه َفَكاَنْت ِمْن َصَدَقاتِِه َيَضُعَها َحْيُث َيَشاُء َويْسَتْخِرُج  ,َفْقًرا َفَأْعَطاُمهَ

بيل اهللا. وقبل قضية السالح وإعداد عدة القتال يف س عىلمنها نفقته ونفقة َأْزَواِجِه السنوية, ثم ينفق الباقي 
ا إْذ قد حاز حوائط خمرييق السبعة  صبني النضري كان رسول اهللا  يٍق أنه َكاَن َحْربً َكاَن ِمْن َحِديِث ُخمَْريِ

ِه َوَغَلَب بِِصَفتِِه َوَما َجيُِد ِيف ِعْلمِ  صَرُجًال َغنِّيًا َكثَِري اْألَْمَواِل ِمْن النّْخِل َوَكاَن َيْعِرُف َرُسوَل اهللاِ وَعاملًِا, 
 َيا َمْعَرشَ َهيُوَد َعَلْيِه إْلُف ِدينِِه َفَلْم َيَزْل َعَىل َذلَِك َحّتى إَذا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد, َوَكاَن َيْوُم ُأُحٍد َيْوَم الّسْبِت, َقاَل 

. َقاُلوا: إّن اْلَيْوَم يَ  ْوُم الّسْبِت َقاَل َال َسْبَت َلُكْم. ُثّم َأَخَذ َواهللاِ إّنُكْم َلَتْعَلُموَن َأّن َنْرصَ ُحمَّمٍد َعَلْيُكْم َحلَقٌّ
بُِأُحٍد َوَعِهَد إَىل َمْن َوَراَءُه ِمْن َقْوِمِه إْن ُقتِْلُت َهَذا اْلَيْوَم َفَأْمَواِيل  صِسَالَحُه َفَخَرَج َحّتى َأَتى َرُسوَل اهللاِ 

َأْمَواَلُه وكانت َسْبَعُة َحَوائَِط, أي سبعة  صَقَبَض َرُسوُل اهللاِ َيْصنَُع فِيَها َما َأَراُه اهللاُ. َفَلّام ُقتَِل  صملَُِحّمٍد 
 باملَِدينَِة ِمنَْها. صبساتني مزروعة فكانت َعاّمُة َصَدَقاِت َرُسوِل اهللاِ 
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إحدى القالع السبعة التي تم افتتاحها كخمس الغنائم وأعطى باقي  صويف غزوة خيرب أخذ رسول اهللا 

َعَىل َأنَّ َلُه نِْصَف َأْرِضِهْم َوَنْخلِِهْم ُيَعاِمُلُهْم َعَلْيِه  صا أْهُل َفَدَك َفَصاَحلُوا النبيَّ القالع للمجاهدين, وأم
 َوَهلُْم النِّْصُف اْآلَخُر.

أية حاجٍة لالستفادة من الصدقات أو االرتزاق من  صإذن طبقا ملا ذكرناه يف املتن مل تكن لرسول اهللا 
 عنها كل االحرتاز. مال الزكاة لذا كان حيرتز
التي جاءت » احلرمة«مل يكن يأكل أو يرتزق بيشء من الصدقات وأما كلمة  صفظهر إذن أن رسول اهللا 

يف بعض األحاديث فيبدو أهنا ليست بمعناها الظاهر أو أنه قصد منها الكراهة. والواقع أن كلمة 
» ال يأكل«بخاري بل ما جاء هو عبارة مل تأِت أصًال يف كثري من مصادر احلديث مثل صحيح ال» التحريم«

وذلك مثلام جاء يف حديث أكل احلسنني من متر الصدقة الذي هو من األحاديث املشهورة حيث روى 
اِم النَّْخِل (أي متر الزكاة) َفَيجِ  صَكاَن َرُسوُل اهللاِ «] فقال: ٥٤١, ٢البخاري [ ُء يُيْؤَتى بِالتَّْمِر ِعنَْد ِرصَ

َيْلَعَباِن  −اهللا عنهام  ريض −َهَذا ِمْن َمتِْرِه َحتَّى َيِصَري ِعنَْدُه َكْوًما ِمْن َمتٍْر, َفَجَعَل اْحلََسُن َواْحلَُسْنيُ َهَذا بَِتْمِرِه وَ 
ا َمتَْرًة, َفَجَعَلَها يف َأَما «فِيِه َفَقاَل: َفَأْخَرَجَها ِمْن  صفِيِه, َفنََظَر إَِلْيِه َرُسوُل اهللاِ  بَِذلَِك التَّْمِر, َفَأَخَذ َأَحُدُمهَ

ٍد  َدَقةَ  صَعلِْمَت َأنَّ آَل ُحمَمَّ أما «قال للحسن بن عيل:  صأخرى أنه  روايةويف » ?!»الَ َيْأُكُلوَن الصَّ
مة«فكلمة ». شعرت أنا ال نأكل الصدقة?? التي وردت يف بعض الروايات هي يف الغالب من الرواية » حمرَّ

ذا كانت لفظة التحريم دقيقة فإن هذا يكون من أحد الشؤون سني, وإباملعنى ومن ألفاظ املتحمِّ 
ةواخلصوصيات الكثرية  قد روى كتَّاب السري أن فوحده والتي ال ترسي إىل غريه.  صالنبي ب اخلاصَّ

م عىل نفسه الرشيفة عددًا من األشياء:  صرسول اهللا   حرَّ
 م غري ثابت ألن آيات الكتاب ال تؤيده بل تعارضه. األول: الزكاة كام مر معنا يف املتن وقد رأينا أن هذا التحري

 الثاين: أكل البصل والثوم والكراث [نوع من البقل كريه الرائحة] النيِّئ. 
 ». الَ آُكُل ُمتَّكًِئا«الثالث: األكل متَّكئًا حيث قال: 

َ ﴿الرابع: الكتابة, كام تدل عليه اآلية الكريمة:  هُ  َو ۡ ٱ تَاَب رۡ َّ  اإِذٗ  بِيَِمينَِكۖ  ۥَتُطُّ  ]. ٤٨: [العنكبوت ﴾ِطلُونَ ُمبۡ ل
عۡ ٱ هُ َنٰ َعلَّمۡ  َوَما﴿ اخلامس: قول الشعر بمدلول اآلية الكريمة: َّ  ُهوَ  إِنۡ  ۥٓۚ َلُ  َبِغ يَ َوَما رَ لّشِ ِ  َءانٞ َوقُرۡ  رٞ ذِكۡ  إ

بِيٞ   ]. ٦٩: [يس ﴾٦٩ مُّ
قال قبيل معركة أحد عندما كان رأيه البقاء  السادس: أن خيلع ألمة احلرب [أي درع القتال] بعد لبسه كام

ن فيها لكن أكثر أصحابه فضلوا اخلروج فنزل عند رأهيم ولبس عدة احلرب القتال فندم يف املدينة والتحصُّ 
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أهل بيته منها أي ضغط عىل املسلمني أو أمر غري مستساغ و ص يكن يف ارتزاق رسول اهللا
كام مر بيانه  –يوظف أقرباءه بوظيفة جباية الصدقات  ال ص بل كان النبي ,يثقل عليهم حتّمله

   .لشدة احرتازه من تلك التهمة −من قبل 
لذا رأينا أن حتريم  ,شية من مثل تلك التهمة مطروحةً مل تعد اخل ص ولكن بعد رحيل النبي

نساء النبيِّ و وصار أهل بيت النبي وأقرباؤه ,فقد فلسفته ومعناه ص الصدقة عىل آل حممد

                                                                                                                          
إَِذا َأَخَذ ألَْمَة  يٍّ لِنَبِ  يالَ َينَْبغِ : «صأصحابه ورجعوا إليه وأرادوه أن يعمل برأيه يف البقاء يف املدينة فقال 

َن ِيف النَّاِس بِاخلُُروِج إَِىل اْلَعُدوِّ َأْن َيْرِجَع َحتَّى ُيَقاتَِل ا  ]. ٤٠, ٧[سنن البيهقي: » ْحلْرِب َوَأذَّ
َ ﴿ السابع: االلتفات إىل زخارف الدنيا كام تدل عليه اآلية املباركة: نَّ  َو ٰ  َك نَيۡ َعيۡ  َتُمدَّ َ ِ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إ

زۡ 
َ
ٰ أ ِ َيوٰ لَۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َو نۡ ٱ ة  ]. ١٣١: [طه ﴾َيالُّ

دَم  صشارة بالرأس والعني, كام حصل يوم فتح مكة عندما أهدر النبيُّ إلالثامن: خائنة األعني, أي ا
ٍح «  فتأخر رسول اهللا عنمن رسول اهللا األمان له ب لِ , فجيء به إليه وطُ »َعْبِد اهللاِ ْبِن َسْعِد ْبِن َأبِى َرسْ

َفَقاُلوا: ». َعْن َبْيَعتِِه َفَيْقُتُلُه? يَأَما َكاَن فِيُكْم َرُجٌل َرِشيٌد َيُقوُم إَِىل َهَذا ِحَني َرآنِى َكَفْفُت َيدِ «م قال: مبايعته ث
ُه الَ َينَْبغِ : « صَنْفِسَك َهالَّ َأْوَمْأَت إَِلْينَا بَِعْينَِك? فَقاَل  َما يف !َما ُيْدِرينَا َيا َرُسوَل اهللاِ َأْن َتُكوَن َلُه  يٍّ لِنَبِ  يإِنَّ

 ]. ٢٠٥, ٨[سنن البيهقي: ». َخاِئنَُة األَْعُنيِ 
َ ﴿ التاسع: أن يعطي أحدًا أو هيديه بقصد أن يأخذ أكثر مما أعطى كام تدل عليه اآلية:  ُن َتمۡ  َو

ثر ﴾٦ِثُ َتكۡ تَسۡ   ]. ٦: [املدَّ
أعوذ «الت له ابنة النعامن بعد زواجها منه: العارش: التزوج من امرأة ختاف الزواج منه كام حدث عندما ق

 عىل الفور.  صففارقها النبي » باهللا منك
 احلادي عرش: نكاح احلرة الكتابية. 
ألن مثل هذا النكاح إنام جيوز برشطني: اخلوف من الوقع يف احلرام  ,الثاين عرش: نكاح األمة املسلمة

.  ص, وكال األمرين منتفيان بالنسبة إىل رسول اهللا وفقدان العفة, والثاين عدم القدرة عىل نكاح احلرة
ٓ ٱ لََك  َيِلُّ  َّ ﴿ الثالث عرش: حرمة الزواج من نساء أخريات غري اللوايت تزوجهن كام قال له تعاىل:  ءُ لنَِّسا

ٓ  دُ َبعۡ  ِمنۢ  َ ن َو
َ
َل  أ زۡ  ِمنۡ  بِِهنَّ  َتَبدَّ

َ
ٰ أ  ]. ٥٢: [األحزاب ﴾...جٖ َو
صائص النبّي ولو فرضنا أهنا كانت حمرمة عليه فإن هذه احلرمة ختتص به فكل هذه األمور كانت من خ

 يف غاية الُبْعد.وحده ورسايتها إىل بقية املسلمني 
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ون زمن حرضته من ذوي قرباه يستفيدون من بيت املال  واألشخاص الذين كانوا ُيَعدُّ
أموال بيت املال هي أخذ الصدقات  ويرتزقون منه كسائر املسلمني رغم أن أحد أهم مصادر

َري  ح به األحاديث الصحيحة املوثوقةو وأموال الزكاة كام تشهد لذلك كتب التواريخ والسِّ  ,ترصِّ
سنذكر أحاديَث من كتب و ,وسنذكر بعض الشواهد عىل ذلك يف الصفحات املقبلة إن شاء اهللا
كانت حمّرمًة عىل شخص  ة إناماحلديث الشيعية املعتمدة تبني أن تلك الصدقات ومال الزكا

النبيِّ األكرم فقط وكانت هذه احلرمة سارية أيضًا عىل األشخاص الذين كانوا مبارشًة حتت 
 ,يعيلهم وينفق عليهم بوصفهم عياله وأبنائه الذين جتب عليه إعالتهم ص كنفه أي الذين كان

  :للُكَلْينِّي  »الكايف«للشيخ الطويس ويف » هتذيب األحكام«كام جاء بيان ذلك يف 
َدَقَة  :ص قَاَل رَُسوُل اهللاِ  :قَاَال  إَقْن حرضة اكاقر وحرضة الصادق «−١ إِنَّ الصَّ

َمهُ  َّ ِمْنَها َوِمْن َلرْيَِها َما َقْد َحرَّ يِْدي اجَّاِس َوإِنَّ اَهللا َحرََّم يلَعَ
َ
ْوَساُخ أ

َ
  .»...أ

مت الصدقُة عىل ا لنبيِّ لكوهنا أوساخ أيدي الناس أي ناجتة فهذا احلديث يبني أنه إنام ُحرِّ
ألنه من املمكن أن يرى بعض الناس يف أخذ النبيِّ من صدقاهتم  ,عن كدهم وعرق جبينهم
كذلك كان  ص فكام كان أخذ أي أجر ماديٍّ عىل رسالته حرامًا عليه ,أخذه ألجٍر عىل رسالته

ًة أن رسول اهللا ,أخذه ملال الصدقات من أيدي الناس قد أغناه اهللا بام أفاءه عليه من أموال  خاصَّ
الكفار لذا كان حتريم أموال الصدقات عليه من خصوصياته التي اختص هبا ضمن جمموعة من 

مما فصلنا بيانه يف احلاشية يف  ,األمور األخرى التي كانت حرامًا عليه وحده دون غريه
  .الصفحات السابقة

  نقض القول بتحريم الصدقة على بني هاشم - ٤

التي اختص هبا  ص بعض خصائص رسول اهللا »تذكرة الفقهاء«احليل يف كتابه  ذكر العالمة
  :دون سائر أمته فقال ما ملخصه

  :فأما الواجبات عليه دون غريه من أمته أمورٌ 

                                                 
 , طبع النجف.٥٨, ص٤; الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج٥٨, ص ٤الكليني, الكايف, ج  −١



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ُه َقاَل  ص ُرِوَي َعنْهُ  .األضحية )٣( .الوتر )٢( .السواك )١( َّ َولَْم « :َأنَّ ثََالٌث ُكتَِب يلَعَ
ْضِحيَّةُ يُْكتَ 

ُ ْ
َواُك َوالَْوتُْر َواأل ِۡل ﴿ :قيام الليل لقوله تعاىل )٤( .»ْب َعلَْيُكْم السِّ َوِمَن ٱلَّ

ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة لََّك  حتريم زوجاته صىل اهللا عليه وآله اللوايت مات  )٥( .]٧٩: [اإلرساء ﴾...َفَتَهجَّ
دًا قال اهللا تعاىل ن َومَ ﴿ :عنهن عىل غريه حتريًام مؤبَّ

َ
ٓ أ َ ِ َو َّ ْ رَُسوَل ٱ ن تُۡؤُذوا

َ
ا َكَن لَُكۡم أ

ۡزَوَٰجُهۥ ِمۢن َبۡعِدهِۦ
َ
ْ أ     .جواز دخوله املسجد ولو كان جنباً  )٦( .]٥٣: [األحزاب ﴾تَنِكُحٓوا

جواز النكاح بلفظ  )٨( .ص جواز زواجه من أكثر من أربع كام يدل عليه عدد زوجاته )٧(
ن يَۡستَنِكَحَهاإِن وََهَبۡت َنفۡ ﴿ :اهلبة

َ
َراَد ٱلَِّبُّ أ

َ
ِ إِۡن أ               .]٥٠: [األحزاب ﴾َسَها لِلنَِّبّ

ْ تَۡسلِيًما﴿ :وجوب الصالة عليه )٩( ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا ْ َصلُّوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  ﴾َيٰٓ

  .]٥٦:[األحزاب
نبي كام ترصح به آيات الكتاب من وأما ما سقط من قلم العالمة احليل وهو من خصائص ال

   :ص أن مراعاة هذا األمور هي من خصائصه
َ تَۡرَفُعٓواْ ﴿ :ص حرمة رفع الصوت فوق صوت النبي − ألف  ْ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َ َتَۡهُرواْ َلُۥ بِٱۡلَقۡولِ  ِ َو ۡصَوٰتَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱلَِّبّ
َ
  .]٢: [احلجرات . ﴾...أ
ِيَن ُيَناُدونََك ِمن ﴿ :من وراء حجراته املباركة ص عدم جواز مناداة النبي −ب إِنَّ ٱلَّ

َ َيۡعقِلُوَن  ۡكَثُُهۡم 
َ
  .]٤: [احلجرات  ﴾٤َوَرآءِ ٱۡلُُجَرِٰت أ

َحٖد ّمَِن ﴿ :افرتاقهم عن سائر النساءو ص متيز نساء النبي −ج
َ
ِ لَۡسُتَّ َكأ َيٰنَِسآَء ٱلَِّبّ

 ٓ ٗ ٱلّنَِسا ِي ِف َقۡلبِهِۦ َمَرٞض َوُقۡلَن قَۡو َ َتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱلَّ ۚ َف َقۡيُتَّ ءِ إِِن ٱتَّ
ۡعُروٗفا    .]٣٢: [األحزاب ﴾٣٢مَّ

مما كان البد من  ص تلك كانت بعض االمتيازات واخلصائص اخلاصة برسول اهللا

                                                 
, بحار األنوار, ج −١  دة. (املرتِجم), الطبعة البريوتية اجلدي٣٨٢, ص١٦املجليسُّ
 .٥٦٥, ص٢ج ,الطبعة احلجرية القديمة, تذكرة الفقهاء, العالمة احليل −٢
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أو زمن حيات زوجاته مما كان  ,ص بهبالنسبة إىل ما يتعلق  ص مراعاته زمن حيات النبي
فقد انتفى موضوع هذه اخلصائص اللهم  ص أما بعد رحيل النبي .يتعلَّق هبن من خصائصه

إال وجوب الصلوة والسالم عىل حرضته والذي هو مطلوب من باب االستغفار والدعاء 
  .جلميع املؤمنني املتوفني

ٌم عليه أو مكروٌه سهم خاص من مخس الغن ص فإذا فرضنا أنه كان للنبي ائم أو كان حمرَّ
ومل يعد هلا  ص فإن هذا كان من خصائصه املتعلِّقة بزمن حياته ,عليه أن يأخذ من أموال الزكاة

فال يصل سهم مخسه إىل أحد وال ترسي حرمة األكل من  ,بعد انتقاله إىل ربه وتطبيقموضوع 
 :صه حال حياته وقد قال تعاىلأن كل هذه األمور من خصائ ,ص الصدقة عىل أحد بعد رحيله

ّيُِتونَ ﴿ نَُّهم مَّ مر ﴾إِنََّك َمّيِٞت    .]٣٠: [الزُّ
الذي ينقض حديث حرمة الصدقة عىل بني هاشم حديٌث رواه الُكَلْينِيُّ يف  احلديث الثاين

 :بأسانيدهم »التهذيب«الطويس يف و »من ال حيرضه الفقيه«والصدوق يف  »الكايف«
ِ َقْبِد اهللاِ قَ ...«

َ
ِلُّ لَـُهمْ  ÷ْن أ

َ
َراَدَها ِمْنُهْم َفإِغََّها حت

َ
اَكَة بيَِن َهاِشٍم َمْن أ ْقُطوا الزَّ

َ
َوإِغََّما  ،َقاَل أ

ُْرُم بَلَ اجَّيِبِّ 
َ

ةِ  ص حت ئِمَّ
َ ْ
ِي يَُكوُن َنْعَدهُ َوبَلَ األ َّ َماِم ا ِ

ْ
   .»َوبَلَ اإل

الذي ُيعد من كتب  ألمحد بن حممد بن خالد الربقي» املحاسن«يف كتاب  :احلديث الثالث
                                                 

 . (املرتِجم)٥٩ص, ٤ج ,الكايف −١
َكاةِ , ٣٧ص, ٢ج ,الفقيه  حيرضه ال  من −٢  . (املرتِجم)َباُب َما لَِبنِي َهاِشٍم ِمَن الزَّ
 ِجم). (املرت٣٦, ص ٢, واالستبصار, ج٦٠, ص٤األحكام, ج هتذيب −٣
ُقها كتاب اهللا تعاىل ويؤيد مضموهنا, أو عىل األقل التي ال −٤ خيالفها  طبقًا ملنهجنا, نعترب األحاديث التي يصدِّ

الكتاب, صحيحًة, وال هيمنا بعد صحة املضمون حال رجال سندها, كائنًا من كانوا, بل نقبل هبا لصحة 
ذلك إذا وجدنا أن متن حديث ومضمونه مضموهنا [ولو كان رجال سندها فاسدين], وعىل العكس من 

ُل عليه,  خيالف كتاب اهللا تعاىل, أو عىل األقل ليس يف كتاب اهللا دليل عليه, فإننا ال نعتربه صحيحًا وال ُنعوِّ
 [ولو كان سنده مقبوالً].

الثالث,  الربقي من رواة حديث الشيعة اإلمامية وفقهائهم القدماء يف القرن اهلجري بن حممد بن خالدأمحد  −٥
من توابع مدينة قم وسط إيران, » رود  برق«وإليه مرجع كثري من روايات الصدوق والكليني. ولد يف قرية 



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

بَا َجْعَفٍر  :َقْن َقْبِد اهللاِ بِْن َعْجَالَن َقاَل «حديث الشيعة املعتربة حديٌث عن 
َ
لُْت أ

َ
َقْن  ÷َسأ

ۡس ﴿ :َقْوِل اهللاِ َيَعاىَل 
َ
ٓ أ َّ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ  َٔ قُل  َّ ٱلَۡمَودَّ ِ ۡجًرا إ

َ
 :َفَقاَل  ?]٢٣: [الشورى  ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

ِلُّ لَُهم
َ

َدَقَة َوَال حت ُكلُوَن الصَّ
ْ
ِيَن َال يَأ َّ ُة ا ئِمَّ

َ ْ
  .» َغَعْم ُهُم األ

ما رواه  ,الذي خيالف ويناقض أحاديث حرمة الصدقة عىل بني هاشم :احلديث الرابع
  :»التهذيب«الشيخ الطويس يف 

اِج قَ « ِ َقْبِد اهللاِ َقْن َقْبِد الرَّمْحَِن بِْن احَلجَّ
َ
نَُّه َقاَل  ÷ْن أ

َ
َدقَُة  :ك َمْت َعلَْيَنا الصَّ لَْو ُحرِّ

َة َوالَْمِديَنِة َفُهَو َصَدَقةٌ  نَّ لُكَّ َماٍء َننْيَ َمكَّ
َ
َة ِأل ُْرَج إىَِل َمكَّ ْن خنَ

َ
  .»لَْم حَيِلَّ َجَا أ

قراء] ملا بقي منهم اليوم حقيقًة لو أن الزكاة كانت حمرمة فعًال عىل بني هاشم [ولو كانوا ف
ألن معظم املؤسسات اخلريية االجتامعية ال سيام يف بالد  !أحد فوق األرض والنقرضوا مجيعاً 
فكل بئر ُحِفَر وكل ماء تم توصيله وكل ُنُزٍل للمسافرين  ,احلجاز إنام تأسست من أموال الزكاة

                                                                                                                          
الذي كان من أعالم الشيعة وشيوخ الرواية » حممد بن خالد الربقي«وأصله من الكوفة, تفقه عىل يد أبيه 

بن حممد بن عيسى األشعري أخرجه وسمع احلديث منه ومن غريه ثم صار من رواة احلديث, لكن أمحد 
من قم ألنه كان يكثر من رواية املراسيل ولرواية عن الضعفاء. ومع ذلك فقد وثقه رجاليو الشيعة القدماء 

 ـ. (املرتِجم)ه ٢٨٠ وقيل سنة هـ٢٧٤كالنجايش والطويس. تويف يف قم سنة 
ونقول: يتبني من عدد من األحاديث .  ١٤٥, ص١ج ,طبع طهران, أمحد بن حممد بن خالد الربقي املحاسن −١

املروية من طرق العامة [ أهل السنة] واخلاصة [الشيعة] أن كراهة األكل من مال الزكاة التي تل إىل حد 
وحده بل إن ذلك مكروه أو حرام عىل مجيع زعامء وحكام  صاحلرمة ليست منحرصة برسول اهللا 

) حيث ١٨٤, ص٢) وكتاب البحر الزخار (ج٧٣٥, ص٢اإلسالم كام نجد ذلك يف كتاب فقه الزكاة (ج
ا عىل أن الصدقة ال حتل لإلمام كام ال حتل للرسول, واستدال بتقيُِّؤ عمر بن اخلطاب لبن الصدقة وأنه  نصَّ

 بمجرد علمه بأن ما رشبه من لبن كان من موايش الزكاة سارع إىل تقيُّئه.
كان يأبى أن يعمل بجباية الصدقات,  صهللا كام أن عبادة بن الصامت الذي كان أكابر صحابة رسول ا

والواقع أن كراهة األكل من مال الصدقة مل يكن مقترصًا عىل أقرباء النبي وآله وكبار أصحابه, بل إن أكثر 
 املسلمني كانوا غري راغبني بأخذ املال الذي يأيت عن طريق الزكاة. 

 ., طبع النجف٦١, ص٤جالشيخ الطويس, هتذيب األحكام,  −٢



    
 

 
 

  اخلمس من اكيت وأهل صاجيب استفادة: اخكا الفصل

يله من مال الزكاة التي أحد متوإنام تم  »يف سبيل اهللا«تم بناؤه وكل ما يمكن أن يطلق عليه 
ذريته يف مثل هذا العرس وهذه و فهل يمكن لنبّي الرمحة أن يوقع قرابته ,»يف سبيل اهللا«فها مصار

 ,بدالً من حرماهنم من مال الصدقة» اخلمس«قبلنا بأن اهللا جعل هلم  ولو ?!املشقة واحلرمان
فعندما ال تكون  ,غنائم احلرب فقط الً للشك بأن اخلمس هو مناي جمبقِ يُ  وقد علمنا بام ال

  ??فام ذا يكون مصري املساكني من بني هاشم ,هناك حروب وال غنائم
 ,بإسناده عن حممد بن يعقوب الُكَلْينِّي » التهذيب«رواه الشيخ الطويس يف  :احلديث اخلامس

ّر العاميل يف احلالشيخ و ,بإسناده عن جعفر بن إبراهيم اهلاشمي »املقنعة«رواه الشيخ املفيد يف و
للُكَلْينِّي ومضمونه ونتيجته مضمون احلديث السابق من أن نقًال عن الكايف » وسائل الشيعة«

َة َواملَِدينَِة إنام تم تأمينها بواسطة أموال الصدقة والزكاةمجيع املياه  فلو كانت  ,واآلبار َبْنيَ َمكَّ
  !حياهتم وهلكوا االستفادة من مال الزكاة حمرمة عىل بني هاشم لتدمرت

ويضاف إليها  ,هذه األحاديث تناقض وتعارض أحاديث حتريم الصدقة عىل بني هاشم
يف االستفادة واألكل من مال الزكاة والتي ختالف وتناقض القول  ‡ سرية األئمة املعصومني

  .بتحريم األكل من الزكاة عليهم
الستفادة من مال ي هاشم من حق البن ص ونقول بشكل أسايس إن حرمان رسول اهللا

ومل يكن هلذا املوضوع يف بداية اإلسالم أي جانب  .الزكاة ليس عليه أي دليل من كتاب اهللا
الذي مل يسمح لنفسه وال ألهل  ,نفسه ص ترشيعي عام بل كان عمًال مستندًا إىل اختيار النبي
يبدو لنا هي أن  واحلكمة من ذلك حسبام ص بيته أن يأكلوا من أموال الزكاة حال حياته الرشيفة

ل   طالب يفعل كام –ال يدع جماالً ألحد أن يأيت إىل ذهنه أن النبي إنام ادعى الرسالة كي حيصِّ
ال سيام أن أخذ الزكاة كان يف بداية  ,املال ووسائل العيش والرفاهية لنفسه وألهله –الدنيا

هم إىل االرتداد عن دينه اإلسالم بمثابة محل ثقيل عىل بعض حديثي العهد باإلسالم مما حدا ببعض
كام أوضحنا ذلك يف  −  ص إىل احلد الذي جعل النبيَّ  ,هلذا الغرض ليخلص من دفع الزكاة

                                                 
 , طبع أمري هبادر.٣٧, ص ٢انظر: ج −١
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يأرس نساءهم وفرض غرامة مالية عىل و فيقتل رجاهلم ,حيارب مانعي الزكاة − » الزكاة«كتابنا 
نوا خيونون بكتامن أولئك الذين يتظاهرون بالطاعة واالستعداد لدفع زكاة أمواهلم ولكنهم كا

وألجل ذلك كله  ,ففرض عليهم غرامة أن تؤخذ نصف أمواهلم ,حقيقة ما يملكونه من أموال
كان حيرتز من أن يأيت لذهن أي أحد من الناس أي تفكري بأنه إنام يفعل ذلك ملصلحته الشخصية 

عىل نفسه وعىل عىل أهله وأوالده وقرابته لذا حرم أكل الصدقة و ولينفق هذه األموال عىل نفسه
  .»سبيل اهللا«ليرصفها يف و ليعرف اجلميع أنه إنام جيبي الزكاة لتأمني حاجات الفقراء ,آله

التي ذكرنا نامذج − عىل نفسه  ص وملا مل يكن ملثل هذه التحريامت التي حيرمها رسول اهللا
أسوا به وال كان مما ُيطلب من الناس أن يت ,جانب ترشيعي عام –منها يف الصفحات املاضية 

بل إن القرآن ملا رأى أن بعض التحريامت  ,ويتبعوه لذا ال نجد هلا أي إشارة إليها يف كتاب اهللا
وضوح عن هذه و هنى برصاحة ,التي حرمها رسول اهللا عىل نفسه قد تقتدي به أمته فيها

 ,فسهمثل قصة حتريم النبي العسل عىل نفسه أو حتريم معارشة مارية القبطية عىل ن ,التحريامت
َها ٱلَِّبُّ لَِم ُتَّرُِم ﴿ :فقال له سبحانه –إذ مل يكن فيها أي مصلحة  –والتي عاتبه عليها ربه  يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۡزَوِٰجَك 
َ
ُ لََكۖ تَۡبَتِغ َمۡرَضاَت أ َّ َحلَّ ٱ

َ
ٓ أ أما سائر التحريامت التي  ,]١: [التحريم ﴾...َما

أكل البصل والثوم والكراث النيِّئ وأكل عىل نفسه كتحريمه عىل نفسه  ص حرمها رسول اهللا
واألكل من الصدقة فلم ينهه اهللا تعاىل عنها ألن فيها مصلحة لنفس  ,كل ما له رائحة كرهية

حيث كان النبي  ,ويوجد أمثلة ونظائر ملثل هذه احلوادث يف أنبياء األمم السالفة .ص الرسول
ولكن هذا التحريم كان يأخذ مع  ,ل بكثريمن األنبياء حيرم أحيانًا عىل نفسه شيئًا ملصلحة أق

مع أن النبيَّ مل يقصد أبدًا  ,األسف جانبًا ترشيعيًا ويعتربه أتباع ذلك النبي من الفرائض الواجبة
   .ذلك األمر

ألن األكل منه كان مّرضًا  ,حلم اجلمل عىل نفسه )أي النبي يعقوب(من ذلك حتريم إرسائيل 
ٰٓءِيُل ﴿ :اىلويف هذا نقرأ قوله تع ,بسالمته َم إِۡسَر َّ َما َحرَّ ِ ٰٓءِيَل إ َِنٓ إِۡسَر ّٗ ّلِ َعاِم َكَن ِح ُكُّ ٱلطَّ

ٰةُ  َل ٱلَّۡوَر ن ُتَنَّ
َ
ٰ َنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ َ ولكن لسوء احلظ أعطى اليهود  ,]٩٣: [آل عمران ﴾...َ

حرموا عىل أنفسهم أكل حلمل اعتقدوا أنه حكم اهللا األبدي فو هلذا التحريم جانبًا ترشيعّياً 



    
 

 
 

  اخلمس من اكيت وأهل صاجيب استفادة: اخكا الفصل

ويف هذه  ,وهذا التعدي حلدود اهللا وجتاوزها موجود لألسف يف مجيع األمم وامللل !!!اجلمل
مت  ,املسألة وقع جتاوز كثري يف مذهب الشيعة حتى وصل األمر إىل أن بعض األحاديث حرَّ

تقول  !!مالكألنه أخوك وال ينبغي أن توسخه بزكاة  ,أخذ مال الزكاة حتى عىل الشيعّي 
اَكِة « :الرواية ما نصه َُكْن َما ُيْعُطونَُه إِْخَوانَُكُم الُمْستَبِْصـِريَن ِمَن الرِْبِّ َواْرَفُعوُهْم َعِن الزَّ ْ َو

ْن َفْغِسَل وََسَخ بَدَ 
َ
َحُدُكْم أ

َ
 حُيِبُّ أ

َ
وَْساَخُكْم أ

َ
ْن تَُصبُّوا َعلَيِْهْم أ

َ
َدقَاِت َونَزُِّهوُهْم َقْن أ نِِه َوالصَّ

ِخيهِ 
َ
ُخوا بَِها إِْخَوانَُكُم  ؟ُعمَّ يَُصبَُّه بَلَ أ ْقَظُم ِمْن وََسِخ اْكََدِن فََال تُوَسِّ

َ
نُوِب أ ُّ إِنَّ وََسَخ ا

  .)من التفسري [املنسوب] لإلمام [احلسن العسكري]( »!!الُمْؤِمِننيَ 

                                                 
. ٦٨ص , ٩٣ج , وبحار األنوار, ٢٢٩ص, ٩ج , وهو يف وسائل الشيعة, ٧٩تفسري اإلمام العسكري, ص  −١

 (املرتِجم)
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  ):ثني عرشاال(هذا الفصل نوعني من أخذ الزكاة من قبل األئمة سنبحث يف 
  .كانوا أنفسهم يأخذون الزكاة مبارشًة من املعطني هلا ‡ أن حضـرات األئمة :األول
  .أهنم كانوا يقبلون اجلوائز واهلدايا والعطايا من خلفاء وسالطني زماهنم :الثاين

  أخذ أهل البيت الزكاةَ من الناس - ١

 »من ال حيرضه الفقيه«فقد روى الشيخ الصدوق يف  :ر حول القسم األولأما األخبا
ُد ْنُن إِْسَماِقيَل بِْن بَِزيٍع َقاَل َنَعْثُت إىَِل « :قاال» التهذيب«الشيخ الطويس يف و َو َرَوى حُمَمَّ

نَّ  ÷الرَِّضا 
َ
ْخرِبُهُ أ

ُ
ِْه أ َ ِ ْهيِل َوَكَتْبُت إ

َ
فِيَها َزاَكةً مَخَْسٌة َوَسْبُعوَن  بَِدنَاغرَِي ِمْن قَِبِل َنْعِض أ

غََّها ِمْن  ÷َواْكَايِقَ ِصلٌَة فََكَتَب 
َ
ِْه ك َ ِ ِْه بَِدنَاغرَِي يِل َولَِغرْيِي َوَكَتْبُت إ َ ِ ِه َقَبْضُت َوَبَعْثُت إ خِبَطِّ

هِ  ÷فِْطَرةِ الِْعَياِل َفَكَتَب    .»َقَبْضُت  :خِبَطِّ
ِد ْبِن إِْسَامِعيَل «هذا احلديث عن  »الكايف«وقد روى الُكَلْينِّي يف  وذكر إضافة إىل كلمة » ُحمَمَّ

تدل » قبلُت «مما يدل عىل أن اإلمام اعترب املال حقه اخلاص ألن كلمة  ,»قبلُت «كلمة  ,قبضُت 
  .عىل قبول احلّق 

يُّوَب بِْن نُوٍح َقاَل َكتَ « :الكايفواخلرب الثاين رواه أيضًا الُكَلْينِّي يف 
َ
ِ َقْن ك

َ
ْبُت إىَِل أ

                                                 
, ويف ٦١−٦٠, ص٤وهو يف هتذيب األحكام, ج .٣٨, ص ٢الفقيه, ج   من ال حيرضهالشيخ الصدوق,  −١

 ِجم)االستبصار للشيخ الطويس أيضًا. (املرت
ٍد َعْن َأِخيِه َعْبِد  −٢٢«, ونص احلديث: ١٧٤ص , ٤ج الُكَلْينِّي, الكايف,  −٢ ُد ْبُن َحيَْيى َعْن ُبنَاِن ْبِن ُحمَمَّ ُحمَمَّ

َضا  ِد ْبِن إِْسَامِعيَل َقاَل َبَعْثُت إَِىل َأِيب اْحلََسِن الرِّ ٍد َعْن ُحمَمَّ ْمحَِن ْبِن ُحمَمَّ ي َوَكَتْبُت إَِلْيِه بَِدَراِهَم ِيل وَ  ÷الرَّ لَِغْريِ
ِه َقَبْضُت َوَقبِْلُت  َا ِمْن فِْطَرِة اْلِعَياِل َفَكَتَب بَِخطِّ ُه َأهنَّ  (املرتِجم)». ُأْخِربُ
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َْك  :÷احَلَسنِ  َ ِ َْك َوَقْد َنَعَث إ َ ِ ْن حَيِْملُوا قِيَمَتَها إ
َ
لُوىيِّ أ

َ
لُوىيِّ َعِن الِْفْطَرةِ َويَْسأ

َ
نَّ َقْوماً يَْسأ

َ
أ

َْك الَْعاَم  َ ِ لََك َفنَِسيُت َذلَِك َوَقْد َنَعَث إ
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ليَِن أ

َ
ٍل َوَسأ وَّ

َ
ٍس ِمْن َهَذا الرَُّجُل َخَم أ

ْ
َقْن لُكِّ َرأ

يَُك َجَعليَِنَ اُهللا فَِداَك يِف َذلَِك 
ْ
ْرَطاِل َيْمٍر بِِدْرَهٍم َفَرأ

َ
ِ بِِدْرَهٍم َقْن قِيَمِة تِْسَعِة أ ِ  ؟ِقَيا

ْهَرةِ َفاْقَطعُ  :÷َفَكَتَب  دَّى إىَِل الشُّ
َ
ْكرَهُ لُكَّ َما أ

َ
نَا أ

َ
َؤاُل َقْنَها وَأ وا ِذْكَر َذلَِك الِْفْطَرةُ َقْد َكرُثَ السُّ
ْن لَْم يَْدَفعْ  ْمِسْك َقمَّ

َ
ْن َدَفَع لََها وَأ   .»َفاْقبِْض ِممَّ

ونحن نحمل أخذ  .وثمة أحاديث أخرى أيضًا يف هذا الباب ال جمال اآلن لإلطالة بذكرها
عىل أنه يريد  ,اإلمام أي احلاكم السيايس والديني يف اإلسالم ملال زكاة الفطرة ومال الزكاة

ديث الذي رواه الشيخ الطويس يف كام ُيستفاد من احل ,يعها عىل املستحقني هلا الذين يعرفهمتوز
   :التهذيب

ِ َقْبِد اهللاِ «
َ
ي  ÷َعِن الُْفَضْيِل َقْن أ َعَفاَء َوَمْن َال  ÷َقاَل اَكَن َجدِّ ُفْعِطي فِْطَرتَُه الضُّ

بُو َقبْ 
َ
َّ َقاَل َوَقاَل أ ِْدُهْم  ÷ِد اهللاِ جَيُِد َوَمْن َال َفَتَو

َ
َِدُهْم َفإِْن لَْم جت

َ
ْن َال جت

َ
ْهلَِها إِالَّ أ

َ
يِهَ ِأل

ْرٍض َوَقاَل 
َ
ْرٍض إىَِل أ

َ
ْعلَُم يََضُعَها َحْيُث يََشاُء َويَْصَنُع  :َفلَِمْن َال َفْنِصُب َوَال َيْنُقْل ِمْن أ

َ
َماُم أ ِ

ْ
اإل

  .»فِيَها َما يََرى
ليل من األخبار حول تقسيم اإلمام بنفسه لتلك األموال عىل هذا عىل الرغم أنه ليس لدينا د

  .مستحقيها

  سهمهم من بيت المال، وقبولهم هدايا الخلفاءأخذ أهل البيت  - ٢

نرى أنه ملا  ص يف قضية ترصف اخلليفة األول يف أرض فدك بعد رحيل رسول اهللا −١
كيف  :ذلك بسؤاهلامن غصبها فدك واعرتضت عىل  ‘اشتكت ابنة النبي فاطمة الزهراء 

طبق لروايات نقلها  − أجاهبا أبو بكر ?سيكون مصريها ومعاش أوالدها إذا ُأِخَذْت منها فدك
بأن هلا حقها كسائر  –طبع تربيز  )١٠٣ص(املجليس يف املجلد الثامن من بحار األنوار 

ْخَرى « :وفيام ييل نص رواية املجليس ,املسلمني من بيت املال
ُ
ِ رَِوايٍَة أ نَّ َفاِطَمَة َو

َ
 ‘أ

                                                 
 . (املرتِجم)٣٤٦ص, ٩ج ,الشيعة  سائل, واحلر العاميل, و٩١ ص, ٤ ج, األحكام هتذيبالشيخ الطويس,  −١
 . (املرتِجم)٨٩ −٨٨, ص ٤ األحكام, ج  هتذيبالشيخ الطويس,  −٢
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بَا بَْكرٍ 
َ
َيَيا أ

َ
ْرَضُه  ص يَلَْتِمَساِن ِمريَاَعُهَما ِمْن َرُسوِل اهللاِ  ..َوالَْعبَّاَس أ

َ
َوُهَما ِحينَئٍِذ َفْطلَُباِن أ

بُو بَْكرٍ  ،ِمْن َفَدَك َوَسْهَمُه ِمْن َخْيرَبَ 
َ
ِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ  :َفَقاَل أ

ِ َما نَُورُِّث   َال  :َقاَل  ص إ
َنا َصَدَقةٌ 

ْ
ٍد ِمْن َهَذا الَمالِ  ،تََرك ُكُل آُل حُمَمَّ

ْ
َما يَأ مما يثبت ما قلناه من أن األكل من  .»...إِغَّ

الصدقة ومن بيت املال جائز وحالل بالنسبة إىل مجيع املستحقني لألخذ من بيت املال أيا كان 
مة واخلاصة أحاديُث متفقٌة وجاء يف روايات عديدة أخرى من طرق العا .نسبهم أو طبقتهم

ِّ َسِمْعُت « :تقريبًا يف لفظها ومعناها تفيد أن أبا بكر قال َ
ْشِهُد اَهللا َوَكىَف بِِه َشِهيداً ك

ُ
ِّ أ

ِ َوإ
نْبَِياءِ َال نَُورُِّث َذَهباً َوَال « :َفُقوُل  ص َرُسوَل اهللاِ 

َ ْ
ُْن َمَعارِشَ األ ًة َوَال  حنَ  َقَقاراً  َداراً َوَال   فِضَّ

ةَ  ِْكَمَة َوالِْعلَْم َواجُُّبوَّ
ْ
ْن  ،َوإِغََّما نَُورُِّث الُْكُتَب َواحل

َ
ْمِر َنْعَدنَا أ

َ ْ
ِّ األ ِ َوَما اَكَن َجَا ِمْن ُطْعَمٍة َفلَِو

  .»...»حَيُْكَم فِيِه حِبُْكِمهِ 
فهذا يدل عىل أن معاش  ,أي أن ويل األمر هو الذي حيدد أمر رصف املعاش للمستحقني

 ,بعد رحيله ُيْعطى من بيت املال كام ُيعَطى سائر املسلمني ص رتزاق أهل بيت رسول اهللاوا
اعرتضت عىل القسم األول من احلديث الذي رواه أبو بكر  ‘ال يمنع أن فاطمة الزهراء و

ت عىل عدم صحته بآياٍت من كتاب اهللا» ال ُنْوَرث«أي عبارة  مل تعرتض عىل  لكنها ,واحتجَّ
ٍد ِمْن َهَذا الَمالِ «من احلديث أي قوله  القسم اآلخر ُكُل آُل حُمَمَّ

ْ
والذي يفيد أن من  »إِغََّما يَأ

   .بعد رحيله من بيت املال ص مسؤولية احلاكم أن يؤمن معاش أرسة رسول اهللا
الذين مدحهم  ص هذا وملا كانت تلك احلادثة قد وقعت يف حمرض من أصحاب رسول اهللا

يعرتض أحد منهم عىل هذا األمر فإن هذا دليل قاطع أن أبا بكر كان  القرآن وأثنى عليهم ومل
قوا قول أيب بكر  ص خاصة أننا نرى عامة أهل بيت النبي ,صادقًا ومصيبًا فيام رواه قد صدَّ

عمليًا إْذ كانوا يأخذون عطاءهم من بيت املال الذي أحد مصادر أمواله هو يقينًا وبالتأكيد 

                                                 
 , من الطبعة اجلديدة. (املرتِجم)٢٠٢, ص ٢٩املجليس, بحار األنوار, ج  −١
ويشبهه ما روي من طرق أهل السنة عن , من الطبعة اجلديدة. ٢٢٩,  ص ٢٩ املجليس, بحار األنوار, ج −٢

ْ  األَْنبَِياءَ  َوإِنَّ «ضمن حديٍث:  صأيب الدرداء عن النبي  ا َوالَ  ِدينَاًرا ُثواُيَورِّ  َمل ُثوا إِنََّام  ِدْرَمهً  َفَمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّ
 (املرتِجم)) يف سننهام. ٣٦٤١) وأبو داود (٢٦٨٢رواه الرتمذي (» َوافِرٍ  بَِحظٍّ  َأَخذَ  َأَخَذهُ 



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

وآله  ص بعد أن وضع عمر الدواوين كان أهل بيت رسول اهللا وكذلك .الزكاُة والصدقات
  .يأخذون سهمهم من بيت املال

واكن « :قال منها ما نقله املجليس يف بحار األنوارو ,جاء يف مجيع التواريخ والسريو −٢
ً  )عمر بن اخلطاب( وأعطى نساء  ،اثين عرش ألفاً  :وقيل ،فرض للعباس مخسة وعرشين ألفا

فقال نسوة  .إال من جرى عليها امللك ،رة آالف عرشة آالفعشـ ص اجيب
  .»ففعل ؛فسو بيننا ،يفضلنا عليهن يف القسمة ص ما اكن رسول اهللا :صاهللا رسول

بسنده َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن  »الكايف«الُكَلْينِّي يف ويف حديث تقسيم اخلمس الذي رواه 
الِِح َبْعِض َأْصَحابِنَا َعِن اْلَعبْ  فََسْهُم اِهللا ...« :عبارة )÷ أي اإلمام موسى بن جعفر(ِد الصَّ

ْمِر ِمْن َنْعِد رَُسوِل اهللاِ 
َ
ِ اْأل و

ُ
ُ نِْصُف اخْلُُمِس َكَمًال َونِْصُف  ...ص وََسْهُم رَُسوِل اِهللا ِأل َ َو

َتَاَماُهْم وََسْهمٌ  ِ ْهِل بَيِْتِه فََسْهٌم 
َ
ْننَاِء َسِبيِلِهْم ُفْقَسُم و لَِمَساِكيِنِهمْ  اخْلُُمِس اْكَايِق َننْيَ أ

َ
َسْهٌم ِأل

 ْ َ إِْن َفَضَل َقنُْهْم 
نَِّة َما يَْستَْغنُوَن بِِه يِف َسنَِتِهْم فَ ٌء َفُهَو لِلَْوايِل َوإِْن  بَيْنَُهْم بَلَ الِْكتَاِب َوالسُّ

ْو َغَقَص َعِن اْسِتْغنَائِِهْم اَكَن بَلَ الَْوايِل 
َ
ْن ُفنِْفَق ِمْن ِعنِْدهِ بَِقْدِر َما يَْستَْغنُوَن َعَجَز أ

َ
 أ

فإن عبارته  ,وبغض النظر عن أن هذا احلديث جمهوٌل وُمرَسٌل [أي غري صحيح] ,»احلديث..بِهِ 
[من غري اخلمس إذا مل يكفهم  سهًام من بيت املالتبني أن للوايل احلق أن يعطي فقراء السادة 

  .اخلمس]
ن ُعَمُر الدواويَن « :قويب يف تارخيه حول موضوع ديوان عمر يقولوكتب املؤرخ اليع −٣ دوَّ

فدعا عقيل  ,فأشري عليه أن جيعل ديواناً  .قد كثرت األموال :وقال ,وفرَض العطاَء سنة عرشين
اكتبوا الناس  :وقال ,وجبري بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف ,وخمرمة بن نوفل ,بن أيب طالب
 ,فكتب أول الناس عّيل بن أيب طالب يف مخسة آالف .بني عبد منافوابدءوا ب .عىل منازهلم

                                                 
من  ٤٩ – ٤٧, ص ٣١ج , من الطبعة احلجرية القديمة يف تربيز, أو ١٠٩, ص ٨املجليس, بحار األنوار, ج  −١

 لطبعة اجلديدة ببريوت. (املرتِجم)ا
 . (املرتِجم)٥٠٣, ص٢, وابن األثري, الكامل يف التاريخ, ج١٠٩, ٣الطربي, تاريخ األمم وامللوك,  −٢

 . (املرتِجم)٥٤٠−٥٣٩, ص ١ج  الُكَلْينِّي, الكايف, −٣
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وقيل بدأ بالعباس بن  ,واحلسني بن عّيل يف ثالثة آالف ,واحلسن بن عّيل يف ثالثة آالف
  .»....وكّل من شهد بدرًا من قريش يف ثالثة آالف ,املطلب يف ثالثة آالفعبد

ره هلم من  نلرعّية بمفهذا اخلرب يدل عىل أن اخلليفة أعطى مجيع ا فيهم بني هاشم سهًام قرَّ
ومل ُيْسمع أن  ,بيت مال املسلمني وقد قبلوا هذا العطاء وأخذوه وكانوا يعيشون منه ويرصفونه

أتى بأي كالم عن حليَّة أو حرمة أموال بيت املال التي تتكون  أوأحدًا منهم اعرتض عىل ذلك 
  .من الصدقات عىل بني هاشم أو غريهم

أليب عبيد القاسم بن  »األموال«كتاب و ,أليب يوسف القايض» اخلراج«اء يف كتاب ج − ٤
وفرض  ,للمهاجرين واألنصار ممن شهد بدرًا مخسة آالف مخسة آالف أي ُعَمُر][ففرض « :سالم

اثني عرش  ص وفرض ألزواج النبي ,ملن كان إسالمه كإسالم أهل بدر أربعة آالف أربعة آالف
وفرض  ,اثني عرش ألفاً  ص وفرض للعباس عم رسول اهللا ):...إىل قوله( ...فاً ألفًا اثني عرش أل

أحلقهام بأبيهام ملكاهنام من  ,وفرض للحسن واحلسني مخسة آالف ...,ألسامة بن زيد أربعة آالف
  .»إىل آخر اخلرب ..وفرض ألبناء املهاجرين واألنصار ألفني ألفني .ص رسول اهللا

ذا التفاضل والتاميز يف العطاء بحسب السابقة واملنزلة يف اإلسالم ومن اجلدير بالذكر أن ه
ومل يكن  ,الذي اعتمده عمر يف ديوانه مل يكن صائبًا بل كان خمالفًا لروح [املساواة يف] اإلسالم

وقد روى املؤرخون أنه ندم عىل ذلك يف آخر عمره وعزم عىل تبديل سياسة التفضيل  ,مقبوالً 
وعىل كل حال فالقصد من هذا الشاهد أن بني هاشم كان  .مل يمهله يف العطاء لكن األجل

                                                 
 .١٠٦, ص٢ج اليعقويب, تاريخ, اليعقويب −١

. [وانظر الطربي, ٣٢٢ص , األموال ,يد القاسم بن سالمعب ; أبو٤٣ص, اخلراجأبو يوسف القايض,  −٢
. وابن األثري, الكامل يف التاريخ, حوادث سنة مخس عرشة ١١٠−١٠٩, ص ٣تاريخ األمم وامللوك, ج 

 للهجرة. (املرتِجم)].
ِد ْبِن َعْن َزيْ «) بسنده: ٤٥٤, ٦» (املصنف يف األحاديث واآلثار«األثر الذي رواه ابن أيب شيبة يف  من ذلك −٣

َقنَّ ُأْخَرى النَّاسِ  بُِأوالَُهْم  َأْسَلَم ْعن َأبِيِه َقاَل َسِمْعت ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّاِب َيُقوُل: َلِئْن َبِقيُت إَىل َقابٍِل ألُْحلِ
, ١(» عرص اخلالفة الراشدة«يف كتابه » أكرم بن ضياء العمري«وذكره األستاذ ». َوألَْجَعَلنُهْم َبَياًنا َواِحًدا.
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ره هلم اخلليفة ومل  شأهنم شأن سائر املسلمني يأخذون سهًام من بيت مال املسلمني حسبام قرَّ
ُيْسَمع عن أحد منهم أي كالم حول حرمة مثل هذا العطاء عليهم [رغم أن من مصادره 

  .الزكاة]
 واحلمريي ,»منتهى املطلب«والعالمة احليل يف , »التهذيب« الشيخ الطويس يفروى  −٥

ِ الَْعَالءِ َقْن « :»وسائل الشيعة«واحلر العاميل يف  ,»قرب اإلسناد«يف 
َ
بَاٍن َقْن حَيىَْي بِْن أ

َ
َقْن أ

ِ َقْبِد اهللاِ 
َ
نِيِه  ÷أ

َ
َُسنْيَ  ÷َقْن أ نَّ احَلَسَن َواحلْ

َ
ِ  إأ   .»َز ُمَعاوِيَةَ اَكنَا َفْقَبَالِن َجَوائ

ِيسُّ يف  −٦ َعِن حرضة اإلمام « :»االْحتَِجاِج «روى َأْمحَُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب الطَّْربِ
ً إىَِل ُمَعاوِيَةَ  ÷احُلَسنْيِ  نَُّه َكَتَب كَِتابا

َ
 .َوفِيِه َيْقِريٌع َعِظيٌم َوتَْوبِيٌخ بَلِيغٌ  ،َوَذَكَر الِْكَتاَب  ،ك

ـَْي َفَما  :َقاَل  ِْه ُمَعاوِيَُة بِش َ ِ لِْف ِدْرَهٍم ِسَوى  ،ٍء يَُسوُؤهُ  َكَتَب إ
َ
لَْف أ

َ
ِْه يِف لُكِّ َسَنٍة أ َ ِ َواَكَن َفْبَعُث إ

                                                                                                                          
ومنه ما ذكره الطربي  واألثر صحيح.ثم قال:  )٥٧٦, ٢( »األموال«يف  ابن زنجويه) وعزاه أيضًا إىل ٢٣٦

بعد بياهنام لألسهم التي قررها عمر (رض) للصحابة حسب منزلتهم  »الكامل«يف تارخيه وابن األثري يف 
ل العطاء أربعة آالف أربعة مت أن أجعلقد مه :قال عمر قبل موته«وسوابقهم, بعد وضع الديوان, فقاال: 

, والكامل يف التاريخ البن ١١٠, ص٣تاريخ األمم وامللوك للطربي, ج». فامت قبل أن يفعل ..آالف 
 هـ.(املرتِجم)١٥األثري, حوادث سنة 

ّي: هو أ −١ ّي القُ بن احلُسْني  اهللا بن جعفر بو العباس عبدُ اِحلْمَريِ , من أصحاب اإلمام احلسن ّي مِّ اِحلْمَريِ
الشيعة اإلمامية يف القرن الثالث اهلجري, كانت له  وشيوخ الرواية لدىومن الفقهاء  − ÷ −العسكري 

 ,يتمتع بشخصية رفيعة بني علامء الشيعة وفقهائهم الكباركان مكاتبات مع اإلمامني اهلادي والعسكري, و
اه بالفقاهة والوثاقة بني وصفو» الرجال«والنجايش يف » من ال حيرضه الفقيه«أطراه الصدوق ىف مشيخة ف

 حمدثي الشيعةاعتمد عليه كثريًا يف الكايف, كام اعتمد سائر إْذ الرواة يف مدينة قم, وُيَعدُّ من أساتذة الكليني 
اته كالصدوق يف  مكارم «والطربيس يف » التهذيب«الطويس يف كو ,»اخلصال«و» الفقيه«عىل مرويَّ

 هـ.٢٧٠ث علامءها حوايله واملعروف أنه دخل الكوفة وحدّ مل ُيعرف تاريخ والدته ووفات .»األخالق
 (املرتِجم).

, ٢ج ,منتهى املطلب, العالمة احليل ;, طبع النجف٣٢٧, ص ٦ج األحكام,  هتذيب, الشيخ الطويس −٢
 .٢١٤, ص ١٧ج , وسائل الشيعة, احلر العاميل ;٣٥, ص قرب اإلسناد, احلمريي ;١٠٢٥ص
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حتى ذكروا أنه كان يبعث إليه بحمل بعري من الطيب  .»ُعُروٍض َوَهَدايَا ِمْن لُكِّ رَضٍْب 
  .يقبلها ويأخذها ÷والعطور وكان احلسني 

 ص إن هذه األموال التي كان األئمة واآلخرون من آل الرسول :قائٍل يقولولعلَّ 
ولكن  .وليست من مال الزكاة ,ء إنام كانت من اخلراج والغنائم واجلزيةيأخذوهنا من اخللفا

هذا القول غري صائب ألنه مل يكن للخلفاء يف أي يوم من األيام خزانتان لبيت املال إحدامها 
بل كانت مجيع األموال تصب يف  ,رى ألموال الفيء واخلراج ونحومهاألموال الزكاة واألخ

  .بيت مال واحد
ّي  −٧ احَلَسِن بِْن َظِريٍف َعِن احُلَسنْيِ بِْن ُعلَْواَن َقْن  َعنِ « :»قرب اإلسناد«وروى اِحلْمَريِ

نِيِه 
َ
ٍد َقْن أ نَّ احَلَسَن َواحُلَسنْيَ  ÷َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

َ
َزاِن ُمَعاوِيََة َويََقَعاِن فِيِه اَكنَا ُفْغمِ  إأ

  .»َويَْقَبَالِن َجَوائِزَهُ 
وملا قدم احلسن بن يلع ر اهللا عنهما بل « »:إحياء علوم الدين«ى الغزايل يف روو −٨

ألجزيك جبائزة لم أجزها أحدا قبلك من العرب وال أجزيها أحداً بعدك من  :معاوية فقال
  .»ألف درهم فأخذها فأعطاه أربعمائة :قال ،العرب
يف قصة زواج مصعب بن الزبري من سكينة » األغاين«روى أبو الفرج األصفهاين يف و −٩

ومهرها مصعب ألف  ،زوجه إياها أخوها يلع بن احلسني« :÷ ابنة حرضة سيد الشهداء
ه :وحدثين مصعب بن عثمان :قال مصعب .ألف درهم  ،أن يلع بن احلسني أخاها محلها إ

  .»أربعني ألف دينار فأعطاه

                                                 
ِيسُّ  َأْمحَُد ْبُن َعِيلِّ ْبنِ  −١ ْربِ . ورواه  عنه  احلر العاميل, وسائل الشيعة, ٢٩٨ ص ,٢, ج االْحتَِجاج, َأِيب َطالٍِب الطَّ

 . (املرتِجم).٢٢٣٦٩, حديث ٢١٧ص , ١٧ج 
ّي  −٢ ص , ١٧ج .  ونقله عنه احلر العاميل, وسائل الشيعة, ٤٥ص , قرب اإلسناد, عبُد اهللا بن جعفر اِحلْمَريِ

 (املرتِجم).. ٢٢٣٦٨, حديث ٢١٧−٢١٦
 .١٠٢, ص٢ج ,طبعة مرص القديمة, إحياء علوم الدين, الغزايلأبو حامد  −٣
 .١٥٠, ص ١٦ج, األغاين ,أبو الفرج األصفهاين −٤
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ملا محل أخته سكينة إىل مصعب بن  ÷ أي أن حرضة اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني
أجازه مصعب بن الزبري وأكرمه  الزبري [الذي كان وايل املدينة من قبل أخيه عبد اهللا بن الزبري]

  .وأخذها فقبل اإلمام زين العابدين اجلائزة ,بمكرمة مقدارها أربعني ألف دينار
أخربنا يلع بن حممد عن سعيد بن  :قال« :»الطبقات الكربى«روى ابن سعد يف و – ١٠

َفَكرَِه أن يقبلها  ،بمائة ألف ÷ بعث املختار إىل يلعِّ بن حسني :خا عن املقربي قال
إىل  ÷ فلما قُتَِل املختار كتب يلع بن حسني ،وخاف أن يرّدها فأخذها فاحتبسها عنده

إن املختار بعث إيلَّ بمائة ألف درهم فكرهت أن أرّدها وكرهت أن  :بن مروانعبد امللك 
ه عبد امللك .آخذها فيه عندي فابعث من يقبضها خذها فقد طيبتها  !يا بن عم :فكتب إ

  .»فقبلها ،لك
من  ١١املجليس يف املجلد , و»اخلرائج واجلرائح«يف كتابه  روى القطب الراونديو −١١

 ,÷ ضمن بيان معجزات حرضة اإلمام زين العابدين» كشف اليقني«ًال عن كتاب البحار نق
ْن يَثُْبَت « :فقالوا

َ
َرْدَت أ

َ
اَج ْنَن يُوُسَف َكَتَب إىَِل َقْبِد الَملِِك بِْن َمْرَواَن إِْن أ نَّ احَلجَّ

َ
ُروَِي أ

َّ ْنَن احُلَسنْيِ  ْهِ  َفَكَتَب َقْبُد الَملِِك  ÷ُملُْكَك َفاْقُتْل يلَعِ َ ِ ا َنْعدُ  :إ مَّ
َ
َفَجنِّبيِْن ِدَماَء بيَِن  !أ

َزاَل اُهللا 
َ
ْن أ

َ
ْولَُعوا فِيَها لَْم يَلَْبُثوا إىَِل أ

َ
ا أ ِ ُسْفَياَن لَمَّ

َ
يُْت آَل أ

َ
ِّ َرأ

الُملَْك َهاِشٍم َواْحُقْنَها َفإِ
ُّ ْنُن ا يْضاً َفَكَتَب يلَعِ

َ
اً أ اَعِة الَّيِت   إىَِل  ÷حُلَسنْيِ َقْنُهْم َوَبَعَث بِالِْكَتاِب رِسّ َقْبِد الَملِِك يِف السَّ

اِج َوَقْفُت بَلَ َما َكَتْبَت يِف ِدَماءِ بيَِن َهاِشٍم َوَقْد َشَكَر اُهللا لََك  ْغَفَذ فِيَها الِْكَتاَب إىَِل احَلجَّ
َ
أ

ْغَفَذ فِيَها َذلَِك َوَعبََّت لََك ُملَْكَك َوَزاَد يِف ُقُمرَِك َوَبَعَث بِِه َمَع ُغَال 
َ
اَعِة الَّيِت أ ُ بَِتارِيِخ السَّ َ ٍم 

ِْه َفَنَظَر َقْبُد الَملِِك يِف  َ ِ ْوَصَل الِْكَتاَب إ
َ
ا َقِدَم الُْغَالُم أ اِج َفلَمَّ  َقْبُدالَملِِك كَِتابَُه إىَِل احَلجَّ

كَّ يِف ِصْدِق َزْيِن الَْعابِِديَن َفَفِرَح بَِذلَِك تَارِيِخ الِْكَتاِب َفوََجَدهُ ُمَوافِقاً حِكَارِيِخ كَِتابِِه َفلَْم يَُش 

                                                 
 .٢١٣, ص٢ج, الطبقات الكربىد, ابن سع −١
من علامء الشيعة اإلمامية يف القرن السادس , »اخلرائج واجلرائح«صاحب كتاب قطب الدين الراوندي  −٢

األخبار والروايات التي يذكرها الراوندي يف كتابه اخلرائج ومجيع هـ).  ٥٧٣هلجري, تويف يف قم سنة (ا
 (املرتِجم). مرسلة ومقطوعة السند ألنه يروهيا عن رواة من القرن الثالث دون بيان طريقه إليهم.
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ْهِل بَيْتِِه َومَ 
َ
ِْه جِبَِميِع َحَواجِئِِه وََحَوائِِج أ َ ِ ْن يَبُْسَط إ

َ
ُ أ َ ِْه بِوِْقِر َدنَاغرَِي َوَسأَ َ ِ هِ َوَبَعَث إ ِ   .»َوا

يِِّد َعِيلِّ ْبِن َطاُوسٍ نقًال عن كتاب َفْتِح اْألَْبَواِب لل» الوسائل  مستدرك«يف و −١٢ بسنده  :سَّ
ِّ بِْن احُلَسنْيِ  :َقْن ُسْفَياَن بِْن ُقَييَْنَة َعِن الزُّْهرِيِّ َقاَل « بَلَ َقْبِد الَملِِك بِْن  ÷َدَخلُْت َمَع يلَعِ

 ِّ ُجوِد َننْيَ َقْييَنْ يلَعِ ثَِر السُّ
َ
ى ِمْن أ

َ
ْن  .÷بِْن احُلَسنْيِ  َمْرَواَن َفاْسَتْعَظَم َقْبُد الَملِِك َما َرأ

َ
إىَِل أ

َعُه فِيَمْن َشَفَع َوَوَصلَُه بَِمالٍ  :َقاَل  ُ َفَشفَّ َ ا َقَصَد  ُ َقْن َحاَجاتِِه َوِممَّ ُ ْقَبَل يَْسأَ
َ
  .»ُعمَّ أ
[نقًال عن كتاب  )طبع تربيز ,٢ص, ١١ج(» بحار األنوار«روى املجليسُّ يف و −١٣

نَّ َسْيَف َرُسوِل اهللاِ بَلََغ قَ « :املحاسن للربقي] قال
َ
أي عند اإلمام يلع (ِعْنَدهُ  ص ْبَد الَملِِك أ

ُ احَلاَجةَ  )بن احلسني زين العابدين ُ
َ
ىَب َعلَْيهِ  ،َفَبَعَث يَْسَتْوِهُبُه ِمْنُه َويَْسأ

َ
ِْه  .َفأ َ ِ َفَكَتَب إ

ُدهُ وَ  نَُّه َفْقَطُع رِْزَقُه ِمْن َنْيِت اَقْبُد الَملِِك ُفَهدِّ
َ
َجابَُه  لَمالِ ك

َ
ا َنْعدُ  :÷َفأ مَّ

َ
َفإِنَّ اَهللا َضِمَن  !أ

ْزَق ِمْن َحْيُث َال حَيْتَِسُبوَن َوَقاَل َجلَّ ِذْكرُهُ  إِنَّ ﴿ :لِلُْمتَِّقنَي الَمْخَرَج ِمْن َحْيُث يَْكَرُهوَن َوالرِّ
اٖن َكُفوٍر  َ ُيِبُّ ُكَّ َخوَّ  َ َّ فُّنَ  ]٣٨[احلج:  ﴾٣٨ٱ

َ
ِ اْآليَِة يِف ِحلِْمِه َفاْغُظْر ك َ بَِهِذه ْو

َ
ا أ

  .»...َوتََواُضِعه
فهذه الرواية تدل عىل أن معاش وارتزاق حرضة اإلمام زين العابدين كان يف ذلك الزمن 

   .من مال بيت املال
حدثنا معاوية  :أخربنا حممد بن عمر قال« :»الطبقات الكربى«روى ابن سعد يف  −١٤

ملا صار حممد بن يلع [ابن احلنفيَّة] إىل  :هللا بن أ رافع عن أبيه قالبن عبد اهللا بن عبيد ا
فكتب  ،املدينة وبىن داره باكقيع كتب إىل عبد امللك [بن مروان] يستأذنه يف الوفود عليه

ه عبد امللك يأذن  فقدم بل عبد امللك بدمشق فاستأذن عليه فأذن  وأمر  بمزنل  ..إ
فلما م من ذلك شهر  ...جيرى عليه نزل يكفيه ويكيف من معهوأمر أن  ،قريب منه

ه]  اً فذكر قرابته ورمحه وأمره [عبد امللك] أن يرفع [إ أو قريب منه لكم عبد امللك خا
                                                 

. ٢٩−٢٨, ص ٤٦; واملجليس, بحار األنوار, ج ١٩٤ص , اخلرائج واجلرائح ,القطب الراوندي −١
 (املرتِجم).

 .١٧٨, ص ١٣ج , الوسائل مستدركالنوري الطربيس,  −٢
 . (املرتِجم).٩٥, ص ٤٦املجليس, بحار األنوار, ج  −٣
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ه  .حواجئه ه ولغريهم من حامته وموا فرفع حممد [بن احلنفية] دينه وحواجئه وفرائض لو
   .»...يبق  حاجة إال قضاها فلم ..فأجابه عبد امللك إىل ذلك لكه

َماِن « :قال »مستدرك الوسائل«روى النوري الطربيس يف  −١٥
َ
ُّ ْنُن َطاُوٍس يِف أ يُِّد يلَعِ السَّ

ْخَطارِ 
َ ْ
ْخَبارِ  ،األ

َ
َمايِمِّ ِمْن أ ِ

ْ
رَبِيِّ اإل ِد بِْن َجِريٍر الطَّ َماَمِة تَْصنِيِف حُمَمَّ ِ

ْ
 َغْقًال َقْن كَِتاِب َدَالئِِل اإل

 ٍّ ِد بِْن يلَعِ اِدِق  ÷ُمْعِجَزاِت َمْوَالنَا حُمَمَّ ْمِر ِهَشاٍم  ÷بِإِْسَناِدهِ َعِن الصَّ
َ
َذَكَر َخرَباً َطِويًال يِف أ

نِيِه 
َ
اِم َوَما َجَرى بَيَْنُه َوَبيَْنُهَما  ÷بِإِْشَخاِصِه َوإِْشَخاِص أ ْن َقاَل  ÷إىَِل الشَّ

َ
 :÷إىَِل أ

 َ
ْ
َْنا بِاجل َ ِ ْن َغْنرَصَِف إىَِل الَمِديَنِة اخَلرَبَ َفَبَعَث إ

َ
َمَرنَا أ

َ
  .»ائَِزةِ وَأ

ةِ « :قالف »مستدرك الوسائل«روى النوري الطربيس يف و −١٦ ئِمَّ
َ ْ
 ،اْنَنا بِْسَطاَم يِف ِطبِّ األ

ِد بْنِ  ْشَعِث بِْن َقْبِد اهللاِ َقْن حُمَمَّ
َ ْ
ِ احَلَسِن الرَِّضا قَ   َعِن األ

َ
َ َقْن أ َ بِْن ِعي ْن ُمو

بَا َقْبِد اهللاِ  :َقاَل  ÷َجْعَفرٍ 
َ
َواغِيِق أ َّ بُو ا

َ
ا َطلََب أ َخَذهُ َصاِحُب الَمِديَنِة  ÷لَمَّ

َ
َوَهمَّ بَِقْتلِِه َفأ

 ُ َ ْن َذَكَر ُدُخو
َ
ِْه إىَِل أ َ ِ َه بِِه إ ْقَط  ÷َووَجَّ

َ
َمرَهُ بِاِالنرِْصَاِف وََحَباهُ وَأ

َ
ْن َعلَْيِه َقاَل ُعمَّ أ

َ
ىَب أ

َ
اهُ َفأ
نَا يِف َلَناٍء َوكَِفايٍَة وََخرْيٍ َكثرٍِي َفإَِذا َهَمْمَت برِِبِّي فَ 

َ
ِمرَي الُمْؤِمننَِي أ

َ
َعلَْيَك َفْقَبَل َشيْئاً َوَقاَل يَا أ

ْهِل بَييِْت َفاْرَفْع َقْنُهُم الَْقْتَل 
َ
بَا َقبْ  :َقاَل  .بِالُْمَتَخلِِّفنَي ِمْن أ

َ
َمْرُت بِِمائَِة َقْد َقبِلُْت يَا أ

َ
ِد اهللاِ َوَقْد أ

ْق بَيَْنُهْم َفَقاَل  لِْف ِدْرَهٍم َفَفرِّ
َ
ِمرَي الُمْؤِمننَِي اخَلرَبَ  :أ

َ
  .»َوَصلَْت الرَِّحَم يَا أ

ْيُخ املُِفيُد يف كتابه و −١٧ ِد َقْن « :»االْختَِصاصِ «روى الشَّ ِ ِد بِْن احَلَسِن بِْن الَْو َقْن حُمَمَّ
مْحََد بْ 

َ
ُد ْنُن أ ثيَِن حُمَمَّ ِد بِْن إِْسَماِقيَل الَْعلَوِيِّ َقاَل َحدَّ مْحََد َقْن حُمَمَّ

َ
ِد بِْن أ ِن إِْدرِيَس َقْن حُمَمَّ

َ ْنُن َجْعَفٍر  بُو احَلَسِن ُمو
َ
ُّ َقاَل قَاَل أ ِ اَمَغا َّ ْبرَِقاِن ا َمَر َهاُروُن الرَِّشيُد حِبَْميِل  :÷الزَّ

َ
ا أ لَمَّ

َالمَ  َدَخلُْت  ْن قَاَل يِف آِخِر احلَِديِث وَُهَو َطِويٌل ( ...َعلَْيِه فََسلَّْمُت َفلَْم يَُردَّ السَّ
َ
َفَقاَل َفْعيِن  )إىَِل أ

َ  :َهاُرونَ  ٌم ُموَجٌز َجاِمٌع َفاْرَفْع َحَواجِئََك يَا ُمو ْحَسْنَت َوُهَو الَكَ
َ
ِمرَي الُمْؤِمننِيَ  :َفُقلُْت  .أ

َ
 !يَا أ

ُل َحاجَ  وَّ
َ
ْهيِل أ

َ
َذَن يِل يِف اِالنرِْصَاِف إىَِل أ

ْ
ْن تَأ

َ
َْك أ َ ِ ْن قَاَل ( ..يِت إ

َ
َّ  :َفُقلُْت  !اْزَددْ  :َفَقاَل  )إِىَل أ يلَعَ

                                                 
 .١١٢−١١١, ص٥ج , الطبقات الكربى, ابن سعد −١
 .١٥٠٣١ديث ح, ١٧٨, ص١٣جل, مستدرك الوسائ, النوري الطربيس −٢
,  ١٣. [املرتجم: وهو يف ج٤٥٠,  ص٢ج  ,الطبعة احلجرية القديمة ,مستدرك الوسائل, النوري الطربيس −٣

 من الطبعة اجلديدة]. ١٥٠٢٢, حديث ١٧٤−١٧٣ص 
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ِمريِ الُمْؤِمننَِي َوَخَدتِهِ 
َ
ْقُينَُنا َنْعَد اهللاِ َمْمُدوَدٌة إىَِل َفْضِل أ

َ
لِْف  .ِقَياٌل َكثرٌِي وَأ

َ
َمَر يِل بِِمائَِة أ

َ
َفأ

ماً دِ  ْهيِل ُمَكرَّ
َ
ِ إىَِل أ   .»ْرَهٍم َوكِْسَوٍة ومََحَليَِن َوَردَّ

قال الربيع وأرسل إيلَّ املهدي [أي املهدي « :»مرآة اجلنان«وقال اليافعي يف  −١٨
الً  واكن أحسن  ،فجئته فإذا هو يقرأ هذه اآلية ،فراعين ذلك ،العبا وا هارون الرشيد] 

يا أبا  :فجئته به فعانقه وأجلسه إىل جانبه وقال ، بمو بن جعفروقال يلعَّ  ،اجاس صوتاً 
 ،احلسن إ رأيت أمري املؤمنني يلع بن أ طالب ر اهللا عنه يف اجوم يقرأ يلعَّ كذا

وما هو من  ،و اهللا ال فعلت ذلك:فقال ؟؟فتؤمنين أن خترج يلع أو بل أحد من أوالدي
  .»ورده إىل أهله إىل املدينة ،ف دينارصدقت أعطوه ثالثة آال:قال ،شأ

رأيت يف املنام كأن حسيناً « :ويف الكتاب السابق ذاته رواية عن هارون الرشيد قال −١٩
 ،وقال إن خليت عن مو بن جعفر الساعة وإال حنرتك بهذه احلربة،قد أتا ومعه حربة

 ،ملقام قبلنا فلك ما حتبوقل  إن أحببت ا ،وأعطه ثالثني ألف درهم ،فاذهب فخل عنه
  » ...فأتاه هارون وأعطاه ما أمره به ...وإن أحببت امل إىل املدينة فاإلذن يف ذلك لك

وقال « :يروي اليافعي فيقول »مرآة اجلنان«ويف املجلد الثاين من الكتاب السابق  −٢٠
 )÷ أي أوالد يلعٍّ ( ما يقول بنو أبيك :)÷ أي اإلمام الرضا(املأمون يوماً لعيلِّ بن مو 

 !رجل فرض اهللا طاعة بنيه بل خلقه ؟ما يقولون :فقال ؟يف جدنا العباس بن عبد املطلب
                                                 

ْيُخ املُِفيد −١ ِجُم: ونقله املجليس يف بحار األنوار, ج٥٨ص , االْختَِصاصِ , الشَّ , ١٢٥−١٢٤,  ص٤٨. [املَُرتْ
 .]١٧٨−١٧٧,  ١٣والنوري الطربيس يف مستدرك الوسائل: ج

لشيخ العالمة , ومؤلفه هو: ا»مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان«اسم الكتاب الكامل:  −٢
اهللا بن أسعد بن عيل نزيل احلرمني الرشيفني اليمني املعروف  علم العلامء وقدوة العرفاء أبو حممد عبد

حسب السنني, بدأ فيه اليافعي بوفيات كتاب يف الرتاجم عىل  »مرآة اجلنان«هـ), وكتابه  ٧٦٨( باليافعي
هـ مقيدًا أهم احلوادث التي وقعت طوال هذا التاريخ, وأكثر فيه ٧٥٠السنة األوىل للهجرة, وانتهى بسنة 

من الرجوع إىل تاريخ الذهبي ووفيات األعيان البن خلكان, وطبقات فقهاء اليمن البن سمرة اجلنَدي, 
 . (املرتِجم).ن املرزباين, والشعر والشعراء البن قتيبةواألغاين أليب الفرج, واملقتبس الب

 .٣٩٤, ص١ ج, مرآة اجلنان, اليافعي −٣

 .٣٩٥ , ص١املصدر نفسه, ج  −٤
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  . »!!فأمر  بألف ألف درهم
َعَواِت للسيد ابن طاوس −٢١ ِّ بِْن «بسنده  ..َوِيف ُمَهِج الدَّ ِد بِْن يلَعِ عن َحِكيَمَة بِْنِت حُمَمَّ

َ بِْن َجْعَفٍر َقمَّ  ٍّ ُمو ٍد احَلَسِن بِْن يلَعِ ِ حُمَمَّ
َ
ًة َطِويلًَة َجَرْت َننْيَ  - ÷ُة أ َوَذَكَر قِصَّ

نِيَها
َ
ُموِن َوفِيَها ِذْكُر احلِْرزِ الَمْشُهورِ حِبِْرِز  ÷أ

ْ
مِّ الَْفْضِل بِْنِت الَمأ

ُ
َوَبنْيَ َزوَْجتِِه أ

ْن َقالَْت  -÷اجَلَوادِ 
َ
َارِسٍ « :إىَِل أ ِ ُموُن 

ْ
َالَم  ÷ رِسْ إىَِل ابِْن الرَِّضا َقاَل الَمأ بْلِْغُه َقينِّ السَّ

َ
وَأ

لَْف ِديَنارٍ 
َ
ِْه ِعرْشِيَن أ َ ِ   .»..َوامْحِْل إ

تو  ):أي يف سنة عرشين ومائتني(وفيها « :لليافعي أيضاً » مرآة اجلنان«ويف  −٢٢
لصادق بن حممد الرشيف أبو جعفر حممد اجلواد بن يلع الرضا بن مو الاكظم بن جعفر ا

وسكن بها  ،وزوجه بابنته ،واكن املأمون قد نوه بذكره ،وعمره مخس وعرشون سنة ،اكاقر
ه يف السنة ألف ألف درهم ،املدينة    .»واكن املأمون ينفذ إ

حممَد بن الرضا ابنََته أمَّ الفضل وأمر   )املأمون العبا(وزوَّج « :ويف تاريخ اليعقويب
ه رسول اهللا ويلع بن أ  :وقال ،بأليف ألف درهم إ أحببت أن أكون جداً المرئ و

  .»فلم تت منه ،طالب
ْرَشادِ  −٢٣ ْيُخ املُِفيُد ِيف اْإلِ ِد ْبِن َيْعُقوَب  ,َوَرَوى الشَّ ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َعْن ُحمَمَّ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

ٍد  ٍد الطَّاِهِريِّ َقاَل اْلُكَلْينِيِّ َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ ُ َوَذَكَر َكْيِفيََّة « :َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُحمَمَّ َمرَِض الُمَتَولكِّ
ِ احَلَسِن 

َ
َماِم أ ِ

ْ
َِة اإل ِْه  ÷ِشَفائِِه بُِمَعاجلَ َ ِ ُه مَحَلَْت إ مَّ

ُ
نَّ أ

َ
ا  ÷وَأ َة آَالِف ِديَناٍر لَمَّ َعرَشَ

َِها َ ْت بَِعافَِيِة َو َ   .»...برُشِّ
َهِب «روى املؤرخ َعِيلُّ ْبُن احلَُسْنيِ املَْسُعوِديُّ ِيف و −٢٤ ِ « :َقاَل  »ُمُروِج الذَّ

ُسيِعَ إىَِل الُمَتَولكِّ
ٍد اجَلَواِد  ِْه  ÷بَِعيِلِّ بِْن حُمَمَّ َ ِ ًْال ومََحَلُوهُ إ َ تَْراِك َفَهَجُموا َداَرهُ 

َ ْ
ْن َذَكَر َنْعَثُه مَجَاَعًة ِمَن األ

َ
إىَِل أ

                                                 
 .١٣ ص, ٢املصدر نفسه, ج  −١
 ).١٥٠٣٣, ح (١٧٩ −١٧٨ص, ١٣ج  »مستدرك الوسائل«الرواية نقلها النوري الطربيس يف  −٢
 .٨٠ , ص٢ج, مرآة اجلنان, اليافعي −٣

 .١٥٠, ص ٢ج ,هـ١٣٧٥طبع بريوت, تاريخ اليعقويب,  −٤

 ). (املرتِجم)١٥٠٣٤, ح (١٧٩ص , ١٣ج , الوسائل  مستدرك −٥
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 ِ ْن َقاَل إ
َ
وَن َوَدَفَع إىَِل  :ىَل أ َّ بَلَّْت حِلَْيَتُه ُدُموُع َقْينَْيِه َوَبَكى احَلارِضُ ُ َح َفَبىَك الُمَتَولكِّ

 ٍّ ماً  ÷يلَعِ ِ ُمَكرَّ ِ هُ إىَِل َمزْنِ ْرَبَعَة آَالِف ِديَناٍر ُعمَّ َردَّ
َ
  .»أ
وقراءة اإلمام  ,إحممد]  ويف قصة إحضار املتوكل حلرضة اإلمام اهلادي [عيل بن −٢٥

   :اهلادي لألبيات الشهرية
ُرُسُهمْ  َجاِل َفَلْم َتنَْفْعُهُم اْلُقَلل   َباُتوا َعَىل ُقَلِل اْألَْجَباِل َحتْ    ُغْلُب الرِّ

ونَ  :َقاَل  ُل َحتَّى َبلَّْت ِحلَْيَتُه ُدُموُع َعْينَْيِه َوَبَكى احلَاِرضُ ا اَحلَسن َعَلْيَك يا َأبَ  :َوَقاَل  َفَبَكى املَُتَوكِّ
ماً  فأَمَر بدْفِعَها إَلْيهِ  ,َنَعْم َأْرَبَعُة آَالِف ِدينَارٍ  :َقاَل  ?َدْينٌ  ُه إَِىل َمنِْزلِِه ُمَكرَّ   .َوَردَّ

*** 
فقط  )اإلثني عشـر(لقد روينا يف هذه الرسالة بعض النامذج عن أخبار ما كان يأخذه األئمة 

ن ُيْسمع منهم أي كالم بشأن ِحلَِّية أو ُحرمة زكاة بيت املال ويقبلوه من أموال بيت املال دون أ
ينا مجيع األخبار لرأينا أن األمر كان أشد من ذلك وأن األموال التي كان  ,عليهم واحلال أننا لو تقصَّ

فعىل سبيل املثال يروي  !بقية بني هاشم يقبلوهنا من اخللفاء وغريهم يصعب إحصاؤها وحساهبا
 )١٧٥ص(» الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة«يف  )هـ١١٢٠(» عيل خان املدينالسيد «املرحوم 
يف  )أي مليونني(ألف  زوَّج عبد اهللا بن جعفر ابنته أم لكثوم من احلجاج بل أليف« :فيقول

ه إىل العراق فمكثت عنده ثمانية أشهر   .»الرّس ومخسمائة ألف يف العالنية ومحلها إ

                                                 
 . (املرتِجم)١٥٠٣٥, حديث ١٨٠ص , ١٣ج , الوسائل  مستدرك −١
, وأنباء أبناء الزمانهـ), وفيات األعيان ٦٨١, وابن خلكان (١٠٨, ص ٤املسعودي, مروج الذهب, ج  −٢

هـ), الوايف بالوفيات, طبع بريوت, دار ٧٦٤; والصفدي (٢٧٣ − ٢٧٢, ٣بع بريوت, دار الثقافة, ج ط
, بحار األنوار, ج ٤٩, ص ٢٢هـ, ج ١٤٢٠الثقافة,  ; وحمسن ٢١٢ − ٢١١, ص ٥٠; وانظر املجليسُّ

 . (املرتِجم).٣٨, ص ٢األمني, أعيان الشيعة, ج 
وعبارته فيه:  −دون ذكر املهر –ترمجته للحجاج, هذا التزويج وقد ذكر املسعودي يف مروج الذهب, يف  −٣

 كتابنا يف ذكرنا وقد وافتقر, اهللا عبدُ  أْمَلَق  حني طالب أيب بن جعفر بن اهللا عبد إىل جتزوَّ  اجاحلجَّ  كان وقد«
ية ابن وهتنئة ذلك يف اخلرب الزمان أخبار  (املرتِجم). ». بذلك اججَّ احل الَقرِّ
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وغريهم من بني هاشم األئمة املعصومني تي كانت ُتْدَفع إىل حرضات ومجيع هذه األموال ال
إضافة  ,وكان أهم مصدر لبيت املال يف تلك األزمنة أموال الزكاة ,إنام كانت تدفع من بيت املال

ولكن أموال  ,وأحيانًا غنائم احلروب ,إىل خراج األرايض واجلزية التي تؤخذ من أهل الذمة
ومن الواضح متامًا أنه يف ذلك الزمن مل يكن  ,مهًام من أموال بيت املال الزكاة كانت تشكل قسامً 

هناك بيت مال خاص بأموال الزكاة وآخر خاص بسائر األموال كاخلراج واجلزية والغنائم 
  !حتى ُيقال أن ما كان األئمة وبنو هاشم يأخذونه إنام كان من اخلراج ونحوه من الفيء

الزكاة كان حمرما عىل بني هاشم و ن مال الصدقةإأن ُيقال  فإذا عرفنا ذلك فكيف إذن يمكن
مًا عليهم أصالً  ?بعد وفاته ص وآل رسول اهللا وهل دين اإلسالم  .وملاذا ينبغي أن يكون حمرَّ

واحلقيقة إن  ,إال دين اهللا تعاىل الواحد الذي بعث به مجيع األنبياء السالفني ودعوا الناس إليه
أمل يكن نبي اإلسالم هو النبي اخلاتم الذي دعا  .حد من آدم إىل اخلاَتماإلسالم هو دين اهللا الوا

أوليست أحكام هذا الدين  ,]٩: [األحقاف .﴾...قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗع ّمَِن ٱلرُُّسلِ ﴿  ?إىل دين اهللا
َّ َما قَۡد قِ ﴿ ?األبدية هي األحكام التي أنزلت عىل من سبقه من األنبياء ِ ا ُيَقاُل لََك إ يَل مَّ

  .]٤٣: [فصلت ﴾...لِلرُُّسِل ِمن َقۡبلَِك 
م أموال بيت املال وأموال الزكاة  فأين نجد يف رساالت األنبياء املاضني تعاليم حترِّ

كيف والقرآن الكريم ينصُّ  ?والصدقات عىل مجيع أبناء األنبياء وأحفادهم إىل يوم القيامة
فكيف جتوز  ,أن يتصدق عليهمطلبوا من عزيز مرص  ÷برصاحٍة عىل أن أوالد يعقوب 
بعيدين يف ال ص حترم عىل أقرباء النبي حممدو املبارشين ÷ الصدقة عىل أوالد النبي يعقوب

وهل يعترب مثل  ?!قرابتهم أو املنتسبني إىل أفراد أرسته حتى لو كانوا من املهجورين واملرتوكني
ربام لو مل ُجيْعل هلم ذلك اخلمس ( ??هذا احلرمان من مال الزكاة الصدقة متييزًا هلم وتفضيالً 

من  الكان من املمكن أن نعترب أن يف ذلك نوعً  ,الذي يتحدثون عنه أي مخس مجيع أموال الدنيا
   !!).االمتياز هلم

الذي  ص اللهم إال يف حياة النبي ,إن قانون حتريم الصدقة عىل بني هاشم مل ُيطبَّق أبداً 
ولكن مبارشًة بعد  ,االحرتاز واالحتياط ودفع التهمة حرمه عىل واحد أو اثنني من آله من باب
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حت به مجيع كتب التاريخ ,ص وفاته أخذ مجيع أهل بيته وآله وقرابته األدنون  ,طبقًا ملا رصَّ
  !والبعيدون من مال بيت املال وأكلوا منه أسوة بسائر املسلمني

ة أحاديث ضعيفة إن عمدة دليل من قالوا بتحريم الصدقة عىل بني هاشم ومستمسكهم عد
وأغلب تلك األحاديث  ,ومتناقضة جاءت يف كتب الشيعة وأحيانًا يف كتب أهل السنَّة أيضاً 

ٌة عن  الٍ «مرويَّ وذكرنا  ,دالئل ضعفه وفساده» الزكاة«الذي بيَّنَّا يف كتابنا  »َعِيلِّ ْبِن اَحلَسِن ْبِن َفضَّ
الشيخ الطويس يف طبقًا ملا نقله  ,ا الرجلفقد روى هذ .خمترصًا عن ذلك فيام تقدم من كتابنا هذا

ُّ ْنُن احَلَسِن بِْن « :بإسناده فقال »وسائل الشيعة«نقله عنه احلّر العامّيل يف و» التهذيب« يلَعِ
ِ َقْبِد اهللاِ 

َ
ِد بِْن َحِكيٍم َقْن مَجِيِل بِْن َدرَّاٍج َقْن أ اٍل َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ حْكُهُ  :َقاَل  ÷َفضَّ

َ
 َسأ

َدَقةُ  ِلُّ ِكَيِن َهاِشٍم الصَّ
َ

ِهمْ :قُلُْت  .َال  :َقاَل  ؟َهْل حت ِ ِلُّ لَِمَوا
َ

ِلُّ لَُهْم إِالَّ  :َقاَل  ؟حت
َ

ِهْم َوَال حت ِ ِلُّ لَِمَوا
َ

حت
  .»َصَدَقاُت َنْعِضِهْم بَلَ َنْعٍض 

احلّر عنه  ونقله ,»التهذيب«طبقًا ملا نقله الشيخ الطويس يف  −ولكن هذا الشخص ذاته روى 
الٍ وَ  :قال الوسائلالعامّيل يف  ِّ بِْن احَلَسِن بِْن َفضَّ ِ َقْن يلَعِ ْيُخ بِإِْسَناِده ِ  ...َرَواهُ الشَّ

َ
َقْن أ

نَُّه َقاَل  ÷ َقْبِداهلِلِ 
َ
َراَدَها ِمْن بيَِن َهاِشٍم  :ك

َ
اَكَة َمْن أ ْقُطوا الزَّ

َ
ِلُّ لَُهمْ أ

َ
ُْرُم  !َفإِغََّها حت

َ
بَلَ َوإِغََّما حت

ةِ  ص اجَّيِبِّ  ئِمَّ
َ ْ
ِي ِمْن َنْعِدهِ َوبَلَ األ َّ َماِم ا ِ

ْ
  .‡ َوبَلَ اإل

وإن كانوا مسلمني  ?وحقا ال يدري اإلنسان أيُّ مذهب ودين كان يتبعه أولئك الرواة
فمرة ينقلون عن اإلمام حتريم يشٍء ومرة أخرى ينقلون  ??فكيف كانوا يعملون هبذه األحكام

َياطِنيِ  !!مام ذاته حتليل اليشء نفسهعن قول اإل َزاِت الشَّ    !!َنُعوُذ بِاهللاِ ِمْن َمهَ
*** 

لو دققنا النظر يف األحاديث التي اتفق عىل روايتها اخلاصة والعامة يف هذا املوضوع لرأينا أن 
                                                 

طبع , وسائل الشيعة, عنه احلّر العاميلّ و ;١٦٠, حديث ٦٠ ص ,٤األحكام, ج  هتذيب, الشيخ الطويس −١
 .٣٧, ص٢ج, أمري هبادر

طبع أمري , وسائل الشيعة, احلّر العاميلّ ; ١٦١, حديث ٦٠, ص ٤ج األحكام,  هتذيب, الشيخ الطويس −٢
 .٣٦, ص ٢ج , هبادر
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وفيام ييل بعض  ,قضية التحريم مل تكن كام يفرسها الغالة بل كانت نوعًا من الكراهة ال أكثر
  :النصوص التي تشهد عىل ذلك

ِيسِّ ِيف َصِحيَفِة  −١ نقل احلر العاميل يف وسائل الشيعة عن اْلَفْضِل ْبِن احلََسِن الطَّْربِ
َضا ِمْرنَا « :ص بِإِْسنَاِدِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللاِ  ÷الرِّ

ُ
َدَقُة وَأ ِلُّ َجَا الصَّ

َ
ْهُل َنْيٍت َال حت

َ
إِنَّا أ

ْن َال ُغزْنَِي مِحَاراً بَلَ َعتِيَقةٍ  بِإِْسَباِغ الُْوُضوءِ 
َ
  .»وَأ

 :َقْبِد اهللاِ بِْن ُقَبْيِد اهللاِ بِْن الَْعبَّاِس َقاَل «بسنده عن  )٣٠ص, ٧ج(ويف سنن البيهقي  −٢
َ اُهللا َقْنُهَما يِف فِْتَيٍة ِمْن بيَِن َهاِشٍم َفَقاَل  ِ ِ  :ُكنَّا ُجلُوساً ِعْنَد ابِْن َقبَّاٍس َر  َما َوابَّ

َنا َرُسوُل اهللاِ  ٍء ُدوَن اجَّاِس إِالَّ ثَالٍَث  ص اْخَتصَّ َ
ِ َمَرنَا  :ب

َ
ْن نُْسبَِغ الُْوُضوَء وَأ

َ
َمَرنَا أ

َ
أ

َدَقَة َوالَ ُغزْنَِي احُلُمَر بَلَ اخَلْيلِ  ُكَل الصَّ
ْ
ْن الَ نَأ

َ
  .»أ

وهو عمل  !اخليل فكام نالحظ ُجعل أكل بني هاشم للصدقة بمنزلة ومرتبة نزو احلمر عىل
ال يصل أبدًا إىل مرتبة احلرمة التي توجب العقاب عىل مرتكبه بل هو عمل مكروه جيتنبه كل 

  .رجل رشيٍف 
ك هبا القائلون بتحريم الصدقة عىل بني هاشم بعد النبيِّ فهي  وأما احلجة الثانية التي متسَّ

أي أنه من كد يمينهم  ,»أوساخ أيدي الناس« :مال الزكاة والصدقة أنهعن  ص قول النبي
 ,فال جيوز لنبي هاشم األكل منها ,إهنا من كدح الناس وتعبهم :بعبارة أبسطو ,وعرق جبينهم

ُّ ْنُن إِبَْراِهيَم َقْن « :فقال )٥٨ص , ٤ج ( ,وهذا املعنى نجده فيام رواه الكليني يف الكايف يلَعِ
ِد بِْن  نِيِه َقْن مَحَّاٍد َقْن َحِريٍز َقْن حُمَمَّ

َ
ِ َقبِْد أ

َ
ِ َجْعَفٍر َوأ

َ
ِ بَِصرٍي َوُزَراَرَة َقْن أ

َ
ُمْسِلٍم َوأ

َّ  :ص َقاَل َرُسوُل اهللاِ  :قَاَال  ÷اهللاِ  يِْدي اجَّاِس َوإِنَّ اَهللا َقْد َحرََّم يلَعَ
َ
ْوَساُخ أ

َ
َدَقَة أ إِنَّ الصَّ

َدَقَة َال  َمُه َوإِنَّ الصَّ لِِب ِمْنَها َوِمْن َلرْيَِها َما َقْد َحرَّ ِلُّ ِكَيِن َقْبِد الُمطَّ
َ

وقد سبق أن رشحنا  .» حت
  .هذا احلديث

ويف السنن الكربى للبيهقي قصة جميء َربِيَعَة ْبِن احلَاِرِث َواْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد املُطَِّلِب إَِىل 

                                                 
 . (املرتِجم).١١٩٩٧, حديث ٢٧٠ص , ٩ج قم,  احلر العاميل, وسائل الشيعة, الطبعة اجلديدة يف −١
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َرنَا بَلَ ِجْئَناَك حِكَُؤمِّ « :وأهنام قاال ,ليسألوه أن يعمل أوالدمها يف الصدقات ص َرُسوِل اهللاِ
َْك َما يَُؤدِّى اجَّاُس َونُِصيَب َكَما يُِصيُب اجَّاُس َفَسَكَت  َ ِ َي إ َدَقاِت َفُنَؤدِّ ِ الصَّ َنْعِض َهِذه

نْ 
َ
َْنا ِمْن َوَراءِ احلَِجاِب أ َ ِ َ اُهللا َقْنَها تُلِْمُع إ ِ ْن نَُكلَِّمُه وََجَعلَْت َزْيَنُب َر

َ
َرْدنَا أ

َ
الَ  َطِويالً َفأ

َدَقَة الَ « :َكلَِّماهُ ُعمَّ قَاَل تُ  ْوَساُخ اجَّاِس  إِنَّ الصَّ
َ
ٍد إِغََّما يِهَ أ   .»تَنَْبيِغ آلِل حُمَمَّ
هنا تكون خمصوصًة بزمن حياة هذه األحاديث لو دلَّت عىل احلرمة أو الكراهة فإ

يق هذا املبدأ ولو متم تطب ,هذا مع أننا ال نجد أي دليل عىل ذلك من كتاب اهللا ,صاهللا رسول
ألن هذه  !فعندما ال توجد الغنائم احلربية فإن فقراء بني هاشم سيقعون يف مشقة بالغة ,فعالً 

األحاديث إن صحت فإهنا قيلت يف زمن كانت الغنائم احلربية فيه وافرة لدى الدولة 
فكان املحرومون من بنو هاشم يستطيعون االعتامد عىل نصيٍب من مخس تلك  ,اإلسالمية

ضوا حرماهنم من الصدقةال أما يف الزمن الذي مل يعد فيه أي وجود خلمس غنائم  ,غنائم ليعوِّ
ع مثل هذا  القتال فإن مثل ذلك التحريم سيكون ظاملًا جدًا وال يمكن لدين اهللا احلقِّ أن يرشِّ

   .الظلم
 اعتربو أما تعويض ذلك احلرمان واستدراكه من مخس أرباح املكاسب الذي راج يف عرصنا

مل يأِت يف  :أوالً  !!فإنه من أعجب العجب ,حرماهنم من الصدقة علة إلعطائهم هذا اخلمس
أي حديٍث من األحاديث التي ورد فيها حتريم الصدقة عىل بني هاشم ذكٌر هلذا التعويض 

إن جعل  :وثانياً  !?وهو حديث مرسل ,اللهم مخس غنائم القتال ,والتدارك لذلك احلرمان
سب بدالً وعوضًا عن حتريم الصدقة من أعجب االخرتاعات والبدع مخس أرباح املكا

وعىل فرض  ,ألن مخس أرباح املكاسب ال حجة وال برهان عليه من الكتاب والسنَّة !الشائعة
  .ثبوته فال خيتص ببني هاشم بل خيتص بإمام املسلمني حرصاً 

لغاية ومفروضة ضمن رشوط وقيود إذا كانت الزكاة التي ُتَعدُّ رضيبًة مالّيًة عادلًة ل :وثالثاً 
بحيث أهنا ال جتب إال ملن امتلك ثالثني أو أربعني بقرة  ,عديدة عىل األغنياء من الدرجة األوىل

                                                 
 .١٣٦٢٠ديث , ح٣١,  ص٧ج  ,السنن الكربى ,لبيهقيا −١
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سائمة غري معلوفة وغري عاملة أو أربعني غنمة كذا وكذا أو امتلك مقدارًا جيدًا من الذهب أو 
م الفقهاء الفضة املنقوشني املسكوكني بسكة املعاملة أو امتلك ع روضًا للتجارة حيث تكرَّ

إذا  ..بإيصال درجة وجوب زكاهتا إىل االستحباب وأوجبوا واحدًا من أربعني من قيمتها زكاةً 
التي حيرم عىل بني هاشم مثًال  »أوساخ أيدي الناس«كانت هذه الزكاة بكل هذه الرشط والقيود 

فكيف ُيَباح هلم مخُس أرباح املكاسب التي  ,ولو كانوا بحاجة ماسة][أن يستفيدوا وُيْرَزُقوا منها 
أوجبها فقهاء زماننا عىل أدنى ما يكسبه كل ّمحال وبّقال وحطَّاب وكنَّاس حتى ولو بلغ مخس 

أفليست هذه أوساخ  ??رياالت زائدة عىل نفقته السنوية وليس أمامه أي مهرب عن أدائها
متلك مائة غنمة أو أكثر بل حتى أما زكاة من ي ?!!أيدي الناس وكد يمينهم وعرق جبينهم

أعذارًا ختلِّصه من دفع أي زكاة عليها فهذه و يمكنه أن يمتلك ألف غنمة وجيد مع ذلك حججاً 
احلجج و لتتضح الصورة أكثر نستعرض فيام ييل األعذارو !!!»أوساخ أيدي الناس«تعترب من 

نم والتي تعفيه من دفع أو مئات من رؤوس الغ مائةالتي يضعها الفقهاء حتت ترصف من يملك 
  :زكاهتا

ئة رأس من تلك األغنام من الزكاة إذا كان ُيْسَتَفاد منها لتأمني احلليب اُتعفى م :ألف
  .الستهالك أهله وعياله

ئة رأس من تلك األغنام من الزكاة إذا كانت ذكورًا تستخدم كفحل الرضاب اُتعفى م −ب
  .][أي أن هذه األغنام ال ُتعد ضمن النصاب أصالً 

ئة رأس من تلك األغنام من الزكاة إذا كانت متفرقة يف عرش قرًى لكي ُتعفى ثالثام −ج
ومل يكن أّي واحٍد من أولئك املستأجرين يف  ,يعيدها له الذين كانوا قد استأجروها منه

فبهذا  ,أي قرية يمتلك ما يصل إىل أربعني رأسًا يتواجدون يف كل السنة يف مكان واحد
  !اةال تشملهم الزك

بسبب عدم كفاية  –ئة رأس من تلك األغنام من الزكاة ألن صاحبها ُتعفى أربعامو − د
يقوم بتقديم العلف هلا يوميًا أو مرة باألسبوع أو حتى  –األعشاب يف املرعى إلطعامها 

أو  ,مرة بالشهر من تبن الربسيم أو الشعري أو غريها من العلف الذي يعطي للموايش
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وذلك ألن األنعام املعلوفة معفيٌَّة من  ,خل احلظرية ويعلفها فيهاحيفظها يف الشتاء دا
  .الزكاة ولو علفت مدة قليلة يف السنة

  وبالكاد يمكن استخراج مائة غنمة من األلف رأس من كل تلك القيود والرشوط  − هـ 

غري (لوجوب الزكاة فيها إذ إن رشط كوهنا سائمة  −أو ُقْل األعذار واحلجج  –
ام احلَْول رشط صعب جدًا بالكاد يمكن استخراج مائة من كل تلك األلف مت )معلوفة

وعندئذ فسيكون الواجب يف هذه املائة هو غنمة واحدة يمكن  ,يتحقق فيها هذا الرشط
ويف احلقيقة يكون املالك قد أدى غنمة واحدة زكاًة عىل  !أخذها من املالك كزكاة لغنمه
هذه الشاة الواحدة [التي ال تشكل شيئًا بالنسبة ولكن  !!ألف رأس الشياه التي يملكها

  !!»أوساخ أيدي الناس«لثروة املالك] حترم عىل الفقراء من بني هاشم ألهنا ُتعترب 
  :مثقال [دينار] من الذهب أو أكثر مائةأو مثال آخر أن يكون لرجل غني 

ثة عىل وكمية أخرى عىل شكل أواين وكمية ثال ,كمية منه تكون عىل شكل سبيكة ذهب
فإذا اتفق هلذا الرجل الغني أن كان لديه  ,شكل ُحِيلّ للزينة فكل هذه لن تكون فيها زكاة أبداً 

عرشون أرشفيًا [اسم عملة ذهبية مسكوكة] بقيت طوال السنة يف زاوية من صندوق أو عىل 
جيب  طرف رفٍّ يف الغرفة ومل يستطع أن خيرجها من شمول الزكاة هلا بتلك األعذار فإن كل ما

ولكن النصف مثقال  !عليه أن يدفعه منها هو واحد من أربعني من قيمتها فقط أي نصف مثقال
بمجرد  ,هذا الذي يمكن القول أنه يشكل واحد باأللف من ثروة هذا الرجل الغني من الذهب

أي من كد يمينهم وعرق جبينهم  !»أوساخ أيدي الناس«أن يؤخذ منه زكاًة ملاله يصبح من 
  ?!فيحرم عىل فقراء بني هاشم أن يأخذوا منه شيئاً  وبالتايل

واألمر ذاته ينطبق عىل أصحاب اِجلامل واألبقار والفضة املسكوكة مما ال نعرف يف زمننا 
أوراق هبادر و وكذلك أصحاب آالف األلوف من أرواق البنكنوت !أحدًا تشمله الزكاة منهم

طبقا  – فق أن وجب يشء من الزكاة عليهمفإذا ات ,الشيكات والكمبياالتو )العملة الورقية(
م عىل فقراء بني هاشم ألنه من  –لفتوى علامء عرصنا  أوساخ أيدي «فعندئذ يكون هذا املال حمرَّ

فال جيوز للمنتسبني إىل  ,ناتج كدحهم وتعبهمو أي من كد يمينهم وعرق جبينهم !»الناس
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  !!رسول اهللا أن ُيرزقوا منه
كد و عجوز غزالةو هلم أن يرتزقوا من تعب يد كل محالولكن بني هاشم هؤالء جيوز 

  !!!عرق جبينهام ولو بلغ مقداره مخس رياالت فائضة عن نفقتهام السنويةو يمينهام
ن فتاوى السادة الفقهاء يف زماننا  واآلن لنلِق نظرًة عىل الرسائل الفقهية العمليَّة التي تتضمَّ

 !»أوساخ أيدي الناس«ي هاشم من االرتزاق من لنرى كيف أنقذ آيات اهللا وحججه البالغة بن
رباح الناجتة من التجارات اخلمس عىل مجيع أنواع األإْذ أوجبوا يف رسائلهم الفقهية العملية 

الذين يسمون اصطالحًا (والزراعات والصناعات ومجيع أنوع املكاسب وجعلوا لنبي هاشم 
لفقهاء أنفسهم الذين هلم سهم أكثر من هذا إضافًة إىل السادة ا ,احلق باالرتزاق منها )بالسادة
من رسالته العملية خالل تعداده لألموال التي  ١٦٣فمثًال يقول أحدهم يف الصفحة  ,اخلمس

  :يشملها اخلمس
بات ياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسُّ ـلعو ما يفضل عن مؤونة السنة له :اخلامس«

مجع احلطب (ام قلَّت مثل الصيد واالحتطاب من الصناعات والزراعات وأعامل األجرة مه
وقطف الثامر وجلبها وبيعها وأجرة السقاية أو العمل باألجرة حتى بالعبودية  )وتقطيعه وبيعه

وتعليم األطفال وقطف األعشاب أو علف الصحراء ومجع العسل من اجلبال والعمل  )الرق(
  .»...العمل ونحو ذلككأجري وعامل أو ساعي بريد وأخذ األجرة أو اجلعالة عىل 

                                                 
حاولت أن أجد مثل هذا النص بالعربية يف عديد من الرسائل العملية للمراجع املشهورين يف العقود  −١

آلية  »العروة الوثقى«ب املاضية فلم أجد عني تلك العبارات, ولعل أقرب ما وجدته هلا هو ما جاء يف كتا
نة وما يفضل عن مؤ«) من قوله: ٤٩,  املسألة ٢هـ) (ج١٣٣٧( الطباطبائي اليزدي حممد كاظماهللا السيد 
 جاراتعياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات واإل نةوسنته ومؤ

االستيجارية من احلج والصوم  العبادات أجرةوحتى اخلياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة املباحات 
حوط ثبوته يف مطلق هلا أجرة, بل األ يالتاألعامل وغري ذلك من  األطفالوالصالة والزيارات وتعليم 

. »خيلو عن قوة.. واهلدية واجلائزة واملال املوىص به ونحوها, بل ال الفائدة وإن مل حتصل باالكتساب كاهلبة
 (املرتِجم)
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ر آية اهللا آخر يف    !عني تلك العبارات يف رسالته )٩٥ص(وكرَّ
عني هذه العبارات يف رسالته وأضاف إليها الكسب  )٥٥ص(وذكر آية اهللا مرحوم آخر 

اخلياطة والغزل والطحن وغسل األلبسة واحلمل و الوساطة العقاريةو الناتج من العمل بالبناء
  ...و إصالحها أو بيعها وحتى بيع األلبسة الداخليةوصناعة األحذية أ

ر آية اهللا آخر كان له مرجعية عامة وتامة يف عرصنا يف  يف رسالته العبارة  )١٤٨ص (وكرَّ
من رسالته حيث نقل العبارة  )٣٨٥ص(كام فعل املرجع األعظم يف عرصنا يف  ,املذكورة أعاله

كلهم يكرر نص  !!هكذا فعل سائر آيات اهللا العظامو ,ذاهتا بيشء من التقديم والتأخري جلَُملها
الفتوى ذاهتا وكأهنا آية حمكمة من آيات القرآن املجيد ال بد من تكرارها دون أي ترصف أو 

  !!حتريف فيها
إذا كسب ذلك العامل املسكني الذي يعمل محاالً أو كناسًا أو تلك املرأة  ,فكام تالحظون

ل املالبس أو ذلك األجري أو العامل الذي يعمل ويعرق من املسكينة التي تعمل بالغزل أو غس
املنتسبني يف نسبهم و وجب عليه أداء ُمخُسها إىل بني هاشم ,مخَس رياالٍت  ,الصباح حتى املساء

   .إىل رسول اهللا كي يعيشوا منها
فكيف  ?!عرق جبينهمو أمل يأِت نتيجة كد يمينهم !!أليست هذا املال أوساخ أيدي الناس

  ?!!!حالالً زالالً عىل بني هاشم كحليب أمهمأصبح 
أما نسبة واحد من أربعني من أصل ألف أو واحد باأللف من أصل مئات اآلالف من 

 ,»أوساخ أيدي الناس«من أموال ذلك الرجل الغنّي فإهنا تعترب ماالً حرامًا عىل بني هاشم ألهنا 
  !!ناجتة عن عرق جبني ذلك الغني وكد يمينهو

أنه من أعجب العجب التي يصاب كل من يسمعها بالدهشة وال ينقيض منه هذا ما قلت 
  :وإذا سألنا أحدهم فقلنا !!العجب
أّما هذا » أوساخ أيدي الناس«من ما الدليل عىل أن تلك الزكاة التي تقولون هبا هي  :أوالً 

نسان هذا واحلال أنه مهام كان اإل ?!»أوساخ أيدي الناس«من اخلمس الذي تقولون به ليس 
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ر عقل الناس وفهمهم إىل هذا احلّد بأن  بارعًا يف تسخري عقول الناس فإنه ال يمكنه أن يسخِّ
أما هذا اخلمس » أوساخ أيدي الناس«من يقنعهم بأن تلك الزكاة بكل تلك الرشوط والقيود 

ال لأللبسة ال وكنَّاس وغسَّ خ أوسا«من فإنه ليس  الذي يؤخذ من كل عامل ومحَّال وأجري وغزَّ
  !?»أيدي الناس

حني أّنه يف ذلك احلديث  هذا يف ?بأي دليل تم استبدال تلك الزكاة بذلك اخلمس :ثانياً 
يِْدي اجَّاِس «املرسل الذي جاءت فيه عبارة 

َ
ْوَساِخ أ

َ
عن َعِيلِّ ْبِن إِْبَراِهيَم  أي حديث الكايف ,»أ

 والذي – ?من هو نعلم ال الذي –َبْعِض َأْصَحابِنَا  ْبِن َهاِشٍم َعْن َأبِيِه َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعنْ 
ْشَياَء ِمَن الَْغَنائِِم َوالَْغْوِص َوِمَن الُْكُنوزِ َوِمَن الَمَعاِدِن « :فيه جاء

َ
اخلُُمُس ِمْن مَخَْسِة أ

َحةِ  قول اإلمام  ,رغم أن عباراته ناقصة ومضطربة ,يف هذا احلديث ذاته جاء ,»...َوالَمالَّ
مْخَاِس « :برصاحة

َ ْ
ْرَبَعُة األ

َ ْ
َ َذلَِك َويُْقَسُم بَيَْنُهُم اخلُُمُس  َننْيَ َمْن َقاتََل َعلَْيهِ َو ُفْقَسُم األ ِ َوَو

ْسُهمٍ 
َ
م إىل ِستَِّة َأْسُهمٍ  .»...بَلَ ِستَِّة أ وخيتصُّ  : ثم بعد أن يبني أن مخس غنائم احلرب هذا ُيَقسَّ

بِيِل من بني هاشم فقطثالثُة أسهم منها بِالَيَتاَمى َواملَ  ِعَوضاً لَـُهْم ِمْن « :يقول ,َساِكِني َوَأْبنَاِء السَّ
َوَكَراَمًة ِمَن اهللاِ لَـُهْم َقْن  ص َصَدَقاِت اجَّاِس َيزْنِيهاً ِمَن اهللاِ لَـُهْم لَِقَرابَتِِهْم بَِرُسوِل اهللاِ 

 ِ ًة ِمْن ِعْنِده ْوَساِخ اجَّاِس َفَجَعَل لَـُهْم َخاصَّ
َ
لِّ أ ُّ َُهْم يِف َمْوِضِع ا ْن يَُصريِّ

َ
َما ُفْغنِيِهْم بِِه َقْن أ

  .»..َوالَمْسَكَنةِ 
ُقُه و فحتَّى لو كان هذا احلديث صحيحاً  وهو فاقد هلذا الرشط يف (كان القرآن املجيُد يصدِّ

أجرة مع ذلك ال يمكن أبدًا أن ُيْسَتنَْبط منه مثل هذا احلكم املوجب ألداء اخلمس من  )الواقع
ل(والعتَّال  )الكنَّاس(كل عامل بام يف ذلك العامل العادي والزبَّال  ال اخليوط  )احلامَّ عىل (وغزَّ

ال األلبسة )الدوالب بل ما ُيْستنبط بوضوح من نص  ,وإعطائه للسادة من بني هاشم ,وغسَّ
َمْن َقاَتَل  َبْنيَ ( :احلديث ورصيح عبارته أن هذا اخلمس هو مخس غنائم احلرب كام تفيده مجلة

اخلياطني و فام عالقة ذلك بخمس كد يمن وعرق جبني احلاملني والكناسني وعامل البناء ),َعَلْيهِ 
                                                 

,  ٤. وأيضًا الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج ٤, ح رقم ٥٤٠ – ٥٣٩,  ص ١أصول الكايف, ج الكليني, −١
 . (املرتِجم)١٢٩ – ١٢٨ص 
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ًا  ??!والغزالني وغسايل األلبسة لو كان لوجوب أداء مخس أرباح املكاسب حقيقة لكان خمتصَّ
فقد  ,ثني عرشئمة االوإذا كان املراد منه اإلمام املعصوم من األ ,باإلمام الذي هو رئيس البالد

يف أكثر من عرشين حديثًا أهنم وهبوا سهمهم هذا من  ‡جاء عن أولئك السادة الكرام 
أّما الواقع فإن القضية  ,وهذا ما سنبحثه الحقًا إن شاء اهللا يف فصل خاص ,اخلمس إىل شيعتهم

  .سالبة بانتفاء املوضوع
 ,و كان لدهيم حجة أو برهان فليأتوا بهول ,يقينًا ليس لدهيم إجابة عىل سؤالنا هذاو قطعاً 

ُقوا اهللاـُلوا َوَلْن َتْفعَ ـفإِْن َملْ َتْفعَ    . َُلوا َفاتَّ
ألمكن  )كام هي حقيقة األمر فعالً (أما لو تم االكتفاء يف مسألة اخلمس بالغنائم احلربية 

ن تعب وكّد إذ ُيقال عندئٍذ إنه ملا كانت الزكاة ناجتة ع ,قبول موضوع هذا اخلمس بكل سهولة
ۡس ﴿ :اتباعًا ألمر ربه الذي علمه فقال −  ص مل ُيِرْد النبيو املسلمني

َ
ٓ أ َّ لُُكۡم َعلَۡيهِ  َٔ قُل 

ۡجًرا
َ
لذا حرمها عىل نفسه  ,ألرسته وأهل بيته أن يستفيدوا منها ويأكلوا منها .]٩٠:[األنعام ﴾...أ

هي من أموال الكفار وقد وقعت  هذا بعكس الغنائم احلربية التي ,وعىل آله أو جعلها مكروهة
ومل تأِت نتيجة عمل املسلمني وكد يمينهم بل هي كام  ,بأيدي املسلمني وأصبحت بال مالك

أخذ سهم منه لنفسه وأهل  ص لذا أجاز النبي ,مال ساقه اهللا إىل املسلمني من فضله :ُيقال
  .!!?أما ماذا نقول بشأن ذلك اخلمس العجيب الذي يقول به فقهاؤنا .بيته
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الذي جعله فقهاء الشيعة اإلمامية للمنسوبني أو املنتسبني إىل نبي » اخلُُمس«إن 
 فإذا جاء يوٌم دخل فيه ,هو بشكل عام ُمخس مجيع الثروات التي هي فوق األرض صاإلسالم

عي النسب الرشيف ف ,مجيع الناس عىل وجه األرض يف اإلسالم –إن شاء اهللا  – إن كلَّ من يدَّ
 ,عىل ثالثة ماليني وهم ال يزيد عددهم اليوم –سواء كان صادقًا يف دعواه أم كاذبًا  −عندئٍذ 

ولو أخذنا بعني االعتبار الناتج  !!سيصله بناء عىل ذلك عدة مئات آالف من التومانات كل يوم
مجايل متوسطًا بالنسبة إىل ناتج البلدان اإلمجايل لدولة مثل إيران فقط والتي ُيعدُّ ناجتها اإل

وأعطينا أولئك  ,يف حني أن فيها سادة من بني هاشم أكثر مما يف أي بلد آخر ,اإلسالمية األخرى
مخس املعادن والكنوز وسائر أرباح املكاسب التي جعلها الفقهاء مشمولة بحكم  السادة
َلنَاَل كل سيِّد منسوب  ,وجوٌد اليومهذا ما عدا مخس غنائم احلرب التي مل يعد هلا  ,اخلمس

هذا عالوة عىل أن هؤالء السادة يستطيعون  ,للنبّي ألف تومان عىل األقل يف اليوم الواحد
من زكاة غري  االستفادةعند الرضورة  بل يستطيعون ,أيضًا من زكاة اهلاشميني أمثاهلم االستفادة

  .السادة أي غري اهلاشميني أيضاً 
النبي الذي ال يسأل عىل رسالته  ,نبي الرمحة ,اث الذي تركه نبي اإلسالمحقًا ما هذا املري

 ,ماالً و هذا مع أنه بنص آيات القرآن كان جيب أال يسأل أحدًا أجراً  ?!آلله وذوي قرابته ,أجراً 
هذا إن كان قد طالب بيشء (فام هذا املال إذن الذي طالب به وسأله  ,هو مل يسأل أحدًا فعالً و

وبمعزل عن  ?!أيُّ ملك جبار أو جنكيز سفاك ترك مثل هذا املرياث لقرابته وذريته )?!...فعالً 
عون اإلهلية مثل هذا  !األنبياء وحتى امللوك هل ترك فرعون ونمرود وشداد الذين كانوا يدَّ

ما أبشع هذه التهمة الكبرية والبهتان  .نعوذ باهللا هذا هبتان عظيم ?املرياث ألحفادهم ذرارهيم
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 ?الذي رموا به نبي اإلسالم الكريم حتى نسبوا إليه ما جيعله من أكرب جبابرة الدنياالعظيم 
ٓ ﴿ :أليس هو نبي اإلسالم ذاك الذي جاء يف أكثر من ثامن آيات يف القرآن أنه نادى قائالً  َّ قُل 

ۡس 
َ
ۡجًرا َٔ أ

َ
  .?!﴾...لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

  ِغـَنى األنبياء عن األجر المادي - ١

يطلب من الناس  خصائص مجيع أنبياء اهللا بل كلِّ داٍع حمقٍّ ومبلٍِّغ صادٍق أن ال أساسًا إن من
ألن مال الدنيا هو  ,وينبغي أن يكون األمر كذلك ,أي مال أو جاه أو متاع عىل دعوته ورسالته

وكّل شخص يف أي مكان يف الدنيا إنام يتحرك ويسعى عادة  ,مطلوب أهل الدنيا وحمبوهبم
فإذا الَتَفَت أنبياء اهللا يف تبليغهم لرسالة اهللا أدنى التفات إىل ما بأيدي  ?ل الدنياللحصول عىل ما

الناس من أموال الهتمهم الناس فورًا بأن قصدهم من رسالتهم ليس سوى مجع املال وأن 
هدفهم هو اهلدف العام ذاته الذي يسعى إليه أرباب الطمع الذين يريدون أن جيمعوا الثروة 

ۡس ﴿ ذا بينت آيات القرآن الكريمة أن شعار مجيع األنبياء هوهل .دون تعب
َ
ٓ أ َّ لُُكۡم َعلَۡيهِ  َٔ قُل 

ۡجًرا
َ
  .]٩٠: [األنعام ﴾...أ

الذي كان أول أويل  ÷ عن لسان سيدنا نوح ٧٢يقول اهللا تعاىل يف سورة يونس اآلية  −١
ۡلُُكم ّمِنۡ ﴿ :العزم من األنبياء

َ
ُۡتۡم َفَما َسأ ِۖ  فَإِن تََولَّ َّ َ ٱ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
ۡجرٍۖ إِۡن أ

َ
أ

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِميَ 
َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
   .]٧٢: [يونس ﴾َوأ

ٓ ﴿ :÷ يقول عن صاحب تلك احلرضة أيضاً  ٢٩ويف سورة هود اآلية  −٢ َ َوَيَٰقۡوِم 
ۡس 
َ
ِ  َٔ أ َّ َ ٱ َ  َّ ِ ۡجِرَي إ

َ
ۖ إِۡن أ ً   .]٢٩: [هود ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ َما

ۡس ﴿ :÷ يقول عن حرضته أيضاً  ١٠٩ويف سورة الشعراء اآلية  −٣
َ
لُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن  َٔ َوَمآ أ

ٰ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ 
َ َ  َّ ِ ۡجِرَي إ

َ
ۡجٍرۖ إِۡن أ

َ
  .]١٠٩: [الشعراء ﴾أ
ۡس ﴿ :÷ ويقول حرضة الرب الودود عن لسان حرضة النبي هود −٤

َ
ٓ أ َ لُُكۡم  َٔ َيَٰقۡوِم 

 
َ
َ َتۡعقِلُونَ َعلَۡيهِ أ َف

َ
ۚ أ ِي َفَطَرِنٓ َ ٱلَّ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
  .]٥١ :[هود ﴾ۡجًراۖ إِۡن أ
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ۡس ﴿ :÷ يقول عن حرضته أيضاً  ١٢٧ويف سورة الشعراء اآلية  −٥
َ
لُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن  َٔ َوَمآ أ

ٰ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ 
َ َ  َّ ِ ۡجِرَي إ

َ
ۡجٍرۖ إِۡن أ

َ
  .]١٢٧: [الشعراء ﴾أ
ۡس ﴿ :÷ لسورة ذاهتا يقول تعاىل عن لسان حرضة النبي صالحيف او −٦

َ
لُُكۡم َعلَۡيهِ  َٔ َوَمآ أ

ٰ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ 
َ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
ۡجٍرۖ إِۡن أ

َ
  .]١٤٥: [الشعراء ﴾ِمۡن أ

َوَمآ ﴿ :خماطبًا قومه ÷ يقول تعاىل عن لسان حرضة لوط ١٦٤ويف السورة ذاهتا اآلية  −٧
ۡس 
َ
ٰ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ لُُكۡم عَ  َٔ أ

َ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ
َ
ۡجٍرۖ إِۡن أ

َ
  .]١٦٤: [الشعراء ﴾لَۡيهِ ِمۡن أ

ۡس ﴿ :ُمْعلنًا يف قومه ÷ ويف السورة ذاهتا يقول عن لسان حرضة شعيب −٨
َ
لُُكۡم  َٔ َوَمآ أ

ٰ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ 
َ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
ۡجٍرۖ إِۡن أ

َ
  .]١٨٠: [الشعراء ﴾َعلَۡيهِ ِمۡن أ

تدلُّ هذه اآليات عىل أن مجيع األنبياء الذين بعثوا يف قرون متباعدة وأقوام خمتلفة نادوا 
أي أجر أو مال تلقاء تبليغنا إّياكم رسالة  بصوت واحد ونداء واحد أن يا أهيا الناس ال نسألكم

 .ملنيألن أجرنا عىل رب العا ,اهللا وتلقاء ما نتحّمله من جهد ومتاعب ومشقات يف هذا الصدد
ُ اآليات أن سرية مجيع األنبياء وسنتهم وهنجهم مجيعًا سرية واحدة وهنج واحد ليس فيه  كام ُتبنيِّ

قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗع ّمَِن ﴿ :أي اختالف ألهنم مجيعًا أنبياء واألنبياء كلهم كشخص واحد
َحٖد ّمِۡنُهمۡ ﴿ و ]٩: [األحقاف ﴾...ٱلرُُّسلِ 

َ
 ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

َ
  .]١٣٦: بقرة[ال ﴾

ۡس ﴿ وليس األنبياء فقط هم أصحاب شعار
َ
ٓ أ ۡجًرا َٔ َ

َ
بل هذا شأن كل , ﴾...لُُكۡم َعَلۡيهِ أ
إىل احلد الذي بني فيه رب  ,داع إىل اهللا ومبلغ للحق ومبني لآليات وهاد لطريق الصواب

ثواب من العاملني أن أهم عالمة لدعاة احلق وأوضح دليل عىل صدقهم عدم سؤاهلم أي أجر أو 
عىل لسان مؤمن آل ياسني الذي قال » يس«من سورة  ٢١كام جاء يف اآلية  ,الناس عىل دعوهتم

َّ يَۡس ﴿ :لقومه ۡهَتُدوَن  َٔ ٱتَّبُِعواْ َمن  ۡجٗرا وَُهم مُّ
َ
فأول عالمة كل نبي  .]٢١: [يس ﴾٢١لُُكۡم أ

َّ  ٢٠ُعواْ ٱلُۡمۡرَسلَِي قَاَل َيَٰقۡوِم ٱتَّبِ ﴿ :عدم سؤال قومه أي أجر أو جزاء عىل دعوته ٱتَّبُِعواْ َمن 
ۡهَتُدوَن  َٔ يَۡس  ۡجٗرا وَُهم مُّ

َ
  ]٢١−٢٠:[يس ﴾٢١لُُكۡم أ

َهَٰذا ﴿ نبي اإلسالم نبيٌّ كسائر األنبياءو ,أقربائهو فال يوجد أي امتياز مايل ألي نبي وأرسته
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وَلٰٓ 
ُ
هناك يف القرآن الكريم أيُّ نصٍّ رصيح  فحتى لو مل يكن .]٥٦: [النجم ﴾نَِذيٞر ّمَِن ٱلُُّذرِ ٱۡل

فإن تلك اآليات  ,أو كنائي أو إشارة إىل عدم اختصاص نبي آخر الزمان وأقربائه بأي مزية مالية
التي ذكرنا والتي تثبت عدم وجود تلك املزية جلميع األنبياء كافية لثبوت مثل هذا األمر 

 ,يم بشكل خاص للتأكيد عىل هذا املعنىفكيف وقد جاءت ثامن آيات يف القرآن الكر ,خلامتهم
   :وفيام ييل بياهنا

ة بعدم اختصاص نبيِّ اإلسالم أو متييزه بأي استفادة من أيِّ أْجٍر أو  ص اآليات اخلاصَّ
 :ىل رسالتهـجزاٍء مايلٍّ ع

 لنا يف ثامن آيات كريامت من كتابه عدم ذكرنا يف الفقرة املاضية كيف أن رب العاملني بنيَّ 
 ص أما اآليات التي تتعلق بنبيِّ آخر الزمان .نبياء ألي أجر من الناس عىل رسالتهمطلب األ

بشكل خاص فهناك ثامن آيات رصحية أخرى يف القرآن تبني بأوضح صورة عدم اختصاص 
ة ماليَّة كأجر عىل رسالته وفيام ييل هذه اآليات ص حرضة النبيِّ    :بأيِّ مزيَّ

  :يأمر رب العاملني رسوله األعظم أن يبلغ الناس من سورة األنعام ٩٠يف اآلية  −١
ۡس ﴿

َ
ٓ أ َّ َّ ذِۡكَرٰى لِۡلَعٰلَِميَ  َٔ قُل  ِ ۡجًراۖ إِۡن ُهَو إ

َ
  .]٩٠ :[األنعام  ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

  :من سورة سبأ ٤٧ويقول تعاىل يف اآلية  −٢
﴿ َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
ۡجرٖ َفُهَو لَُكۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡلُُكم ّمِۡن أ

َ
ٖء قُۡل َما َسأ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َ ِۖ وَُهَو  َّ َ ٱ َ  
  ]٤٧ :[سبأ ﴾َشِهيدٞ 

  :ويقول تعاىل أيضًا يف سورة ص −٣
ۡس ﴿

َ
ٓ أ ۠ ِمَن ٱلُۡمَتَكِِّفَي  َٔ قُۡل َما نَا

َ
ٓ أ ۡجٖر َوَما

َ
َّ ذِۡكٞر  ٨٦ُلُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ ِ إِۡن ُهَو إ

  ]٨٧−٨٦: [ص ﴾ّلِۡلَعٰلَِميَ 
  :٧٢سورة املؤمنون اآلية  ويقول تعاىل أيضًا يف −٤

ۡم تَۡس ﴿
َ
ٰزِقِيَ  َٔ أ   ]٧٢: [املؤمنون ﴾لُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرّبَِك َخۡيۖٞ َوُهَو َخۡيُ ٱلرَّ
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ُر تعاىل هذا املعنى يف معرض تأنيبه وتقريعه ملن  ,من سورة الطور ٤٠ويف اآلية  −٥ يكرِّ
  :فيقول ص أعرضوا عن قبول رسالة النبي

ۡم تَۡس ﴿
َ
ۡثَقلُونَ لُ  َٔ أ ۡغَرٖا مُّ ۡجٗرا َفُهم ّمِن مَّ

َ
  ]٤٠: [الطور ﴾ُهۡم أ

  :ويقول تعاىل أيضًا يف سورة الفرقان −٦
ا َونَِذيٗرا ﴿ ٗ َّ ُمبَّشِ ِ رَۡسۡلَنَٰك إ

َ
ۡس  ٥٦َوَمآ أ

َ
َّ َمن َشآَء  َٔ قُۡل َمآ أ ِ ۡجٍر إ

َ
لُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 ٗ ٰ َرّبِهِۦ َسبِي َ ِ ن َيتَِّخَذ إ
َ
  ]٥٧−٥٦: [الفرقان ﴾أ
  :ويقول كذلك يف سورة الشورى −٧

ۡس ﴿
َ
ٓ أ َّ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ  َٔ قُل  َّ ٱلَۡمَودَّ ِ ۡجًرا إ

َ
  ]٢٣: [الشورى ﴾ُلُكۡم َعلَۡيهِ أ

  :من سورة يوسف وهي سورة مدنية ١٠٤ويقول تعاىل أيضًا يف اآلية  −٨
ِ  َٔ َوَما تَۡس ﴿ ۡجٍرۚ إِۡن ُهَو إ

َ
  ]١٠٤: [يوسف ﴾َّ ذِۡكٞر ّلِۡلَعٰلَِميَ لُُهۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

بحكم سرية عامة النبيِّني وهنجهم الواضح وبحكم اآليات الكريامت اخلاصة بشأن  ,إذن
فإنه يصبح من  ,عدم سؤال نبي آخر الزمان أي أجر أو مال من الناس تلقاء تبليغه إياهم رسالته

   .أي امتيازات مالية له أو ألرسته ص املَُسلَّم به متامًا أنه ال يمكن أن يكون للنبّي 
َص مخس مجيع  :إذا عرفنا ذلك فثمة سؤال يطرح نفسه ما الدليل عىل وجوب أن خيصَّ

يزيد  ثروات الدنيا أو عىل األقل مخس مجيع ثروات املسلمني يف العامل ألرسة واحدة معينة ال
عني لذلك  −عدد أفرادها  من  امئةواحد من كل ثالث عن −سواء كانوا من أفرادها فعًال أم مدَّ

   ?املسلمني أو واحد باملليون من مجيع سكان العامل
احلارضين جيب أداء اخلمس من مخسة وعرشين و وذلك ألنه طبقًا لفتاوى الفقهاء املاضيني

شيئًا بل أكثر من ذلك أي جيب أداء مخس مجيع أنواع ثروات الدنيا التي بأيدي املسلمني 
   .منهم أحد اليوم إال أوالد فاطمة وربام أوالد العباس وعقيل للهاشميني الذين ال يوجد

فإن كل من  ,وإذا رصفنا النظر عن آيات القرآن الكريمة وعن سرية عامة النبيني وهنجهم
يرى كيف أن ذلك النبي صاحب تلك السرية العظيمة  ص يرجع إىل سرية نبيِّ اإلسالم
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الذي كان يمر عليه أشهر دون أن يوقد يف بيته نار  ,لاملحرية للعقوو ,واملليئة بالفخار ,واملذهلة
ويوم رحيله من  ,الذي كان يضع احلجر أحيانًا عىل بطنه الرشيفة من شدة اجلوعو لطبخ الطعام

درعه يف بيت هيودي ليأخذ منه بضع دراهم ليفي هبا قرضًا كان  − فداه أيب وأمي − الدنيا رهن 
ادمة ختدمها رغم كل مشقة احلياة التي كانت ابنته تعاين والذي مل يرَض أن يعطي ابنته خ ,عليه
[بوصفه رئيس الدولة] ومع ذلك مل  إماء كثريات حتت ترصفهو هذا رغم وجود ثروات ,منها

يعِط حبيبة اهللا ورسوله تلك ما طلبته بل علَّمها ِعَوضًا عن ذلك التسبيحات املعروفة 
 زينتهاو م ابنته أدنى اهتامم بزخارف الدنياوكان ال يرغب أن هتت ,بتسبيحات فاطمة الزهراء

ستارة مزينة و خالخل عىل أقدام أبنائهاو إىل درجة أنه ملا رأى يومًا عقدًا عىل جيد ابنته ,حليهاو
رة املظلومة مما  ,حتى قامت تلك املعصومة بام قامت به ,عىل بيتها أعرض عن تلك الطاهرة املَُطهَّ

   .بيناه فيام سبق
ل هذا النبي أن يفرض عىل أمته إعطاء مخس أرباح املكاسب واملعادن فهل يمكن ملث 

 ُمخس أي –حسب قول فقهاء السلف  −والغوص والغنائم والكنوز ومخسة وعشـرين شيئًا 
أبو هلب الكافرين و ألقربائه الذين كانوا ذلك اليوم أوالد وأحفاد احلارث ,الدنيا ثروات مجيع

والذين لو مجعوا يف بلد مثل إيران التي فيها من  ?!نته من بعدهالوثنيني املرشكني أو ألحفاد اب
يف  السادة األرشاف أكثر مما يف أي بلد آخر يف الدنيا لوصل لكل منهم أكثر من ألف تومان

 ,جيب »سهم اإلمام«هذا إضافة إىل أن نصف ذلك اخلمس أي ما يسمى اصطالحًا  ?!!اليوم
فن يف البيادي إىل يوم ظهور إمام الزمان الذي سينادي أن يد ,حسب فتاوى الفقهاء املاضني

أو أن يعزل كل من جيب عليه اخلمس سهم  !!تلك الثروات والكنوز ويدعوها فتحرض لعنده
اإلمام من ماله جانبًا إىل حني ظهور حرضة القائم ليسلمه إليه إذا أدرك ظهوره قبل أن تدركه 

ه إىل شخص أمني ليسلمه بدوره إىل القائم حني الوفاة فإن مل يدرك ظهوره فعليه أن يعهد ب
  !!!أو أن يرميه يف البحر ليصل ليد إمام الزمان ,قيامه

                                                 
تومان: اسم العملة اإليرانية, وكانت قيمة التومان يف الزمن الذي ألف املؤلف فيه كتابه هذا تعادل حوايل  −١

 (املرتِجم) مانات.ُثُلث دوالر أي كان الدوالر حينها يساوي ثالثة تو
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أو  )ص املنسوبني للنبي(أما حسب فتوى فقهاء اليوم فيجب إعطاء سهم األمام للسادة 
رصفه يف مصارف ال يوجد أي دليل عليها وطبقًا لقول املرحوم كاشف الغطاء فإن مال اإلمام 

  !!ثل مال الكافر احلريب الذي يرى كل شخص أن له احلق يف الترصف فيهم
ُ ﴿ :وملا كان اهللا تعاىل قد أخذ عىل عاتقه حفظ رسول اهللا ومحايته من رش الناس وقال َّ َوٱ

فإنه إضافة إىل أن آيات القرآن الكريمة وسرية رسول اهللا  ,]٦٧: [املائدة ﴾َيۡعِصُمَك ِمَن ٱلَّاِس 
ب متامًا نسبة مثل ذلك األمر لرسول اهللاملقدسة ت مل  ,وتدفع عنه متامًا تلك التهمة ص كذِّ

ل حتى حديث ضعيف واحد  بني  )ص رغم وضع آالف األحاديث الكاذبة عىل لسانه(ُيَسجَّ
إجيابه أو استحبابه دفع ذلك اخلمس  ص مجيع أحاديث الفريقني ينقل عن قول رسول اهللا

   .احلجة عىل العاملنيوما هذا إال لتتم  ,العجيب
َ لََسِميٌع َعلِيمٌ ﴿ َّ نَّ ٱ َۡهلَِك َمۡن َهلََك َعۢن بَّيَِنٖة َوَيۡحَيٰ َمۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖۗ     ﴾ّلِ

  ]٤٢: [األنفال

  من سورة الشورى ٢٣بيان بعض النقاط المتعلقة باآلية  - ٢

وقد وقع  .أجر عىل رسالتههذه اآلية واحدة من اآليات التي تبني عدم سؤال النبي أي 
هدفها حيث و املخرتعون للفضائل أو الغالة يف خطأ كبري وانحراف يف فهم معنى هذه اآلية

استدلوا هبا بشكل غري صحيح عىل ما يذهبون إليه مع أهنا ال تدل عىل ذلك املعنى الذي 
   :فقد فرسوها بأن معناها .أرادوه

   !!!دُّوا أقربائيقل ال أسألكم عىل رسالتي أجرًا سوى أن تو
بنوا عىل هذه و ,فقط ‡ثم أضافوا إىل ذلك أن املراد من قرابته هنا عيلٌّ وفاطمُة واحلسنني 

فاً و القاعدة أوهاماً  لوجب أن نضع و أخبارًا موضوعة إذا قبلناها لوجب أن نعترب القرآن حمرَّ
  :الذي ذكروه لآليةوفيام ييل اإلشكاالت الواردة عىل ذلك التفسري  !فهمنا جانباً و عقلنا
ُر فكرة اآليات املشاهبة األخرى التي بيَّنت أن النبيَّ مل يسأل  −١ ُد وتكرِّ إن اآلية الكريمة تؤيِّ

وقد بينا  ,كام بيَّنَّا اآليات الثامين حول هذا املوضوع قبل صفحات ,الناس شيئًا أجرًا عىل رسالته
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أجٍر عىل إبالغهم رسالة رهبم وال أجرة  أن شعار مجيع األنبياء هو أهنم ال يسألون الناس أي
ال يمكن إطالقًا حتى ملن مل و ,بل أجرهم يف هذا األمر عىل رب العاملني ,عىل هدايتهم ألقوامهم

يكن نبيًا فضًال عن النبي أن يؤكد عدم مطالبته بأي أجر عىل أمٍر ما ثم يطالب يف الوقت ذاته 
   !يتناقض يف كالمه أي !!بأجٍر عىل هذا األمر وهو مودة أقربائه

كام أن قرابة الشخص لإلنسان  ,إن املودة أمر قلبي وال يمكن املطالبة والتوصية به −٢
أحبوا أقربائي و فمطالبة الشخص اآلخرين بأن تعالوا ,حدها ال يمكن أن تكون سببًا ملحبتهو

   !مثلها مثل قوله لآلخرين أحبوين !يف غري حمله وتوقُّع غري مناسبة
 ,الظاهر أن ُقْرَبى إذا كانت ُقْرَبةً و هنا مصدر مثلها مثل كلمة ُزْلَفى ﴾ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿ة إن كلم −٣

   .مثلها مثل ُزْلَفًة ال تؤدي معنى القرابة إذا مل تكن مضافة
هنا معناها  ﴾ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿اعتربنا أن كلمة و إذا رصفنا النظر عن كل اإلشكاالت السابقة −٤
تكون قرابًة عامة يف حني أنه من املقطوع به أن ليس مجيع أقرباء فإن هذه القرابة س ,القرابة

قد هنت آيات و ألن كثريًا منهم كانوا أعداء هللا ورسوله ,املحبةو رسول اهللا يستحقون املودة
بل إن من أركان دين اإلسالم مواالة أولياء اهللا  ,عديدة يف القرآن املجيد عن مودة أعداء اهللا

 –حسب هذا الفهم  –ء اهللا والرباءة منهم وعندئذ فستكون هذه اآلية وحمبتهم ومعاداة أعدا
َ ﴿ :يف حني أن القرآن منزه من كل اختالف وتناقض ,مناقضة آليات الوالء والرباء فَ

َ
أ

ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثِٗيا  َّ    .]٨٢: النساء[ ﴾٨٢َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ٱ
 ‡حرصنا القرابة بعيل وفاطمة واحلسنني و بمعنى القرابة» اْلُقْرَبى«إذا فرسنا كلمة  −٥

لوقعنا يف إشكال وهو أن اآلية مكية أي نزلت قبل اهلجرة فكيف ختتص بأشخاص مل يولدوا 
ه عام خيالف العقل ,أليس هذا خمالفا للعقل ?!بعد عني أن  نعم لقد ادَّعى بعض .والقرآن منزَّ املدَّ

يف كتاب اهللا وضعوا اآلية يف هذا و ,اآلية مدنية يبدوا أن قصدهم أن خمالفي آل الرسول وحمرِّ
إضافة إىل  ,ولكن هذا اإلدعاء يستتبع مئات اإلشكاالت واملفاسد ,املوضع [ليظهر أهنا مكية]

نَّا إِنَّ ﴿ :مناقضته حلفظ القرآن من جانب اهللا املنَّان الذي ضمنه اهللا بقوله ۡلَا ٱّلِۡكَر  ا َنُۡن نَزَّ
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وال يمكن للمسلم أن يقبل بمثل هذا االدِّعاء ألنه جيعل آخر  ;]٩: [احلجر ﴾٩َلُۥ لََحٰفُِظوَن 
وملا كان دين  ,كتاب ساموي مثله مثل الكتب الساموية األخرى التي طالتها يد التحريف

آن آخر الكتب الساموية فإن قبول مثل هذه نبيُّه خاتم األنبياء والقرو اإلسالم آخر األديان
الترصفات يف كتاب اهللا سيلزم عنها أن يرسل اهللا نبيًا آخر وينزل كتابًا آخر هلداية البرش ليحفظ 

  !ومثل هذا القول ُيَعدُّ كفرًا يف ميزان اإلسالمو !اجلنو كتابه األخري من ترصفات اإلنس
فإذا رصفنا النظر عن سائر  ,نزلت يف مكة إذن فمن الثابت يقينًا أن اآلية الكريمة −٦

 ,مل يطالب بأجٍر عىل رسالته سوى أن نود قرابته ونحبهم ص اإلشكاالت وقلنا إن رسول اهللا
حني نزول تلك اآلية كانوا مرشكني  ص ونحن نعلم يف الوقت ذاته أن أكثر ذوي قربى النبي

ِه ولرسوله مثل أيب هلب صهرة رسول اهللا مثل عتبة وعتيبة أبناء العباس وعقيل وأو وأعداًء لِـلَّ
فإنه من املحال أن يطلب رسول اهللا من املؤمنني أن يودوا مثل  ,العباسو أيب هلب وأبناء احلارث

   .أعداء اهللا أولئك
ة«جاءت يف اآلية الكريمة كلمة  −٧ وهذه الكلمة ال تدل عىل معنى املحبة اخلالصة  ,»املََودَّ

شوبة بعداوة سابقة والتي أصبحت املصلحة تقتضيها أي تقتيض هذه بل عىل نوع من املحبة امل
 :كام نجد هذا املعنى يف اآليات التي وردت فيها هذه الكلمة ومشتقاهتا كاآليات التالية ,املحبة

نَّ ﴿
َ
ا َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٖٓء تََودُّ لَۡو أ َۡضٗ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡيٖ مُّ بَۡيَنَها  يَۡوَم َتُِد ُكُّ َنۡفٖس مَّ

َمَدۢا بَعِيٗدا
َ
ۥٓ أ نََّها َلُكۡم ﴿ ]٣٠: [آل عمران ﴾َوَبۡيَنُه

َ
آئَِفَتۡيِ أ ُ إِۡحَدى ٱلطَّ َّ ۡذ يَعُِدُكُم ٱ

ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكمۡ  نَّ َغۡيَ َذاِت ٱلشَّ
َ
ِيَن َكَفُرواْ ﴿ ]٧: [األنفال ﴾َوتََودُّوَن أ يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱلَّ

ْ ٱلرَّ  َ َحِديٗثا وََعَصُوا َّ َ يَۡكُتُموَن ٱ ۡرُض َو
َ
ٰى بِِهُم ٱۡل َودَّ ﴿ ]٤٢: [النساء ﴾٤٢ُسوَل لَۡو تَُسوَّ

ۡيلَٗة َوِٰحَدةٗ  ۡمتَِعتُِكۡم َفَيِميلُوَن َعلَۡيُكم مَّ
َ
ۡسلَِحتُِكۡم َوأ

َ
ِيَن َكَفُرواْ لَۡو َتۡغُفلُوَن َعۡن أ  ﴾ٱلَّ

ِي﴿ ]١٠٢: [النساء َبَما يََودُّ ٱلَّ ْ ُمۡسلِِمَي رُّ ْ لَۡو َكنُوا آئَِفةٞ ﴿ ]٢: [احلجر ﴾٢َن َكَفُروا َودَّت طَّ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب لَۡو يُِضلُّونَُكمۡ 

َ
وَنُهۡمۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي ِمۡن ﴿ ]٦٩: [آل عمران ﴾ّمِۡن أ ُ ُيَبصَّ

 ﴿ ]١١: [املعارج ﴾١١َعَذاِب يَۡوِمئِذِۢ بِبَنِيهِ 
َ
ۡحَزاُب َيَۡسُبوَن ٱۡل

َ
ِت ٱۡل

ۡ
ن يَأ  ْۖ ۡحَزاَب لَۡم يَۡذَهُبوا

ۡعَراِب يَۡس 
َ
نَُّهم بَاُدوَن ِف ٱۡل

َ
ْ لَۡو أ وا َبآئُِكمۡ  َٔ يََودُّ

َ
َوَلَِجَدنَّ ﴿ ]٢٠: [األحزاب ﴾لُوَن َعۡن أ
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ْ إِنَّا نََصَٰرىٰ  ِيَن قَالُٓوا ْ ٱلَّ ِيَن َءاَمُنوا ٗة ّلِلَّ َودَّ ۡقَرَبُهم مَّ
َ
ن َيَۡعَل ﴿ ]٨٢: ائدة[امل ﴾أ

َ
ُ أ َّ َعَس ٱ

ةٗ  َودَّ ِيَن َعَدۡيُتم ّمِۡنُهم مَّ   .]٧: [املمتحنة ﴾بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَ ٱلَّ
هي و أضعف درجات املحبةو و يف اآليات التي هنت عن حمبة الكفار تم النهي عن أدنى

ة«   :كام يف قوله تعاىل يف اآليتني التاليتني »املََودَّ
يُّهَ ﴿

َ
أ ِ َوقَۡد َيٰٓ ة ۡوِلَآَء تُۡلُقوَن إَِلِۡهم بِٱلَۡمَودَّ

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّكۡم أ َ َتتَِّخُذوا  ْ ِيَن َءاَمُنوا ا ٱلَّ

  ]١: [املمتحنة ﴾...َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم ّمَِن ٱۡلَقِّ 
ِخِر يَُوآدُّوَن مَ ﴿ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱ َّ َ َورَُسوَلُۥ َولَۡو َكنُٓواْ َّ َتُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن بِٱ َّ ۡن َحآدَّ ٱ

 
َ
يَمَٰن َوأ وبِِهُم ٱۡلِ

ْوَلٰٓئَِك َكَتَب ِف قُلُ
ُ
ۡو َعِشَيَتُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَوَٰنُهۡم أ

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ
َ
يََّدُهم َءابَآَءُهۡم أ
   .]٢٢: [املجادلة ﴾...بُِروٖح ّمِۡنهُ 

ةَ املَ «ففي مجيع هذه اآليات جاءت كلمة  ومشتقاهتا بمعنى املحبة املشوبة بعداوة سابقة » َودَّ
واملقرتنة باملصلحة وليست بمعنى احلب الرصيح واخلالص واحلميم الذي جيب تقديمه هللا 

   .ال يمكن أبدًا أن يطلب رسول اهللا مثل تلك املحبة غري الكاملة لعيل وفاطمة واحلسننيو ,تعاىل
ة لإليامن باهللا بل حمبة هللا مما الحيتاج إىل توصية ألن كل إن حمبة عيل وفاطمة واحلسنني هي حمب

مل يكن و آل عيل رست حمبتهم قهريًا إىل قلبهو مؤمن عرف تلك الصفات التي كانت يف عيل
ا عيلٌّ « :»األبطال«الربيطاين يف كتابه » كار اليل«كام قال ,بحاجة إىل أن يؤمر هبا ويدعى إليها وأمَّ

  .»ه ونعشقهال أن نحبَّ فال يسعنا إ
فمحبَّة مثل ذلك الشخص حاصلٌة يف قلب كلِّ مؤمٍن تلقائيًا وجمّرد القرابة النسبيَّة من النبّي  

فقرابة ابن نوح من أبيه مل متنْحه أي  .ال تعطي أيَّ متيُّز لصاحبها إن مل تقرتن باإليامن والتقوى
يف حني أن من الواجب موالة  ,مزية وال يمكن أن ُتعترب سببًا ملحبته بل عداوة ابن نوح واجبة

ًا كان نسبه   .وحمبة كل مؤمن تقيٍّ من أيِّ عرق كان أوأيَّ
ۡس ﴿: أما اآلية الكريمة

َ
ٓ أ َّ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ  َٔ قُل  َّ ٱلَۡمَودَّ ِ ۡجًرا إ

َ
 ,]٢٣: [الشورى ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

ريد منكم أي جزاء عىل أ أنني ال أسألكم أي أجر عىل رسالتي وال –كام أسلفنا  −فمعناها 



    
 

 
 

  مادية رخية أم معنوية رسالة: الرابع الفصل

فهذه اآلية مثل كثري من  ,تودوا وحتبوا بعضكم بعضًا قربًة إىل اهللاأن أطلب منكم  دعويت إال أين
وقد بحثنا هذا املوضوع  .املؤمنني بمودة وحمبة بعضهم بعضاً فيها  اهللا تعاىل اآليات التي وىصَّ 

  .» الغالةطريق النجاة من رش«من كتابنا » الوالية«بشكل واٍف يف قسم 
 ٥٧الذي جاء يف اآلية  »إِالَّ «يف اآلية الكريمة استثناء منقطع مثله مثل حرف » إِالَّ «وحرف 

  :من سورة الفرقان أي قوله تعاىل
ۡس ﴿

َ
ٗ  َٔ قُۡل َمآ أ ٰ َرّبِهِۦ َسبِي َ ِ ن َيتَِّخَذ إ

َ
َّ َمن َشآَء أ ِ ۡجٍر إ

َ
  ]٥٧: [الفرقان ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

   :عنى أيضًا نجده يف قوله تعاىل يف سورة سبأوهذا امل
﴿ ِ َّ َ ٱ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
ۡجٖر َفُهَو لَُكۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡلُُكم ّمِۡن أ

َ
  ]٤٧: [سبأ ﴾...قُۡل َما َسأ

وهذا التفسري يّتفق مع العقل السليم والفعل احلكيم ويتطابق مع اللغة وسياق العبارة 
إن كبار علامء الشيعة واإلسالم يتفقون معنا يف هذا وحلسن احلظ ف .وأهدف القرآن السامية

  :التفسري ملعنى اآلية
ْيُخ املُِفيدُ  −١ ِد ْبِن النُّْعَامن :يقول املرحوم الشَّ ُد ْبُن ُحمَمَّ احلارثي الذي ُيَعدُّ من أعظم علامء   ُحمَمَّ

 كتبه الذي – طبع تربيز − )٦٧ص(» تصحيح االعتقاد«الشيعة وأكابر علامء اإلسالم يف كتابه 
يف تفسريه هلذه اآلية الكريمة  ,»الرمحةعليه « الصدوق للشيخ االعتقادات لكتاب تصحيحاً 

طلب مودة أهل بيته كأجر وحيد عىل  ص التي استنبط الشيخ الصدوق منها أن رسول اهللا
  :معلقًا عىل ذلك ما نصه» الشيخ املفيد«فقال  ,رسالته

ال أنه و ÷ل بأن اهللا تعاىل جعل أجر نبيه مودة أهل بيته ال يصح القو :قال الشيخ رمحه اهللا«
هو و يف التقّرب إىل اهللا تعاىل هو الثواب الدائم ص ألن أجر النبي ÷جعل ذلك من أجره 

مستحق عىل اهللا تعاىل يف عدله وجوده وكرمه وليس املستحق عىل األعامل يتعلق بالعباد ألن 
ِه فاألجر فيه عىل اهللا تعاىل دون غريه العمل جيب أن يكون هللا تعاىل خالصا وما هذا مع  .كان لِـلَّ

ۡس ﴿: أن اهللا تعاىل يقول
َ
ٓ أ َ ِ  َٔ َوَيَٰقۡوِم  َّ َ ٱ َ  َّ ِ ۡجِرَي إ

َ
ۖ إِۡن أ ً يف و ]٢٩: [هود ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ َما

ۡس ﴿ موضع آخر
َ
ٓ أ َ َ  َٔ َيَٰقۡوِم  َ  َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
ۡجًراۖ إِۡن أ

َ
ِي َفَطَرِنٓ ُلُكۡم َعلَۡيهِ أ : [هود ﴾... ٱلَّ
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ذلك أنه كان تقدير و فلو كان األجر عىل ما ظنه أبو جعفر يف معنى اآلية لتناقض القرآن ,]٥١
اآلية قل ال أسألكم عليه أجرًا بل أسألكم عليه أجرًا ويكون أيضًا إن أجري إال عىل اهللا بل 

: فام معنى قوله :فإن قال قائل .آن عليهوهذا حمال ال يصح محل القر ,أجري عىل اهللا وعىل غريه
ۡس ﴿

َ
ٓ أ َّ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ  َٔ قُل  َّ ٱلَۡمَودَّ ِ ۡجًرا إ

َ
أوليس هذا يفيد أنه قد    ?]٢٣: [الشورى ﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

ليس األمر عىل ما ظننت ملا قدمناه من حجة  :قيل له ??سأهلم مودة القربى ألجره عىل األداء
الستثناء يف هذا املكان ليس هو من اجلملة لكنه استثناء منقطع ومعناه قل ال او القرآنو العقل

ۡس ﴿ :أسألكم عليه أجرا لكن ألزمكم املودة يف القربى وأسألكموها فيكون قوله
َ
ٓ أ َّ ُلُكۡم  َٔ قُل 

ۡجًرا
َ
ةَ ِف ٱۡلُقرۡ ﴿ :ويكون قوله ,كالمًا تامًا قد استوىف معناه ﴾َعلَۡيهِ أ َّ ٱلَۡمَودَّ ِ كالمًا مبتدًأ  ﴾َبٰ إ

ۡجَُعوَن ﴿ :وهذا كقوله ,فائدته لكن املودة يف القربى سألتكموها
َ
 ٧٣فََسَجَد ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة ُكُُّهۡم أ

ٓ إِبۡلِيَس  َّ ِ : كقولهو ,ليس باستثناء من مجلةو لكن إبليس :املعنى فيهو ]٧٤−٧٣: [ص ﴾إ
َّ َربَّ ٱۡلَعٰلَمِ ﴿ ِ ٓ إ ِ

ّ معناه لكن رب العاملني ليس بعدو يل قال  ,]٧٧: [الشعراء ﴾يَ فَإِنَُّهۡم َعُدّوٞ 
  الشاعر

  إال العيسو إال اليعافري   بلدة ليس هبا أنيسو
بلدة ليس هبا أنيس عىل متام الكالم واستيفاء معناه وقوله إال اليعافري و وكان املعنى يف قوله

فى الكالم فيه عىل أحد ممن عرف هذا بني ال خيو كالم مبتدأ معناه لكن اليعافري والعيس فيها
  .»طرفًا من اللسان واألمر فيه عند أهل اللغة أشهر من أن حيتاج معه إىل استشهاد

 .سائر املفرسين هذا التفسري وذكروه وقالوا بهو قد ارتىض املرحوم الشيخ الطربيسو −٢
  :نص عبارة الشيخ الطربيس يف تفسريه اآلية الكريمة هو التايلو

ب إىل اهللا و تعليم الرشيعة أجرًا إال التوادّ و كم عىل تبليغ الرسالةال أسأل« التحاّب فيام يقرِّ
  .»تعاىل من العمل الصالح

                                                 
ْيُخ املُِفيدُ  −١  .٦٧ص ,طبع تربيز, تصحيح االعتقاد, الشَّ
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  حكم عادل بشأن قانون ظالم - ٣

ادعينا يف الصفحات املاضية أننا لو دفعنا مخس مجيع األموال التي أوجب الفقهاء أداء 
ني يف إيران لنال كل واحد منهم ما يقارب األلف املقيم )اهلاشميني(مخسها إىل مجيع السادة 

وقد سعينا للحصول عىل إحصاء لألموال التي يشملها  ,وادعاؤنا هذا ليس ُجَزافاً  !تومان يومياً 
   .اخلُمس من املصادر املوثوقة إال أننا مل نتمكن من الوصول إىل هذه املعلومات بدّقة

الية ومخسة وا اخلُمس يف سبعة أشياء إمجولكن إذ أخذنا فتوى فقهاء الشيعة الذين أوجب
مثلام ذكر الشيخ أبوالفتوح الرازي يف املجلد اخلامس  ,بعني االعتبار (!)وعرشين شيئًا مفصالً 

الغنيمة  :جيب عندنا إخراج اخلُمس من مخسة وعشـرين شيئاً « :حيث قال )١٠ص (من تفسريه 
ت واملكاسب بعد إخراج مؤونة السنة له وأرباح التجارات والزراعا ,التي ُتؤخذ يف دار احلرب

وكل ما خيرج من األرض بام يف ذلك املعادن من الذهب والفضة واحلديد والتوتياء  ,ولعياله
ْفر والرصاص وامللح والنفط والكربيت وكل ما ينطبق عليه اسم املعدن  والنحاس والصُّ

ّر وا لعنرب وأنواع ما يستخرج من والزرنيخ ومادة صمغ املومياء والكنوز من ذهب وفضة والدُّ
د وكل ماٍل حالل  ,والفريوزج )اللَّْعل( والياقوت األمحر البحر من اللؤلؤ والياقوت والزمرُّ

اختلط بحرام ومل يمكن متييزه عنه مثل املال املوروث من شخص مجع ماله من حرام 
مس إىل أشياء مل يكتف هبذا احلد بل عمم اخلُ » الرسائر«بل إن ابن إدريس صاحب  ,»...وحالل

مما يشمل مجيع األمالك التي بيد  ,فجعله يشمل مجيع األرايض املفتوحة عنوةً  ,أخرى أيضاً 
املسلمني اليوم يف اهلند والصني وأفريقيا وبالد القوقاز ومجيع البلدان اإلسالمية ما عدا املدينة 

 الزراعية واليمن والبحرين حيث جيب إضافة مخس مجيع إيراداهتا من حماصيل األرايض
أقول إذا أخذنا كل ذلك  !!والبساتني والبيادي وكل ما يستحصل من تلك األرايض إىل اخلُمس

 :فمثًال أحد األمور التي يشملها اخلُمس ,بعني االعتبار فإن اخلُمس سيبلغ أكثر بكثري مما ادعيناه
يزال  وهو ال ,دانوأحد مصادر البرتول يف إيران برتول عبا ,البرتول :وأحد املعادن ,املعادن

وأخريًا تم توقيع اتفاقية رغم  ,حتى اآلن مدونًا يف املخططات املعقدة التي رسمها الربيطانيون
ها وطبقًا ملا نرشته  ,كل الظلم واحلجج واألعذار التي يتذّرعون هبا لعدم إعطاء إيران حقَّ
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م] ١٩٦٧هجرية شمسية [= ١٢/١٢/١٣٤٦الصادر بتاريخ  ٧٣٧٩صحيفة كيهان يف عددها 
واستنادًا إىل حسابات اخلرباء االقتصاديني واملاليني فإن مبلغ إيرادات البرتول خالل تنفيذ 

% من زيادة اإلنتاج السنوية يصل إىل قرابة مخس مليارات ٢٠اخلطة الرابعة مع حساب نسبة 
فإذا حسبنا أن كل دوالر يساوي سبع تومانات ونصف فإن  ,وسبعة ماليني دوالر امئةوتسع

ألف  امئةس هذه اإليرادات يصل إىل قرابة أربعة وأربعني مليار ومئتني ومخسني مليون ومخسُمخُ 
يف إيران والذين ال يزيد عددهم عن  )اهلاشميني(فإذا قسم هذا املبلغ وحده عىل السادة  ,تومان

تومان  امئةمليون أو مليون ونصف نسمة لوصل لكل سيد من هذا املعدن وحده أكثر من مخس
ولو أخذنا بفتوى بعض الفقهاء الذين يرون إعطاء سهم اإلمام هلؤالء السادة أيضًا  ,اليوميف 

  .!!لوصل عندئذ سهم كل واحد منهم من هذا املعدن وحده فقط إىل ألف تومان يف اليوم
ْفر والتوتياء  و إذا أضفنا إىل ذلك سائر معادن إيران من الذهب والفضة واحلديد والنحاس والصُّ

   ?!صاص والقصدير وامللح والكربيت والزرنيخ وأمثاهلا فأي مبلغ هائل سنحصل عليهوالر
هي  )م١٩٦٨املوافق ( .)ش.هـ١٣٤٧(مثًال أحد املعادن املكتشفة سنة تأليف هذا الكتاب 

الصادر  ٧٤٦١حيث ذكرت صحيفة كيهان يف عددها رقم  ,معادن املواد التي ال تقبل االحرتاق
نقًال عن منظمة اجليولوجيا وبالتعاون مع اخلرباء األجانب أنه  .ش.هـ٢٢/٣/١٣٤٧بتاريخ 

تم مؤخرًا اكتشاف معادن جديدة من املواد التي ال تقبل االحرتق مثل الفوسفات يف منطقة 
وقد قدرت الذخائر من هذا املعدن بعدة ماليني طن حيث يباع الكيلو  .سمريم وآمل ودماوند

كام أن علامء اجليولوجيا اكتشفوا يف  ,ىل عرشة رياالتالواحد منه يف سوق طهران بسبعة إ
املناطق املجاورة ملدينة يزد ويف الشامل ويف املناطق املجاورة لبهبهان وشرياز ويف جبال بختياري 

الذي يمكنه أن يؤمن يف  )Boxite –Aluminum(عروقًا من معدن بوكسايت األملنيوم 
                                                 

هذا احلساب كان حني تأليف املؤلف لكتابه, أما اليوم حيث تم طباعة الكتاب بعون اهللا فطبقًا لترصحيات  −١
ا يساوي أربع مسؤويل البالد فإن إيرادات البرتول السنوية تتجاوز العرشين مليار دوالر وبالتايل فخمسه

مليارات دوالر فلو قسمنا أرباح اخلمس عىل السادة يف إيران من هذا الطريق فقط لنال كل واحد مهم 
 أكثر من ألف تومان يوميًا. 
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   !طاقة إنتاج تصل إىل مخسني ألف طن سنوياً حاجة مصنع لألملنيوم يف إيران ب املستقبل
و كذلك سائر املعادن والثروات الدفينة حتت األرض والتي ال تعد وال حتىص يف هذه البالد 

مليون طن  امئةومنها معدن النحاس الذي يصل جمموع ما لدينا منه من ذخائر إىل قرابة أربع
إذا أضفنا إىل هذه اإليرادات ف ).٨٢٣٧صحيفة كيهان (ألف تومان  ١٢حيث قيمة كل طن 

حتى أجرة العامل الذي حيصل يف اليوم  ,أرباح مكاسب التجارات والزراعات والصناعات
وحسبناها بدقة لوصلنا إىل أرقام تعادل عدة  !عىل مخس رياالت فقط يريد ادخارها ليوم احلاجة

خرج من البحر مخس اجلواهر واألشياء التي تست أضف إىل ذلك !أضعاف ميزانية كل البلد
بالغوص والكنوز والدفائن التي تكتشف يف األرض ومخس املال احلالل الذي اختلط بحرام 

   ...واملعاملة مع أرايض أهل الذمة وهكذا
العجيب واملذهل يتعلق  )أي مخس كل تلك األمور(إن هذا اإليراد  :يقول فقهاء الشيعة

يف إيران إال السادة من أوالد فاطمة بأرسة بني هاشم فقط والذين ال يمكن أن نعرف منهم 
م مخس األموال التي يشملها حكم اخلُمس  ,فقط وكام قلنا فإنه من اليقني واملقطوع به أنه لو ُقسِّ

الذين يعيشون يف إيران وعددهم يف بلدنا أكثر مما يف أي )األرشاف(يف إيران عىل أولئك السادة 
   !تومان بل عدة آالف تومانات بلد آخر فإن كل واحد منهم سيصله أكثر من ألف

 ,فإنه بحسب فتوى فقهاء الشيعة الكبار ,وبالنسبة إىل اليتامى وأبناء السبيل من بني هاشم
كام ذهب إىل ذلك  !بل يعطون منه ولو كانوا أغنياء ,ال ُيشرتط فيهم الفقر ألخذهم من اخلُمس

والعالمة  )٥٥٢ص(» نمتشاهبات القرآ«وابن شهرآشوب يف  »املبسوط«الشيخ الطويس يف 
   :حيث قال» منتهى املطلب«احليل يف 

قال الشيخ [الطويس] يف املبسوط ال يشرتط  ?إذا ثبت هذا فهل يشرتط منه الفقر أم ال«
وألنه  ,احتج الشيخ [الطويس] بعموم اآلية .وهو أحد قويل الشافعي ويف اآلخر رشطٌ  !!الفقر

  .»!كذي القربى !!يستحق بالسهم فيستوي فيه الغنى والفقري

                                                 
 .٥٥٢, ص١ج ,الطبعة القديمةالعالمة احليل, منتهى املطلب,  −١
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ولو قيل إنه إذا كان اليتامى واملساكني وأبناء السبيل من بني هاشم أغنياء فإن إلمام 
املسلمني وحاكمهم احلق برصف سهمهم يف مصالح املسلمني لكان إلنفاق هذه امليزانية 

مد حم«ولكن القضية ليست كذلك فقد قال الفقيه  ,الضخمة يف حاجات املسلمني َحمَْمٌل مقبوٌل 
   :يف الرسائر» بن إدريس

  .»ئاً يش يملكوز أن جيهم وال ييشٌء كان هو احلافظ له واملتويل حلفظه عل ن فضل من ذلكفإ«
  .»يشٌء من األمخاس )هاشم  أي بني(هم ريس لغيول«» النهاية«وقال الشيخ الطويس يف 

سادة من إذن نصف تلك األمخاس هو لبني هاشم الذين ليس هلم مصداق يف إيران سوى ال
طبقًا  –جيب » سهم اإلمام«والنصف اآلخر الذي يطلقون عليه اصطالحًا اسم  ,ذرّية فاطمة

إما دفنه يف األرض أو عزله جانبًا كأمانة تعطى إلمام الزمان –لفتوى كبار فقهاء الشيعة القدماء 
ف أو طبقًا لقول املرحوم الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء يوضع حتت ترص !!حني ظهوره

كام لو كان ماالً لكافر حريب أي حيق هلم الترصف فيه كيفام  األشخاص الذين يتعاملون معه
اللهم إال أن ُيعمل بفتوى الفقهاء أصحاب الرأي الذين  !!شاؤوا إذ ليس له مرصف حمدد آخر

   !أهنم يفتون بإلقائه يف البحر» لوايح صاحبقراين«ذكر املجليس األول يف كتابه 
الذي مل يسأل الناس أجرًا عىل رسالته  – ص س الذي يقول الفقهاء أن نبيَّ اهللاهذا هو اخلُم

ره وفرضه ألجل أرسته وذريته وقرابته – تعويضًا هلم عن الزكاة التي ُتعطى للفقراء من  !!قد قرَّ
ُتؤخذ إال من تسعة أشياء   بل حتى للفقراء من بني هاشم أحيانًا والتي ال ,غري بني هاشم

والذهب والفضة املسكوكان واملنقوشان وغري  ,ألبقار والشياه السائمة غري املعلوفةاجلامل وا(
 )واحلنطة والشعري والتمر والزبيب إذا بلغت النصاب وحققت الرشوط املعروفة ,املتحركني

نجد تلك األشياء بتلك الرشوط التي وضعوها هلا يف أي مكان يف الدنيا  هذا رغم أننا أوالً ال
ولو  !منها فال يصل إىل حد النصاب وما وصل ال تكون زكاته شيئًا كبريًا ذا أمهيةوما ُوِجَد 

قسمنا األموال التي تشملها هذه الزكاة [حسب الرشوط التي وضعوها] بشكل عادل ومتساو 
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وقد رشحنا هذا  .عىل فقراء إيران لنال كل واحد منهم نصف ريال يف اليوم عىل أكثر حد
عى وبّينّا دال    .حيث يمكن لطالبي احلق أن يرجعوا إىل ذلك الكتاب» الزكاة«ئله يف كتابنا املدَّ

ُف فقهاء اإلسالم يف زماننا دين اإلسالم ونبيه ر للفقراء  ,أجل هكذا ُيَعرِّ وينسبون إليه أنه قرَّ
ر ألرسته وذريته وقرابته مثل ذلك احلّق  من غري بني هاشم مثل هذا احلّق املتواضع يف حني قرَّ

ولعلكم  .أقسُم باهللا إهنا لتهمٌة كبريٌة وإثٌم عظيٌم أن ُينَسب لإلسالم ونبيِّه مثل هذا األمر !ائلاهل
ْفُه أيُّ  ,عىل ضوء ما مرَّ بيانه ,أدركتم أهيا القراء أن ما ادعيناه قائلني إن مثل هذا املرياث مل خيلِّ

هلية مثل نمرود وفرعون سلطان جبار وطاغية من طغاة الزمان بل حتى من الذين ادَّعوا اإل
أفليس بعيدًا عن اإلنصاف والوجدان بل بمنزلة  .كان ادِّعاًء صادقاً  ,ألرسته وذريته ,وشداد

الكفر واالستهزاء بدين اإلسالم ونبيِّ آخر الزمان أن ُتنَْسَب مثل هذه النسبة إىل حضـرة 
   ?!!تهصاحب الرسالة دون أي دليل أو مستند من كتاب اهللا وسنة رسوله وسري

ك  ونحن بعون اهللا سنضع أمام القراء يف كتابنا هذا األدلَة واملستمسكات الواهية التي يتمسَّ
   .هبا القائلون بذلك اخلُمس ونرتك هلم أن حيكموا بوجداهنم العادل واملنصف بشأهنا

هي أنه  ,كام ذكرنا سابقاً  ,إن العلة التي ذكروها ألجل تأسيس هذا اخلُمس الذي يقولون به
لذا تم  )بني هاشم(حمرمة عىل تلك الطائفة أو األرسة اجلليلة  )الزكاة(ملا كانت الصدقة 

ويقولون إنه لوال هذا اخلُمس ملا كانت هناك وسيلٌة إلعانة  !تعويضهم عنها هبذا اخلُمس
 ادعاٌء غري صحيح ,ولكن هذا االدعاء كام بيَّنا سابقًا بالدالئل الكافية !الفقراء من تلك األرسة

ألنه ال دليل عليه من كتاب اهللا كام أن سرية املسلمني وسرية طائفة بني هاشم أنفسهم واألخبار 
   .كلها ختالف ذلك االدعاء ,مثل خرب أيب خدجية ,الصادرة عن أهل البيت

فإنه من  ,ولكن لو فرضنا جدالً أن صدقة غري اهلاشمي وزكاة ماله حمرمة عىل اهلاشمي
وملا كان أغنياء اهلاشميني  ,اشمي وزكاة ماله حالل عىل اهلاشمي مثلهاملتفق عليه أن صدقة اهل

ْوا زكاة ماهلم طبقًا ملا أمر اهللا به من مجيع  ,دائًام وحتى اليوم أكثر عددًا من فقرائهم فلو أدَّ

                                                 
  م).١٩٦٨هـ.ش. (١٣٤٧هذا احلساب كان حني تأليف املؤلف لكتابه أي سنة  −١
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وأعطوها لفقراء أرسهتم من بني  )وليس من األشياء التسعة فقط برشوطها الضيقة(األموال 
   .ا احتاجوا لذلك اخلُمس الذي يذكرونههاشم لكفتهم ومل

وأخذ الزكاة من  ,هذا عدا عن أنه من الظلم أيضًا أن يقوم فقراء هذه األرسة بأخذ اخلُمس
يف  ,بل أخذ الزكاة حتى من غري اهلاشميني إذا دعت الرضورة واحلاجة لذلك ,بني عشريهتم

حرصًا من األشياء التسعة والتي  حني ال يأخذ فقراء بقية املسلمني إال من الزكاة التي تؤخذ
ليس هلم منها إال سهم واحد من أصل ثامنية أسهم ُترصف يف بقية مصارف الزكاة الثامنية التي 

   .ذكرها القرآن الكريم
إن االدعاء بأن ذلك اخلُمس اهلائل قد ُجِعَل لُِفَقَراِء بني هاشم تعويضًا هلم عن الزكاة التي 

ُبُه القرآنُحِرموا منها إدعاء باطٌل ي ُبُه السنَّة ويكذِّ ُبُه العقل والوجدان كام تكذِّ ُبُه التاريخ و كذِّ يكذِّ
ُبُه سرية نبي آخر الزمان    .وتكذِّ

هذا وكل من لديه اطالع عىل تاريخ اإلسالم يعلم أن اهللا تعاىل فرض اخلُمس من غنائم 
ا يف حني أن األمر بجباية الزكاة هذ .إما بعد معركة بدر أو قبلها ,احلرب يف السنة الثانية للهجرة

, ٤ج(طبقًا لترصيح مجيع كتب التاريخ والسرية املعتمدة مثل سرية ابن هشام  − مل ينزل 
 ,١٩٩ص, ٢ج(والكامل يف التاريخ البن األثري  )٤٠٠ص, ٢ج(وتاريخ الطربي  )٢٧١ص

املتعلق املجلد  ,وناسخ التواريخ )طبع بريوت ,٤٨ص, ٢ج(وتاريخ اليعقويب  )طبع لبنان
حيث  ,إال يف السنة التاسعة أو العارشة للهجرة – )طبع حممد إسامعيل ,٣٩٦ص(باهلجرة 

 ,يف تلك السنة عّامل الصدقات إىل أطراف اجلزيرة العربية جلباية الزكاة ص أرسل رسول اهللا
ر نبيُّ اهللا ألقربائه ذلك اخلُمس  ص وال يمكن ملن له أدنى شعور ووجدان أن يقبل أن يقرِّ

املفروض عىل مجيع األشياء واألموال لعيش وارتزاق قرابته من بني هاشم أو يقرر هلم سهًام من 
ثم  ,قبل سبع أو ثامن سنوات من أخذه الزكاة ألجل الفقراء من غري بني هاشم ,غنائم احلرب

ملا كنا  :–بل حتى لبني هاشم عند الرضورة  –يقول لعامة فقراء املسلمني من غري بني هاشم 
مها إنشاء اهللا عىل بني هاشمسن لذا البد أوالً أن  ,قرر بعد سبع سنوات الزكاة ألجلكم وسنحرِّ

ثم بعد ثامن  ,نحّل وضع الفقراء واليتامى وأبناء السبيل من أرسة بني هاشم ونريح باهلم
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ذات (شاء اهللا حًال للفقراء من غري بني هاشم حيث نأخذ هلم الزكاة  سنوات سنضع إن
   )!!يودالرشوط والق

ع حتى اليوم بكالٍم أكثر بطالنًا ولغوًا أو قال قوالً أكثر سفاهًة وظلًام من  هل نطق أي مرشِّ
صاحب العقل الكامل  ص حقًا ال أدري كيف جيرؤ هؤالء الناس أن ينسبوا إىل رسول اهللا ?!هذا

افرتاء وأعظم هتمة ولعمري إن هذا أكرب ظلم وأسوأ  ,واحلكمة البالغة ورمحة للعاملني مثل هذا األمر
ِ َكِذبًا﴿ :ودين اهللا ص ُيتهم هبا حرضة النبي َّ َ ٱ َ ِن ٱۡفَتَٰى  ۡظلَُم ِممَّ

َ
   .]٢١[األنعام:  ﴾َوَمۡن أ

ويبدو لنا أن مسألة حتريم الصدقة والزكاة عىل بني هاشم كانت إحدى احليل السياسية التي 
َنا َصَدَقةٌ  الَ «مثلها مثل حديث  ,حيكت ضد تلك الذرية الكريمة

ْ
والذي  ,»نُوَرُث َما تََرك

هدف واضعوه إىل إضعاف آل النبيِّ ماليًا وإفقارهم واضطرارهم إىل الرجوع إىل أبواب خلفاء 
 ,فكذلك أراد واضعو عقيدة حتريم الصدقة عىل بني هاشم بعد النبيِّ حتقيق اهلدف ذاته ,اجلور

ة حتى يقال إنه تم ترشيع ذلك اخلُمس ألن هذه العقيدة أو احلكم ليست خمتصة بالشيع
بل حتى املخالفني يتفقون مع الشيعة يف حتريم الصدقة عىل بني هاشم بعد  ,للتعويض عنها

 :بشأن مصارف الزكاة» مالك«فقد جاء يف الفقه عىل املذاهب األربعة عن  ,ص النبي
كل منهام من نسل  نيكو احلرية واإلسالم وأن ال :ويشرتط يف الفقري واملسكني ثالثة رشوط«

هاشم بن عبد مناف إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت املال وإال صح إعطاؤهم حتى ال يّرض 
ويشرتط يف أخذ الزكاة من « :أما بالنسبة إىل مذهب الشافعية فيقول يف ذلك الكتاب .»هبم

 ,الماإلس :األول :هذه األصناف الثامنية زيادة عىل الرشوط اخلاصة لكل صنف رشوط مخسة
أن ال يكون من بني هاشم وال بني املطلب وال  :الثالث ,الثاين كامل احلرية إال إذا كان مكاتباً 

  .»ولو منع حقه من بيت املال ,عتيقًا لواحد منهم

                                                 
ة طرق.  −١ ِجُم)احلديث صحيح متفق عليه عند أهل السنة رواه اجلامعة من ِعدَّ  (املَُرتْ
 .٦٣٢,  ص١ج, الفقه عىل املذاهب األربعةعبد الرمحن اجلزيري,  −٢
 .٦١٦ ص ,١املصدر نفسه, ج  −٣
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فكيف سيكون حال الفقراء من بني هاشم وأي ضيق من املعيشة سيقعون فيه بعد أن 
 ,هذا احلّد فحرموهم من حقوقهم من بيت املال ضّيقوا دائرة االقتصاد واملعيشة عليهم إىل
موا عليهم أخذ أيَّ يشٍء من الزكاة وهذا بالضبط هو اهلدف الذي كان حيبه ويرغب به  ?!وحرَّ

ملوك بني أمية وبني العباس والذي ألجله حثُّوا فقهاء زماهنم عىل اإلفتاء بمثل ذلك احلكم 
أنزل اهللا طريقها إىل الشيعة من باب آخر أي  ولألسف وجدت هذه الفتوى املخالفة ملا !اجلائر

   !!!باب حّب بني هشام والغلّو هبم
والتاريخ يؤيِّد تصورنا هذا حيث نجد أن التعليامت واألوامر التي صدرت من قرص اخلليفة 

للكندي  »الوالة والقضاة«فقد جاء يف كتاب  ,إىل والية مرص تعكس بشكل واضح هذه احلقيقة
   :ن أحد أوامر اخلليفةاجلمل التالية ضم

طرف من أطرافها وأن  إىلسافر من فسطاط يب فرسًا وال كريعة وال يقبل علوي ضيال «
الناس خصومة فال    أحد منني علوي وبنيانت بكالعبد الواحد وإن  ل إال يمنعوا من اختاذ السبي
  ).١٤٤ص, ١ج ,اإلمام الصادق( .»!نةيقبل قول خصمه بدون بيالعلوي و  قبل قولي

إذا عرفنا هذا التضييق والضغط الذي كان يامرس إىل هذا احلد ضد تلك الطائفة أو األرسة 
لن نتعجب  ,(احلكم) انطالقًا من خصومة اخللفاء وعداوهتم هلا والذي نالحظه يف هذا الفرمان

 عندئٍذ أن يكون مصدر حتريم الصدقة عىل فقراء تلك األرسة هو تلك السياسة ذاهتا كي يبقوهم
   .مضطرين وحمرومني

ملا كانت تلك الفتوى [أي فتوى حتريم الصدقة عىل آل حممد بعد رحيل النبّي] قد و هذا
ومل تكن بني الشيعة بعد فتوى إجياب ذلك اخلُمس الشامل  ,انتشـرت واشتهرت يف ذلك الزمن

لك الزمن وإذا أقرَّ بعضهم بحقٍّ لبني هاشم يف ذ ,التي قيلت ملواجهة أو تعويض تلك الفتوى
ُه عىل سهٍم هلم من مخس غنائم احلرب فقط وهو سهٌم مرتوك لتّرصف خليفة الوقت  ,فإنه َقَرصَ

كام حصل ذلك فعًال بدليل أننا ال نجد أي  ,الذي كان بإمكانه أن يمنعه عنهم بكل سهولة

                                                 
 .١٩٨الكندي, الوالة والقضاة, ص  −١
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فإهنا  ;شاهد يف تاريخ اإلسالم عىل أن أحدًا من اخللفاء أعطى فقراء بني هاشم من مخس الغنائم
أعطت مفعوهلا عىل أحسن وجه ولألسف الشديد رأينا أن هذه السياسة واحليلة أدت بام 
أوجدته من ضغط وتضييق عىل بني هاشم إىل رّد فعل ظهر يف اإلسالم ويف مذهب الشيعة 

وأبعده عن حقيقة الدين يف هذا  !وأظهر ذلك املذهب بتلك الصورة التي بينّاها ,بشكل آخر
م ألعداء الدين ,شاسعاً  املوضوع ُبعداً   ,بقبوله ملثل هذا األمر بوصفه حكًام دينيًا مسلًَّام به ,وقدَّ

مستمسكًا قويًا يتهمون من خالله نبّي هذا الدين بأنه ترك لذريته وقرابته مثل هذا املرياث 
رد  –إضافة إىل بيان حقائق اإلسالم  −والواقع إن الذي دفعنا لكتابة هذا الكتاب  .العجيب

حيث نعترب أن هذه التهمة أسوأ وأشد  ,ص لك التهمة الكبرية ضّد مؤسس هذا الدين املبنيت
   .تأثريًا يف رضب وختريب حقيقة اإلسالم من أي رضبة أخرى هلذا الدين
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  األشياء التي يتعلق بها الُخْمس - ١

التي ُرويت حول موضوع اخلُمس يف كتب احلديث إىل يمكن تقسيم األحاديث واألخبار 
 ,األحاديث التي تبنيِّ ماهّية األموال أو األمور التي يتعلَّق هبا اخلُمس :النمط األول .عدة أنامط

  :وذلك كاحلديث التايل
بَا َقْبِد اهللاِ  :َقْن َقبِْد اِهللا بِْن ِسنَاٍن قَاَل  −١

َ
ُس إِالَّ يِف لَيَْس اخلُمُ « :َفُقوُل  ÷َسِمْعُت أ

ة   .»الَْغَنائِِم َخاصَّ
                                                 

اْحلََسُن ْبُن َحمُْبوٍب َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن ِسنَاٍن َقاَل: هو:  سند احلديث كام أورده الشيخ الطويس [يف التهذيب] −١
 . وقد رواه الشيخ الصدوق بالسند ذاته. ÷ اهللاِ َسِمْعُت َأَبا َعْبِد 

, ١٣٨, ص٢(ج »حسن زين الدين (الشهيد الثاين)«تأليف الشيخ » منتقى اجلامن«جاء يف كتاب  −١
له وجهان, أحدمها: احلمل عىل إرادة اخلمس املستفاد من ولألصحاب يف تأوي«الطبعة اجلديدة): 

ذكر ذلك  ,ةنَّ ظاهر الكتاب, فإن ما سوى الغنائم مما جيب فيه اخلمس إنام استفيد حكمه من الُس 
. والثاين: دعوى صدق اسم الغنيمة عىل كل ما جيب فيه اخلمس, ذكره مجاعة −رمحه اهللا  −الشيخ 

ٌ  همنهم العالمة والشهيد, وتوجُّ  , التفاق العرف وكالم أهل اللغة عىل املنع إىل هذه الدعوى بنيِّ
ز, فإن استعامل لفظ الغنيمة وما طريق التجوُّ بخالفها. نعم, يمكن احلمل عىل إرادة هذا املعنى 

عة الراجحة املساوي احتامهلا من اللفظ ئيترصف منه يف غري معانيها األصلية من املجازات الشا
أن ذلك ال ينايف استفادة املعنى احلقيقي منه يف  نه يف املرجح اخلارجي. وغري خفيٍّ الحتامل احلقيقة م

أمثال موضع النزاع من حيث تناول املعنى املجازي للحقيقي فيقطع بإرادته من اللفظ عىل كل حال 
ويرجح الشك إىل ما سواه, وله نظائر من األلفاظ املجملة يف معان يكون بعضها متناوال لبعض فإن 

كصيغة األمر عند من يقول باشرتاكها بني الوجوب  −اسم فاعل  −إنام يظهر يف املتناول  اإلمجالأثر 
باألخرية وباجلميع  هوالندب, واملخصص املتعقب للجمل املتعددة املتعاطفة عىل القول بجواز تعلق



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ِ احَلَسنِ  )....٦٢ص, ٢ج(ِيف َتْفِسِري اْلَعيَّاِيشِّ  −٢
َ
ِ َقْبِد اهللاِ وأ

َ
 ÷ َقْن َسَماَعَة َقْن أ

َحَدُهَما َعِن اخلُُمِس َفَقاَل  :َقاَل 
َ
لُْت أ

َ
   .»لَيَْس اخلُُمُس إِالَّ يِف الَْغَنائِمِ « :َسأ

 ني يفيد أن اخلُمس يؤخذ من غنائم احلرب فقط حيث نزلت آيةومضمون هذين احلديث

                                                                                                                          
اين جيامع القطع ويف الث .يمنع من استفادة الندب من األمر يف األول ال اإلمجالحقيقة, فإن وقوع 

مجال يف األمر بالوجوب ويف التخصيص بام سوى األخرية, بتخصيص األخرية فيختص أثر اإل
واحلال ههنا كذلك فإن لفظ الغنائم وإن احتمل العموم املجازي واحلقيقة األصلية لكن احلقيقة 

 نفيها باألصل إىل رادة لدخوهلا يف عموم املجاز ويقع الشك يف إرادة ما سواها فيتمسك يفمتحققة اإل
 ».أن يقوم عىل خالفه دليل.

, باب اخلمس, يف بيان أن اخلمس يف الغنائم خاصة ذخرية املعادوقال املحقق السبزواري يف كتابه  −٢
ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿: [أي آية: يةن يستدل عىل ذلك هبذه اآلأويمكن : «»الغنائم«وبيانه ملا تشمله كلمة  نََّما ا

َ
 أ

نَّ  ءٖ َشۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ 
َ
ِ  فَأ َّ عىل مجيع ذلك اسم  يف عرف اللغة يطلق نَّ إ] ف٤١: [األنفال ﴾ۥُخَُسهُ  ِ
صحة  أصحابنابعض  وأنكر«ثم يعقب املحقق السبزواري مبارشة فيقول: ». الغنم والغنيمة انتهى

بعض ومقصوده من ». جهٌ اللغة عىل خالفها ولعله متَّ  أهلاتفاق العرف وكالم  مدعياً  هذه الدعوى
 .»منتقى اجلامن«أصحابنا الشهيد الثاين صاحب 

لدى تفسريه آلية » مسالك األفهام إىل آيات األحكام«يف » الفاضل اجلواد الكاظمي«وقال املرحوم  −٣
[أي كون اخلمس من مجيع واحلّق أّن استفادة ذلك «... ):٨١− ٧٦, ٢اخلمس من سورة األنفال (

 ».عيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار احلرب.من ظاهر اآلية باملكاسب واملنافع] 
والذي نذهب إليه أن مال الفيء غري مال ): «٥٤٨,  ص ٩ج (» التبيان«تفسريه وقال الطويس يف  −٤

الغنيمة, فالغنيمة كل ما أخذ من دار احلرب بالسيف عنوًة مما يمكن نقله إىل دار اإلسالم, وما ال 
, فهو جلميع املسلمني ينظر فيه اإلمام ويرصف انتفاعه إىل بيت املال يمكن نقله إىل دار اإلسالم

 ».ملصالح املسلمني.
 توجد إذن نتيجة حتقيق أولئك املحققني الكبار والعلامء األعالم أن الغنائم ليست سوى غنائم احلرب وال

ل فاالستناد إىل هذه إشارة وال كناية لشمول اخلمس لسائر األرباح أو املكاسب واألموا أي اخلمس آية يف
اآلية والتمسك هبا يف إجياب اخلمس يف مجيع األرباح واملكاسب من غري غنائم دار احلرب متسك باطل 

 غري صحيح ويف غري حمله.



    
 

 
 

  اخلُْمس واألشياء اليت يتعلق بها: الفصل اخلامس

ِ ُخَُسُهۥ﴿ َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ نَّ

َ
يف وقعة بدر  ﴾ يف السنة الثانية للهجرة...۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ
يدّل عىل أن حرضته  ص وهذا اخلُمس ال نجد أي شاهد من سرية رسول اهللا ,كام مّر رشحه

هذا فضًال عن أن يصل األمر إىل  ,أقرباءه به ويمّيزهم عن غريهم بإعطائهم منه كان خيتّص 
اليتامى واملساكني وأبناء السبيل الذين يراد منهم يتامى شهداء احلرب وغريهم ومساكني وأبناء 

الذين مل يكن هلم حني نزول اآلية الكريمة وجود خارجي أصًال كام  ص السبيل من آل حممد
   .ل واٍف فيام سبقرشحنا ذلك بشك
من األحاديث التي يستدلُّون هبا عىل اخلُمس الذي يقولون به هي األحاديث  :النمط الثاين

أي بمعنى الكرس العددّي (بمعنى املقدار الواجب إخراجه  )اخلُمس(التي جاءت فيها كلمة 
ُد مقدار الزكاة يف بعض األشياء متامًا مثل كلام )املعروف أو  )العرش(ت فهذه األحاديث حتدِّ

د مقدار الزكاة التي تؤخذ من املزروعات حسب  )ربع العرش(أو  )نصف العرش( التي حتدِّ
يف هذه األحاديث لتبني مقدار الزكاة يف بعض  )اخلُمس(فلام جاءت كلمة  ,الرشوط املعروفة

س اعترب الذين يتشبثون بكل قشة أن هذه األحاديث تتحدث يف الواقع عن ذلك اخلُم ,األموال
الذين ربام كانوا يستفيدون منه حني  )بني هاشم(الذي يف ذهنهم والذي خيتص بطائفة حمددة 

  :وفيام ييل بعض األحاديث من هذا النمط .نزول اآلية
حيرضه  من ال«ويف  ,]١٢١ص, ٤للشيخ الطويس [ج» التهذيب«احلديث املروي يف  −١
بَا َقْبِد اهللاِ  َقْن مَحَّاٍد َعِن احَلليَِبِّ « :]٤٠ص , ٢[ج » الفقيه

َ
لُْت أ

َ
َعِن  ÷يِف َحِديٍث َقاَل َسأ

وَعِن الرََّصاِص  .اخلُُمُس  :َقاَل  ؟وَعِن الَمَعاِدِن َكْم فِيَها .اخلُُمُس  :َقاَل  )١(؟الَْكزْنِ َكْم فِيهِ 
َِديِد وَما اَكَن بِالَمَعاِدِن َكْم فِيَها ْفِر واحلْ ْؤَخُذ ِمْن َمَعاِدِن ِمْنَها َكَما يُ  يُْؤَخذُ  :َقاَل  ؟والصُّ

ةِ  َهِب والِْفضَّ َّ   .»اْبِن َأِيب ُعَمْري «مثل هذا احلديث عن  »الكايف«وقد روى الُكَلْينِيُّ يف  .»ا

                                                 
سن عبد املطلب  −٨٣,  باب اخلمسة, الفقرة »اخلصال«جاء يف احلديث الذي رواه الشيخ الصدوق يف كتابه  −١

َسنَّ ِيف اْجلَاِهلِيَِّة َمخَْس  ÷َيا َعِيلُّ إِنَّ َعْبَد املُْطَّلِِب : «ا اهللا عز وجل يف اإلسالميف اجلاهلية مخس سنن أجراه
َم نَِساَء اْآلَباِء َعَىل اْألَْبنَاِء َفَأْنَزَل  ْسَالِم َحرَّ ُه ُسنٍَن َأْجَراَها اهللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِيف اْإلِ َ ﴿ َعزَّ َوَجلَّ اللَّ ْ  َو  َما تَنِكُحوا

ٓ  نََكحَ  ٓ ٱ ّمِنَ  ؤُُكمَءابَا َق بِهِ و(إىل قوله):  ﴾ءِ لنَِّسا  ».َوَجَد َكنْزًا َفَأْخَرَج ِمنُْه اخلُُمَس وَتَصدَّ



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ُ أن السائل سأل عن مقدار [أي نسبة] ما  الحظوا أن طريقة السؤال وسياق العبارات ُتَبنيِّ
اَبُه إجابًة مطابقًة لسؤاله ببيان املقدار جيب عليه إخراجه من األشياء التي ذكرها وأن اإلمام أج

هذا وملا كانت الزكاة واجبًة يف تلك  .التي جيب عليه إخراجها من تلك األشياء )النسبة(
وكانت مقادير الزكاة أي نسبة ما جيب إخراجه  ),الزكاة(األشياء كام أوضحنا ذلك يف كتابنا 
جيب إخراج عرش الغالت الزراعية التي  حيث كام نعلم ,ختتلف حسب نوع املال املراد تزكيته

يف حني جيب إخراج نصف عرشها إذا كانت ُتسَقى باآلبار  ,ُتسَقى بمياه األهنار وماء املطر
كام أن الواجب من اجلامل هو واحد عىل مخسة وعرشين ومن  ,والدالء والوسائل األخرى

النقدي واحد من أربعني األبقار واحد من ثالثني ومن الشياه واحد من أربعني ومن املال 
كان السائل بحاجة إىل أن يسأل  ,والواجب من بعض األشياء األخرى هو أقل أو أكثر من ذلك

 :فأجاب اإلمام ?من اإلمام عن مقدار ما جيب إخراجه لزكاة تلك املعادن التي ذكرها
   ).اخلُمس(

سلمني أي كان حسب ولو كان ذلك اخلُمس الشامل الذي يقولون به رائجًا ومشهورًا بني امل
اصطالح األصوليني حقيقًة رشعيًة مثل كلامت الصالة والزكاة واحلج ملا كان السائل بحاجة 

ألن اسم اخلُمس بحد ذاته حيكي مقدار ما  ,ملثل ذلك السؤال وملا كان اجلواب ذاك اجلواب
 )?ن مخٌس أو هل يف املعاد ?هل يف الكنز مخٌس (وحينئذ لكان السائل سأل قائًال  ,خيرج منه

والذي  ,ما يؤدَّى منه جمهوالً للسائل مقدارأما الذي كان  ).نعم(وعندئذ كان اإلمام جييبه بقوله 
فال عالقة له إذن أبدًا بذلك  ,جييب عنه اإلمام طبقًا للسؤال ببيان النسبة الواجب إخراجها

   .اخلُمس الذي يذهبون إليه
يف آخر احلديث تعني ما يؤخذ من التي وردت  )يؤخذ منها(أضف إىل ذلك أن عبارة 

نََّما َغنِۡمُتم ّمِن ﴿ :هذا يف حني أن اخلُمس الذي دليله اآلية الكريمة ,صاحب املال
َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ كام  –ال يؤخذ من شخص  ]٤١: [األنفال ﴾...َشۡ

ألن غنائم احلرب بيد رئيس  ),األخذ(تى تستعمل بشأنه كلمة ح –رشحنا ذلك فيام سبق 
وهو يعطي منها سهم املقاتلني وسهم اليتامى واملساكني  ,املسلمني وإمامهم وحتت ترصفه



    
 

 
 

  اخلُْمس واألشياء اليت يتعلق بها: الفصل اخلامس

 )أنفقوا –آتوا(بكلامت مثل  وبالتايل مل يأِت األمر للمسلمني بإعطاء هذا اخلُمس ,وأبناء السبيل
أحد   ألن ال ,املسلمني وإمامهم بأخذ هذا اخلُمس من املسلمنيجاء األمر لرئيس  وال ,وأمثاهلا

من املسلمني يملك شيئًا من غنائم احلرب يف البداية أو يمكنه الترصف فيها حتى يؤمر بإعطاء 
فتلك العبارة إذن تدل عىل أن احلديث هو عن الزكاة التي ُأِمَر املسلمون بإعطائها  .مخسها

َها ٱ﴿ :بجمل من مثل يُّ
َ
أ ۡخرَۡجَنا لَُكم َيٰٓ

َ
ٓ أ ا ْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ نفُِقوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا لَّ

ۡرِض 
َ
ُخۡذ ِمۡن ﴿ :كام ُأِمَر إمام املسلمني بأخذها بجمل من مثل ,وأمثاهلا ]٢٦٧: [البقرة ﴾ّمَِن ٱۡل

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها
َ
   .]١٠٣: [التوبة ﴾أ

ِ َجْعَفٍر « :»التهذيب«احلديث الذي رواه الشيخ الطويس يف  −٢
َ
َقاَل  ÷َقْن ُزَراَرَة َقْن أ

َْتُه بَِمالَِك َففِ 
َ
حْكُُه َعِن الَمَعاِدِن َما فِيَها َفَقاَل لُكُّ َما اَكَن راَِكزاً َفِفيِه اخلُُمُس وَقاَل َما َخجل

َ
يِه َسأ

ْخَرَج اُهللا ِمْنُه مِ 
َ
ا أ   .» ْن ِحَجاَرتِِه ُمَصىفًّ اخلُُمسِممَّ

يف هذا احلديث كام يف احلديث السابق يسأل السائل عن املقدار الواجب إخراجه من املعادن 
خاصة أن اإلمام يقول يف آخره أن ما عاجلته  ,وال يسأل عن ذلك اخلُمس الذي اشتهر فيام بعد

   .الص منهباملك من أحجار املعادن فإن اخلُمس جيب يف املقدار اخل
] والشيخ الصدوق يف ٢٢ص, ٢[ج» التهذيب«احلديث الذي رواه الشيخ الطويس يف  −٣

بَا َجْعَفٍر « :]٤١ص, ٢[ج» من ال حيرضه الفقيه«
َ
لُْت أ

َ
ِد بِْن ُمْسلٍِم َقاَل َسأ َعِن  ÷َقْن حُمَمَّ

َحةِ  َحةُ  :َفَقاَل  ؟الَمالَّ ْرٌض َسبَِخٌة َماحِلَ  :َفَقاَل  ؟وَما الَمالَّ
َ
 .ٌة جَيَْتِمُع فِيَها الَماُء َفَيِصرُي ِملْحاً أ

ْرِض  :َفُقلُْت  .َهَذا الَمْعِدُن فِيِه اخلُُمُس  :َفَقاَل 
َ ْ
َفَقاَل  :َقاَل  ؟والِْكرْبِيُت واجِّْفُط خُيَْرُج ِمَن األ

ْشَباُهُه فِيِه اخلُُمس
َ
  .»َهَذا وأ

عن مقدار احلق الواجب أداؤه من  الباقرَ  يف هذا احلديث أيضًا يسأل حممُد بن مسلم اإلمامَ 
   !ذا بخمس آل حممدوال عالقة هل ,سبخة امللح ومن املعدن وجييبه اإلمام بأنه مخسها

َقْن َفَضالََة وابِْن «  :احلديث الذي رواه الُكَلْينِّي يف الكايف والشيخ الطويس يف التهذيب −٤

                                                 
 أي جيب اخلمس من ربح املعدن النقي اخلالص بعد حذف رأسامل إعداده.  −١
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ِد بِْن ُمْسلِ  ِ ُقَمرْيٍ َقْن مَجِيٍل َقْن حُمَمَّ
َ
ِ َجْعَفٍر أ

َ
َهِب  :َقاَل  ÷ٍم َقْن أ َّ حْكُُه َقْن َمَعاِدِن ا

َ
َسأ

َِديِد والرََّصاِص َفَقاَل َعلَْيَها اخلُُمُس مَجِيعاً  ْفِر واحلْ ِة والصُّ    .»والِْفضَّ
  .ومضمون احلديث يف جواب حرضة اإلمام مثل مضمون األحاديث السابقة

والشيخ » حيرضه الفقيه من ال«والصدوق يف » الكايف«احلديث الذي رواه الُكَلْينِّي يف  −٥
ِ احَلَسِن « :»التهذيب«الطويس يف 

َ
ِ َقْبِد اهللاِ َقْن أ

َ
ِّ بِْن أ ِد بِْن يلَعِ حْكُُه  ÷َقْن حُمَمَّ

َ
َقاَل َسأ

 َّ َبرَْجِد وَقْن َمَعاِدِن ا َاقُوِت والزَّ ْ ا خُيَْرُج ِمَن اْكَْحِر ِمَن اللُّْؤلُِؤ وا ِة َما فِيهِ َقمَّ  ؟َهِب والِْفضَّ
  .» َقاَل إَِذا بَلََغ َعَمُنُه ِديَناراً َفِفيِه اخلُُمس

ويسمع من  ,الزكاةيف هذا احلديث يظهر بكل رصاحة ووضوح أن السائل يسأل عن مقدار 
  .منه اُخلمسما سأل عنه وأنه  زكاةحيث بنيَّ له اإلمام مقدار  ,اإلمام اإلجابة املتعلقة بسؤاله

يف ذلك الزمن قد أصبحت من احلقائق  )اخلُمس(ومن الواضح متامًا أنه مل تكن كلمة 
   :وألجل املزيد من توضيح هذا املطلب نقول .الرشعية حتى تكون مقابلة للزكاة

يف هذه األحاديث حقيقة رشعية أي أنه يف أحكام الرشع أو فيام  )اخلُمس(ليس لكلمة  :أوالً 
ين يف صدر اإلسالم مل يكن هناك يشء معنون ومتميز خاص باسم يسمى اصطالحًا بفروع الد

بحيث أنه  )اجلهاد(و )الصوم(و )احلج(و )الزكاة(و )الصالة(مثل ما كان لكلامت  )اخلُمس(
بل  ,بمجرد سامع الكلمة ينرصف الذهن فورًا إىل معناها الرشعي اجلديد أو حقيقتها الرشعية

لبيان مقدار زكاة املعادن والكنوز كاحلديث املروي يف تستخدم أحيانًا  )اخلُمس(كانت كلمة 
بُو احَلَسِن « :الكايف

َ
ْو  ÷َوُسئَِل أ

َ
ْو مُخَُس َغنِيَمتِِه أ

َ
ِ أ ِ ُخُذ ِمْنُه َهُؤَالءِ َزاَكَة َما

ْ
َعِن الرَُّجِل يَأ

ُ يِف َزاَكتِِه ومُخُ  َ حُيَْسُب َذلَِك 
َ
ُ ِمَن الَمَعاِدِن أ َ   .»َغَعمْ  :َفَقاَل  ؟ِسهِ مُخَُس َما خَيُْرُج 

هي  –خالفًا لزكاة سائر األشياء  –هنا كلمة اخلُمس إنام متيزت وذكرت لكون زكاة املعادن 
                                                 

 .١٢١, ص٤جاألحكام,  هتذيب, الشيخ الطويس ;٥٤٤, ص١ج, لكايف, االُكَلْينِّي  −١
, الشيخ الطويس ;٣٩ ص ,٢, جمن ال حيرضه الفقيه, الصدوقالشيخ  ;٥٤٦ص , ١, ج الكايف الُكَلْينِّي, −٢

 .١٢٤ص , ٤األحكام, ج  هتذيب
 .٤٣ص , ٢ج الصدوق, من ال حيرضه الفقيه,  −٣
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د ,مخسها    .وال تنطبق عليها سـائر شـروط الزكاة مثل ميض احلول والنصاب املحدَّ
 يف هذه األحاديث ليست سوى اسم ذلك الكرس العددي )اخلُمس(واحلاصل أن كلمة 

أو مثلام نجد يف األحاديث التي تتحدث عن  .املعروف مثله مثل العرش والثمن والربع وأمثاهلا
فيه العرش أو فيه نصف ( :بقولهاإلمام الزكاة ومقدار ما جيب إخراجه منها والتي جييب فيها 

رْ « :عن اإلمام الرضا» حتف العقول«مثًال يف كتاب  ,)العرش
َ ْ
ِض ِمَن احُلُبوِب لُكُّ َما خَيُْرُج ِمَن األ

َوايِل َفِفيَها نِْص  َّ ْوُسٍق َفِفيَها الُْعرْشُ إِْن اَكَن يُْسىَق َسْيحاً وإِْن اَكَن يُْسىَق بِا
َ
ُف إَِذا بَلََغْت مَخَْسَة أ

   .»..الُْعرْش 
إىل رؤساء القبائل كام يف رسالته مثًال إىل رشحبيل بن عبد كالل  ص وكام نجد يف رسائل النبي

ـْر َما َسَقت السماُء أو« :ونعيم    .»َوما ُسيِقَ بالرسا فَِفيِه نِْصُف الُْعرْش  ...اَكَن [يُْسىَق] فَِفيِه الُْعش
 )فيه العرش(التي قيلت يف اإلجابة عن سؤال السائلني مثلها مثل عبارة  )فيه اخلُمس(فعبارة 

عن حقيقة رشعية تتحدث   وال ,والتي ال حتكي سوى كرس عددي معني ,)فيه نصف العرش(أو 
التي ينرصف الذهن فورًا عند سامعها إىل معناها الرشعي اجلديد مثلام  ,مثل الصالة والزكاة

اَكةِ « :ينرصف الذهن إىل ذلك عند سامع حديث مثل َالةِ والزَّ ِْسَالُم بَلَ مَخٍْس بَلَ الصَّ
ْ

بيُِنَ اإل
َجِّ والَْوَاليَةِ  ْوِم واحلْ أداء مخس املعادن كان أمرًا قليل الوقوع حيث كانت ِرسُّ ذلك أن و .»والصَّ

بعض املعادن أو الكنوز تكتشف أثناء احلرب أو يف حاالت نادرة يف بعض األرايض وبالتايل مل 
عنوانًا ألحد الفروع واألحكام الرشعية املستمرة التي يكلف هبا  )اخلُمس(جيعل الفقهاء عنوان 

   .عامة املسلمني
كام أوضحنا ذلك يف كتابنا  ,كاة املعادن والكنوز أو ما يسمى الركازجيب إخراج ز :ثانياً 

وكان السائلون يسألون عن هذا األمر  ,واملقدار الواجب إخراجه منها هو اخلُمس ,)الزكاة(
   .بالتحديد

                                                 
ِجُم)١٨٥, ص ٩احلر العاميل, وسائل الشيعة, طبع قم, ج  −١  . (املَُرتْ
, بدالً »الشهادتني«. واحلديث مشهور أيضًا لدى أهل السنة ولدهيم عبارة ١٨, ص ٢الُكَلْينِّي, الكايف, ج  −٢

ِجُم)  من كلمة: الوالية. (املَُرتْ
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كانت فتوى  ‡ يف العرص الذي رويت فيه تلك األحاديث عن األئمة املعصومني −ثالثاً 
غاية ما يف األمر أنه كان بني  ,الزكاةهي أن الواجب يف املعادن هو فقهاء ذلك العرص أيضًا 

الفقهاء اختالف حول مقدار زكاة املعادن أي النسبة التي جيب إخراجها وأداؤها من املعدن 
بطرح مثل تلك األسئلة  ‡وهذا االختالف كان سببًا يف قيام أصحاب األئمة  ,لتؤدَّى زكاته

وُولد سنة  ,الذي كان أحد الفقهاء املشهورين يف ذلك الزمن »مالك بن أنس«مثًال  .عليهم
وكان أحد فقهاء املدينة  ÷ وكان معارصًا حلرضة اإلمام الصادق ,هـ]١٧٩هـ [وُتويف ٩٥

الذي ُيَعدُّ أقدم كتاب  −» املوطأ«يقول يف كتابه الشهري  ,الكبار وأحد مشاهري مفتي عامل اإلسالم
   :حول زكاة املعادن − يف الفقه 

ْعلَمُ  :َقاَل َمالٌِك «
َ
َرى َواُهللا أ

َ
ْن الَ يُْؤَخَذ ِمَن الَمَعاِدن ،أ

َ
ءٌ  ،أ ْ َ ا خَيُْرُج ِمْنَها  َّ َفْبلَُغ  ،ِممَّ َح

ْ ِدْرَهمٍ  ،َما خَيُْرُج ِمْنَها َقْدَر ِعرْشِيَن ِديَناراً َقْيناً  َ ْو ِمَئ
َ
اَكةُ  ،أ   .»َفإَِذا بَلََغ َذلَِك َفِفيِه الزَّ

 »التهذيب«الشيخ الطويس يف القول ملالك موافق متامًا ملضمون احلديث الذي رواه  وهذا
بَا احَلَسِن « :فقال

َ
لُْت أ

َ
ِ نرَْصٍ َقاَل َسأ

َ
ِد بِْن أ مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ْخَرَج الَمْعِدُن ِمْن  ÷َقْن أ

َ
ا أ َقمَّ

 ْ َ ْو َكثرٍِي َهْل فِيِه 
َ
ْ  :َقاَل  ؟ءٌ  َقلِيٍل أ َ اَكةُ  لَيَْس فِيِه  َّ َفْبلَُغ َما يَُكوُن يِف ِمْثلِِه الزَّ ٌء َح

  .»ِعرْشِيَن ِديَناراً 
ه» اْلُمْقِنَعةِ «كام يوافق احلديث الذي أورده الشيخ املفيد يف  َقْن  ÷َقاَل ُسئَِل الرَِّضا « :ونصُّ

ِي جَيُِب فِيِه اخلُُمُس  َّ اَكةُ ِمْن َذلَِك َما جَيُِب فِي :َفَقاَل  ؟ِمْقَدارِ الَْكزْنِ ا بَِعْينِِه َفِفيِه اخلُُمُس  ِه الزَّ
اَكةُ َفَال مُخَُس فِيهِ  ُِب فِيِه الزَّ

َ
  .»وَما لَْم َفْبلُْغ َحدَّ َما جت

َكاةُ (الحظ مجلة  َكاُة ِمْن َذلَِك (يف احلديث األول ومجلة  )َما َيُكوُن ِيف ِمْثِلِه الزَّ  )َما َجيُِب فِيِه الزَّ
رصيح وواضح يف أن اخلُُمس هو زكاة  ÷ جتد أن حديث اإلمام الرضا ,خرييف احلديث األ

يف حني يرى األئمة » الُعْرش «يرى أن زكاة املعادن هي » مالك«مع فارق أن  ,املعادن
                                                 

ِجُم). ٥٤٨اإلمام مالك, املوطأ, كتاب الزكاة, باب الزكاة يف املعادن, حديث  −١  (املَُرتْ

 .١٣٩−١٣٨ ص ,٤ج األحكام, هتذيب, الشيخ الطويس −٢
ِجُم). ٤٩٧, ص ٩وسائل الشيعة, ج احلّر العاميل, −٣  (املَُرتْ
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   .»اخلُُمس«أن زكاته  ‡املعصومون
هل أيضًا الذي كان أحَد املفتني الكبار وأحَد الفقهاء األربعة املشهورين [أل» الشافعيُّ «

أورد فيه  )باب زكاة املعادن(فصًال بعنوان » األم«عقد يف كتابه الفقهي  ,السنة] ومعارصًا لألئّمة
عرشين مثقاالً من الذهب  عدة أحاديث يف هذا املجال واعترب نصاب زكاة املعادن والركاز

  ):٣٨ص (وقال يف  ,أي عرشين ديناراً 
ًا وبلغ ما جيد منه ما جتب فيه الزكاة أن زكاته ال أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهبًا أو ورق«

  .»اُخلمس
أيضًا كان من كبار فقهاء عرصه وكان تلميذًا أليب حنيفة ومعارصًا لألئمة  »أبو يوسف«

  :ما نصه» اخلراج«وقال يف كتابه  ,‡ الصادق والكاظم والرضا
فإن  ,الرصاصوكذلك كل ما أصيب يف املعادن من الذهب والفضة والنحاس واحلديد و«

ومخسه الذي يوضع فيه مواضع  −يف أرض العرب كان أو يف أرض العجم  − يف ذلك اُخلمس 
  .»الصدقات

 زكاةإذن حسب فتوى هذا الفقيه املعروف وقايض القضاة الشهري يف ذلك العرص فإن 
  .»اُخلُمس«املعادن من ذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص هي 

                                                 
كاز عند أهل اِحلجاز: ُكنوز اجلاهلية املْدفونة يف األرض وعند أهل الِعراق: «قال ابن األثري يف النهاية:  −١ الرِّ

َتِمُلهام اللغة ألّن كال ِمنهام َمْركوز يف األرض: أي ثابِت  ». املَعاِدن والَقْوالن َحتْ
: يوسف أبو البغدادي, الكويف األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوب) هـ١٨٢ – ١١٣أبو يوسف ( −٢

 ولد. احلديث حفاظ من عالمًة, فقيهاً  كان. مذهبه نرش من وأول وتلميذه, حنيفة أيب اإلمام صاحب
دي وويل القضاء ببغداد أيام امله "الرأي"والرواية, ثم لزم أبا حنيفة, فغلب عليه  باحلديث وتفقه بالكوفة,

, "قايض القضاة"عي واهلادي والرشيد, ومات يف خالفته, ببغداد, وهو عىل القضاء. وهو أول من دُ 
وهو مسند » اآلثار«و» اخلراج«وأول من وضع الكتب يف أصول الفقه, عىل مذهب أيب حنيفة. من كتبه 

 ُم)(ملخص من كتاب األعالم للزركيل). (املَُرتْجِ  وغريها.» أدب القايض«أيب حنيفة, و

 .٢١أبو يوسف القايض, اخلراج, ص  −٣
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الذي يعد من أقدم الكتب (د الرزاق بن ّمهام الصنعاين تأليف عب» املصنَّف«ويف كتاب 
 –بترصيح علامء الرجال الشيعة  −وهو  ,هـ٢١١هـ وتويف ١٢٦الفقهية إذ إن مؤلفه ولد عام 

  .»اخلُُمس«جاء أن زكاة املعادن ونحوها هو  )شيعّي املذهب
املسائل يف مثل  التي كانوا يدلون هبا لسائليهم حول هذه ‡ هبذا يتضح أن أجوبة األئمة

إنام كانت منطبقة مع الفتاوى املشهورة واملعروفة يف ذلك الزمن بأن زكاة املعادن  ذلك العرص
 يواألسباب الدافعة لطرح تلك األسئلة ه ,ف الزكاةوأن مصارفه هي مصار »اُخلُمس«هي 

جعون إليهم لذا كان الشيعة وأصحاب األئمة ير ,االختالف املوجود بني الفقهاء يف هذا املجال
أي بأن يف  ,جييبون باحلكم عينه ‡ وكان األئمة ,[ليستطلعوا الرأي الصحيح يف املوضوع]

  !وأمثال ذلك من األجوبة ,أي أن زكاة املعادن هي ُمخُسها ,»اُخلُمس«املعادن 

                                                 
, الذي ُألِّف يف القرن اهلجري الثاين, األحاديث بد الرزاق بن ّمهام الصنعاينلع» املصنَّف«كتاب جاء يف  −١

 ) حول زكاة املعادن:١١٦,  ص٤التالية (ج
عزيز عن عمر قال: عبد الرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل يف املعادن زمان عمر بن عبد ال − ٧١٧٧) ١

كانوا يأخذون منا فيام نعالج ونعتمل بأيدينا, من كل مائتي درهم مخسة دراهم, فإذا وجدنا يف املعادن 
 الركازة أخذ منا اخلمس.

عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخربين أبو الزبري أنه سمع جابر بن عبد اهللا يقول: ما وجد من  − ٧١٧٨) ٢
 غنيمة ففيها اخلمس.

بعث عيل بن أيب طالب إىل  صعبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخربين جعفر بن حممد أن النبي  − ٧١٧٩) ٣
 سها.ركاز باليمن فخمَّ 

 من اجلزء الرابع من هذا الكتاب وحتت عنوان (باب العنرب*): ٦٤و يف الصفحة 
يسأله عن صدقة عبد الرزاق عن ابن جريج قال:.. فزعم عروة: أنه قد كتب إىل عمر بن عبد العزيز «

العنرب, فزعم عروة أنه كتب إليه اكتب إيل كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ منهم? ثم 
اكتب إيل قال: إنه قد ثبت عندي إنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه اخلمس, فزعم عروة أنه كتب 

 انتهى.». إليه: أن خذ اخلمس, وادفع ما فضل بعد اخلمس إىل من وجده
 ].الّرتُس  اُيتَّخَذ من جلده[مالحظة: *العنرب سمكٌة (حوٌت) كبريٌة جدًا وعظيمٌة 



    
 

 
 

  اخلُْمس واألشياء اليت يتعلق بها: الفصل اخلامس

فموضوع زكاة املعادن مل يكن باملوضوع اجلديد بل كان موجودًا منذ بداية ترشيع الزكاة زمن 
كام مر  .حيث كان وجوده الرشيف يتصدى ألخذ هذا اخلُمس بنفسه ص لنبي اخلاتمحرضة ا

يف رشح زكاة املعادن لبالل احلارث وكام تعكس ذلك كتب الفقهاء » الزكاة«معنا ذلك يف كتاب 
وكتاب  ,ملالك» املوطأ«تزال موجودة إىل اليوم مثل كتاب   القدامى التي كتبوها بأيدهيم والتي ال

واضحة  ص ة رسول اهللاريوس ,الذي يرصح بأن زكاة املعادن كانت اخلُمس افعيللش» األم«
  .»اُخلمس«يف هذا املوضوع بأنه كان يأخذ الزكاة من املعادن بل من املراتع وأن زكاهتا كانت 

                                                 
 ):٣٨, ص٢(ج »األم«إضافة إىل ما نقلناه يف املتن عن الشافعي, نذكر أيضًا ما قاله يف كتابه  −١

دن حني جيدها  جيده كام جتب زكاة املعانيقال الشافعي وإذا وجد الركاز فوجب فيه اخلمس فإنام جيب ح«
 ».ألهنا موجودة من األرض وهو خمالف ملا استفيد من غري ما يوجد يف األرض

هو أن  »اخلُُمس«فدليل الشافعي إذن عىل أن زكاة الركاز (أي الكنوز املدفونة يف األرض) واملعادن هي 
سائر األشياء احلصول عليها يتم بسهولة ودون مشقة, وأهنا موجودة يف األرض من تلقاء نفسها, بخالف 

 التي فيها الزكاة والتي يتجشم اإلنسان العناء للحصول عليها, لذا يؤخذ منها مقداٌر أقل للزكاة.
 ) من الكتاب ذاته يف نفس اجلزء معددًا األشياء التي تشملها الزكاة:٧١ثم يقول الشافعي يف (ص 

و زكاة فطر أو مخس ركاز أو صدقة معدن أ أو زرعاً  كان أو ماشيةً  اً ماله ناضَّ  فام أخذ من مسلم من صدقةِ «
 ».أو غريه مما وجب عليه يف ماله يف كتاب أو سنة أو أمر أمجع عليه عوام املسلمني فمعناه واحد

س قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل : ومجيع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر وُمخ ): «١٠٣, ٢[و مثله قوله يف (
ال وعرش زرع وأي أصناف الصدقات أخذ من مسلم فقسمه ركاز وزكاة معدن وصدقة ماشية وزكاة م

اآلية ال خيتلف وسواء قليلة وكثرية عىل  }إنام الصدقات للفقراء واملساكني  {واحد عىل اآلية التي يف براءة 
 انتهى.».]. ما وصفت

هو  الذي يؤخذ من املعادن والكنوز الدفينة »اخلُمس«فبناء عىل كل ما تقدم ليس هناك من شك يف أن 
 زكاهتا ومرصفه مصارف الزكاة.

بسم اهللا الرمحن «) إىل جهينة: صللسيوطي يف الرسالة التي كتبها رسول اهللا ( »مجع اجلوامع«جاء يف  −٢
الرحيم هذا كتاب أمان من اهللا العزيز عىل لسان رسوله بحق صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة جلهينة 

عىل أن الع األودية وظهورها عىل أن ترعوا نباهتا وترشبوا ماءها بن زيد إن لكم بطون األرض وسهوهلا وت
 ].٣٧٢٩٣[انظر كنز العامل: حديث ..». تؤدوا اخلمس
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 ,فمن املمكن أن يكون األمر الذي أوقع فقهاء الشيعة يف اخلطأ وجعل األمر يشتبه عليهم
يف » اخلُُمس«هو وجود كلمة  ,ي يتمّسك املعرتضون عىل كالمنا واملتعصبونوهو األمر الذ

ُرون أنه نفس  ,الروايات واألحاديث الذي ورد يف آية مخس » اخلُُمس«التي جعلتهم يتصوَّ
  .وأن مصارفه هي مصارف مخس الغنائم عينها ,غنائم احلرب يف سورة األنفال

الباب لعبت دورًا يف تقوية هذا االشتباه ألن  ولعل األحاديث األخرى التي ُمجَعت يف هذا
وضعت يف بعض األحاديث إىل جانب بعضها البعض » اخلُُمس«كر أن فيها األشياء التي ذُ 

  :كاألحاديث التالية
ِ « :»اخلصال«احلديث الذي رواه الصدوق يف  −١

َ
ِ ُقَمرْيٍ َقْن َلرْيِ َواِحٍد َقْن أ

َ
َعِن ابِْن أ

ْشَياَء بَلَ الُْكُنوزِ والَْمَعاِدِن والَْغْوِص  :اَل قَ  ÷َقْبِد اهللاِ 
َ
 والَْغنِيَمةِ اخلُُمُس بَلَ مَخَْسِة أ

ِ ُقَمرْيٍ اخَلاِمس
َ
َ اْنُن أ ِ َ   .»ون

َ َقْن « :بسنده» الكايف«احلديث املرسل الذي يرويه الُكَلْينِّي يف  −٢ َقْن مَحَّاِد بِْن ِعي
ْصَحابِنَا َعِن الْعَ 

َ
اِلِح َنْعِض أ اخلُُمُس  :قَاَل  ÷ )أي اإلمام مو بن جعفر(بِْد الصَّ

ْشَياَء ِمَن 
َ
َحةِ  الَْغَنائِمِ ِمْن مَخَْسِة أ   .»..والَْغْوِص وِمَن الُْكُنوزِ وِمَن الَمَعاِدِن والَْمالَّ

ال«احلديث األخري عن » التهذيب«وقد روى الشيخ الطويس يف  »  َعِيلِّ ْبِن احلََسِن ْبِن َفضَّ
  .»العنرب« :وأضاف إليه» َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى«الضال بسنده حتى يصل إىل 

خاصة  ,وبمعزل عن أن احلديثني األخريين مرسالن وليس هلام ذلك االعتبار والصحة
ال«راوي احلديث الثاين  الضال الذي بيَّنا حاله فيام سبق [يف كتاب »  َعِيلِّ ْبِن احلََسِن ْبِن َفضَّ

يف  افإن هذين احلديثني وأمثاهلام ليس ,عن حاله يف هذا الكتاب نبذة خمترصة وذكرنا ,الزكاة]
عىل سبيل املثال ال  ونامذَج  أمثلةً  انذكريبل  ,املعروف» اخلُُمس«صدد بيان األشياء التي يشملها 

 الذي »بِن َأِيب ُعَمْريٍ  حممد«وإال فكيف يمكن لشخص مثل  ,ومثل هذا كثٌري يف األخبار ,احلرص
أن  ‡ من املؤمنني اخلُلَّص وكان نفسه من الفقهاء الكبار ومن خواصِّ أصحاب األئمة كان

وليس (ينسى اخلُمس الذي جيب إعطاؤه آلل حممد وأن ينسى اليشء اخلامس من مخسة أشياء 
فمثل هذا  ,»َوَنِيسَ اْبُن َأِيب ُعَمْريٍ اَخلاِمس« :فيأيت يف احلديث قوله !!)من مخسة وعرشين شيئاً 
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أن  − كفقيه كبري –لشخص حتى ولو مل يكن مالكًا بنفسه لتلك األشياء إال أنه من الرضوري ا
ومن أصل مخسة أشياء ينسى  ,ولكننا نجده غري مهتمٍّ كثريًا بمعرفتها ,يعرف مسائلها وأحكامها

  !اخلامس
وعىل هذا النحو نجد املرحوم الصدوق ضمن تعداده هلذه األشياء ونظائرها يروي حديثًا 

ارِ بِْن َمْرَواَن َقاَل « :»اخلصال«يف كتابه  بَا َقْبِد اهللاِ  :َقْن َقمَّ
َ
فِيَما خُيَْرُج  :َفُقوُل  ÷َسِمْعُت أ

ََراِم إَِذا لَْم ُفْعَرْف َصاِحُبُه والُْكُنوزِ  ََالِل الُمْخَتلِِط بِاحلْ ِمَن الَمَعاِدِن واْكَْحِر والَْغنِيَمِة واحلْ
  .»اخلُُمُس 

إضافة  –د تلك األشياء كان سببه أنه يف ذلك الزمن كان خلفاء اجلور يأخذون ولعل تعدا
فكان ذلك التعداد رائجًا متعارفًا  ,زكاة املعادن والكنوز ومخس الغنائم كلها − إىل زكاة األموال

يؤيد عدم االهتامم  ,للخامس من تلك القائمة »اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ «ونسيان شخص مثل  ,عليه
  .األشياء التي يتم تعدادها [ألهنا جمرد نامذج للمعادن والدفائن] بمعرفة كل

*** 
هو » اخلُُمس«من أخبار اخلُمس تلك األخبار واألحاديث التي تبني أن  :النمط الثالث
  :كاألحاديث التالية ,ص أو آلل حممد ‡ لألئمة املعصومني

                                                 
ثمة كالم وتقرير مهم للمحقق املعارص العالمة الشيخ .  مالحظة: ٢٩٠, ص ١, ج اخلصالالشيخ الصدوق,  − ١

 ق االنتباه والتأمل, فقد كتب يقول:حممد تقي الشوشرتي (الُتسرتي) [صاحب قاموس الرجال] يتسح
ِمن الـمعادِن والبحر والكنوِز  َرُج ُخي  اميهكذا: (ف − ةٍ يكام يف الـمطبوعة ونسخٍة خطّ  −إّنام يف اخلصال «

ن أخذًا مِ  نيَ ِمَن املَُحّش  ادةَ يَفال ُبدَّ أنَّ الزّ  .ِمن َأبواب اخلَمسةِ » اخلُمُس  هيف ُب جيما «اخلُمُس), َرواُه يف عنوان 
 [األخبار». اجلَواِهُر َواملُستنَدُ  :نقِل اخلَرب ُخمتلطاً  العاِميل وَتبِعُه يف سخةِ ن َطت باملَتِن يفلِ أخباٍر أخرى ُخ 

 ].٨٧ : صلةيالدخ
 ِمْن ِقَبلِ من األساس كوهنا موضوعة ومفرتاة أن هذه األخبار, إضافًة إىل  يتبنيبناء عىل هذا الكالم 

اخ وُكتَّاب احلوايش! الوضاعني املحتالني املدلِّ  ضت فوق ذلك إىل تالعب النُسَّ (فانطبق عليها سني, قد تعرَّ
ِجُم)ظلامٌت بعضها فوق بعض!!القول:   ). (املَُرتْ
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ِيَّةُ ..« :÷ عن حرضة اإلمام الباقر :»التهذيب«روى الشيخ الطويس يف  −١
َ

إِنَّ َجَا  !يَا جن
ْمَوالِ 

َ ْ
ْغَفاَل وَجَا َصْفَو األ

َ ْ
  .»...اخلُُمَس يِف كَِتاِب اهللاِ وَجَا األ

َعَنا َزَكِريَّا ْنُن َمالٍِك اجُلْعيِفُّ َقْن «بسنده قال  :»التهذيب«روى الشيخ الطويس يف  −٢ َحدَّ
ِ َقْبِد اهللاِ 

َ
ِ َقبْ  ÷أ

َ
َل [أ

َ
نَُّه َسأ

َ
نََّما َغنِۡمُتم ﴿ َقْن َقْوِل اهللاِ َعزَّ وَجلَّ  ]÷ ِد اهللاِ ك

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

بِيلِ  ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ  ﴾ّمِن َشۡ

ا مُخُُس اهللاِ َعزَّ وَجلَّ َفلِلرَُّسولِ  :َفَقاَل  مَّ
َ
َقارِبِِه  أ

َ
ا مُخُُس الرَُّسوِل َفِأل مَّ

َ
يََضُعُه يِف َسبِيِل اهللاِ وأ

ْهِل بَيْتِه
َ
ََتاىَم َفَتاىَم أ ْ ْقِرَباُؤهُ وا

َ
َ َفُهْم أ   .» ومُخُُس َذوِي الُْقْر

اٍل َقْن «بسنده عن  :»التهذيب«وروى الشيخ الطويس يف  −٣ ِّ بِْن َفضَّ ََسِن بِْن يلَعِ احلْ
َحِدِهَما  َقْبِداهلِلِ 

َ
ْصَحابِِه َقْن أ

َ
نََّما ﴿ :يِف َقْوِل اهللاِ َيَعاىَل  ÷بِْن بَُكرْيٍ َقْن َنْعِض أ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

بِيلِ  َماِم  مُخُُس  :َقاَل  ﴾ٱلسَّ ِ
ْ

َ لَِقَرابَِة الرَُّسوِل واإل َماِم ومُخُُس ِذي الُْقْر اهللاِ ومُخُُس الرَُّسوِل لِْإلِ
بِيِل ِمْنُهْم َفَال خُيَْرُج ِمْنُهْم إىَِل  ْنَناُء السَّ

َ
ََتاىَم َفَتاىَم آِل الرَُّسوِل والَْمَساكنُِي ِمْنُهْم وأ ْ وا

  .»َلرْيِِهمْ 
َ َقْن رِْبيِعِّ بِْن «بسنده  :»يبالتهذ«طويس يف وأيضًا روى الشيخ ال −٤ َقْن مَحَّاِد بِْن ِعي

ِ َقْبِد اهللاِ 
َ
َخَذ  ص اَكَن َرُسوُل اهللاِ  :َقاَل  ÷َقْبِد اهللاِ بِْن اجَلاُروِد َقْن أ

َ
تَاهُ الَمْغَنُم أ

َ
إَِذا أ

مْخَ 
َ
ُ ُعمَّ َفْقِسُم َما بيَِقَ مَخَْسَة أ َ مْخَاٍس َننْيَ َصْفوَهُ واَكَن َذلَِك 

َ
ْرَبَعَة أ

َ
ُخُذ مُخَُسُه ُعمَّ َفْقِسُم أ

ْ
اٍس ويَأ

ُخُذ مُخَُس اهللاِ َعزَّ 
ْ
مْخَاٍس يَأ

َ
َخَذهُ مَخَْسَة أ

َ
ِي أ َّ ِيَن َقاتَلُوا َعلَْيِه ُعمَّ َقَسَم اخلُُمَس ا َّ اجَّاِس ا

مْخَاَس َننْيَ 
َ ْ
ْرَبَعَة األ

َ ْ
بِيِل  وَجلَّ ِجَْفِسِه ُعمَّ َفْقِسُم األ ْنَناءِ السَّ

َ
ََتاىَم والَمَساكنِِي وأ ْ َ وا َذوِي الُْقْر

َخَذ َرُسوُل اهللاِ 
َ
ُخُذ َكَما أ

ْ
َماُم يَأ ِ

ْ
   .»ص ُفْعِطي لُكَّ َواِحٍد ِمْنُهْم مَجِيعاً وَكَذلَِك اإل

                                                 
 .١٤٥, ص ٤ج  األحكام, هتذيب, الشيخ الطويس −١
 . ٤٢, ص ٢. ورواه كذلك الشيخ الصدوق, من ال حيرضه الفقيه, ج١٢٥, ص ٤, ج املصدر نفسه −٢
 .١٢٥, ص ٤ج  األحكام, هتذيب, شيخ الطويسال −٣
 .١٢٨, ص ٤ج , املصدر نفسه −٤
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ِد «] بسنده عن ٥٣٩ص , ١[ج » الكايف«وروى الُكَلْينِّي يف  −٥ بَان َقْن حُمَمَّ
َ
بِْن َقْن أ

ِ َجْعَفٍر 
َ
ِ ﴿: يِف َقْوِل اهللاِ َيَعاىَل  ÷ُمْسلٍِم َقْن أ َّ ِ نَّ 

َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

ُُمُس لِـلَِّه ولِلرَُّسوِل  ص ُهْم قََرابَُة َرُسوِل اهللاِ  :َقاَل  ﴾ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ  واخلْ
  .»وَجَا
ِ َقيَّاٍش َقْن ُسلَْيِم بِْن «بسنده عن  »الكايف«وروى الُكَلْينِّي أيضًا يف  −٦

َ
بَاِن بِْن أ

َ
َقْن أ

ِمرَي الُمْؤِمننَِي 
َ
ِيَن  :َفُقوُل  ÷َقيٍْس َقاَل َسِمْعُت أ َّ َ ا ِيَن َقىَن اُهللا بِِذي الُْقْر َّ ِ ا ُْن وابَّ حنَ

ۡهِل ٱۡلُقَرٰى فَلِلَّهِ ﴿ :َفَقاَل  ص َقَرَغُهُم اُهللا بَِنْفِسِه ونَبِيِّهِ 
َ
ٰ رَُسوِلِۦ ِمۡن أ َ َ  ُ َّ فَآَء ٱ

َ
ٓ أ ا مَّ
َدَقِة  ﴾َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكيِ  ً يِف الصَّ ًة ولَْم جَيَْعْل َجَا َسْهما ِمنَّا َخاصَّ

ْن 
َ
ْكَرَمَنا أ

َ
ْكَرَم اُهللا نَبِيَُّه وأ

َ
يِْدي اجَّاسأ

َ
ْوَساَخ َما يِف أ

َ
  .» ُفْطِعَمَنا أ

ِ نرَْصٍ َعِن « :بسنده» الكايف«وروى الُكَلْينِّي أيضًا يف  −٧
َ
ِد بِْن أ مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
َقْن أ

نَّ ﴿َقاَل ُسئَِل َقْن َقْوِل اهللاِ َعزَّ وَجلَّ  ÷الرَِّضا
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ ِ  َوٱۡعلَُمٓوا َّ ِ

ُ  ﴾ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ  َ  ص لَِرُسوِل اهللاِ  :َفَقاَل  ؟َفَما اَكَن لِـلَِّه َفلَِمْن ُهوَ  :َفِقيَل 
َمام   .»احلديث .....وَما اَكَن لَِرُسوِل اهللاِ َفُهَو لِْإلِ

 :والذي جاء فيهحديث محَّاد بن عيسى املرسل عن حرضة الكاظم يف تقسيم اخلُمس  −٨
مْخَاِس َننْيَ َمْن َقاتََل َعلَْيهِ «

َ ْ
ْرَبَعُة األ

َ ْ
  .»احلديث...َويُْقَسُم األ

 :»÷عيون أخبار الرضا «[أي األمايل] ويف » املجالس«وروى الشيخ الصدوق يف  −٩
لِْت َعِن الرَِّضا«بسنده  يَّاِن بِْن الصَّ ا َعِن الرَّ مَّ

َ
اخكَّاِمَنُة َفَقْوُل اهللاِ َعزَّ  يِف َحِديٍث َطِويٍل َقاَل وأ

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿وَجلَّ  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
: [األنفال ﴾...َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ َمَع َسْهِمِه وَسْهِم َرُسوِل اهللاِ  ]٤١ ْن َقاَل  ....ص َفَقَرَن َسْهَم ِذي الُْقْر
َ
 بَِنْفِسِه ُعمَّ إىَِل أ

َ
َفَبَدأ

                                                 
 .٥٣٩, ص ١ج , الكايف, الُكَلْينِّي  −١
 .٥٣٩, ص ١ج , املصدر نفسه −٢

 .٥٤٤, ص ١ج , املصدر نفسه −٣

 .٥٣٩, ص ١ج , املصدر نفسه −٤



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

َ َفلُكُّ َما اَكَن ِمَن الْيَفْ  ِ ُعمَّ بِِذي الُْقْر ِ ا َرِضَيُه ِجَْفِسِه َفَرِضَيُه  بَِرُسو ءِ والَْغنِيَمِة وَلرْيِ َذلَِك ِممَّ
   .»احلديث ...لَُهمْ 

ارُ «وروى  −١٠ فَّ ُد ْبُن اْحلََسِن الصَّ َرَج «ِيف » ُحمَمَّ َ َقْن « :»اِت َبَصاِئِر الدَّ َقْن ِعْمَراَن بِْن ُمو
َ بِْن َجْعَفٍر  ُت َعلَْيِه آيََة اخلُُمِس َفَقاَل  ÷ُمو

ْ
ِ وَما اَكَن  :َقاَل َقَرأ ِ َما اَكَن لِـلَِّه َفُهَو لَِرُسو

ِ َفُهَو َجَا ِ    .»..لَِرُسو
ديث الضعيفة وسائر األحا ,كل هذه األحاديث التي ال يصحُّ منها حتى حديٌث واحدٌ 

مها صاحب  , ٦٣−٦٢(ص يف اجلزء الثاين من كتابه »وسائل الشيعة«األخرى التي مجعها وكوَّ
 صتدل متوهنا برصاحة ووضوح صارخ عىل أن حق أقرباء رسول اهللا ,من طبعة أمري هبادر)

هو من مخس غنائم احلرب فقط وليس مخس األشياء  –سواء كان اإلمام أم غري اإلمام  −
فليس فيها أبدًا أي ذكر خلمس املعادن والكنوز والغوص واملال احلالل املختلط  !!!ىاألخر
هذا رغم أن هذه األحاديث يروهيا أشخاص جمروحون  .وسائر األشياء األخرى ,بحرام

الٍ «مطعون بعدالتهم ال تقوم بروايتهم أي حجة مثل  َعْبِد اهللاِ ْبِن «و» اْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ
وبعض هذه األحاديث مرسل ومنقطع وجمهول وهي ختالف بشكل رصيح  ,وأمثاهلام» َكْريٍ بُ 

إن اُخلمس املذكور يف متون هذه األحاديث ليس سوى وعىل كل حال  .آيات كتاب اهللا تعاىل
  .كام تشهد لذلك متون األحاديث ومنطوق عباراهتا وسياقها ,مخس غنائم احلرب والقتال

  المكاسب خمس أرباح - ٢

التي فرضت يف  )اخلُمس(بالبيان الذي مرَّ معنا اتَّضح متامًا وأصبح من املسلَّامت أن كلمة 
املعادن والكنوز والغوص واملال املختلط باحلرام وأمثاهلا إنام تشري إىل مقدار الواجب أداؤه من 

 وبنو هاشم وغري ,ومرصف ذلك اخلُمس هو مصارف الزكاة عينها بالطبع ,زكاة تلك األمور
                                                 

 .٥١٦−٥١٥, ص ٩, ج وسائل الشيعةاحلّر العاميل,  −١

 . ٤٨٤, ص ٩, ج ائل الشيعةوساحلّر العاميل,  −٢
ؤسسه آل البيت إلحياء ] جملدًا, طبع قم: م٢٩, من الطبعة اجلديدة يف [٥١٩إىل  ٥٠٩, ص من ٩أو ج  −٣

ِجُم) هـ١٤٠٩, الرتاث  . (املَُرتْ



    
 

 
 

  اخلُْمس واألشياء اليت يتعلق بها: الفصل اخلامس

   .بني هاشم يف هذا األمر سواء
فهو مخس غنائم دار  ص أما اخلُمس الذي ُحّدد يف األخبار أنه لذوي قربى رسول اهللا

وال أثر له يف تاريخ  ,ألي أحد من قرابته ص احلرب ذاته والذي مل ُيْعَط بعد رحيل رسول اهللا
ذي يدعو إليه فقهاء أما مخس أرباح املكاسب الذي راج يف زماننا وال !املسلمني وسريهتم

ة ومحاس وجعلوه خمتصًا حرصًا ببني هاشم ويعزلون منه أيضًا  الشيعة ويدافعون عنه بكل شدَّ
يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله وال يف عمل  فليس هناك أي دليل يصدقه ال !سهم اإلمام

 .امسلمي صدر اإلسالم بل حتى ليس هناك ما يصدقه يف األحاديث برصف النظر عن ضعفه
ءٖ ﴿ أما حماولة بعض الفقهاء التمسك بعموم عبارة واالستدالل هبا عىل ُمخس  ﴾َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

اُوٌز للحقيقة ,املكاسب واألرباح ٌب عن الرصاط وَجتَ وقد أوردنا فيام سبق بيانات عدة  ,فهي َتنَكُّ
دالل خاطئ است ﴾َغنِۡمُتم﴿ من علامء الشيعة الذي رصحوا بأن مثل هذا االستدالل بكلمة

   !وغري صحيح
أدنى أثر أو خرب يفيد أنه  –سواء كانوا خلفاء بحق أم بباطل  –وال يوجد يف تاريخ اخللفاء 

وكام ذكر املرحوم املقدس  !كان يؤخذ من أرباح مكاسب املسلمني دينار واحد باسم اخلُمس
وإلزام  ,يف شاقتكل«فإن إجياب مثل هذا اخلُمس هو بحد ذاته » زبدة البيان«األردبييل يف 

واألصل والرشيعة السهلة السمحة  ,شخص بإخراج مخس مجيع ما يملكه بمثله مشكل
   .»..ينفيانه

 :وقد جاءت أخبار يف خصوص وجوب اخلُمس يف الكتب املعتمدة لدى الشيعة مثل
 :الكايف ومن ال حيرضه الفقيه والتهذيب واالستبصار وسائر كتب الشيخ الصدوق مثل

وقد مجعها كلها الشيخ احلر  ,وغريها ÷ واملقنع وعيون أخبار الرضا )ألمايلا(املجالس 
وكلُّها بال استثناء أحاديث معلولة وضعيفة وجمهولة ومرسلة أي » وسائل الشيعة«العاميل يف 

                                                 
 .٢٠٩ صن, زبدة البيا, املقدس األردبييل −١
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   .!!!وال يصح من كل تلك األحاديث حتى حديث واحد ,واهية من حيث سندها
وجوب مخس أرباح املكاسب والتجارات  وجمموع األحاديث التي جاءت يف باب

والزراعات والصناعات وروهتا كتب الشيعة املختلفة مثل الكايف والتهذيب والرسائر هو عرشة 
   .»وسائل الشيعة«مجعها كلها الشيخ احلر العاميل يف  ,أحاديث

توجد مخسة  –وهي مجيعًا ضعيفة واهية من حيث السند  –من هذه األحاديث العرشة 
يث تدل برصاحة عىل أن مخس أرباح املكاسب وغريها خمتص باإلمام فقط وليس لغريه أحاد

حقٌّ فيه. واألحاديث اخلمسة األخرى تثبت حقًا لغري اإلمام يف هذا اخلُمس. وسنستعرض هذه 
ُصها سندًا ومتنًا كي تتضح قيمتها ودرجتها من  األحاديث العرشة مجيعًا واحدًا واحدًا ونمحِّ

  ول.الصحة والقب
  

                                                 
ن هذه األحاديث واألخبار التي حقًا إنه مما يلفت االنتباه ويستدعي التأمل أن ال يوجد أي حديث م −١

. وهذا يبني أن الشيخ »من ال حيرضه الفقيه«تتحدث عن مخس شامل ألرباح املكاسب وغريها يف كتاب 
الصدوق مل يكن ُيِعْر مثل هذه األحاديث أي اهتامم وال يرى صحة يشء منها, وإال ألورد بعضها يف كتابه 

تاب الكايف الرشيف, يف (باب الفيء واألنفال وتفسري الفقهي الذي جعله حجة بينه وبني اهللا! ويف ك
اخلمس وحدوده) ثامنية وعرشون حديثًا يف هذا املوضوع, وطبقًا لتحقيق العالمة املجليس (رح) يف كتابه 

 ) فإن درجة هذه األحاديث هي كام ييل: ٤٤٩إىل  ٤٤١, ص١(ج »مرآة العقول«
. ٢٦−٢٥−٢٤−٢٣−٢٢−٢٠−١٨−١٥−١٤−١٠−٦−٤−١حديثًا منها ضعيفة وهي األحاديث:  ١٣
. وال يدل أي منها عىل األمر بدفع ٢٨−٢٧−١٧−١٦−١١− ٩−٨−٣منها حسنة وهي األحاديث:  ٩و

اخلمس, بل هي ترشح األشياء التي يتم إخراج مخسها من قبل ويل األمر مثل األنفال واملعادن وصفو املال 
. واحلديث الرابع مرسل وهو ٢١−١٢−٥أحاديث منها جمهولة وهي األحاديث  ٣وتولية الوقف. و

يرشح تقسيم الغنائم. وال يوجد من مجيع الثامنية وعرشين حديثًا هذه إال حديثان صحيحان مها احلديث 
الذي يفيد أن اخلمس إنام خيرج بعد  ١٣الذي يدل عىل أن تقسيم اخلمس بيد النبي واإلمام واحلديث  ٧

 اقتطاع تكاليف استخراجه.  وضع املؤونة مثل مخس املعادن الذي خيرج بعد

 .٦١, ص ٢انظروا: وسائل الشيعة, ج  −٢
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 األحاديث الضعيفة يف ُمخْس أرباح املكاسب − ١
األحاديث التي ينّص متنها عىل أن اخلُمس خاص باإلمام فقط دون غريه هي األحاديث 
الثاين والثالث والرابع واخلامس والثامن حسب الرتتيب الذي ذكرها فيه الشيخ احلر يف 

  وفيام ييل بياهنا: »الوسائل«
ِد بِْن وََقْنُه « :احلديث األول ِّ بِْن حُمَمَّ ِّ بِْن َمْهِزيَاَر َقْن يلَعِ ٍد َقْن يلَعِ مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
َقْن أ

بَا احَلَسِن اخكَّالَِث 
َ
َل أ

َ
نَُّه َسأ

َ
ِْنَطِة  ÷ُشَجاٍع اجَّيَْسابُورِيِّ ك

ْ
َصاَب ِمْن َضْيَعتِِه ِمَن احل

َ
َقْن رَُجٍل أ

ِخَذ ِمْنهُ 
ُ
ْيَعِة ثََالثُوَن  ِمائََة ُكرِّ َما يَُزىكَّ َفأ ْكَراٍر َوَذَهَب ِمْنُه بَِسَبِب ِعَماَرةِ الضَّ

َ
ةُ أ الُْعرْشُ َعرَشَ

ْصَحابِِه ِمْن َذلَِك َعلَيْ 
َ
ِي جَيُِب لََك ِمْن َذلَِك َوَهْل جَيُِب ِأل َّ ِه ُكّراً َوَبيِقَ يِف يَِدهِ ِستُّوَن ُكّراً َما ا

 ْ َع  ؟؟ءٌ  َ ا َفْفُضُل ِمْن َمُئونَتِهِ يِل ِمْنُه اخلُمُ  :÷َفَوقَّ   .»ُس ِممَّ
لكن الشيخ الطويس رواه يف  ,هذا احلديث نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطويس

ِّ بِْن َمْهِزيَاَر َقاَل « :بالسند التايل» التهذيب« ٍد َقْن يلَعِ مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
َسْعُد ْنُن َقْبِد اهللاِ َقْن أ

 ِّ ُد ْنُن يلَعِ ثيَِن حُمَمَّ بَا احَلَسِن اخكَّالَِث َحدَّ
َ
َل أ

َ
نَُّه َسأ

َ
َقْن رَُجٍل  ÷ بِْن ُشَجاٍع اجَّيَْسابُورِيُّ ك

َصاَب ِمْن َضْيَعتِه
َ
  .»احلديث ... أ

ِد ْبِن «هل هو  :واختالف التهذيب عن الوسائل هو يف الراوي املتصل باإلمام َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ
ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن ُشَجاٍع النَّْيَساُبوِريُّ ُحمَ «أم » ُشَجاٍع النَّْيَساُبوِريِّ  َعِيلَّ «وعىل كل حال سواء كان  ,»مَّ

دٍ  َد ْبَن َعِيلٍّ «أم » ْبَن ُحمَمَّ فهذا الراوي جمهول  ,فإنه ال وجود ألي منهام يف كتب الرجال» ُحمَمَّ
َسْعُد ْبُن «فهو  )عند الشيخ الطويس(أما الراوي األول للحديث  .اهلوية بل هو جمهول مطلق

  .وقد ذكره ابن داود يف رجاله يف قسم الضعفاء واملجروحني واملجهولني» َعْبِد اهللاِ األشعريُّ 
ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن ُشَجاٍع النَّْيَساُبوِريُّ اإلمامَ  ,أما من ناحية املتن  فقد سأل الراوي املجهول ُحمَمَّ

  .الخ ..َعْن َرُجٍل َأَصاَب ِمْن َضْيَعتِه )حممد النقّي  أي اإلمام عيل بن( ÷اْحلََسِن الثَّالَِث َأَبا
وذلك ألنه  ,فهذا املتن ال يبني أي مزرعة كانت تلك التي طالبه اإلمام بخمس ربحها اخلالص

                                                 
 .١٦, ص ٤هتذيب األحكام, ج  −١

 .٤٥٧رجال ابن داود, ص  −٢
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مل يكن رائجًا بني الشيعة يف زمن حرضة اإلمام اهلادي أن يعطى اإلمام مخس أرباح املزرعة التي 
إذ كانت  ,‡ل أن تكون هذه املزرعة أو األرض وقفًا آلل حممد فُيْحَتم ,أدى صاحبها زكاهتا

توجد مثل هذه املوقوفات يف ذلك الزمن حيث كان يصل لإلمام مخس حاصلها بعد اقتطاع 
أو أهنا كانت من األرايض املفتوحة عنوة التي إذا قيل بأن فيها مخس الغنائم فإن مخسها  ,املؤونة منه

وعىل كال حال فجهالة متن تلك الرواية أشدُّ  .اقتطاع املؤونة منه يكون واجب األداء لإلمام بعد
حتى و ,وال يمكن أخذ مال امرئ مسلم استنادًا إىل مثل هذا احلديث املجهول ,من جهالة سندها

 .لو فرضنا جواز ذلك فإن هذا يكون أيضًا حّقًا لإلمام احليِّ احلارض وال وجوده ملثله يف زماننا
  .اديث حتليل اخلُمس التي سيأيت ذكرها الحقًا إن شاء اهللاوُيضاف إىل هذا أح
ِّ بِْن َمْهِزيَاَر َقاَل « :احلديث الثاين ِّ ْنُن َراِشدٍ  :َقْن يلَعِ بُو يلَعِ

َ
ُ  :َقاَل يِل أ َ َمْرتيَِن بِالِْقَياِم  :قُلُْت 

َ
أ

ََك بَِذلَِك َفَقاَل يِل  ِ ْعلَْمُت َمَوا
َ
َك َفأ ْخِذ َحقِّ

َ
ْمرَِك وَأ

َ
ْ  : َنْعُضُهمْ بِأ َ يُّ 

َ
هُ  وَأ ْدرِ َما  ؟ٍء َحقُّ

َ
َفلَْم أ

ِجيُبهُ 
ُ
ْ  :َفُقلُْت  .جَيُِب َعلَْيِهُم اخلُُمُس  :َفَقاَل  ؟!أ َ يِّ 

َ
ْمتَِعتِِهْم َوَصَنائِِعِهمْ  :َفَقاَل  ؟ءٍ  َفيِف أ

َ
 .يِف أ

ِ  :قُلُْت  انُِع نَِيِده ْمكَ  :َفَقاَل  ؟َواحكَّاِجُر َعلَْيِه َوالصَّ
َ
  .»َنُهْم َنْعَد َمُئونَتِِهمْ إَِذا أ

اب اخلُمس وبطله أن َعِيلَّ ْبَن َراِشٍد َقاَل » َعِيلِّ ْبِن َمْهِزَيارَ «يف هذا احلديث يقول  ُقْلُت « :عرَّ
فهو  ,أي دون ترصيح هبوية املقول له أو املسؤول ,هكذا دون أن يبني إىل من يعود الضمري !»َلهُ 

وفيه إحالة إىل جمهول » َفَقاَل ِيل َبْعُضُهمْ « ,ثم جاء يف متنه .جمهول وقد ال يكون إمامًا معصوماً 
   !!فهذا املتن جمهول جدًا لدرجة أنه ليس فيه ذكر أو بيان هلوية السائل وال هوية املسؤول ,أيضاً 

 )إن كان املسؤول هو املعصوم فعالً (أما من ناحية السند فراوي احلديث املتصل باملعصوم 
حسب  −وكان  ,»احلسن بن راشد« :واسمه طبقًا ملا تذكره كتب الرجال» ْبُن َراِشدٍ َأُبو َعِيلِّ «هو 

وأخريًا صار وكيًال لذلك  .÷ من أصحاب حرضة اإلمام اجلواد –رجال الربقي وابن داود 
ومثل هذا الشخص يكون  ,»اْحلَُسْنيِ ْبِن َعْبِد َربِّه«بدالً من  ÷ اإلمام من قبل اإلمام اهلادي

الذي ربام يكون  –ولكن رغم ذلك نجده يسأل مسؤوله  , إىل حدٍّ ما بأحكام الرشععادة ملّامً 
ََك بَِذلَِك َفَقاَل يِل َنْعُضُهمْ  −اإلمام  ِ ْعلَْمُت َمَوا

َ
َك َفأ ْخِذ َحقِّ

َ
ْمرَِك وَأ

َ
َمْرتيَِن بِالِْقَياِم بِأ

َ
يُّ  :أ

َ
وَأ

 ْ هُ  َ ِجيُبهُ  ؟ٍء َحقُّ
ُ
ْدرِ َما أ

َ
فأي حق هذا الذي بقي  !من العجيب حقًا هذا األمر وإنه ؟!َفلَْم أ
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غري  ,بعد ميض مئتان ومخسون عامًا من عمر اإلسالم أي ,حتى زمن حرضة اإلمام اهلادي
الذين يفرتض أهنم أعلم من سائر  −مل يكن الشيعة وموايل األئمة أنفسهم  مشتهر إىل درجة أنه

   ?!ق الذين هم مطالبون بهيعرفون أي يشٍء عن هذا احل –الناس بأحكام الدين 
إن متن هذا احلديث يوحي بأن هذا احلق كان جمهوالً وغري رائج إىل درجة أن أبا عيل بن 

وعىل كل حال  !!راشد مل يكن له به أي علم كام مل يكن الشيعة وبقية املسلمني يعلمون عنه شيئاً 
ا احلق متعلق باإلمام احلي حتى لو كان هذا احلديث صحيحًا وكان يثبت حقًا مسلًام به فإن هذ

هذا بمعزل عن أن سند احلديث معلول  ,واحلارض فقط وال يثبت لآلخرين أي حق فيه
   .وخمدوش ومتنه مشوش ومضطرب وليس لصاحب احلق فيه وجود خارجي

 طويس:الشيخ ال» هتذيب«الُكَلْينِّي و» كايف«نقله صاحب الوسائل عن  :احلديث الثالث
َكَتَب إَِلْيِه إِْبَراِهيُم  :َقاَل  – )أي َعْن َعِيلِّ ْبِن َمْهِزَياَر بطل مخس أرباح املكاسب( –َوَعنُْه « :فقال

ٍد اَهلَمَذاِينُّ     .»..ْبُن ُحمَمَّ
هنا أيضًا يظهر أن الشيخ [احلُّر] اشتبه يف النقل ألن سند هذه الرواية كام رواها الُكَلْينِّي يف 

ِ « :هو» الكايف« ِ احَلَسِن َسْهٌل َقْن إ
َ
ِّ َقاَل َكَتْبُت إىَِل أ ِ ٍد الَهَمَذا أي ( ÷بَْراِهيَم بِْن حُمَمَّ

نِيَك  ):÷ اإلمام يلع اهلادي
َ
ُّ ْنُن َمْهِزيَاَر كَِتاَب أ ِ يلَعِ

َ
ْقَرأ

َ
ْصَحاِب  ÷أ

َ
وَْجَبُه بَلَ أ

َ
فِيَما أ

                                                 
و ُردَّ بأنه يقتيض اختصاص «معلقًا عىل هذا احلديث  ذخرية املعادقال املرحوم املحقق السبزواري يف كتابه  −١

هب األصحاب, وفيه تأمل, وبأن راوهيا مل ُيوثَّق يف كتب اخلمس باألئمة, وهو خالف املعروف من مذ
 ». الرجال رصحياً 

) اسم احلسن بن راشد يف القسم ٤٣٩وكالم املحقق صحيح ويف حملِّه ألن ابن داود ذكر يف رجاله (ص
الثاين اخلاص باملجهولني واملجروحني, ونقل عن ابن الغضائري أنه قال عن احلسن بن راشد (ضعيف 

ا رغم إن ابن داود نفسه دافع عن هذا الرجل قائًال أنه حصل خلط واشتباه بني احلسن بن راشد جدًا), هذ
 واحلسني بن راشد, لذا ذكره أيضًا يف القسم األول اخلاص باملوثوقني!? 

وقال صاحب املدارك أيضًا معّلقًا عىل هذا احلديث: (راوهيا أبو عيل بن راشد مل يوثَّق رصحيًا) فاحلديث 
 عيف وال قيمة له! إذن ض

 .١٢٣, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢
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ُدِس َنْعَد الَمُئونَةِ  َياِع نِْصُف السُّ نَُّه لَيَْس و الضِّ
َ
بَلَ َمْن لَْم َيُقْم َضْيَعُتُه بَِمُئونَتِِه نِْصُف  ك

ُدِس  ُدِس َنْعَد الَمئُونَةِ  :يف احكهذيب(َال َلرْيُ َذلَِك و السُّ وَْجَب َعلَيِْهْم نِْصَف السُّ
َ
نَُّه أ

َ
َال َلرْيُ و ك

َياِع اخلُ  )َذلَِك  ُمُس َنْعَد الَمُئونَِة َمُئونَِة َفاْخَتلََف َمْن قَِبلََنا يِف َذلَِك َفَقالُوا جَيُِب بَلَ الضِّ
ْيَعةِ  ِ َفَكَتَب و َخَراِجَها َال َمُئونَِة الرَُّجلِ و الضَّ ِ ُّ ْنُن و فََكتََب  :و احكهذيب( ÷ ِقَيا ُه يلَعِ

َ
قََرأ

ِ و َنْعَد َمُئونَتِهِ  )َمْهِزَيارَ  ِ لَْطانِ و َمُئونَِة ِقَيا اخلُُمُس َنْعَد  َعلَيْهِ  :و احكهذيب( .َبْعَد َخَراِج السُّ
ِ و َمئُونَِتهِ  ِ لَْطانِ و َمئُونَِة ِقيَا   .»)َبْعَد َخَراِج السُّ

لرأينا أنه » الكايف«وعىل كل حال إذا درسنا سند هذا احلديث كام جاء من طريق الُكَلْينِّي يف 
ٍد اهلََمَذاِين  َسْهِل بن زياد َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ  :حديٌث ُمفَتضٌح جدًا ألن الُكَلْينِيُّ يرويه عن  ,ُحمَمَّ

فام بالك لو عرفنا حال  ,لندرك بطالن هذا احلديث  »َسْهل بن زياد«ويكفي أن ننظر يف حال 
ٍد اهلََمَذاِين « فإليكم   »َسْهل بن زياد«أما  .الذي هو جمهول احلال وجمهول العدالة» إِْبَراِهيَم ْبِن ُحمَمَّ

  :ما ذكرته كتب الرجال بشأنه
  .»أبو سعيد ضعيف ,سهل بن زياد اآلدمي الرازي« :للشيخ الطويس» رستالفه«جاء يف 

اِد اْألَْخَبار ..« :»االستبصار«وجاء يف    .»َفَراِويِه َأُبو َسِعيٍد اْألََدِميُّ َوُهَو َضِعيٌف ِجّدًا ِعنَْد ُنقَّ
ضعيفًا يف كان  :َسْهل بن ِزَياد أبو سعيد اآلدمي الرازي« :وقال عنه النجايش يف رجاله

وكان أمحد بن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلّو والكذب وأخرجه  .غري معتمد فيه ,احلديث
  .»من قم إىل الرّي وكان يسكنها

كان ضعيفًا  :سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي الرازي« :وقال عنه املرحوم ابن الغضائري
ألشعري أخرجه من قم وأظهر جدًا فاسد الرواية واملذهب وكان أمحد بن حممد بن عيسى ا

                                                 
 .١٠٦الشيخ الطويس, الفهرست, طبع النجف, ص  −١
 .٢٦١, ص ٣الشيخ الطويس, االستبصار, ج  −٢
. [املرتِجم: أو طبع قم, نرش مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني, ١٤٠رجال النجايش, طبع طهران, ص  −٣

 ].١٨٥ص  هـ,١٤٠٦, ٦ط 
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  .»الرباءة منه وهنى الناس عن السامع منه والرواية ويروي املراسيل ويعتمد املجاهيل
وقال فيه عن الفضل بن شاذان عن طريق عيل بن « :»حترير الطاوويس« وجاء يف كتاب

ق الكيش يف رجاله ,»!إنه كان يقول عنه أنه أمحق :حممد ة الفضل بن مقول )٤٧٣ص ( وصدَّ
َد التفريشُّ يف  .»سهل بن زياد«شاذان عن محاقة  تلك األمور املذكورة عن  »نقد الرجال«وأيَّ

َدها صاحب جامع الرواة   .رجال طهو الرجل وكذلك أيَّ
ُه يف كتابه  العبارات املذكورة أعاله بشأن » قاموس الرجال«ونقل العالمة الشوشرتي ُمدَّ ظِلُّ

َدها» سهل بن زياد« ردَّ رّدًا علمّيًا عىل األباطيل التي ذكرها املامقاين يف الدفاع عن و وأيَّ
  .الرجل
ٍد اهلََمَذاِينُّ «أما  مطعونًا » اخلالصة«فقد اعتربه الشهيد الثاين يف تعليقاته عىل » إِْبَراِهيُم ْبُن ُحمَمَّ

املحقق و ردبييلوكذلك حكم كل من املرحوم املقدس األ ,جمهول العدالة واحلالو به

                                                 
ص , ٣ج هـ.,١٣٦٤, طبع قم, مؤسسه إسامعيليان, الغضائري  ابن  رجالأمحد بن احلسني بن الغضائري,  −١

ِجُم)١٧٩  . (املَُرتْ

ستخرج ـ., وهو مه ١٠١١لشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل املتوىف هو ل» حترير الطاوويس«كتاب  −٢
(والشيخ حسن بن زين   ـ,ه ٦٧٣اووس املتوىف سنة محد بن موسى الطأشكال للسيد من كتاب حل اإل

زين الدين بن عيل بن أمحد الدين صاحب املعامل هذا هو ابن الفقيه اإلمامي املعروف بالشهيد الثاين أي 
ِجُم)ه٩٦٦املتوىف  العاميل اجلبعي  ـ.). (املَُرتْ

ملصطفوي, طبع مشهد, حممد بن عمر الكيش, رجال الكيش أو اختيار معرفة الرجال, حتقيق حسن ا −٣
وقد جاءت عبارته ضمن ترمجة (أيب اخلري . مالحظة: ٥٦٦هـ, ص ١٤٠٩, ١منشورات جامعة مشهد, ط
ٍد اْلَفْضُل َيْرَتِضيِه َو َيْمَدُحُه َوَال َيْرَتِيض َأَبا َسِعيٍد  :) ونص عبارته صالح بن أيب محاد الرازي ((َكاَن َأُبو ُحمَمَّ

ِجُم) أن أبا سعيد اآلدمي هو سهل بن زياد. مع العلماْألَْمحَُق)).  اْآلَدِميَّ َوَيُقوُل ُهوَ   (املَُرتْ
 .١٦٥التفريش, نقد الرجال, ص  −٤
 .٣٩٢, ص ١جامع الرواة, ج  هـ), ١١٠١ألردبييل, الفاضل حممد بن عيل الغروي احلائري (ت ا −٥
 .٢٩٨حممد طه نجف, رجال طه (إتقان املقال يف أحوال الرجال), ص  −٦
 .٣٨, ص ٥العالمة حممد تقي الشوشرتي, قاموس الرجال, ج  −٧



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

  .السبزواري بضعفه وجهالته
وإضافًة إىل ضعف سند الرواية الحتوائه عىل مطعونني وجمهولني فإن متن الرواية أيضًا 

فلم يتضح ما هو ذلك احلق الذي نسبه أولئك الرواة الغالة  ,مضطرب ومعلول وغري مفهومٍ 
رضة اجلواد وحرضة اهلادي ح :مثل ‡ وفاسدي املذهب والرواية إىل األئمة املعصومني

يف حني أننا ال نجد مثل هذا االدعاءات لدى األئمة السابقني هلم وأهنم كانوا  .والعسكري
ح بذلك العالمة املجليس يف  ,وهذه الرسالة .يطالبون شيعتهم بمثل هذا احلق مرآة «كام يرصِّ

عىل اآلخرين يف » َمْهِزَيارَ  َعِيلُّ ْبنُ «هي تلك الرسالة ذاهتا التي قرأها  )٤٤٨ص, ١ج(» العقول
 وسنبني خالل نقدنا للحديث الرابع يف هذا الباب بطالن تلك الرسالة ,الطريق إىل مكة

   .فسادها إن شاء اهللاو
َأِيب « :هل كان اإلمام فعًال يأخذ مثل ذلك اليشء من الناس أم أن وكالء مثل :وإننا نتساءل

دٍ  إِْبَراِهيِم ْبنِ «و» َعِيلِّ ْبِن َراِشدٍ  َرز عدالتهم بل فسقهم ظاهرو »ُحمَمَّ كانوا  ,أمثاهلام ممن مل ُحتْ
   ??يأخذوهنا من الناس باسم اإلمام املعصوم املظلوم

حتى لو فرضنا جدالً أن حقًا ما يثبت وجوبه بمثل هذا احلديث الضعيف  ,وعىل أي حال
  ).من بني هاشم(ين ال يصل إىل اآلخرو فإنه يكون حّقًا لإلمام ذاته وحده فقط ,جداً 

من األحاديث التي تدل عىل وجوب اخلُمس يف بعض األشياء وأن هذا  :احلديث الرابع١
» التهذيب«اخلُمس خاصٌّ باإلمام فقط هو حديٌث مل يروه سوى الشيخ الطويس يف كتابيه 

  :كام ييل :»االستبصار«و

                                                 
يف طريقها «وقال:  ÷شكك املرحوم الشهيد الثاين يف عدالة إبراهيم الذي كان من وكالء اإلمام عيل النقي  −١

وقال املرحوم املقدس األردبييل يف رشح اإلرشاد: ». من هو مطعون فيه وجمهول العدالة وجمهول احلال
وروى الكليني بإسناد فيه ضعف «وقال املحقق السبزواري ذيل هذا احلديث: ». يم هذا جمهوٌل إن إبراه«

 !»سهل بن زياد«والعجيب أنه نيس ». عن إبراهيم بن حممد اهلمذاين
من كتاب  ٤٢, ذيل تعليقه عىل احلديث ٤٤٨, ص١اعترب العالمة املجليس يف كتابه: مرآة العقول, ج −٢

 نفال, هذا احلديث ضعيفًا. الكايف, باب الفيء واأل



    
 

 
 

  اخلُْمس واألشياء اليت يتعلق بها: الفصل اخلامس

ا« فَّ ُد ْنُن احَلَسِن الصَّ ِّ بِْن َمْهِزيَاَر َقاَل حُمَمَّ ٍد َقْن يلَعِ ٍد وَقْبِد اهللاِ بِْن حُمَمَّ مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُر َقْن أ

بُو َجْعَفٍر 
َ
ِْه أ َ ِ َة َقاَل  ÷َكَتَب إ ِْه يِف َطِريِق َمكَّ َ ِ نَا كَِتابَُه إ

َ
ُت أ

ْ
وَْجْبُت يِف َسنَيِت  :وقَرَأ

َ
ِي أ َّ ا

ِ َسَنُة ِعرْشِيَن و ِ وَهِذه ْكرَهُ َيْفِسرَي الَمْعىَن لُكِِّه َخْوفاً ِمَن َهِذه
َ
ِ أ ِمائَتنَْيِ َفَقْط لَِمْعىًن ِمَن الَمَعا

ْو َنْعَضُهمْ 
َ
ُل اَهللا َصَالَحُهْم أ

َ
ْسأ

َ
ُ لََك َنْعَضُه إِْن َشاَء اُهللا َيَعاىَل إِنَّ َمَوايِلَّ أ فَرسِّ

ُ
 اِالنْتَِشارِ وَسأ

وا فِيَما جَيُِب َعلَْيِهمْ  ُ َيُهْم بَِما َفَعلُْت يِف َخيِم َهَذا  َقرصَّ َزكِّ
ُ
َرُهْم وأ َطهِّ

ُ
ْن أ

َ
ْحَبْبُت أ

َ
َفَعلِْمُت َذلَِك َفأ

ْمِر اخلُُمِس َقاَل اُهللا َيَعاىَل 
َ
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها َوَصّلِ ﴿ :ِمْن أ

َ
ُخۡذ ِمۡن أ

 َّ ُ َسِميٌع َعلِيٌم َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصَلٰوتََك َسَكٞن ل َّ َ ُهَو َيۡقَبُل ٱلَّۡوَبَة  ١٠٣ُهۡمۗ َوٱ َّ نَّ ٱ
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َ ُهَو ٱلَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم  َّ نَّ ٱ
َ
َدَقِٰت َوأ ُخُذ ٱلصَّ

ۡ
ُ  ١٠٤َعۡن ِعَبادِهِۦ َوَيأ َّ ْ فََسَيَى ٱ َوقُِل ٱۡعَملُوا

ِ َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ َوٱلُۡمۡؤِمنُ  َهَٰدة ٰ َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ َ ِ وَنۖ وََسُتَدُّوَن إ
وِجُب َعلَْيِهْم إِالَّ  .]١٠٥−١٠٣: [التوبة ﴾١٠٥َتۡعَملُوَن 

ُ
وِجْب َذلَِك َعلَْيِهْم يِف لُكِّ َخٍم وَال أ

ُ
ولَْم أ

اَكَة الَّيِت َفَرَضَها اُهللا َعلَْيِهْم وإِغَّ  ِة الزَّ َهِب والِْفضَّ َّ وَْجْبُت َعلَْيِهُم اخلُُمَس يِف َسنيَِت َهِذهِ يِف ا
َ
َما أ

وِجْب َذلَِك َعلَْيِهْم يِف َمَتاٍع وَال آغَِيٍة وَال َدَوابَّ وَال َخَدٍم وَال 
ُ
 الَّيِت َقْد َحاَل َعلَْيَها احَلْوُل ولَْم أ

حِبَُه يِف جِتَاَرٍة وَال َضْيَعٍة إِالَّ  ِْفيفاً ِمينِّ َقْن َمَوايِلَّ وَمّناً ِمينِّ رِْبٍح َر ْمَرَها ختَ
َ
ُ لََك أ َفرسِّ

ُ
 َضْيَعًة َسأ

 ِ ا الَْغَنائُِم والَْفَوائ مَّ
َ
ْمَوالِِهْم ولَِما َفُنوُبُهْم يِف َذاتِِهْم َفأ

َ
لَْطاُن ِمْن أ ُد َفيِهَ َعلَْيِهْم لَِما َفْغَتاُل السُّ

ِ ُخَُسُهۥ ﴿ :ٍم َقاَل اُهللا َيَعاىَل َواِجَبٌة َعلَْيِهْم يِف لُكِّ َخ  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

 
َ
ِ َوَمآ أ َّ بِيِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱ نَزۡلَا َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ

ٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱ َ ءٖ َقِديٌر َ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ  ُ َّ  .]٤١: [األنفال ﴾٤١ۡلُفۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡلََق ٱۡلَۡمَعاِنۗ َوٱ

َائَِزةُ 
ْ
ِمَن والَْغَنائُِم والَْفَوائُِد يَرمَْحَُك اُهللا َفيِهَ الَْغنِيَمُة َفْغَنُمَها الَمْرُء والَْفائَِدةُ يُِفيُدَها واجل

نَْساِن  نَْساِن لِْإلِ ِ
ْ

ٍب وَال ابٍْن وِمْثُل اإل
َ
ِي َال حُيْتََسُب ِمْن َلرْيِ أ َّ الَّيِت لََها َخَطٌر َعِظيٌم والِْمريَاُث ا

ُ َصاِحُبُه وِمْن رَضِْب َما َصاَر إىَِل َقْوٍم  َ ُ وِمْثُل َماٍل يُْؤَخُذ َال ُفْعَرُف  ُ َعُدوٍّ يُْصَطلَُم َفُيْؤَخُذ َما
ْمَوالِ 

َ
ْمَواًال ِعَظاماً َصاَرْت إىَِل َقْوٍم ِمْن َمَوايِلَّ  ِمْن َمَوايِلَّ ِمْن أ

َ
نَّ أ

َ
ِميَِّة الَْفَسَقِة َفَقْد َعلِْمُت أ اخلُرَّ

 ْ َ ْد  َفَمْن اَكَن ِعْنَدهُ  ِة َفلَْيَتَعمَّ قَّ ٌء ِمْن َذلَِك َفلُْيوِصْل إىَِل َوكِييِل وَمْن اَكَن نَاثِياً بَِعيَد الشُّ
ِ ولَْو َنْعدَ  ِ يَصا ِت  ِإلِ وِجُب ِمَن الَْغالَّ

ُ
ِي أ َّ ا ا مَّ

َ
ِحنٍي َفإِنَّ غِيََّة الُمْؤِمِن َخرْيٌ ِمْن َقَملِِه َفأ

ْن اَكنَْت َضْيَعُتُه َيُقوُم بَِمُئونَتِِه وَمْن اَكنَْت َضْيَعُتهُ  ُدِس ِممَّ َياِع يِف لُكِّ َخٍم َفُهَو نِْصُف السُّ  والضِّ
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  .»َس َعلَْيِه نِْصُف ُسُدٍس وَال َلرْيُ َذلَِك َال َيُقوُم بَِمُئونَتِِه َفلَيْ 
  اإلشكاالت الواردة عىل هذا احلديث العجيب:

 :من ناحية السند :اإلشكال األول
دٍ « :اثنان من رجال سنده أي −أ دٍ «و» َأْمحََد ْبَن ُحمَمَّ جمهوال احلال وغُري » َعْبَد اهللاِ ْبَن ُحمَمَّ

  .معروَفْني يف كتب الرجال
وهو بطل قصة حق اإلمام يف » َعِيلُّ ْبُن َمْهِزَيارَ «احلديث املتصل باملعصوم هو  راوي −ب

ألن مجيع الروايات التي تتعلق هبذا املوضوع ترجع إىل هذا  ,مخس مجيع أرباح املكاسب
  .الرجل

يف أول أمره نرصانيًا من نصارى  »َعِيلُّ ْبُن َمْهِزَيارَ «كان  ,طبقًا ملا تذكره كتب الرجال
وال قّدر اهللا أن تكون بعض آثار النرصانية قد بقيت فيه  ,ثم أسلم بعد ذلك ,هوازاأل

وقد روت كتب الرجال أنه  .مثل أخذ القساوسة والبابا لكفارات وغرامات من الناس
وقد جاء يف  ,وأن األئمة كتبوا له وأجابوه عىل رسائله ‡ كاتب وراسل بعض األئمة

 .كيًال ونائبًا لإلمام يف أخذ األمخاس وأموال الزكاةتلك الرسائل التعريف به بوصفه و
ابن «وادَّعى  ÷ )اجلواد(ويف هناية األمر كتب رسائل إىل حضـرة اإلمام حممد التقي 

وقال إن اإلمام أجابه  ,أنه طلب فيها من اإلمام أن حيلل له ما يف يديه من أموال» مهزيار
تنقيح «كام جاء ذلك يف كتاب  !من أموالقبل طلبه وحلل له مجيع ما يف يديه و باإلجياب

ه )٣١١ص, ٢ج(» املقال   :ونصُّ
َع والتحل  ه أسألهيإل  تبُت كو :ومنها ما نقله من قوله«  :÷ تبكف ,دييل ملا يف يالتوسُّ

َع  والذي يظهر منه أن ما طلبه اإلمام يف  ,».كالتوسعة من أهل  ملن سألتو يكاهللاُ عل وسَّ
يف النهاية هلذا الوكيل والنائب  (!)وهبه كلَّه  ,من شيعتهأمثال تلك الرسائل من حق 

   !!العزيز

                                                 
 .٦٠, ص٢ج, واالستبصار ;١٤٢−١٤١, ص١ج األحكام, هتذيبالشيخ الطويس,  −١
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لذا نقول إنه رغم كل التوثيق والتمجيد الذي جاء بشأن هذا الرجل يف كتب الرجال 
إال أن اإلنسان مهام كان ساذجًا رسيع التصديق ال يمكنه إال أن يكون سيئ الظن 

ًا من األشخاص الذين ادعوا الوكالة وذلك ألن كثري ,بأعامل وأقوال مثل هذا الشخص
ارين ‡ والنيابة لألئمة  ,كانت عاقبتهم سيئة وتبني أن أكثرهم كانوا حمتالني مكَّ

وآل » زياد القندي«و» عثامن بن عيسى«و» عيل بن أيب محزة البطائنيُّ « :وذلك مثل
اُمَنا َوقُوَّاُمَنا« :أنفسهم ‡ الشلمغاين وأمثاهلم كام قال األئمة اُر َخلِْق اهللاِ  ُخدَّ  »رِشَ

  ).من توضيح صاحب األمر(
 :من ناحية التاريخ :اإلشكال الثاين

وَْجْبُت يِف َسنيَِت َهِذهِ وَهِذهِ َسَنُة ِعرْشِيَن وِمائَتنَْيِ « :الحظنا يف بداية ذلك احلديث عبارة
َ
  !»أ

نها متن احلديث ال نسجامن مع ي هذا التاريخ املذكور يف احلديث واحلوادث التي تضمَّ
ذلك أن وفاة اإلمام حممد التقي  .وهذا ما يدعو إىل الشّك يف صحته ,حقائق التاريخ ووقائعه

ويف بداية السنة التي تويف فيها  ,هـ٢٢٠أو  ٢١٩سنة  ,طبقًا للتواريخ املعتمدة ,كانت )اجلواد(
إجالل يف القصور اإلمام كان املعتصم العبايس قد دعاه إىل طرفه يف بغداد وأنزله بكل احرتام و

فصدور مثل هذه الرسالة عن اإلمام يف  .اخلاصة باخلليفة حيث بقي اإلمام هناك إىل حني وفاته
   .تلك السنة بعيدٌ 

 ,طبع مرص ,٣٤٨ص, ٢ج(» مروج الذهب«قال املؤرخ املسعودي يف كتابه  −١
موسى  قبض حممد بن عيل بن −وهي سنة تسع عرشة ومائتني  − ويف هذه السنة « ):هـ١٣٤٦

 ,وذلك خلمس خلون من ذي احلجة ,÷ بن جعفر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
املؤرخ  ,فاملسعودي .»ودفن ببغداد يف اجلانب الغريب بمقابر قريش مع جده موسى بن جعفر

  .هـ٢١٩يذكر أن وفاة اإلمام اجلواد كانت يف اخلامس من ذي احلجة سنة  ,الشيعي الكبري

                                                 
بحار . واملجلسـّي, ٣٤٥هـ, ص ١٤١١, قم, مؤسسه معارف اسالمي, »الغيبة«الشيخ الطويس, كتاب  −١
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أيضًا أن وفاة اإلمام كانت يف اخلامس من ذي » وفيات األعيان«كان يف وذكر ابن خل −٢
  .هـ٢٢٠أو  ٢١٩احلجة سنة 

أن » تتمة املنتهى«و» منتهى اآلمال«كتب املرحوم احلاج الشيخ عّباس القمّي يف كتابيه و −٣
  .هـ٢٢٠أو  ٢١٩وفاة ذلك اإلمام كانت سنة 

يؤيد أيضًا  »÷ عيون أخبار الرضا«تابه واخلرب الذي أورده املرحوم الصدوق يف ك −٤
هـ حيث ُذكر يف ذلك اخلرب قصة انطالق اإلمام الرضا من املدينة ٢١٩وفاة اإلمام اجلواد سنة 

وسفره إىل مدينة طوس ومرضه قبل سبعة أيام من وصوله إىل طوس وعيادة املأمون  املنورة
حْ « :ويف ذلك احلديث يقول اإلمام الرضا للمأمون ,إياه

َ
ِ أ

َ
َة أ ِمرَي الُمْؤِمننَِي ُمَعارَشَ

َ
ِسْن يَا أ

وملا  .أي أن وفاة أحدكام تتلو وفاة اآلخر » ومََجََع َننْيَ َسبَّابَتَْيه ،َفإِنَّ ُقُمَرَك وَُقُمرَهُ َهَكَذا ،َجْعَفرٍ 
   .هـ٢١٩فإن اإلمام اجلواد تويف يف السنة التالية هلا أي سنة  ,هـ٢١٨كان املأمون قد تويف سنة 

املنسوب للمسعودي أن والدة حرضة اإلمام اجلواد » إثبات الوصية«جاء يف كتاب  −٥
وُذكر أن عمره بلغ أربعة وعرشين عامًا  .هـ١٩٥كانت يف التاسع عرش من شهر رمضان سنة 

ولكن  ,هـ٢٢٠يف حني أنه ُذكر أن وفاته كانت خلمس خلون من ذي احلجة سنة  ,وبضعة شهور
جة من األشهر العربية ولو كان اإلمام قد تويف يف اخلامس من ذي ألن شهر احل !هذا خطأ

هذا وملّا مل  ,هـ لكان عمره املبارك حني وفاته مخسًة وعرشين عامًا وبضعة أشهر٢٢٠احلجة سنة 
وبناء  .هـ٢١٩فال بد أن نعترب أن وفاته كانت سنة  ,يكن هناك أي اختالف بشأن تاريخ والدته

قبل سنة من كتابة تلك الرسالة املزعومة فكيف تسنى لِعِيلِّ بن  عىل ذلك فقد تويف حرضته
هـ يف طريق مكة ويطالب باخلُمس وبحقوق كيت ٢٢٠مهزيار أن يظهر تلك الرسالة سنة 

هـ ٢٢٠وكيت لإلمام يف حني أنه حتى لو فرضنا أن اإلمام مل يكن قد تويف بعد بل كان حيًا سنة 
فكيف كتب مثل هذه الرسالة وألجل من كان يطالب  ,ابتهفإنه كان يف ضيافة اخلليفة وحتت رق

ذاته حتى حيللها له كلها دفعة » عيل بن مهزيار«لعله طلبها ألجل  ?!بذلك املال واخلُمس

                                                 
  .٣٣, ص٢ج, طبع طهران, وفيات األعيانابن خلكان,  −١
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وملا كان سلوك طريق مكة ألجل احلج يتم عادة يف شهر ذي القعدة وذي  !!!واحدة فيام بعد
   .وهذا كان جيدًا ومفيدًا لعيل بن مهزيار ,اإلمام احلجة فإن املطالبة هبذه احلقوق متت بعد وفاة

واإلشكال اآلخر الذي َيِرُد عىل هذه الرسالة هو أن من مجلة عباراته هذه العبارة التي  −٦
ِميَِّة الَْفَسَقِة َفَقدْ « :قيل إن اإلمام كتبها ْمَواِل اخلُرَّ

َ
 وِمْن رَضِْب َما َصاَر إىَِل َقْوٍم ِمْن َمَوايِلَّ ِمْن أ

 ْ َ ْمَواًال ِعَظاماً َصاَرْت إىَِل َقْوٍم ِمْن َمَوايِلَّ َفَمْن اَكَن ِعْنَدهُ 
َ
نَّ أ

َ
ٌء ِمْن َذلَِك َفلُْيوِصْل إىَِل  َعلِْمُت أ

  .»َوكِييِل 
ِميَّةِ فلننظر مدى توافق هذه العبارة مع تاريخ     :اُخلرَّ

مّي «طبقًا للتواريخ املعتمدة عال شأن  أي بعد سنتني من وفاة (هـ ٢١١سنة » بابك اخلُرَّ
وفيام ييل نّص عبارة املؤرخ  ,واجتهت عساكره نحو القرى والبلدات )حرضة اإلمام اجلواد

  :»مروج الذهب«املسعودي يف 
 :خروج بابك اخلرمي .وكان َبدء ما وصفنا فيام فعله املعتصم سنة إحدى وعرشين ومائتني«

وكثرت عرتته يف تلك البالد وسار عساكره نحو  ,انواشتدَّ أمر بابك اخلرمي ببالد الران والبيلق
فسريَّ إليه املعتصم  ,وأفنى الناس ,وقتل الُوالةَ  ,وهزم العساكر ,ففرق اجليوش ,تلك األمصار

 ,وضاق بابك يف بالده حتى انفضَّ مجعه ,وكثرت حروبه واتصلت ,اجليوش وعليها األفشني
  .»..وُقتل رجاله

وإذا كان أحد من الناس  ,هـ فام بعد٢١٢إنام كانت سنة » بابك«ا إذن اهلزيمة التي تعرض هل
ميَّة فإن هذا كان يف تلك السنة وما  –ربام كان بعضهم من الشيعة  – قد نال شيئًا من أموال اخلُرَّ

ميَّة حتى يطالبهم اإلمام بأداء ٢٢٠فكيف إذن حصل الشيعة سنة  ,بعدها هـ عىل أموال من اخلُرَّ
كان يف يوم اخلميس املوافق » مروج الذهب«كام رصح املسعودي يف » بابك«تل كام أن ق ?مخسها

إال أنه مل يذكر أي  ,ورغم أن بقية املؤرخني اختلفوا يف سنة قتله ,هـ٢٢٣للثاين من صفر سنة 
[أي املنتخب] ُذكر أن مقتل بابك كان » گزيده«فمثًال يف تاريخ  .هـ٢٢٣منهم أنه قتل قبل سنة 

                                                 
 .٣٥١, ص٢ج, مروج الذهب املسعودي, −١
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 .هـ٢٢٦أن قتله كان سنة » جوامع احلكايات«يف حني ذكر العوين يف  ,هـ٢٢٨ يف رجب من سنة
أن خروج بابك كان سنة  )٢٢٣ص(أما املرحوم املحدث القمي فقد ذكر يف تتمة املنتهى 

هـ ٢٢٠سنة  »بابك«جاء رشح إرسال أفشني حلرب » لغت نامه دهخدا«ويف موسوعة  .هـ٢٢١
ومل يتعرض هلزيمة حتى تعود أمواله  »بابك«ر من نصيب ولكن يف تلك السنة كان الفتح والظف
   !.فالقضيَّة سالبة بانتفاء املوضوع ,الطائلة لشيعة حرضة اإلمام اجلواد

ويف هذه « :هـ ما نصه٢٠٩نعم الطربي وحده فقط ذكر يف تارخيه ضمن بيانه حلوادث سنة 
عرشة ليلة خلت من مجادى  السنة قدم إسحاُق بن إبراهيم بغداَد من اجلبل يوم األحد إلحدى

مية واملستأمنة وقيل إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم يف حماربته  ,األوىل ومعه األرسى من اخلرَّ
  .»إياهم نحوًا من مائة ألف سوى النساء والصبيان

كثريًا من  رغم أنه مل يأت يف هذه احلادثة ذكٌر للغنائم ولكن كثرة األرسى دليل عىل أن
وربام يكون هذا األمر بالذات هو الدافع لكتابة تلك  ,قعت بأيدي املجاهدينالغنائم قد و

   !الرسالة التي متت املطالبة فيها باخلمس
هـ أي يف السنة ذاهتا التي كان املعتصم  ٢٢٠أو  ٢١٩سنة  ÷ وكام قلنا تويف حرضة اجلواد
   .راقبتهوأقامه يف قرص من قصوره ووضعه حتت م قد أحرضه يف بدايتها إىل بغداد

   :÷ ذيل بيانه ألحوال حرضة اإلمام اجلواد» الكايف«كام كتب الُكَلْينِّي يف 
ينَ  ÷ُقبَِض و ِماَئةٍ و تِْسِعنيَ و ِيف َشْهِر َرَمَضاَن ِمْن َسنَِة َمخْسٍ  ÷ُولَِد « ِماَئَتْنيِ و َسنََة ِعْرشِ

يَن َسنَةً و ُهَو اْبُن َمخْسٍ و ِيف آِخِر ِذي اْلَقْعَدةِ  ُدفَِن بَِبْغَداَد ِيف َمَقابِِر و َثَامنَِيَة َعَرشَ َيْوماً و َشْهَرْينِ و ِعْرشِ
ِه ُموَسى  نَِة الَّتِي  ÷ُقَرْيٍش ِعنَْد َقْربِ َجدِّ ِل َهِذِه السَّ َوَقْد َكاَن املُْعَتِصُم َأْشَخَصُه إَِىل َبْغَداَد ِيف َأوَّ

َ فِيَها    .)»ع(ُتُويفِّ
فورد بغداد لليلتني من املحرم سنة عرشين « :»مرآة العقول«به وقال العالمة املجليس يف كتا

                                                 
 .٢٢٤, ص٧ج ,هـ١٣٥٨طبع القاهرة سنة الطربي,  تاريخ, الطربي −١
ِجُم)٤٩٢, ص ١, جالكايفالُكَلْينِّي,  −٢  . (املَُرتْ
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   .»وأقام هبا حتى تويف يف هذه السنة ,ومائتني
كان  ÷ وبناء عليه فإن حضـرة اجلواد ,وقد نقل املجليس هذا الكالم عن ابن شهرآشوب

وحتت نظره  يف الثاين من حمرم من سنة وفاته أي منذ بداية السنة يف قصـر اخلليفة يف بغداد
إْذ إنه مل يكن بحاجة إىل  ?!فكيف تسنَّى له أن يكتب مثل هذه الرسالة وملن كتبها وملاذا ,ورقابته

وكام ذكرنا سابقًا كان حرضة  .ذلك املبلغ وال كانت لديه إمكانية للوصول إىل أقربائه وشيعته
 علوم أنه مل يكن لإلمامومن امل ,اإلمام ينال كل سنة يف زمن املأمون مليون درهم من بيت املال

خدم أو حشم أو جند أو حرس بل حتى مل تكن له عائلة كبرية حتتاج إىل نفقات كبرية حتى 
أما األشخاص الذين كانوا يأخذون األموال باسم اإلمام  .حيتاج إىل أخذ مثل هذه األشياء

   ?!فليت شعري هل كان هلم من هدف سوى رسقة أموال الناس ومجعها يف جيوهبم
وما أحسن ما قاله الشهيد الثاين يف  ,لك كانت بعض اإلشكاالت التي تتعلق هبذه الرسالةت

   :»الدراية«كتابه 
ُعوا الروايَة عن شيوٍخ ظهَر بالتاريخ كذب دعواهم«   .»وقد افُتِضَح قوٌم ادَّ

  :ثم يقول الشهيد الثاين بعد ذلك
 نيذب أخبار شائعة بكب )التاريخأي علم (العلم   كنا بواسطة معرفة ذلياهللا عل م فتح كو«
  .»اخلطب رنا لطال كلو ذو االستفاضة نة يانت تبلغ قركهم حتى ريالعلم فضًال عن غ أهل

اذ اخلمس يف رسالته تلك ذلك التاريخ لكان أفضل له  أجل لو مل يذكر ذلك الراوي أخَّ
  !بكثري ولكن ماذا نفعل إذا كان حبل الكذب قصري

فإنه ملا كان منذ بداية  ,هـ٢٢٠تويف سنة  ÷ ة اإلمام حممد التقيوحتى لو فرضنا أن حرض
السنة أي يف األيام العرش األوىل من شهر حمرم إما يف اخلامس منه أو يف الثامن قد قدم إىل 
املعتصم وُأسكن إىل جواره فإنه من البعيد جدًا أيضًا أن تصدر عن حرضته مثل تلك الرسالة 

                                                 
 .٤١٢, ص١ج, مرآة العقول, املجليس −١
 .٥٠ص  ,طبع النجف, الدراية ,الشهيد الثاين −٢
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مس عىل شيعته أو يطالبهم به ألنه كان يف ضيافة اخلليفة وحتت وأن يفرض فيها مثل ذلك اخل
   .خاصة أنه تويف يف شهر ذي القعدة من السنة ذاهتا ?فلمن كان يريد مثل تلك األموال ,نظره

 :واملضمون من حيث املتن :اإلشكال الثالث
  .»الَِّذي َأْوَجْبُت ِيف َسنَتِي َهِذهِ « :جاءت يف بداية الرسالة مجلة

وذلك ألن اإلجياب وفرض  !لبعيد جدًا أن تصدر مثل هذه العبارة عن إمام اهلدايةومن ا
إنام هو من شؤون ذات الباري تعاىل وحده يف حني أننا ال  ,خاصة يف السنة بعد السنة ,الطاعات

وحتى لو كان األمر قابًال للنسخ فإنه  !!!نجد يف مجيع الكتب الساموية عبارة بمثل هذا املضمون
كام جاء مثًال بالنسبة إىل حكم النساء اللوايت يرتكبن الزنا حسب  ,ف للشهر أو للسنةال يضا

   :من سورة النساء حيث يقول احلق تعاىل ١٥اآلية الكريمة 
ۡربََعٗة ّمِنُكۡمۖ فَإِن َشِهُدواْ ﴿

َ
ْ َعلَۡيِهنَّ أ تَِي ٱلَۡفِٰحَشَة ِمن نَِّسآئُِكۡم فَٱۡستَۡشِهُدوا

ۡ
ِٰت يَأ َوٱلَّ

 
َ
ٗ فَأ ُ لَُهنَّ َسبِي َّ ۡو َيَۡعَل ٱ

َ
ُٰهنَّ ٱلَۡمۡوُت أ ٰ َيَتَوفَّ    .]١٥: النساء[ ﴾١٥ۡمِسُكوُهنَّ ِف ٱۡلُُيوِت َحتَّ

حيث دلت اآلية الكريمة عىل أن إمساكهن وحبسهن يف البيوت كان عقابًا مؤقتًا إىل أن ينزل 
  : بعد يف سورة النور من قولهاهللا تعاىل بشأهنن حكًام آخر وهو ما أنزله تعاىل فيام

﴿ ٖ ة واْ ُكَّ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡلَ اِن فَٱۡجِلُ انَِيُة َوٱلزَّ    .]٢: [النور ﴾...ٱلزَّ
ًا كان أمره  –أما هنا فنجد أن كاتب تلك الرسالة  وإجيابًا  يقول عىل نحٍو أكثر آمرية −أيَّ

ِ وإِغَّ ( :إْذ يقول (!)لألحكام من اهللا تعاىل وَْجْبُت َعلَْيِهُم اخلُُمَس يِف َسنيَِت َهِذه
َ
وال يبني  .)َما أ

ْكرَهُ َيْفِسرَي الَمْعىَن لُكِِّه َخْوفاً ِمَن اِالنْتَِشارِ ( :علة ذلك بل يقول
َ
ِ أ ويا ليته  )!لَِمْعىًن ِمَن الَمَعا

واألسباب إال أننا  ورغم أنه وعد بتفسري بعض من تلك املعاين !بنيَّ لنا واحدًا من تلك املعاين
والعجيب أنه رغم كل هذه الطنطنة خيشى من  !!!ال نجد يف الرسالة أي تفسري يف هذا املجال

وِجُب َعلَْيِهْم إِالَّ ( :ويقول عقب ذلك !!انتشار اخلرب
ُ
وِجْب َذلَِك َعلَْيِهْم يِف لُكِّ َخٍم وَال أ

ُ
ولَْم أ

اَكَة الَّيِت َفَرَضَها اُهللا َعلَْيِهمْ  وصدور مثل هذه العبارة بعيٌد جدًا عن إمام معصوم حافظ  .)الزَّ
ِه يف إجياب األحكام حيث  ,للرشيعة ومبني ألحكام اهللا ألنه جعل من نفسه رديفًا وقرينًا لِـلَّ
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وإنما أوجبت عليهم اخلمس واهللا أوجب عليهم الزاكة وأنا أيضاً أقول بوجوبها ( :قال
ال يصدر حتى عن لسان وقلم فرد مسلم عادي فضًال  ومثل هذا الكالم )!!للسنوات األخرى

وإجياب قانون بعد  ألنه ليس ألحد احلق يف تشـريع حكم !عن أن يصدر مثله عن إماٍم هادٍ 
إن نسبة مثل هذه األمور إىل األئمة ال  .انقطاع الوحي وال يفعل اإلمام مثل هذا األمر أبداً 

أنه قال يف مسجد  ÷ ا إىل عيل بن أيب طالبتصدر إال من غالة من أمثال أولئك الذين نسبو
  :البصـرة

 ,وأنا الظاهر ,وأنا اآلخر ,أنا األول....أنا فاطر السموات واألرض ....أنا مورق األشجار«
  !!.»وأنا بكل يشء عليم ...وأنا الباطن

   :أو من مثل الغايل حممد بن سنان الذي قال لإلمام حممد التقي
  .»!!إنك عىل كل يشء قدير ,إنك تفعل بعبادك ما تشاء«

ال ُيسَتْبَعد من الغالة الذين هم أسوأ من النواصب أن ينسبوا لعباد اهللا املنتجبني واألئمة 
   ).لعنة اهللا عليهم أبد اآلبدين(الصاحلني مثل تلك العبارات 

ِ « :ثم قالت الرسالة بعد ذلك وَْجْبُت َعلَْيِهُم اخلُُمَس يِف َسنيَِت َهِذه
َ
َهِب وإِغََّما أ َّ يِف ا

ِة الَّيِت قَْد َحاَل َعلَْيَها احَلْوُل     .»والِْفضَّ
وهذه العبارة إضافة إىل ما فيها من إشكال عدم امتالك اإلمام حلق اإلجياب أو التحريم فإهنا 

   :تتضمن إشكاالت عديدة أخرى
 وجتاوزت األشياء اخلمس والعرشين ,أهنا أوجبت اخلمس يف الذهب والفضة فقط −أوًال 

أو األشياء السبعة التي يذكرها فقهاء  ,التي يذكرها الفقهاء القدماء ويوجبون فيها اخلمس
   .زماننا يف وجوب اخلمس

أوجبت الرسالة اخلمس يف الذهب والفضة التي حال عليها احلول مع أن اخلمس ال  − ثانًيا
ذا الرشط رشط فه ,يشرتط فيه ميض السنة بل يشرتط فيه إخراج املؤونة فقط دون قيد السنة

ألنه من املمكن أن يكون صاحب الذهب والفضة قد أدى مخسها يف السنة املاضية  !!عجيب
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رغم أن حكم الزكاة يشملها  ,مىض عليها احلول جيب فيها اخلمس مرة ثانية إذا فعندئذ ال
وِجْب َذلَِك َعلَْيِهْم يِف « :األعجب من ذلك أنه قال عقب تلك العبارةو .بالطبع

ُ
َمَتاٍع وَال  ولَْم أ

حِبَُه يِف جِتَاَرٍة وَال َضْيَعةٍ     .»آغَِيٍة وَال َدَوابَّ وَال َخَدٍم وَال رِْبٍح َر
هذا يف الوقت الذي مل يوجب فيه أحٌد اخلمس يف األواين والدواب واخلدم حتى  −ثالًثا

فأي مخس هذا الذي جاء يف هذه  !أولئك الذين أوجبوا اخلمس يف مخسة وعرشين شيئاً 
وإذا كان اخلمس غري واجب يف ربح التجارة والزراعة فلامذا يكون واجبًا يف أرباح  ?!رسالةال

وكأن كاتب هذه الرسالة يعترب نفسه صاحب حق ومالك مطلق لتلك األشياء  ?!املكاسب
ِْفيفاً ِمينِّ « :فيمن عىل الناس بأنه مل يوجب فيها اخلمس ويقول )األواين والدواب واخلدم( ختَ

   .»َوايِلَّ وَمّناً ِمينِّ َعلَْيِهمْ َقْن مَ 
يعترب كاتب الرسالة هذا التخفيف واملنة مرهونة بعلة هي أخذ السلطان رضائب من  −رابًعا

وهذه العبارة أّيًا كان قائلها ال تصحُّ ملا  .الناس لذا فإن اإلمام خفف عليهم ومنَّ عليهم بذلك
   :ييل
   .س حتى يأخذه منها أحد أو يرتكهكام قلنا ليس يف األشياء املذكورة مخ −أ

املنَّة والتخفيف إنام تكون ملن كان قادرًا عىل دفع حقٍّ ثم رصف النظر عن املطالبة به  −ب
ألنه ال  ,ال ملساكني سلب السلطان منهم أشياءهم ,ومنَّ عىل من جيب عليه احلق بذلك

   .معنى عندئذ للتخفيف واملّن به
ني العباس أهنم كانوا يأخذون رضائب أو ُمخسًا عىل أواين مل يشاهد يف تاريخ سالطني ب −ج

حتى يأيت جناب كاتب هذه الرسالة فيخفِّف ذلك عىل  !الناس أو دواهبم أو خدمهم
   .الشيعة ويمنُّ بذلك عليهم

ثم إن كاتب الرسالة يرصف النظر عن ربح التجارة الذي فيه اخلمس ويطالب باخلمس  − د
ألنه  ,عليها سنة فقط وال ندري كيفية أخذ هذا اخلمسمن الذهب والفضة التي مىض 

إذا كان هذا الذهب وهذه الفضة قد أتيا من ربح التجارة فينبغي أال يوجب فيهام 
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دون أن حيدد ما إذا كانا  ,ألنه أوجبه عىل الذهب والفضة اللذين بقيا سنة ,اخلمس
طه الوحيد أن يمر بل رش ,بصورة سبائك أو عملة مسكوكة أو وسائل للزينة أو أواين

واألعجب من كل ذلك أن كاتب هذه الرسالة الذي  !عليهام سنة حتى يشملهام اخلمس
وخصه بالذهب والفضة  )هـ ٢٢٠سنة (أوجب يف بداية رسالته اخلمس يف هذا العام 

 :يبدو أنه ندم عىل عفوه عن سائر األشياء ألنه قال فيام بعد ,اللذين مىض عليهام سنة
ا الْ « مَّ

َ
: ثم استشهد باآلية الكريمة ,»َغَنائُِم والَْفَوائُِد َفيِهَ َواِجَبٌة َعلَْيِهْم يِف لُكِّ َخمَفأ
ِ ُخَُسهُ ﴿ َّ ِ نَّ 

َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ تدل عىل مطلبه وال  مع أهنا ال ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا

يعتربون الغنيمة يف اآلية  وقد سبق وأن ذكرنا أن عامة املفرسين وأرباب اللغة ,تتعلق به
األشياء التي يتم احلصول علها يف دار احلرب وال يعتربون أن الفوائد واألرباح 

 ,إلثبات اخلمس يف الفوائد واألرباح ,بل يتمسكون ,مشمولة بآية اخلمس هذه
إضافة إىل  –إن كاتب هذه الرسالة يريد أن يأخذ اخلمس  .باألخبار واألحاديث
ثم يفرس الغنائم  ,من الغنائم والفوائد –ذين مىض عليهام سنة الذهب والفضة الل

والَْغَنائُِم والَْفَوائُِد يَرمَْحَُك اُهللا َفيِهَ الَْغنِيَمُة َفْغَنُمَها الَمْرُء والَْفائَِدةُ « :والفوائد بقوله
إذا ف ?وال ندري ما مقصوده هنا من الغنيمة التي يغنمها املرء .إىل آخر كالمه »يُِفيُدَها

كان مقصوده غنائم احلرب فال يشملها اخلمس كل سنة وإذا كان مقصوده املعادن 
والكنوز والغوص فليس من رشطها ميض السنة بل بمجرد أن يعزل منها املؤونة أي 
يقتطعها منها فإن اخلمس يشمل ما بقي يف أي وقت كان وال يشرتط فيها بلوغ نصاب 

ف الغنيمة إال ب .الزكاة ليس  ?ولكن ما هو الذي يغنمه »َفْغَنُمَها الَمْرءُ « :قولهفهو مل يعرِّ
 :ثم يقول?دون أن يبني مقصوده من ذلك »والَْفائَِدةُ يُِفيُدَها« :ثم يقول !معلوماً 

ِي َال حُيْتََسُب ِمْن « َّ نَْساِن الَّيِت لََها َخَطٌر َعِظيٌم والِْمريَاُث ا نَْساِن لِْإلِ ِ
ْ

واجَلائَِزةُ ِمَن اإل
ُ َلرْيِ  َ ُ وِمْثُل َماٍل يُْؤَخُذ َال ُفْعَرُف  ُ ٍب وَال ابٍْن وِمْثُل َعُدوٍّ يُْصَطلَُم َفُيْؤَخُذ َما

َ
 أ

ِميَِّة الَْفَسَقةِ  ْمَواِل اخلُرَّ
َ
فهو  »َصاِحُبُه وِمْن رَضِْب َما َصاَر إىَِل َقْوٍم ِمْن َمَوايِلَّ ِمْن أ

داية الرسالة مل يطلب اخلمس إال يف يف حني أنه يف ب !!!يطالب بجميع هذه األمور
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أما هنا فإنه يطلب اخلمس من الغنائم والفوائد من  ,الذهب والفضة اللذين بقيا عاماً 
كل نوع ومن كل يشء ومن املؤونة ومن اجلائزة التي تعطى لشخص وتكون قيمتها 

م عظيمة أو املرياث الذي ال  !!!يَّةحيتسب أو املال الذي ال يعرف صاحبه وأموال اخلرَّ
ْ « :يكتفي بخمسها ألنه يقول وال َ ٌء ِمْن َذلَِك َفلُْيوِصْل إىَِل َوكِييِل  َفَمْن اَكَن ِعْنَدهُ 

ِ ولَْو َنْعَد ِحنٍي  ِ يَصا ْد ِإلِ ِة َفْلَيَتَعمَّ قَّ يقول الكاتب يف آخر  !»وَمْن اَكَن نَاثِياً بَِعيَد الشُّ
وِجُب ِمَن الْ « :رسالته

ُ
ِي أ َّ ا ا مَّ

َ
ْن َفأ ُدِس ِممَّ َياِع يِف لُكِّ َخٍم َفُهَو نِْصُف السُّ ِت والضِّ َغالَّ

َيُقوُم بَِمُئونَتِِه َفلَيَْس َعلَْيِه نِْصُف   اَكنَْت َضْيَعُتُه َيُقوُم بَِمُئونَتِِه وَمْن اَكنَْت َضْيَعُتُه َال 
أهنا هي نصف السدس هذا لنفسه أما  وال ندري هل يريد .»ُسُدٍس وَال َلرْيُ َذلَِك 

اَكَة الَّيِت « :الزكاة التي حتدث عنها يف بداية رسالته حني قال وِجُب َعلَْيِهْم إِالَّ الزَّ
ُ
وَال أ

ويبدو أن هذا هو قصده ألنه طالب بواحد من اثني عرش  ?!.»َفَرَضَها اُهللا َعلَْيِهمْ 
 ولعله أراد القول إنه سيفعل يف ,يف حني أن اخلمس واحد من مخسة )نصف السدس(

   .هذه السنة يف أمر اخلمس هكذا مع أن العبارة ال تدل عىل ذلك
َيُهْم بَِما َفَعلُْت يِف َخيِم َهَذا ِمْن « :ورغم أنه قال يف رسالته َزكِّ

ُ
َرُهْم وأ َطهِّ

ُ
ْن أ

َ
ْحَبْبُت أ

َ
َفأ

ْمِر اخلُُمِس 
َ
وَْجْبُت َعلَْيِهُم اخلُُمَس يِف سَ « :إال أنه قال بعد ذلك »أ

َ
ِ وإِغََّما أ    !»نيَِت َهِذه

فكام يظهر يفوق هذا احلديث يف ضعفه واضطرابه وهتافته مجيع األحاديث األخرى املذكورة 
   .واإلشكاالت الواردة عليه كثرية إىل درجة ال يوجد نظريها يف أي حديث أخر !يف الباب

» امنمنتقى اجل«يف كتابه  ,ابن الشهيد الثاين ,وقد ذكر املرحوم الشيخ حسن بن زين الدين
أو قبوله  )أوجبُت (بعض هذه اإلشكاالت كإشكاله عىل عبارة قول اإلمام  )٤١ص, ٢ج(

كام أورد  .أن ما ذكره مل يكن كافياً   ثم حاول اإلجابة عن هذه اإلشكاالت إال ,لنصف السدس
ق السبزواري إشكاالت نظري ما ذكرناه أعاله عىل هذا احلديث ثم عمد إىل  املرحوم املحقِّ

رغم أن رواية عيل بن مهزيار « :أما صاحب املدارك فقال .وجه والتأويالت هلاالتامس األ
لكن يف رأينا إن اإلشكاالت الواردة عىل الرواية أكثر مما  .»معتربة سندًا إال أهنا مرتوكة الظاهر

   .كام أن ما ذكروه من توجيهات مل يكن وافيًا لرفع تلك اإلشكاالت ,ذكره أولئك األجالء
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الً من كل هذا السعي واملحاوالت التي يبذلوهنا لتوجيه مثل هذه األحاديث بد ,وليتهم
 ص ليتهم يقومون بعرضها عىل القرآن الكريم وسنة رسول اهللا ,ظاهرة الكذب والبطالن

فأين نجد يف كتاب اهللا وسنة رسوله العملية ? القطعيَّة واملتواترة لريوا إن كانا يؤيداهنا أم ال
لشخٍص أو إماٍم أو غريه حتى يطالب مرة بخمس الذهب والفضة التي  تعيني مثل هذا احلق

مىض عليها عام وأخرى بخمس الغنائم والفوائد واجلوائز ذات اخلطر واملرياث ممن ال حيتسب 
صاحب له واألموال العائدة من اخلرمية إىل الشيعة أو  واملال املأخوذ من الظلمة واملال الذي ال

   ?املزارع واملداخيل يطالب بنصف سدس إيرادات
كان قد رحل عن الدنيا قبل سنة من كتابة الرسالة  − يف هذا احلديث  − خاصة أن اإلمام 

هـ ذاهتا فكيف يعطي تعليامت لشيعته أن يعزموا ٢٢٠ولو فرضنا أنه تويف يف سنة  !!املنسوبة إليه
ة فقد يكون ذلك بعد عىل أن يوصلوا هذه األموال إىل وكيله يف املستقبل دون حتديد ملدة زمني

فلو فرضنا أن اإلمام ُقتِل أو مات فامذا سيكون تكليف الشيعة مع هذا  ?!سنتني أو عرش سنوات
َ يف تلك السنة ذاهتا أو يف السنة التي قبلها ?!الوكيل فهل ينعزل الوكيل  :وإذا كان اإلمام قد ُتُويفِّ

عى  ?كلها هوأم يأ ?ويف حال عزله فإىل من ُتعطى األموال ?بذلك أم ال كام  –اللهم إال أن ُيدَّ
  !أن اإلمام حلل له كل ما كان بني يديه – )عّيل بن مهزيار(اّدعى هذا الوكيل أي 

أي أرباح (أيًا كان املستنبط من هذا احلديث فإن نتيجته هي أن مخس أرباح املكاسب 
 ح التجاراتواألمتعة واألواين والدواب واخلدم ورب املكاسب وما كان من ربح البضائع

ْنَساِن و غالت املزارعو ْنَساِن لِْإلِ الغنائم التي َيْغنَُمَها املَْرُء َواْلَفواِئُد التي ُيِفيُدَها واْجلَاِئَزُة ِمَن اْإلِ
تِي َهلَا َخَطٌر َعظِيمٌ  واملَِْرياُث الَِّذي يأيت للشخص من حيث ال حيتسب  −  ?ومل يبني مقدارها − الَّ

ُيْؤَخُذ َال ُيْعَرُف َلُه  الواألموال التي ُتؤخذ من َعُدوٍّ واملَ  )نٍب أو االبَغْريِ اإلرث من األَ (
ِميَِّة اْلَفَسَقةِ   !!!كلها مال اإلمام وحّقه ,َصاِحُبُه واألموال التي جاءت إىل الشيعة ِمْن َأْمَواِل اخلُرَّ

  ?!خرين بذلكوعىل فرض أهنا ماله فعًال فام عالقة اآل !!?أحد يعلم ال ?وألي سبب ?ملاذا
  وقد أورد املقدس األردبييل بعض اإلشكاالت عىل هذه الرواية فقال: 

ٌة خمالفٌة للمذهب مع اضطراٍب وقصوٍر عن داللتها علی مذهبه لَِعدِم ريثكاٌم كها أحيوف«
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اِة علی الّظاِهر وداللِة ُصدوِر اخلَِرب علی سقوط كِه إَلی الزريًا وُرجوِع ضمحيِر اخلُمِس رصكذ
ِة َمَع َحوِل احلَولِ يمِس عن الشاخلُ    ...».عِة وَقرصها َعلی الّذهِب والِفضَّ

إلثبات  ونيتمسكو يرصون عىل وجوب اخلمس يف أرباح املكاسب وال ينقيض العجب ممن
  ذلك برواية تدل عىل خالف مقصودهم! 

  يقول املقدَّس األردبييل يف هذا الصدد:
  .»ءٍ ُن االستدالُل بِه علی يشكميال ُث يوباجلُملِة, هذا اخلُرب مضطرٌب بح«

  ثم أورد إشكاالت أخرى عىل هذه الرواية, من ذلك قوله مثًال:
  .»ليس من املعلوم من هو املُخاَطب يف هذه الرسالة«

من األحاديث التي تدل عىل وجوب اخلُمس يف أرباح املكاسب وأن هذا  :احلديث اخلامس٢
يف هذا » وسائل الشيعة«هو ثامن حديث [أورده احلّر العامّيل] يف  ,اصٌّ باإلمام فقطاخلُمس خ

فقط  )١٢٢ص, ٤ج(» التهذيب«وباملناسبة هو حديث مل يروه إال الشيخ الطويس يف  ,الباب
  :ونصه !وال وجود له يف سائر كتب احلديث أو الفقه

ِد بِْن احُلَسنْيِ َقْن َقْبِد اهللاِ بْ « يِمِّ َقْن َقْبِد اهللاِ بِْن ِسَناٍن َقاَل َقْن حُمَمَّ  :ِن الَْقاِسِم احَلرْضَ
بُو َقْبِد اهللاِ 

َ
وِ اْكتََسَب  :÷َقاَل أ

َ
َصاَب لَِفاِطَمَة  ،بَلَ لُكِّ اْمرٍِئ َغنَِم أ

َ
ا أ  ‘اخلُُمُس ِممَّ

يَّتَِها احُلَجِج بَلَ اجَّاِس و ْمَرَها ِمْن َنْعِدَها ِمْن ُذرِّ
َ
ًة يََضُعونَُه َحْيُث  لَِمْن ييَِل أ َفَذاَك لَـُهْم َخاصَّ

َِخيُط َقِميصاً خِبَْمَسِة َدَواغِيَق َفلََنا ِمْنَها َدانٌِق  َ َّ اخَليَّاُط  َدَقُة َح إِالَّ  َشاُءوا إِْذ َحُرَم َعلَْيِهُم الصَّ
ْحلَلَْنا ِمْن ِشيَعتَِنا حِكَِطيَب لَُهْم بِِه الِوَالَدةُ 

َ
ْ إِنَُّه لَ  .َمْن أ َ ْقَظَم  يَْس ِمْن 

َ
ٍء ِعْنَد اهللاِ يَْوَم الِقَياَمِة أ

نَا َُقوُم َصاِحُب اخلُُمِس َفَيُقوُل  .ِمَن الزِّ َ نِيُحوا !يَا َربِّ  :إِنَُّه 
ُ
  .»َسْل َهُؤَالءِ بَِما أ
ج عىل متنه كي نتبني  ,بدايًة سندرس هذا احلديث من حيث سنده كي تظهر لنا قيمته ثم نعرِّ

                                                 
ِجمُ . (٣١٥ ص ,٤  , ججممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان املقدس األردبييل, −١  )املَُرتْ
ِجمُ . (٣١٦, ص ٤, ج املصدر نفسه −٢  )املَُرتْ
 .١٢٢ , ص٤ج, هتذيب األحكام, الشيخ الطويس −٣
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  .ود منهاملقص
بالنسبة إىل رواة احلديث سنرصف النظر عن دراسة سائر رجل السند ونكتفي بدراسة أحد ٣

ِميُّ «رجال السند وهو  ألن سوء حاله وشناعتها تكفي لبيان سقوط  »َعْبُد اهللاِ ْبُن اْلَقاِسِم احلَْرضَ
كام  ,ألن احلديث يتبع أخس رجاله ,اتهاحلديث عن احلجية وتغني عن معرفة أحوال بقية رو

  !تتبع النتيجة أخس املقدمات
كويف  :عبد اهللا بن القاسم احلرضمي« :بعد أن اعتربه ابن الغضائري واقفيًا قال عنه −١

  .»ضعيف أيضًا غال متهافت ال ارتفاع به
عبد اهللا « :وبعد أن ذكر النجايش يف رجاله عبارة ابن الغضائري تلك عقَّب عليها بقوله −٢

اب ,بن القاسم احلرضمي املعروف بالبطل ال و ال خري فيه ,يروي عن الغالة ,غال ,كذَّ
  .»ُيْعَتدُّ بروايته

عبد اهللا بن القاسم « :»اخلالصة«وقال عنه العالمة احلّيل يف القسم الثاين من كتابه  −٣
ابًا روى عن واقفيٌّ وهو ُيعرف بالبطل وكان كذَّ  ÷احلرضمي من أصحاب الكاظم 
  .»وال ُيرتفع به ,ء ليس بشـيو الغالة ال خري فيه وال ُيْعَتدُّ بروايته

  :املتن ناحيةأما من 
إذا كان هذا اخلمس حقَّ احلجج عىل الناس بسبب كون الصدقة حمرمة عليهم فهذا  – ٤

كام يدل عىل ذلك كتاب اهللا  ,معناه أن الصدقة عىل غري احلجج من بني هاشم حالل
ما اشُتِهر بأن الصدقة حرام  ,إذن .‡وتؤيده أحاديث أهل البيت  ص سرية رسولهو

  .عىل كل بني هاشم باطل وغري صحيح
َِخيُط َقِميصاً خِبَْمَسِة َدَواغِيَق َفلََنا ِمْنَها َدانٌِق « :أنه احلديث هذا يف جاء – ٥ َ َّ اخَليَّاُط  َح

                                                 
ِجُم)٣٥ص  , ٤ج  ,الغضائري  ابن  رجال −١  . (املَُرتْ

ِجمُ ٢٢٦النجايش, رجال النجايش, ص  −٢  ). (املَُرتْ
ِجُم)٢٣٦العالمة احليل, خالصة األقوال يف معرفة أحوال الرجال, ص  −٣  . (املَُرتْ
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ْحلَلَْنا ِمْن ِشيَعتَِنا حِكَ 
َ
يف هذه اجلملة يظهر لنا حكامن  .»ِطيَب لَـُهْم بِِه الِوَالَدةُ إِالَّ َمْن أ

  :خيالفان رأي فقهاء اخلمس وفتاوهيم
ة يتعلَّق فقط بغنائم احلرب التي كان  :األول أهنم يقولون إن اخلمس الذي حلَّله األئمَّ

به  فإذا كان كذلك فمعناه أن اخلياط الذي خياط ,بعض الشيعة يستفيدون منها أحياناً 
القميص الذي سعره مخسة دوانيق ولإلمام منه دانق واحد إنام هو أيضًا من مخس غنائم 

ويصل إىل  ‘وظاهر احلديث هو أن هذا اخلمس الذي هو حق فاطمة  ,احلرب
  .ذريتها إنام هو مخس غنائم احلرب ذاته

لدهم يقول الفقهاء القائلون باخلمس أن ما حلله األئمة لشيعتهم كي يطيب مو :الثاين
  .إنام هو اإلماء التي تؤخذ من غنائم اخلمس وتصل ليد الشيعة
فالكالم هنا عن اخلياط  ,ولكن هذا احلديث واألحاديث األخرى ختالف هذا املّدعى
مما يعني أن أدنى يشء مما  ,الذي خياط به القميص والذي ال تتجاوز قيمته مخسة دوانيق

ال كالم هنا عن اإلماء وأمثاهلا بل كل  ,إذن .لهال ُيعَتنى به وحتى أعظم يشء قد تمَّ حتلي
يشء يشمله اخلمس فهو للشيعة حالل كام تؤيد أحاديث التحليل الكثرية هذا املعنى 

قه   .وُتصدِّ
نَاليس هناك ذنب « أنه احلديث هذا يف ادُِّعي – ٧ ْقَظَم ِعْنَد اهللاِ يَْوَم الِقَياَمِة ِمَن الزِّ

َ
 .»أ

عقوق الوالدين أعظم و هللا وقتل النفس املحرمة بغري حقفليت شعري أليس الرشك با
  ??!حرمًة وأشّد عند اهللا من الزنا بنصِّ كتاب اهللا وكام تدل عليه كثري من األحاديث

كام ال نجد  !رغم كل أمهيته وعظمته ‘ال نجد يف كتاب اهللا أثرًا هلذا احلق لفاطمة  −٨
د املطالبة بمثل هذا احلق إذا مل يكن فام هو مستن ,ص مثل هذا احلق يف سنة رسول اهللا
  !?عليه دليل من الكتاب والسنة

َسْل َهُؤَالِء بَِم  !َيا َربِّ  :َيُقوُم َصاِحُبه يوَم القيامِة َفَيُقوُل (مثل هذا احلق الذي  −٩
وا يوم القيامة قائلني ?)استباحوه تفضل وبني  :يمكن أن ُيَقال بشأنه أن للناس أن يردُّ
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  ?!طالب هبذا احلقلنا بأي دليل ت
فإن من اليقني أنه لن تتم  ,كاملو ملا كان حمرض اهللا تعاىل يوم القيامة حمرض عدل مطلق – ١٠

بل عىل  .ألن العقاب بال بيان قبيٌح  ,املؤاخذة عىل أي أمر ليس عليه دليل واضٌح وقاطعٌ 
العكس جيب عىل من يأخذون مثل هذا املال من الناس دون دليل واضح وقطعيٍّ 

يتّرصفون به كالترصف بامل الكافر احلريب أن يعدوا جوابًا يقولونه يف حمرض العدل و
  .إن كانوا يؤمنون حقًا بذلك اليوم ,اإللـهي يف ذلك اليوم العظيم

فبمعزل عن ضعف سند هذا احلديث وعدم صحته وبرصف النظر عن متنه املضطرب 
الذي ذكر هذا » وسائل الشيعة«والالمعقول فإن ما يدل عليه احلديث خمالف لرأي صاحب 

ألن روح احلديث  ,احلديث إىل جانب األحاديث الدالة عىل وجوب اخلمس يف أرباح املكاسب
وليس إىل أرباح  ‘ناظرة إىل مخس غنائم احلرب التي يمكن أن ُيقال أن فيها حق لفاطمة 

وعىل  !لها للشيعةحتلي − كام جاء يف أحاديث عديدة أخرى  –املكاسب التي جاء يف هذا احلديث 
كل حال لو ثبت يشء أو حق هبذا احلديث رغم كل نقاط الضعف والنقص التي فيه فإنه 

   .سيكون لإلمام من ذرية فاطمة واحلجج عىل الناس فقط وال يثبت لغريهم فيه أيَّ نصيب
  :تلخيص واستنتاج

عرشة لقد تبني من خالل التحقيق يف متن وأسانيد هذه األحاديث اخلمسة من أصل  
أهنا مجيعًا ضعيفة وال تستحق االعتناء هبا وقد  ,أحاديث يف موضوع مخس أرباح املكاسب

رواها أشخاص وصفتهم كتب الرجال بالكذابني والغالة أو الضعفاء أو احلمقى واعتربوا 
الذي يرجع معظم أحاديث » عيل بن مهزيار«وبطلهم وزعيمهم هو  ,روايتهم غري موثوقة
بهة كبرية تدور حول رواياته ألن له يف وضعها مصلحة وفائدة كبرية إذ إنه اخلمس إليه وثمة ش

   .ادعى بعد مجعه لألموال باسم اإلمام أن اإلمام حللها له مجيعاً 
وعىل فرض التسليم بصحة تلك األحاديث املوضوعة فإن غاية ما تثبته هو أن مخس أرباح 

يه خالفًا ملا يقول به الفقهاء من أن املكاسب خاص باإلمام وليس لسائر بني هاشم أي حظ ف
وبالتايل فاألمر الرائج واجلاري يف زمننا ليس عليه أي دليل أو  .لبني هاشم سهم يف هذا اخلمس
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وحقًا إن اإلنسان ليتحري بأي جرأة يأخذه هؤالء القوم هذا املال  .مستند من كتاب أو سنة
املكاسب فإنه مع غياب هذا اإلمام وعدم  ألنه لو فرضنا أن اإلمام له سهم من أرباح ?ويأكلونه

كيف جيرؤ هؤالء عىل أخذه وأكله حالالً  ,حضوره وما ورد عنه من حتليل هذا السهم للشيعة
كحليب أمهم ويرصفونه يف الغالب بشكل مرسف ويعطونه ألشخاص يقومون بنرش  زالالً 

الذي جاء هبذا  ص مثل هذه األكاذيب ويصورون دين اهللا بصورة لو رآه فيها رسول اهللا
وإنك لتجد أن ذلك اخلطاب اإلهلي للمؤمنني املشوب بالتحذير والعتاب جيد  !ملا عرفه ,الدين
   : املسلمني مصداقًا كامًال وتامًا وذلك قوله تعاىلنياليوم ب
ُكلُو﴿

ۡ
ۡحَبارِ َوٱلرُّۡهَباِن َلَأ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنَّ َكثِٗيا ّمَِن ٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡمَوَٰل ٱلَّاِس بِٱۡلَبِٰطِل َيٰٓ

َ
َن أ

 ِ َّ وَن َعن َسبِيِل ٱ    .]٣٤: [التوبة ﴾َوَيُصدُّ
إن نظرة عميقة إىل وضع كثري من علامء الشيعة تبني أهنم مصداق واضح هلذه اآلية الكريمة 

   .املتلوث بالرشكيف جمتمعنا 

 مخس أرباح املكاسب خاص باإلمام  − ٢
الذي » وسائل الشيعة«حممد بن احلسن احلر العاميل يف كتابه  كام ذكرنا سابقًا أورد الشيخ
[َباب ُوُجوِب اْخلُُمِس فِيَام َيْفُضُل  :عرشة أحاديث حتت عنوان ,مجع فيه كل أحاديث األحكام

َراَعاِت َونَ  نَاَعاِت َوالزِّ نَِة َلُه َولِِعَيالِِه ِمْن َأْرَباِح التَِّجاَراِت َوالصِّ ْحِوَها َوَأنَّ ُمخَُس َعْن َمُئوَنِة السَّ
ة] َماِم َخاصَّ   .َذلَِك لِْإلِ

وقد حمَّْصنا مخسة من تلك األحاديث وتبني أهنا غري صحيحة وال تتمتع بأي قيمة أو اعتبار 
وعىل فرض التسليم  ,طبقًا لقواعد كتب الدراية وملا ذكره علامء الرجال يف أحوال الرواة

  .ام خاصةبصحتها فإهنا ُتثبت وجوب ذلك السهم لإلم
أما األحاديث اخلمسة األخرى فهي يف الواقع نظري األحاديث سابقة الذكر من حيث 

ولكن ملا  ,كل ما يف األمر أهنا تنّص عىل اخلمس يف أرباح املكاسب بشكل عام ,سندها ومتنها
كان هذا اخلمس خاصًا باإلمام فإن هذه األحاديث يف الواقع متممة لألحاديث السابقة 
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 متعلق األرباح مخس أن ُتثبت إنام –إذا ثبتت صحتها وثبت مّدعاها  −وكلها  ومكملة هلا
   .فيه حق أي لغريه وليس فقط باإلمام

   :واليكم هذه األحاديث اخلمسة األخرى
» التهذيب«حديٌث رواه الشيخ الطويس وحده أيضًا يف كتابيه  ) احلديث األول:١

وهو حديٌث ال اعتبار له يف  )بطل ُمخْس أرباح املكاسب( »َعِيلِّ ْبِن َمْهِزَيارَ «عن  »واالستبصار«
 :رأي سائر الفقهاء واملحدثني قبل الشيخ الطويس لذا مل يأتوا بحديثه يف كتبهم ومسانيدهم

ْشَعرِيِّ «
َ
ِد بِْن احَلَسِن األ ِّ بِْن َمْهِزيَاَر َقْن حُمَمَّ ِ َجْعَفٍر َقْن يلَعِ

َ
 :َقاَل َسْعُد ْنُن َقْبِد اهللاِ َقْن أ

 ِ ِ َجْعَفٍر اخكَّا
َ
ْصَحابَِنا إىَِل أ

َ
عَ  ÷َكَتَب َنْعُض أ

َ
ىِي َعِن اخلُُمِس أ ْخرِبْ

َ
ىَل مَجِيِع َما يَْسَتِفيُد ـأ

نَّاِع  وِب وبَلَ الصُّ ُ هِ  ؟وَكْيَف َذلَِك  ؟الرَُّجُل ِمْن َقلِيٍل وَكثرٍِي ِمْن مَجِيِع الرضُّ اخلُُمُس  :َفَكَتَب خِبَطِّ
  .»َمُئونَةِ َنْعَد ال

  :هذا احلديث مردود وال يستحق االعتناء به لعدة جهات
الذي بيَّنَّا خالل حتليلنا » األشعريُّ َسْعُد ْبُن َعْبِد اهللاِ «أول رواته  :من ناحية سنده − ألف

َعِيلِّ ْبِن «نقول شيئًا بشأن ولن  ,لرواة أسانيد ما سبق من أخبار أنه ليس بثَِقٍة لدى أئمة الرجال
فإن  ,ألنه رغم مجيع األيامن التي أقسموها بشأن وثاقته )بطل مخس أرباح الكاسب(» ْهِزَيارَ مَ 

ِد ْبِن اَحلَسِن «وعيلٌّ بن مهزيار هذا روى احلديث عن  .سلوكه يفعالمات التهمة ظاهرة  ُحمَمَّ
وإليكم  .الفهو جمهول احل ,الذي ال نعلم عن حاله شيئًا حلسن احلظ أو لسوء احلظ» األَْشَعِريِّ 

  :ما قالوا بشأنه
عىل صحة احلديث  »اإلرشاد«أشكل املرحوم املقدَّس األردبييل يف رشحه عىل  :األول

أي عدم معرفة هويته ( لعدم ظهور حممد بن احلسن األشعري ,ويف الصحة تأمل« :فقال
                                                 

 .٥٥, ص٢ج, واالستبصار; ١٠٢, ص٤ج, األحكام هتذيب ,الشيخ الطويس −١

ق أمحد األردبييل  »جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان«وهو الرشح املسمى:  −٢ للفقيه املحقِّ
يف الفقه.  »إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن«فيه كتاب العالمة احليل املوسوم بـ هـ) الذي رشح ٩٩٣(

ِجُم)   (املَُرتْ
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د نقله عنه َوُبعْ  ,الصفار لوقوع نقل ابن مهزيار عنه )حممد بن احلسن( :د كونهـويبع ),وحاله
هبذا  )أي شهرة حممد بن احلسن الصفار(مع عدم شهرته  ,)ألن ابن مهزيار متقدم عىل الصفار(

 :وهلذا ما قال يف املختلف ,بل يكتفي بابن احلسن أو الصفار ),أي بلقب األشعري( اللقب
أيضًا والداللة « :ثم قال املرحوم املقدس األردبييل ),»رواية حممد( :بل قال )صحيحة حممد(

ح بمراد القائل »وهو ظاهر ,غري رصحية فال ُيدرى  ,أي أن داللة الرواية غري واضحة وال ُترصِّ
  ?.ما قصده
فألن راوهيا وهو  ,وأما الرواية الثالثة« :أيضًا ذيل هذه الرواية قال صاحب املدارك :الثاين

  .»فال يمكن التعويل عىل روايته ,حممد بن احلسن األشعري جمهول
» حممد بن احلسن األشعري» «ذخرية املعاد«عدَّ املرحوم املحقق السبزواري يف كتابه  :الثالث

وُيضاف إىل ذلك أن هذا الراوي الذي  .جمهوالً واعترب هذه الرواية مردودة نظرًا جلهالة راوهيا
ى فحت !»..كتب بعض أصحابنا« :هو جمهول يف حد ذاته روى روايته عن جمهولني أيضًا بقوله

ة ,لو نجا هذا احلديث من جهالة راويه   .لكان بسبب هذا اإلرسال حديثًا مرسًال ال تقوم به حجَّ
   :أما من ناحية متن احلديثب: 

ألن السائل سأل عن كيفية  ,هذا احلديث ناقص أيضًا من حيث متنه وال يدّل عىل املطلوب
ولكن اإلجابة  ,الصناعات مخس مجيع ما يستفيد الرجل من قليل وكثري من مجيع الرضوب ومن

فاإلجابة  ,مع أن السؤال مل يكن عن املؤونة وكيفيتها )!اخلمس بعد املؤونة(اقترصت عىل عبارة 
وما املقصود من اخلمس بعد  )?من مجيع الرضوب( :فام معنى !مل ُتِعر سؤال السائل أي انتباه

                                                 
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة املقدس األردبييل, جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد  األذهان, قم:  −١

ِجُم)٣١٣−٣١٢, ص٤هـ, ج١٤٠٥, جلامعة املدرسني بقم  . (املَُرتْ

مدارك األحكام يف رشح «هـ) مؤلف كتاب: ١٠٠٩ (ق السيد حممد بن عيل املوسوي العاميل الفقيه املحقِّ  أي −٢
ِجُم) »رشائع اإلسالم  الذي رشح فيه كتاب رشائع اإلسالم للمحقق احلّيل. (املَُرتْ

ياء الرتاث, السيد حممد العاميل, مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم, نرش قم, مؤسسة آل البيت إلح −٣
ِجُم)٣٨٢,  ص ٥هـ, ج١٤١٠  . (املَُرتْ
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أم مؤونة ما استفاده من  ?هل مؤونة الشخص وعائلته يف كل السنة ?فأي مؤونة هي ?املؤونة
اللهم إال أن ُيقال إنه كان هناك بني السائل  !كل هذا مل توضحه الرواية ?كسب وجتارة ومعدن

فإذا كان كذلك فام عالقة اآلخرين باملوضوع وكيف يمكن التمسك بمثل  ,واملسؤول تفاهم
   ?هذا الكالم املبهم واالستناد إليه كدليل عىل حكم رشعي

يف هذا الباب وقد رواه » وسائل الشيعة«وهو احلديث السادس يف  :يناحلديث الثا )٢
ِ ُقَمرْيٍ َعِن « :»الكايف«الُكَلْينِّي يف 

َ
نِيِه [إبراهيم بن هاشم] َعِن ابِْن أ

َ
ِّ بِْن إِبَْراِهيَم َقْن أ َقْن يلَعِ

بَا احَلَسِن  :احُلَسنْيِ بِْن ُقْثَماَن َقْن َسَماَعَة َقاَل 
َ
لُْت أ

َ
يِف لُكِّ َما  :َفَقاَل  ؟َعِن اخلُُمِس  ÷َسأ

ْو َكثرِيٍ 
َ
َفاَد اجَّاُس ِمْن َقلِيٍل أ

َ
  .»أ

  :يف هذا احلديث أيضًا إشكاالت يف متنه وسنده
 :سنده ناحيةأما من أ: 

أحد الرواة يف سند احلديث والذي مل يوثِّقه عامة أئمة » إبراهيم بن هاشم«فبمعزٍل عن  
الذي قال عنه أئمة الرجال » َسَامَعُة بُن َمْهران« ٤تصل باملعصوم هوفإن راوي احلديث امل ,الرجال
  :ما ييل

  .وملا مل يكن إماميًا مل تكن روايته صحيحةً  ,اعتربه الشيخ الطويس واقفياً  −أوًال 
ا جيب م«يف باب  ,»من ال حيرضه الفقيه«قال عنه املرحوم الشيخ الصدوق يف كتابه  − ثانًيا

نَُّه « :»عىل من أفطر أو جامع يف شهر رمضان
َ
وَْجَب َعلَْيِه الَقَضاَء ِأل

َ
ِي أ َّ رَبِ ا

َ ْفيِت بِاخلْ
ُ
َوَال أ

والواقفي هو من وقف يف اإلمامة عىل اإلمام موسى  .»رَِوايَُة َسَماَعَة بِْن ِمْهَراَن َواَكَن َواقِِفّياً 
  .وأنكر إمامة األئمة من بعده ÷الكاظم 
هـ وبالتايل فروايته عن ١٤٥تويف سنة » أمحد بن احلسني«ذكر ابن الغضائري أن  −لًثاثا

ألن اإلمام الصادق كان حيًا يف ذلك الوقت وكان هو  ,حرضة اإلمام موسى بن جعفر ال تصحُّ 
ومل يكن من املعهود أن يرجع أحد يف الفتيا إىل  ,اإلمام املتَّبع ومرجع الناس من اخلاصة والعامَّة

أيب «أضف إىل ذلك أن لقب  .÷ مع وجود وحضور اإلمام الصادق ÷ إلمام الكاظما
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إذن هناك شك يف صحة هذه  .بعد ÷ مل يكن قد اشتهر وعرف به حرضة الكاظم» احلسن
هبا   .الرواية من أساسها ألن التاريخ يكذِّ

ه ابن داود يف رجاله −رابًعا   .ولنيواقفيًا وذكره يف عداد املجروحني واملجه عدَّ
  .وقد وافق صاحُب املدارك الشيَخ الصدوَق يف عدم اعتداده هبذه الرواية − خامًسا
كان » َسَامَعَة ْبِن ِمْهَرانَ «أن » مقباس اهلداية«بعد أن اعترب العالمة املامقاين يف كتابه  −سادًسا
يف الدفاع عن الذي كان أستاذ املامقاين » الوحيد البهبهاين«نقل عن املرحوم  ,من الواقفة
مما يبني أن أئّمة  »وغري معلوم كفر هذا الشخص« :قوله ,السمعة وتطهريهم ئيالرجال سيِّ 

عدم علمهم  ,يف معرض الدفاع عنه ,نثم أبدى أولئك الرجاليو ,الرجال نزلوا به إىل حد الكفر
ي كانت وعىل كّل حال ملا كان أهم سبب لصريورة الشخص واقفيًا هي أكل األموال الت !بكفره

  .فإن مثل هذه الروايات مظنٌَّة للوضع والكذب ÷قد أخذت باسم اإلمام الكاظم 
فروع الكايف (مل ُيرَو هذا احلديث يف أيٍّ من الكتب احلديثية الفقهية األربعة  −سابًعا

وإذا كان قد ورد يف أصول الكايف فألن صاحب  )والتهذيب واالستبصار ومن ال حيرضه الفقيه
بل كان يرى أن اخلُمس خاصٌّ  ,مل يكن يعتقد بذلك اخلُمس الذي يقولون بهأصول الكايف 

ضمن رسده لسائر خواص األئمة وصفاهتم » احلّجة«لذا أتى هبذه الرواية يف كتاب  ,باإلمام
  .ومزاياهم

   :أما من ناحية متن احلديثب: 
س الغنائم هل مخ ?لقد سأل السائل اإلمام عن اخلمس ولكننا ال ندري أي مخس كان يقصد

وأمثاهلا أم  التي جيب إخراج كل ما يعود لإلنسان منها أم هو مخس املعادن والكنوز والغوص
 القدر املسلَّم به أنه ليس مخس املعادن والكنوز ?والزراعات مخس أرباح املكاسب والتجارات

                                                 
 .٤٦٠رجال ابن داود, ص  −١

 .٥٣٠املصدر نفسه, ص  −٢
 .٨٣ص ة, مقباس اهلداي, املامقاين −٣
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 .بقألن للمعادن والكنوز نصاب إذا وصلت إليه وجبت فيها الزكاة كام مرَّ رشحه فيام س
وكذلك ليس هو مخس املكاسب ألن مثل ذلك اخلمس مل يكن رائجًا ومعروفًا يف ذلك الزمن 

 !!!ومعظم األخبار الواردة بشأن مثل هذا اخلمس إّنام وردت عن عيل بن مهزيار ومن بعده
ألن الفرد البارز والظاهر  ,فالظاهر أن السؤال كان عن اخلمس املتعّلق بخمس الغنائم املعروف

ويف هذه الصورة يكون معنى احلديث  ,يتبادر للذهن مبارشًة هو مخس غنائم دار احلربالذي 
   .صحيحًا وإن كان سنده معلوالً وخمدوشاً 

أصول «فهو أيضًا منقوٌل عن  ,»وسائل الشيعة«واحلديث الثامن يف  :احلديث الثالث )٣
   :ة األربعةيهللحديث يف أي من كتب احلديث الفقللُكَلْينِّي وال وجود » الكايف

َ َقْن يَِزيَد َقاَل « ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ْصَحابَِنا َقْن أ

َ
ٍة ِمْن أ َكَتْبُت ُجِعلُْت لََك  :وََقْن ِعدَّ

َّ بِبََياِن َذلَِك ليَِكْ َال  ْن َيُمنَّ يلَعَ
َ
ْنَقاَك اُهللا أ

َ
يََك أ

ْ
َها َرأ ُكوَن الِفَداَء ُيَعلُِّميِن َما الَفائَِدةُ َوَما َحدُّ

َ
 أ

حْبَِها َْك يِف جِتَاَرٍة ِمْن رِ َ ِ ا يُِفيُد إ  ُمِقيماً بَلَ َحَراٍم َال َصَالَة يِل َوَال َصْوَم َفَكَتَب الَفائَِدةُ ِممَّ
ْو َجائَِزةٌ 

َ
  .»وََحْرٌث َنْعَد الَغَراِم أ

  :سند احلديثأ: متحيص 
ٍة ِمْن َأْصَحابِنَا« :ةألن يف أوله عبار ,سند هذا احلديث جمهول يف أوله ويف آخره  »َوَعْن ِعدَّ

ِد ْبِن ِعيَسى«ويف آخر السند  !?دون أن يبني لنا من هم بالضبط    :»َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ
ِد ْبِن ِعيَسى بن يزيد وهو جمهوٌل « :قال عنه املحقق السبزواري −أوًال    .»َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ
بل اعترب  , جمهوالً  ,رشحه هلذا احلديث يف »مرآة العقول«اعتربه املجليس يف  − ثانًيا

 ?ألننا ال ندري ملن كتب هذا الشخص املجهول رسالته )مضمراً (املكتوب إليه أيضًا جمهوالً 
ة أي دليل يدلنا عىل أن املكتوب إليه كان إمامًا أو غريه وإذا كان إمامًا فأي واحد من  ?فليس ثمَّ

   ?‡ األئمة املعصومني
  

                                                 
 .٤٤٦, ص١٩املجليس, مرآة العقول, ج −١
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  ديثب: متحيص متن احل
إْذ مل يتّم توضيح ماهّية تلك  ,كام أن مضمون الرسالة واإلجابة عليها كالمها جمهوالن
فكيف مل يبحث أحٌد  ?!صوم الفائدة التي يكون اجلاهل هبا مقيًام عىل حرام وال صالة له وال

حتى ذلك اليوم عن مسألة بذلك القدر من األمهية حتى جاء هذا السائل الراوي املجهول 
 ?!سؤوله املجهول أيضًا بكل ذلك التذلل والترضع أن يمن عليه ويعلمه تلك الفائدةليسأل م

وما حدها كي ال  ?وليس يف هذا السؤال كالم عن اخلمس وإنام سأل السائل عن الفائدة ما هي
فهذا السؤال واجلواب أقرب إىل مسألة الربا منه إىل مسألة اخلمس ألن الربا  ?يقيم عىل احلرام

وعىل كل  !!كون اإلقامة عليه إقامة يف احلرام وال ُتْبِقي للشخص صالًة وال صوماً هو الذي ت
حال فالرواية جمهولة ويف متنها سائل جمهول من مسؤول جمهول عن مسألة جمهولة حصل منه 

فهل يمكن أن تكون مثل هذه  !!فكلها جهالة يف جهالة يف جهالة !عىل إجابة جمهولة
هل هذا هو ذلك  ??!!للرشع املتني وأحكام دين اإلسالم املبني املجهوالت قاعدًة وأساساً 

نَزۡلَآ ﴿ :الدين الذي قال عنه اهللا تعاىل لنبيه
َ
ّبُِكۡم َوأ َها ٱلَّاُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهٰٞن ّمِن رَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

بِيٗنا    ?!]١٧٤: النساء[ ﴾١٧٤إَِلُۡكۡم نُوٗرا مُّ
بتجميع مثل تلك املجهوالت وتكويمها فوق بعضها  ال ندري ملاذا يقوم عباد اهللا هؤالء

   ?!ليت شعري ماذا كانوا يريدون من أرواح الناس وأمواهلم ?البعض
صحراء (هل يمكن أن يأخذ دين السامحة واليسـر الناَس إىل هذه األودية الصعبة 

ال هل يمكنه أن يكلِّف اإلنساَن بمثل هذا التكليف الشاق واألحكام التي  )?!املجاهيل
   ?!تطاق

  :ونصه »التهذيب«الطويس يف وهو حديث مل يروه سوى الشيخ  :احلديث الرابع )٥٤
لِْت َقاَل « يَّاِن بِْن الصَّ ٍد  :َعِن الرَّ ِ حُمَمَّ

َ
َّ يَا َمْوَالَي يِف  :÷َكَتْبُت إىَِل أ ِي جَيُِب يلَعَ َّ َما ا

ْرٍض يِف َقطِ 
َ
َ أ مَجَِة َهِذهِ الَقِطيَعةِ َغلَِّة َر

َ
نِيُعُه ِمْن أ

َ
ِ َعَمِن َسَمٍك َوَبْرِديٍّ َوقََصٍب أ  ؟يَعٍة يِل َو
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   .»جَيُِب َعلَْيَك فِيِه اخلُُمُس إِْن َشاَء اُهللا َيَعاىَل  :َفَكَتَب 
كام أن  .هذا احلديث هبذه الصورة التي ُرِوَي هبا حديٌث مرسٌل ألن سلسلة سنده منقطعة

ْلِت الرَّ « اِن ْبِن الصَّ بني إىل بالط العباسيني ومن رجال  »يَّ الراوي املتصل باملعصوم كان من املقرَّ
حكومة املأمون العبايس ومن البعيد أن يكون قد بقي عىل قيد احلياة حتى زمن إمامة حرضة 

   .÷ اإلمام احلسن العسكري
من أصحاب اإلمام اهلادي  واعتربه الشيخ الطويس أيضًا من أصحاب الرضا أحيانًا واعتربه

أحيانًا أخرى ومل يعتربه أي عامل من علامء الرجال من أصحاِب حرضة اإلمام  )عيل النقي(
   .÷ احلسن العسكري

كام أن متن احلديث قاٌرص عن إفادة تلك الداللة التي يبتغيها القائلون بوجوب اخلمس يف 
وقد قال صاحب املدارك يف  .اعيةألن الكالم فيه جاء عن األرايض اإلقط ,أرباح املكاسب

وإن −رمحه اهللا  −ألن الشيخ  ,وأما رواية الريان فهي جيدة السند« :تعليقه عىل هذه الرواية
لكنها قارصة من حيث  ,إال أن طريقه إليه يف الفهرست صحيٌح  ,رواها يف التهذيب عنه مرسالً 

وهري طائفة من أرض وهي عىل ما نصَّ عليه اجل ,الختصاصها باألرض القطيعة ,املتن
أناسًا من أعيان دولته  )الدوانيقي(املنصور  )أبو جعفر(أو حمالٌّ ببغداد أقطعها  ,اخلراج

فجاز أن  ,ومستحق اخلمس فيها غري مذكور ,كام ذكره يف القاموس ,ليعمروها ويسكنوها
   .انتهى »يكون غري مستحق الغنائم

وال عالقة هلا  ,األرايض فألهنا كانت إقطاعات يعني أنه إذا كان اخلمس واجبًا يف مثل تلك
وملا كانت تلك األرايض من األرايض املفتوحة عنوًة والتي ُتَعدُّ جزءًا من  ,بأرباح املكاسب

وعىل األقل فإن خراجها يتعلق ببيت املال وهو  ,غنائم احلرب ففائدهتا تتعلق بعامة املسلمني
ود اإلمام اخلراج أو مقدار اخلمس مما خيرج منها أي فربام كان مقص ,مخس ما خيرج منها أو أكثر

                                                 
 .١٣٩, ص٤جاألحكام,  هتذيب, الشيخ الطويس −١
ِجُم)٣٨٣−٣٨٢, ص ٥, ج ع اإلسالممدارك األحكام يف رشح رشائالسيد حممد العاميل,  −٢  . (املَُرتْ
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   ...من غنائم دار احلرب
فال عالقة للحديث بموضوع مخس أرباح املكاسب وال يمكن اعتباره حجًة  ,وعىل أي حال

   .قاطعًة يف أخذ أموال الناس
 َباُب  :واألخري يف هذا املوضوع هو احلديث العارش يف هذا الباب [أي احلديث اخلامس )٥

نَاَعاِت  نَِة َلُه َولِِعَيالِِه ِمْن َأْرَباِح التَِّجاَراِت َوالصِّ ُوُجوِب اخلُُمِس فِيَام َيْفُضُل َعْن َمُئوَنِة السَّ
َراَعاِت] يف   وهو حديث مل يروه أحٌد من أصحاب الكتب األربعة ,»وسائل الشيعة«َوالزِّ

» حممد بن إدريس احليل«نقله  بل )الكايف والتهذيب واالستبصار ومن ال حيرضه الفقيه(
ِّ بِْن حَمُْبوٍب «َغْقًال ِمْن « :»مستطرفات السـرائر«فقط يف كتابه  )هـ٥٩٨( ِد بِْن يلَعِ  »كَِتاِب حُمَمَّ

بَاِن بِْن ُقْثَمانَ 
َ
ِ ُقَمرْيٍ َقْن أ

َ
مْحََد بِْن ِهَالٍل َعِن ابِْن أ

َ
ِ  َقْن أ

َ
ِ بَِصرٍي َقْن أ

َ
 ÷َقْبِداهلِلِ  َقْن أ

وْ  :َقاَل 
َ
ليَْفْ ِدْرَهٍم أ

َ
ِْه َهِديًَّة َيْبلُُغ أ َ ِ ِْه َمْوَالهُ َوالُْمْنَقِطُع إ َ ِ ِْه يِف الرَُّجِل ُفْهِدي إ َ ِ ْو  َكَتْبُت إ

َ
قَلَّ أ

َ
أ

ْكرَثَ َهْل َعلَْيِه فِيَها اخلُُمُس 
َ
َوَعِن الرَُّجِل يَُكوُن يِف َدارِهِ  .اخلُُمُس يِف َذلَِك  :÷َفَكَتَب  ؟أ

 ْ َّ ُكلُُه الِعَياُل إِغََّما يَبِيُع ِمْنُه ال
ْ
ً َهْل  البُْسَتاُن فِيِه الَفاكَِهُة يَأ ْو مَخِْسنَي ِدْرَهما

َ
َء بِِمائَِة ِدْرَهٍم أ

َياِع  :َفَكَتَب  ؟َعلَْيِه اخلُُمُس  ا اَكْيُع َفَنَعْم ُهَو َكَسائِِر الضِّ مَّ
َ
كَِل َفَال وَأ

ُ
ا َما أ مَّ

َ
  .»أ

  :ديث يشهد ببطالنه من عدة وجوهإن متن هذا احل
كيف مل يكن أبو بصري الذي كان من األوتاد األربعة ومن خواّص أصحاب اإلمامني  −١

يعلم حتى ذلك احلني هل جيب اخلمس يف ثامر البستان الذي يكون يف  إالباقر والصادق 
ألئمة وملا لقي هذا مع أنه أدرك صحبة عدد من ا ?!جيب دار أحدهم ويأكل منه هو وعياله أم ال

ورغم ذلك كان جاهًال بتلك  ,حرضة الصادق بعد إمامته كان عمره قد جتاوز اخلمسني عاماً 
   !!!املسألة

كان والعياذ باهللا نبيًا جديدًا جاء بأحكام جديدة من عند اهللا  ÷ وكأن حرضة الصادق
ف يف مسألة اخلمس هذا يف حني أنه مل يكن هناك بني رشائع األنبياء اختال ,ينبغي سؤاله عنها

   .»الزكاة«كام رشحنا ذلك يف كتابنا  ,والزكاة
إذا كانت مسألة اخلمس يف زمن حضـرة الصادق عىل هذه الدرجة من األمهية بأن كل  −٢
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إىل درجة أن  ?من يريد وضع لقمة يف فمه فيجب أن يعلم هل يؤدي منها اخلمس أم ال
ومن اجلهة األخرى ملا كنا نعلم أن  ,الكتابة األصحاب كانوا بحاجة إىل سؤال اإلمام عن طريق
ملاذا مل يكن  :فإن السؤال الذي يطرح نفسه ,حرضة الصادق مل يكن نبيًا وال صاحب رشع جديد

بمثل  وكيف مل يسمع أحد ?‡مثل هذا األمر شائعًا قبل زمن اإلمام الصادق بني أهل البيت 
 ,أم من غريهماألئمة املعصومني ان من ذلك الكالم من أي رجٍل من أهل بيت النبيِّ سواء ك

هل كان يؤخذ اخلمس من  ?!ومل ُيَر مثل هذا العمل من أحد من املسلمني من الشيعة أو غريهم
 :حتى يقول حرضة الصادق ?املزارع والضياع قبل اإلمام الصادق أو األئمة الذين سبقوه أم ال

ه املسألة كانت عن عمل مشهور ورائج أي أن اإلجابة عن هذ !أما البيع فنعم هو كسائر الضياع
بمعنى أنه مل يكن بحاجة إىل إجابة  ,شبََّهها اإلمام بمشبٍَّه به هو أقوى من املشبَّه :ويف االصطالح

لكن وجود  ...هذا ويف املتن إشكاالت أخرى ).وأما البيع فعليه اخلمس( :رصحية تقول مثالً 
فال أحد يدري من  .عن بحث تلك اإلشكاالتيف سند احلديث يغنينا » أمحد بن هالل«الراوي 

ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن َحمُْبوٍب «الذي أورده يف  يِّني» كَِتاِب ُحمَمَّ وإال فإنه من البعيد جدًا أن  ?شيخ القمِّ
يدون يف كتابه روايًة ملثل هذا الشخص يسء السمعة وامللعون عىل لسان اهللا ورسوله ولسان 

مع أنه هو نفسه  ?»السـرائر«كره حممد بن إدريس يف كتابه واألعجب من ذلك أن يذ ?اإلمام
انتقد يف كتابه هذا جده الشيخ الطويس انتقادًا الذعًا وشديدًا إىل حد التجرؤ عليه بسبب بعض 

وعىل كل حال سنعرف اآلن حقيقة األمر إن شاء اهللا من  .اإلمهال وقلة احلذر واحليطة يف كتبه
ِ أحوال رواة سند     :»أمحد بن هالل«ذلك احلديث خاصة حال راويه خالل تبنيُّ

 راوي وجوب اُخلمس يف أرباح املكاسب  − ٣
  :وفيام ييل ما قاله بشأنه أرباب الرجال ,»أمحد بن هالل«أول رواة هذا احلديث 

ُه الش −١    ».بغداديٌّ غالٍ « :ُخ الطويسُّ يف رجاله من أصحاب حرضة اإلمام اهلادي وقاليعدَّ
 :أمحد بن هالل العربتائي −٩٧« :يف الفهرستنفسه أيًضا الطويس  وقال عنه الشيخ

 ,هـ٢٦٧ومات سنة  ,١٨٠ولد سنة  ,وعربتاء قرية بنواحي بلد إسكاف وهو من بني جنيد
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   .»وقد روى أكثر أصول أصحابنا ,مّتهًام يف دينه ,وكان غالياً 
إن أمحد بن هالل « :يف باب الوصية ألهل الضالل» التهذيب«وكتب الطويسُّ عنه يف 

   .»ته ال نعمل بهيتص برواخيمشهور باللعنة والغلّو وما 
حممد بن «عًا عن حرضة صاحب األمر بشأن ينقل الطويسُّ توق ,»الغيبة« وأيضًا يف كتابه

مثل  اإلسالم  ان من ارتدادهم عنكو ,ه من نظرائهريأمحد بن هالل وغ« :جاء فيه» الشلمغاينّ  عيل
  .»وغضبه اهللا  هم لعنةيان من هذا علكما 

ذكرت مطاعن مفصلة بشأن  )منهج املقال(ويف الرجال الكبري » يشكرجال ال«ويف  −٢
  :فيام ييل نص بعضها» أمحد بن هالل«

أن  ,وكان ابتداء ذلك ,ورد عىل القاسم بن العال نسخة ما خرج من لعن ابن هالل(«
وكان من شأن أمحد بن هالل أنه قد  :قال !إىل قوامه بالعراق احذروا الصويف املتصنِّع ÷كتب

وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه  :قال ,عرشون منها عىل قدميه ,كان حج أربعًا ومخسني حجة
فحملوا القاسم بن العال عىل أن يراجع يف أمره فخرج  ,وأنكروا ما ورد يف مذمته ,وكتبوا منه

بام قد علمت مل يزل ال غفر اهللا له  ,ال رمحه اهللا قد كان أمرنا نفذ إليك يف املتصنِّع ابن هالل :إليه
ال  ,فيتحامى من ديوننا ,يستبد برأيه ,ذنبه وال أقاله عثرته يداخل يف أمرنا بال إذن منا وال رضاً 

َ اُهللا  ,أراده اهللا بذلك يف نار جهنم ,يمىض من أمرنا إال بام هيواه ويريد فصربنا عليه حتى تربَّ
فنا خَربه قومًا من موالينا يف أيامهوكنا ق ,بدعوتنا عمَره ال رمحه اهللا وأمرناهم بإلقاء ذلك  ,د عرَّ

وأعلِم  .وممن ال يربأ منه ,ونحن نربأ إىل اهللا من ابن هالل ال رمحه اهللا ,إىل اخلاص من موالينا
  .»!اإلسحاقي سلَّمه اهللا وأهل بيته مما أعلمناك من حال هذا الفاجر

وُذكر فيه أعامل أمحد بن هالل الشنيعة  ÷ يع من جانب اإلماموبعد أن صدر هذا التوق

                                                 
 .٣٦ص , الفهرست, الشيخ الطويس −١

 .٢٤٣ص  ,طبعة إيران القديمة, الغيبةالشيخ الطويس,  −٢
 .٤٩, ص)منهج املقال( والرجال الكبري ;٤٤٩ص , جال الكيشر −٣
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مل يقنع الشيعة بذلك الذم به ومل يصدقوه وأرصوا عىل حسن  ,وُوِصف بتلك الصفات الذميمة
  :عندئٍذ صدر التوقيع هذه املرة بالعبارات التالية !!ظنهم به

 اهللا فأبدله  ,صحبته وطول وخدمته اهللا ه لعنة يان من أمر الدهقان علكوقد علمتم ما  ...«
ِه ال رش ,مهلهيهللا بالنقمة ومل ا فعاجله  , فعل ما فعلنيفرًا حك باإليامن وصىلَّ  ,له يكواحلمد لِـلَّ

  .»حمّمد وآله وسلَّم علی اهللا 
غال ورد فيه ذم كثري من سيدنا أيب حممد « :»خالصة األقوال«وقال عنه العالمة احليل يف  −٣

  .»÷العسكري 
  .»ورد عليه اللعنة«ضمن من رجاله كره ابن داود يف وذ −٤

الذي كان ناووسيًا والناووسية » أبان بن عثامن«هذا احلديث عن » أمحد بن هالل«ويروي 
سألت من والدي « :ولذلك قال فخر املحققني عنه !!كانوا فرقة ذهبت إىل إلـهية اإلمام الصادق

ْ إِن ﴿ :لقوله تعاىل تهيروااألقرب عدم قبول  :عن أبان بن عثامن فقال ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ٰ َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِميَ  َ َ ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ 
َ
 ﴾٦ َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ

  .» ]٦: [احلجرات
يف باب وجوب مخس » الشيعةوسائل «تلك كانت األحاديث العرشة التي أوردها صاحب 

أرباح املكاسب والزراعات والصناعات ومجعها إىل بعضها البعض كي يصنع منها بناء ذا 
ُن رزقًا مفيدًا للطفيليني الذين يعيشون عالة عىل أموال الناس    !!واجهة مرعبة ولكنها تؤمِّ

ت حانوتًا عظيًام أجل لقد أوجدوا من تلك األقوال املتهافتة واملضطربة واملليئة باملجهوال
يمكن من خالله احلصول عىل مخس دخل مجيع الناس يف الدنيا ليختصوا به أرسة واحدة ال تشكل 

وال يزال هذا احلانوت يعمل بكل محاس ونشاط بني أفقر  ,باأللف من سكان العامل ٠.٥ أكثر من
   !ذى أو تعطيلالناس عىل وجه األرض وحيميه محاة ودعاة السحر واخلرافة ويصونونه من كل أ

*** 
                                                 

 .٥٥رجال ابن داود, ص  −١
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ت معنا األحاديث العرشة التي جاءت يف  وتبني حاهلا سندًا  ,يف هذا الباب» الوسائل«مرَّ
ولكن هناك حديٌث آخر يف هذا املوضوع يبدو أنه سقط من قلم املرحوم الشيخ احلُّر  ,ومتناً 

دًا ألنه إذا كان ولكن هذا االحتامل ضعيف ج ,أو أنه مل يذكره يف الوسائل لشّدة ضعفه ,العاميل
يف » ابن إدريس«الذي مل يرِوِه سوى » أمحد بن هالل«احلر العاميل مل يمتنع عن ذكر حديث 

باب اخلُمس  ,»التهذيب«فمن البعيد أن يمتنع عن ذكر حديٍث رواه الشيخ الطويس يف  ,الرسائر
  :وفيام ييل نص هذا احلديث ,والغنائم

الٍ « ُّ ْنُن احَلَسِن بِْن َفضَّ ِّ بِْن يُوُسَف َقْن حُمَ  يلَعِ ِد بِْن ِسَناٍن َقْن َعِن احَلَسِن بِْن يلَعِ مَّ
ِ َقْبِد اهللاِ َقْبدِ 

َ
َمِد بِْن بَِشرٍي َقْن ُحَكْيٍم ُمَؤذِِّن بيَِن َعبٍْس َقْن أ ُ  :َقاَل  ÷الصَّ َ  :قُلُْت 

ِ ُخَُسهُ ﴿ َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
يِهَ واهللاِ  :َقاَل  ]٤١ :[األنفال ﴾...ۥ َولِلرَُّسولِ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

 ِ
َ
نَّ أ

َ
ُكوا ÷اِإلَفاَدةُ يَْوماً نَِيْوٍم إِالَّ أ   .»َجَعَل ِشيَعَتَنا ِمْن َذلَِك يِف ِحلٍّ لزَِيْ

  :وفيام ييل نقد هذا احلديث سندًا ومتناً 
َعِيلُّ ْبُن اَحلَسِن ْبِن « يكفي دليًال عىل ضعف هذا احلديث وسقوطه من االعتبار أن راويه

الٍ  خالل نقدنا لألحاديث الستة التي » الزكاة«الذي بينا حاله الوخيمة بالتفصيل يف كتابنا  »َفضَّ
وأرشنا إىل أحواله باختصار يف كتابنا احلايل  ,رويت بشأن انحصار الزكاة يف األشياء التسعة

  .هذا
ُد ْبنُ «أما راوي احلديث اآلخر فهو  ضمن » الزكاة«وهذا أيضًا بينَّا حاَله يف كتابنا » ِسنَانٍ  ُحمَمَّ

وإليكم خمترصًا عن ترمجته كي يعلم القّراء الكرام  .نقدنا للحديث السادس حول زكاة التجارة
  :حال رواة هذه األحاديث

حممد بن « :»الفهرست«وقال عنه يف  .إنه ضعيٌف  :قال عن الشيخ الطويسُّ يف رجاله −١
وُكُتُبه مثل كتب احلسني بن سعيد عىل عددها وله  .وقد ُطِعَن عليه وُضعَِّف  له كتب :سنان

                                                 
 .١٢١, ص٤ج, هتذيب األحكام, الشيخ الطويس −١

ِجُم). ٨٠−٧٩ما ذكره املؤلف عن حاله يف متن وحاشية الصفحات  راجع −٢  من هذا الكتاب. (املَُرتْ
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  .»...كتاب النوادر ومجيع ما رواه إال ما كان فيها من ختليط أو غلوّ 
يعّول عليه وال ُيلتفت إىل ما  هو رجل ضعيف جدًا ال« :يف رجاله وقال عنه النجايشُّ  −٢

  .»ال أستحل أن أروي أحاديث حممد بن سنان :تفّرد به وكان الفضل بن شاذان يقول
  .»حممد بن سنان ضعيٌف غاٍل ال ُيْلَتَفُت إليه« :وقال ابن الغضائري عنه −٣
وذكر ابن داود  .»قد ُطِعَن عليه وُضعَِّف  ,ضعيٌف غالٍ « :وقال ابن داود يف رجاله −٤

 ,ترووا عني مما حدثُت شيئاً ال «إن حممد بن سنان كان يقول «أيضًا يف موضع آخر من رجاله 
أي أنه أقر قبل وفاته أن أحاديثه إنام كان مصدرها  »»!فإنام هي كتب اشرتيتها من السوق

وهذا النص ذكره أيضًا الكشـّي يف  !!أوراق كان يشرتهيا من السوق ويروي كل ما وجده فيها
 :ب ابن داود عىل ما ذكره بقولهثم عقَّ  .»منهج املقال«واملريزا حممد االسرتآبادي يف  رجاله

ابني«   .»والغالب عىل حديثه الفساد وعلامء الرجال متفقون عىل أنه من الكذَّ
وسائر علامء » منهج املقال«ذكر النجايشُّ يف رجاله واملريزا حممد االسرتآبادي يف  −٥

  .نانال أستحل أن أروي أحاديث حممد بن س :الفضل بن شاذان أنه كان يقولالرجال عن 
قال الفضل « :واملرحوم املريزا حممد االسرتآبادي يف رجاله ذكر العالمة احليل يف رجاله −٦

أبو اخلطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ  :الكذابون املشهورون :بن شاذان يف بعض كتبه
  .»وأبو سمينة أشهرهم وحممد بن سنان

ِن َبنِي َعْبسٍ «وأما بالنسبة إىل  أي راوي احلديث املتصل باملعصوم فحاله » ُحَكْيٍم ُمَؤذِّ
                                                 

 .١٤٣ص  ,الفهرستالشيخ الطويس,  −١
 .٢٥٢صرجال النجايش,  −٢

 .٥٤١رجال ابن داود, ص  −٣
 .٤٣٧املصدر نفسه, ص  −٤
 . ٤٣٧رجال الكيش, ص  −٥
 .٢٩٨املريزا حممد األسرتآبادي, منهج املقال, ص  −٦
 .٢٦٦رجال العالمة احليل, ص −٧
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  .جمهولة
 :يف تعليقه عىل هذا احلديث» ذخرية املعاد«قال املرحوم املحقق السبزواري يف كتابه  −١

وُردَّ بضعف السند الشتامله عىل عدة من الضعفاء  ,ورواه الكليني عن ُحَكْيٍم يف الضعيف أيضاً «
  .»واملجاهيل

ُحَكْيٍم  :عىل روايٍة يف سندها» الذكرى«شهيد األول يف كتابه وضمن تعليق املرحوم ال −٢
  .تصح للسبب ذاته  إن الرواية ال :قال ,بن مسكني

يف تعليقه عىل هذا  )١١٠ص(» زبدة البيان«وقال املرحوم املقدَّس األردبييل يف كتابه  −٣
نََّما غَ ﴿: وأن آية .»!!والظاهر أن ال قائل به« :احلديث

َ
ْ أ ءٖ َوٱۡعلَُمٓوا خاصة  ﴾...نِۡمُتم ّمِن َشۡ

وإلزام شخص بإخراج مخس مجيع  ,وأنه تكليف شاق« :ثم قال .بخمس غنائم دار احلرب فقط
والرواية غري صحيحة ويف  ,واألصل والرشيعة السهلة السمحة ينفيانه ,ما يملكه بمثله مشكل

   .»رصاحتها تأّمل
 )١٨ص, ٢ج(» مسالك األفهام« يف كتابه» الفاضل اجلواد الكاظمي«وكتب املرحوم  −٤

  .»واخلرب غري صحيح« :معلقًا عىل هذه الرواية
يف تعليقه عىل هذا احلديث أن احلديَث  ,»مرآة العقول«واعترب العالمة املجليس يف كتابه  −٥

  .طبقًا للمشهور ضعيٌف 
ثون والفقهاء بشأن مخس أرباح املكاسب  تلك كانت مجيع األحاديث التي أوردها املحدِّ

وقد تبنيَّ بالدالئل الواضحة والتحقيق الدقيق الذي مرَّ  ,التجارات والزراعات والصناعاتو
يمكن التعويل عليها بل هي يف   معنا أهنا مجيعًا بال استثناء غري صحيحة وغري موثوقة وال

وحتى لو فرضنا  .احلقيقة من وضع واختالق عدة من الغالة واملفسدين واملغرضني املتعصبني
مت من مجيع تلك العوارض واملفاسد فإن أقىص ما تدّل عليه هو أن مخس األرباح أهنا سل

هذا يف حني أن صاحب املدارك ّرصح قائًال إن روايات مخس  ,خاص باإلمام وحده ال غريه
وكل من ترك التعصب  ,أرباح املكاسب ال ختلو من ضعف يف السند وقصور يف الداللة
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هذا املوضوع من أساسه من وضع واخرتاع املغرضني والغرض جانبًا يعلم كل العلم أن 
ولو فرضنا جدالً أن مجيع هذه األحاديث صحيحة ويمكن االستناد إليها  ,واملتعصبني

وأن أرباح املكاسب والفوائد اليومية  )واحلال أن األمر خال فذلك طبعاً (والتعويل عليها 
ك األحاديث هي اليوم يف حل من مشمولة باخلمس فإن طائفة الشيعة اإلمامية التي تقبل تل

أما املخالفون أي  !أداء ذلك اخلمس بداللة األحاديث العديدة التي ستأيت الحقًا إن شاء اهللا
فإهنا ترى أن تلك الروايات مردودة  )غري طائفة الشيعة اإلثني عرشية(عامة املسلمني يف الدنيا 

مة ويعتربوهنا بدعة كبرية ليس هلا يمكن التعويل عليه بل ليس هلا أدنى قي وغري صحيحة وال
   .وسريته ص أي سند يف كتاب اهللا وال أي أثر يف سنة رسوله

  فتوى إعفاء الشيعة من أداء الخمس - ٣

هذا واحلال أنه مع كل ذلك الوصف لو فرضنا أن مثل هذا اخلمس كان واجبًا كام يفيده 
وهذا اإلمام قد أحلَّ  ,رهفإنه يكون كذلك زمن حياة اإلمام وحضو ,مضمون هذه األحاديث

ة الشيعة من هذا اخلمس بنصِّ أخبار عديدة هذا رغم أن الشيعة كانوا يستطيعون الوصول  ,عامَّ
فتحليل  ,‡فام بالك بمثل أيامنا حيث ال يستطيع الشيعة الوصول إىل أحد من األئمة  ,إليه

لفقهاء ذاهتم الذين ونجد هذه احلقيقة منعكسة حتى لدى ا !اخلمس هلم أوضح ومن باب أوىل
يأخذون بمضمون تلك األحاديث يف إجياب أخذ مخس أرباح املكاسب حيث نجد أن فتاواهم 

   :وفيام ييل الدليل عىل ذلك .يف هذا الصدد بشأن زماننا [أي زمن الغيبة] مرتددة وضعيفة
لشيعة الذي كان من عظامء علامء ا − »أمحد بن حممد بن اجلنيد«ذهب املرحوم الفقيه  −١

                                                 
سنة  املتوىفَّ و »ابن اجلنيد«املعروف بـ  »اإلسكايفبن اجلنيد الكاتب حممد بن أمحد «القديم هو الفقيه اإلمامي  −١

هـ, أحد أبرز فقهاء اإلمامية القدماء وشيخ مشايخ النجايش والشيخ الطويس وقد ترمجه يف كتابه. ٣٨١
 أصحابنا يف وجهٌ  ,جيد التصنيف حسنه ,ماميةاإل ان شيخك): «١٤٥رجاله (ص  قال العالمة احليل عنه يف

 نه كان يرىإاهللا: ه رمح الطويس قال الشيخ..كتبي خالفه يف ف فأكثر وقد ذكرُت القدر صنَّ  جليُل  ثقةٌ 
هتذيب الشيعة ألحكام «انتهى. ومن أهم كتبه » ل عليهاعوَّ ه ومل يُ ت لذلك كتبُ كَ القول بالقياس فُرت 

ألحد من هذه  فلم أرَ «جملدًا وقد قرأ العالمة احليل كتاب النكاح منه فقال:  ٢٠قيل إنه يف  »الرشيعة
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إىل أنه عىل  –والعظمة فكان من مؤيدي مذهب الشيعة يف أوج الشهرة  ,يف ذروة قوة الدياملة
فرض كون هذه األخبار صحيحة وقابلة لالستناد إليها فإن مخس األرباح خيتص باإلمام وأما 

   .يف زماننا فاألصل براءة الذمة منها
احتج ابن اجلنيد بأصالة « :وقال» خمتلف الشيعة«العالمة احليل يف  نقل عنه ذلك −ألف 

   .»براءة الذمة
واخلمس واجب أيضًا فيام يفضل عن « :»ذخرية املعاد«وقال املحقق السبزواري يف  −ب 

ونقل عن ابن  ...مؤنة سنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ٍة أو ربح جتارة أو نحو ذلك اجلنيد أنه قال وأما ما استفيد من مرياث أو كدِّ يٍد أو صل

فاألحوط إخراجه الختالف الرواية يف ذلك ولو مل خيرجه اإلنسان مل يكن كتارك الزكاة 
وظاهر ابن اجلنيد  :وظاهر كالمه العفو عن هذا النوع ويف البيان ..التي ال خالف فيها

   .»وابن أيب عقيل العفو عن هذا النوع وأنه ال ُمخس فيه
الذي كان من كبار علامء الشيعة يف عرصه, ذهب إىل هذا املذهب أيًضا,  لابن أيب عقي −٢

والدليل عىل ذلك ما جاء يف عبارة املحقق السبزواري التي قال فيها إن ابن أيب عقيل املعروف 
  تى بإباحة اخلمس يف القرن الثالث والرابع اهلجري.من أقدم علامء الشيعة, وقد أف» ينالُعَام «بالـ 

                                                                                                                          
الطائفة (الشيعة) كتابًا أجود منه وال أبلغ وال أحسن عبارة وال أدق معنى وقد استوىف فيه الفروع 

ومن «. إىل قوله: »واستدل بطرق اإلمامية وطرق خمالفيهم... واألصول وذكر اخلالف يف املسائل
وهو خمترص هذا الكتاب وهو » كتاب األمحدي يف الفقه املحمدي«مصنفات هذا الشيخ العظيم الشأن 

كتاب جيد يدل عىل فضل هذا الرجل وكامله وبلوغه غاية املقصود يف الفقه وجودة نظره وأنا ذكرت 
, ٣عة إىل تصانيف الشيعة, ط(آقا بزرگ الطهراين, الذري». »خمتلف الشيعة«خالفه وأقواله يف كتاب 

ِجُم)). ٥١٠, ص٤هـ, ج١٤٠٣بريوت, دار األضواء,   (املَُرتْ
مؤسسة قم, طبع  يف , من الطبعة اجلديدة٣١٤, ص٣[ أو: ج ,٣١, ص ٢العالمة احليل, خمتلف الشيعة, ج −١

ِجُم)].٩هـ, يف [١٤١٣, ر اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسنيـالنش  ] جملدات. (املَُرتْ

 .٤٨٠, ص ٣, ق ١املحقق السبزواري, ذخرية املعاد, ج −٢
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الشيَخ ابَن اجلنيد من القائلني بسقوط  »احلدائق«يف  الشيخ يوسف البحراين اعتربَ  −٣
فأما ما استفيد من مرياث أو  :وُنِقَل عن ابن اجلنيد يف املخترص األمحدي أنه قال« :اخلمس وقال

ولو  ,كدِّ يٍد أو صلة أخ أو ربح جتارة أو نحو ذلك فاألحوط إخراجه الختالف الرواية يف ذلك
 ,وهو ظاهر يف العفو عن هذه النوع .ج اإلنسان مل يكن كتارك الزكاة التي ال خالف فيهامل خير

وظاهر ابن اجلنيد وابن أبى عقيل  :أيضًا فقال وحكاه الشهيد يف البيان عن ظاهر ابن أبى عقيل
   .»العفو عن هذا النوع وأنه ال مخس فيه

ب جيا ممّا هيري جمرجيح وما كوالـمنا وأّما الغنائم والـمتاجر«ويقول الشيخ الطويس:  −٤
م يلإلمام ف   .»قد أباُحوا ذلك لنا وسّوغوا التّرصَف  ‡ها اخلمس وأهنَّ

ة أحلوا الشيعة من دفع اخلمس. وبعد ذلك أتى الشيخ بأخبار هبة  من هذا يتبنيَّ أن األئمَّ
  اخلمس للشيعة واستند إليها. 

وهو محزة بن عبد  ,»سالر«فإن الشيخ » ادذخرية املع«طبقًا لنقل السبزواري يف  −٥ 
                                                 

من الطبعة األحدث لـ  ٣٤٧, ص ١٢. [أو: ج ٣٨, ص ١٢يوسف البحراين, احلدائق النارضة, ج  −١
قم, نشـر مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية, حتقيق وتعليق حممد تقي األيرواين, , »احلدائق النارضة«

ِجُم). ٢٥), يف [م١٩٨٤هـ شمسية (املوافق  ١٣٦٣  جملدًا]. (املَُرتْ
هو احلسن بن أيب عقيل العامين من قدماء علامء الشيعة اإلمامية يف أوائل املائة الرابعة, وكان ممن يرى العمل  −٢

, أثنى عليهوعىل كتبه أعاظم علامء به عىل الكتب املعروفة اليومب الفقه وبوَّ ول من هذَّ بالقياس. وهو أ
كتب إليه  ,معارص جلعفر بن حممد بن قولويه ,»املتمسك بحبل آل الرسول«قه كتاب له يف الفالشيعة, 

للعالمة السيد  »أعيان الشيعة«(نقًال عن كتاب  . هـ٣٦٩جييزه بالكتاب املذكور وابن قولويه تويف سنة 
,  ١, جدار التعارف للمطبوعات, بريوت, قيق وختريج حسن األمنيهـ) حت١٣٧١حمسن أمني العاميل (

ِجُم).١٣٥و ١٢٤و ١١٢ص  .). (املَُرتْ

 .١٤٣, ص ٤هتذيب األحكام, ج  −٣

 : فقيهٌ هـ)٤٦٣(تويف  محزة بن عبد العزيز الديلمي الطربستاين, أبو يعىل, امللقب بسالر أو ساالر :هو الشيخ −٤
كان ذا  ,ىضالشيخ املفيد والسيد املرت وتتلمذ عىل سكن بغداد, من شيوخ وفقهاء اإلمامية القدماء, إماميٌّ 

يف  )التقريبله (و والفصول) يف الفقه, األبواب(و ,)املقنع يف املذهب(باع يف العلم واألدب وغريمها, وله 
املراسم العلوية (الرسالة التي سامها:  وله, الرد عىل أبى احلسن البرصي يف نقض الشايفله أصول الفقه, و
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 أيضاً  )أي لإلمام(واألنفال له « :قال ,العزيز الديلمي املعارص للسيد املرتىض والشيخ الطويس
فليس ألحد أن يتّرصف  )إىل أن قال( ..وهي كل أرض فتحت من غري أن يوجف عليها بخيل
ف يف يشٍء من ذل ك بإذنه فله أربعة أمخاس املستفاد ولإلمام يف يشٍء من ذلك إال بإذنه فمن تصـرُّ

  .»ويف هذا الزمان قد أحلونا بالترصف فيه من ذلك كرمًا وفضًال لنا خاصة ,اُخلمس
أحد القائلني بسقوط اخلمس يف نفقات الزواج وإعداد املنزل والتجارة.  املحقق احليل −٦

اَن ذلك بِأَمجعِه كبِة, وإن يلغَ حال ا ن والـمتاجر يفكح والـمساكثبَت إِباحُة الـمنا« ويقول:
ِة الـموجودجيلإلمام أو َبعِضِه وال   ».ن من أرباب اخلمسيُب إخراُج ِحصَّ

طبقًا لنقل [الفقيه السيد عيل الطباطبائي] صاحب  العامين واإلسكايفوذهب  −٨و  ٧
  .يصألنه مال اإلمام الشخ ,إىل عفو اإلمام عن اخلُمس وحتليله للشيعة» رياض املسائل«

] أن ًمخْس األرباح »منتقى اجلامن«صاحب احلسن بن زين الدين العاميل [ واعترب الفقيه −٩
يف  ÷ال خيفى قوة داللة هذا احلديث عىل حتليل حق اإلمام  :قلت« :حق اإلمام وقال

فإذا أضفته إىل األخبار السالفة الدالة  ,خصوص النوع املعروف يف كالم األصحاب باألرباح
بخمسها عرفت وجه مصري بعض قدمائنا إىل عدم  ÷ما حققناه عىل اختصاصه بمعونة 

وجوب إخراجه بخصوصه يف حال الغيبة وحتققت أن استضعاف املتأخرين له ناٍش من قلة 
  .»التفحص عن األخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها

                                                                                                                          
: األعالم للزركيل,  علامء حلب.من كان وذكر الشهيد الثاين أنه  )واألحكام النبوية (ملخص من كتاَيبْ

ِجُم)  وأمل اآلمل للحر العاميل). (املَُرتْ
وقد سبق ذكر قوهلام بالعفو عن مخس أرباح » ابن اجلنيد«واألسكايف هو » احلسن بن أيب عقيل«العامين هو  −١

ِجُم).  املكاسب والتجارات والزراعات والصناعات. (املَُرتْ
ؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة , قم, م»رياض املسائل«هـ), ١٢٣١( عيل الطباطبائي السيدالفقيه  −٢

ِجُم).٢٤١,  ص٥هـ, ج١٤١٢, املدرسني بقم املرشفة  . (املَُرتْ
يف األحاديث  منتقى اجلامن«هـ), ١٠١١الشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل (ابن الشهيد الثاين) ( −٣

, أو الطبعة التي صححها وعلق عليها: عيل أكرب الغفاري, قم: نرش ١٤٥, ص٢, ج»الصحاح واحلسان
ِجُم).٤٤٤ – ٤٤٣ص  , ٢ج هـ. ١٤٠٦جامعة املدرسني يف احلوزة العلمية,   . (املَُرتْ
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تضـى صحيحة احلارث بن مق« :»املدارك«وقال [الفقيه السيد حممد العاميل] صاحب  −١٠
العفو عن هذا النوع كام اختاره ابن  ,وصحيحة الفضالء وما يف معنامها ,املغرية النرضي

فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك  ,لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع ‡إباحتهم  ....اجلنيد
  .»..وجب القول بالعفو عنه مطلقًا كام أطلقه ابن اجلنيد

يف هذه العقيدة والفتوى مع سائر فقهاء الشيعة الذين اعتربوا أن  فصاحب املدارك هنا متفق
أما بالنسبة إىل سهم اإلمام من الغنائم واألنفال واآلجام ورؤوس  .مخس األرباح مباح للشيعة

وكيف كان فاملستفاد من األخبار املتقدمة إباحة « :اجلبال وأمثاهلا فقد قال يف آخر كتاب اخلمس
   .»حقوقهم من مجيع ذلك

صاحب كتاب ملحقق السبزواري وقال املرحوم املريزا حممد باقر اخلياباين املعروف بـ ا −١١
  :القيِّم يف هذا الصدد» ذخرية املعاد«

ملا مر  ÷والذي يقتضيه الدليل خروج مخس األرباح عن هذا احلكم واختصاصه باإلمام «
  .»من األخبار الدالة عليه مع سالمتها عن املعارض

ة من « :رحوم السبزواري يف موضع آخر من كتابه هذاثم قال امل ولكن املستفاد من عدَّ
وهذا  .»أباحوه لشيعتهم ÷أو املستفاد من كثري منها أهنم  ,÷األخبار أنَّه خمصوص باإلمام 

  يؤيد القول السابق أيًضا ويؤكده.
كام تم ( اقطٌ يف زماننا س أن حق اإلمام شاينالكا الفيض حمسن املال املرحوم واعترب – ١٢

  ).حتقيقه من أن مخس املكاسب حقٌّ لإلمام فقط وخمتصٌّ به

                                                 
ج هـ, ١٤١٠, إلحياء الرتاث ‡مؤسسة آل البيت , قم, مدارك األحكامهـ), ١٠٠٩( السيد حممد العاميل −١

 ِجُم).. (املَُرتْ ٣٨٤رشح ص  , ٥
 .»املحجة البيضاء«و» مفاتيح الرشايع«و» النخبة الفقهية«انظر:  −٢
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قول العلامء الذين حلَُّلوا اخلُمس  »الرياض«صاحب  عيل الطباطبائيالسيد وأيَّد  −١٣
لعدم  )له لشيعتهميأي حتل(ولوال اختصاصه هبم ملا ساغ هلم ذلك « :للشيعة يف عهد الغيبة وقال

ف يف   .»ريالغ  مال جواز الترصُّ
ضمن تعليقه عىل رواية  )٤٤٦ص, ١ج(» مرآة العقول«وأضاف العالمة املجليس يف كتابه − ١٤

و ذهب مجاعة من املتأخرين إىل « :قول املتأخرين أيضًا يف هذا الباب وقال» ُحَكيٍْم ُمَؤذِِّن َبنِي َعبْسٍ «
لألخبار الدالة عىل أهنم  ,الغيبة أن هذا النوع من اُخلمس حصة اإلمام منه أو مجيعه ساقط يف زمان

   .»أباحوا ذلك لشيعتهم مع أن بعض املتأخرين قالوا بأن مجيع هذا اُخلمس لإلمام ‡
الم املتأخرين عىل قلة تفحصهم لألخبار ونظرهتم » منتقى اجلامن«فرغم أن صاحب 

يس يقّر بأن عددًا السطحية الرسيعة هلا وأهنم هلذا السبب اعتربوها أخبارًا ضعيفًة إال أن املجل
أيضًا اضطر بسبب تلك األخبار إىل الذهاب إىل سقوط مخس األرباح عن الشيعة  املتأخرينمن 

   .زمن الغيبة
طبع  ,١٦٤ص( »الزكاة«صاحب اجلواهر يف كتاب الشيخ حممد حسن وقال املرحوم  −١٥
كن دعوى بل لوال وحشة االنفراد عن ظاهر اتفاق األصحاب ألم« :يف هذا الصدد )تربيز

  .»÷ ظهور األخبار يف أن اُخلمس مجيعه لإلمام
ُح أنه لوال وحشة  ,فهو إضافًة إىل اعتباره ُمخَْس أرباح املكاسب حّقًا خاّصًا باإلمام يرصِّ

  .االنفراد العترب مجيع أنواع اخلُمس حّقًا خاّصًا لإلمام
 ,ثالثون روايًة متواترةً كام تدل عليه  ,هذا وملا كان األئمة قد حللوا هذا اخلُمس لشيعتهم

  .فليس أحٌد من الشيعة مطالبًا إَِذْن بأداء اخلُمس

                                                 
هـ), ١٢٣١هو السيد عيل الطباطبائي (عيل بن حممد بن عيل الطباطبائي, األصبهاين الكاظمي احلائري) ( −١

يان أحكام رياض املسائل يف ب«يف بعض العلوم, من تصانيفه الكثرية:  , مشاركٌ فقيٌه شيعٌي إمامٌي أصويلٌّ 
رسالة يف و حاشية عىل معامل األصول,, ورشح املفاتيح(وإليه أشار املصنف يف املتن), و »رع بالدالئلـالش

ِجُم) ورسالة يف اإلمجاع. ,األصول اخلمسة  (املَُرتْ
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ث  – ١٦ بكل الشجاعة  »عبد اهللا بن صالح البحراين«ردَّ املرحوم الشيخ اجلليل املحدِّ
يتحىل هبا العامل الرباين بشكل رصيح وقاطع أقوال مجيع املخالفني وّرصح دون أي إهبام  التي

َد فيهوبصوت واضح ال  ب جيعة وساقطًا عنهم فال ياُخلمس بأمجعه مباحًا للش  ونيك« :تردُّ
   .»هم إخراجهيعل

وأخًريا يعترب املقدَّس األردبييل اخلُْمس ساقًطا عن الشيعة يف حال الغيبة والظهور,  − ١٧
  ويقول: 

ـقوِط باليواعلم أنَّ عموَم األخباِر « واحلضوِر بمعنی َعدِم  بةِ ية يف زماِن الغَ يلّ كدلُّ علی السُّ
م كالوجوِب احلتمّي ف ُه ال يأخربوا بذلك َفُعِلَم عدُم الوجوب احلتمي فال  ‡أهنَّ وُز جيَردُّ أنَّ

وِم ياِم القائم ويالبعض بالسقوِط إلی ق ح يفيـر مـع الترصياإلباحُة بعَد موِهتـم, ألنُه ماُل الغ
ِة الفقراِء أ ِة يفيلّ كامِة بل ظاهُرها سقوُط اخلُمِس باليالق َل كلِه مطلقًا سواٌء أكضًا واِباحِة أيِحصَّ

  .»بةِ يه, وهذه األخباُر ِهي التي دلَّت علی السقوِط حاَل الغَ ريِمن مالِه ذلك أو غَ 
تدل هذه العبارة بوضوح عىل أن اخلمس ساقط عن الشيعة إىل أن يقوم القائم, بل ساقط 

والـمصنُّف «ل الشيباين عن الشيخ املقدس األردبييل: عن الشيعة إىل يوم القيامة. يقول الفاض
  ».بةِ يری عدَم وجوِب اخلمِس يف َزمن الغَ يدام ظّلُه 

                                                 
هـ يف هببهان (جنوب ١١٣٥هـ وتويف سنة ١٠٧٦هو الشيخ عبد اهللا بن صالح بن مجعة البحراين ولد سنة  −١

, كان عاملًا حمدثًا متبحرًا يف األخبار عارفًا بأساليبها ووجوهها بصريًا يف أغوارها خبريًا باجلمع بني إيران)
متنافياهتا وتطبيق بعضها عىل بعض له سليقة حسنة يف فهم االحتياط عىل طريقة األخباريني كثري اإلنكار 

ن القرآن كله أبظواهر الكتاب ودعواه  ومن إفراطه وغلوه يف هذا الباب منعه من العملعىل أهل االجتهاد 
ِجُم).) ٥٤ – ٥٣ص  ,٨ج . (أعيان الشيعة, متشابه عىل الرعية  (املَُرتْ

جواهر الكالم يف «هـ), ١٢٦٦, شيخ الفقهاء وإمام املحققني الشيخ حممد حسن النجفي (الشيخ اجلواهري −٢
, دار الكتب اإلسالمية, هرانط, ٢, طالشيخ عباس القوچاين حتقيق وتعليق, »رشح رشائع اإلسالم

ِجُم). ١٥٦, ص١٦م.), ج١٩٨٦مسية (املوافق لـ شهجرية  ١٣٦٥  (املَُرتْ

 .٢٧٧ص ,رشـاداإلرشح املقدس األردبييل,  −٣
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  من البحث نتيجة ما تقدم - ٤

الرائج اليوم بني الشيعة اإلمامية ليس له أثر وال » اخلُُمس«قلنا يف الصفحات املاضية إن 
ال يف سريته وال يف عمل وسلوك اخللفاء بعد و ص سند ال يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا

كان يأخذ اخلمس من األموال التي اختلطت  ÷ ورغم أن حضـرة أمري املؤمنني .ص النبي
بحرام إال أنه مل يكن يأخذ ذلك اخلمس لنفسه وال يعطيه ألي من بني هاشم وذلك ألنه كان 

كام أنه مل  . مصارف الزكاةيرى ذلك اخلمس جزءًا من أموال الزكاة والصدقات التي ترصف يف
 ,يأخذ أحد من األئمة املعصومني سالم اهللا عليهم حتت أي عنوان مثل ذلك اخلمس من الناس

إىل درجة أننا ال نجد بني كل هذه األحاديث من صحيح وضعيف وال يف مجيع كتب التاريخ 
شيئًا حتت عنوان  للموالني واملخالفني أي خرب يثبت أن أولئك األجالء الكرام كانوا يأخذون

إىل احلد الذي كان حرضة سيد الساجدين عيل بن  ,اخلمس من أرباح الناس ومكاسبهم الناس
َكلُْت بَِقَرابيَِت ِمْن َرُسوِل « :يقول ذلك القول املشهور واملعروف ÷ احلسني زين العابدين

َ
َما أ

التي روهتا كتب  ÷ وجاء يف قصة خروج زيد بن موسى بن جعفر ,»َشيْئاً َقط ص اهللاِ 
ة  ة واخلاصَّ فبعث إليه املأمون  .أن زيد بن موسى خرج بالبرصة عىل املأمون وفتك بأهلها«العامَّ

ه عن ذلك ÷ أخاه عيل بن موسى الرضا ُه وقال له .يردُّ ويلك يا  :فسار إليه فيام قيل َوَحجَّ
واهللا ألشد  !?ص وتزعم أنك ابن فاطمة بنت رسول اهللا ,فعلت باملسلمني ما فعلت !زيد

 ,فبلغ كالمه املأمون فبكى .ينبغي ملن أخذ برسول اهللا أن يعطي به .ص الناس عليك رسول اهللا
   .»هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت النبّوة :وقال

هذا مأخوذ من سرية وكالم حرضة اإلمام زين  ÷ وكالم حرضة اإلمام الرضا
ْفَقِة  ص أخفى قرابته من رسول اهللالذي كان إذا أراد السفر كتم نسبه و ÷العابدين عن الرِّ

                                                 
من طبعة بريوت], وكتاب األغاين أليب  ٩٣, ص٤٦(طبع كمباين) [أو ج ٢٧, ص١١بحار األنوار, ج −١

ِجُم)١٦١, ص٤هرآشوب, [جالفرج األصفهاين, وكتاب املناقب البن ش  ]. (املَُرتْ
هـ), تاريخ اإلسالم, ضمن تراجم طبقة األعالم يف  ٧٤٨احلافظ الذهبي (شمس الدين حممد بن أمحد) ( −٢

ِجُم).٢١١و ٢٠١أحداث الفرتة بني   هـ. (املَُرتْ



    
 

 
 

  اخلُْمس واألشياء اليت يتعلق بها: الفصل اخلامس

ْعِطي ِمْثلَه« :فلّام ُسئل عن عّلة ذلك قال
ُ
ْن آُخَذ بَِرُسوِل اهللاِ َما َال أ

َ
ْكرَهُ أ

َ
   .» أ

أي حديث يثبت أن األئمة كانوا  ÷ وال يوجد يف أخبارنا حتى زمن اإلمام الصادق
أما بالنسبة إىل اإلمام  ,نوان كانيأخذون ألنفسهم أي يشء من أموال الناس حتت أي ع

علل «وكذلك يف كتابه » من ال حيضـره الفقيه«الشيخ الصدوق يف كتابه فقد روى  ÷ الصادق
ِ َقبِْد اِهللا « :فقال» الشـرائع

َ
نَُّه قَاَل  ÷َو َرَوى َقبُْد اِهللا ْنُن بَُكرْيٍ َقْن أ

َ
ِّ آلَُخُذ ِمْن  :ك

ِ إ
 ِّ ِ ْرَهَم وإ ِّ َحِدُكُم ا

َ
ُرواأ ْن ُيَطهَّ

َ
رِيُد بَِذلَِك إِالَّ أ

ُ
ْهِل الَمِديَنِة َماًال َما أ

َ
ْكرَثِ أ

َ
  . »!! لَِمْن أ

الذي كان فطحيًا فاسد » عبد اهللا بن بكري«سند هذا احلديث معلول وجمروح ألن فيه 
الذي كان فطحيًا أيضًا وطبقًا لقول صاحب الرسائر » احلسن بن فضال«كام أن فيه  .املذهب

هذا بمعزل عن أننا ال ندري الصفة أو العنوان التي أخذ اإلمام هبا ذلك  .كان كافرًا وملعوناً 
رغم أن حلن الرواية يفيد أنه إذا كان اإلمام يأخذ شيئًا فلم يكن ذلك من باب اخلمس  ?الدرهم

  :ألنه استند إىل ما نصت عليه اآلية الكريمة التي تقول ,بل من باب الزكاة
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهِرُُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِهاُخۡذ ِمۡن ﴿

َ
  ]١٠٣: [التوبة ﴾...أ

فعند التدقيق والتأمل يف الروايات  ,ومن الواضح متامًا أن الكالم فيها عن أخذ الزكاة
كانوا يأخذون الزكاة والفطرة من  ‡ األئمة املعصومنيالواردة يف هذا الباب يتضح أن بعض 

   .روايات هبذا الشأن يف كتاب الزكاة وكتابنا احلايل هذا شيعتهم كام أوردنا

                                                 
١−  , ِجُم)٩٣, ص ٤٦, جبحار األنواراملجليسُّ  . (املَُرتْ
 .٣٧٨, ص ٢; و له أيًضا, علل الرشائع, ج ٤٤, ص ٢الفقيه, ج الشيخ الصدوق, من ال حيرضه  −٢
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لقد اتضح للقارئ املؤمن املنصف من الشـرح الذي ذكرناه مدى ضعف وهتافت األساس 
اب وحتى لو فرضنا جدالً أن مجيع األحاديث التي جاءت يف ب !الذي تقوم عليه مسألة اخلمس

وفرضنا جدالً أيضًا أهنا تثبت  ,)مع أهنا كلها كام الحظنا ضعيفة(وجوب اخلمس صحيحة 
رغم ذلك  ,)مع أنه تبني أهنا لو ثبتت فإهنا خاصة باإلمام(اخلمس يف أرباح املكاسب وغريها 

فإن األحاديث التي سننقلها فيام ييل من كتب الشيعة املعتمدة واملوثوقة تبنيِّ أن حرضات 
وال ينقيض العجب واحلرية بعد مطالعة  ,وهبوا ذلك اخلمس لشيعتهم وحللوه هلم ‡ةاألئم

هذا مع أنه حتى لو فرضنا وجوب  ,هذه األحاديث الكثرية من مواصلة القوم ألخذ اخلمس
 ,وفرضنا أن األئمة ,مثل هذا اخلمس الذي ال نجد له يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله أي أثر

كانوا يمتلكون مثل تلك الصالحية واحلق يف وضع أحكام  ,ة لعنهم اهللاطبقًا لعقائد املفوض
مع كل هذه االفرتاضات  ,جديدة والتحريم والتحليل بعد انقطاع الوحي واختتام الرسل

املستحيلة فإن األحاديث التالية تثبت أنه إذا كان لألئمة حق وسهم فإهنم وهبوه لشيعتهم 
املَِلُك ساَمَح  :أال ينطبق عليهم املثل ?!اء يطالبون به الشيعةفلامذا ال يزال الفقه ,وتصدقوا به

   ?!يرىض  ورَيض والشيخ عيل خان ال يسامح وال

  أخبار اإلعفاء ِمْن ِقَبلِ األئمة - ١

 ‡ فيام ييل بيان هذه األحاديث من كتب الشيعة املعتمدة حسب ترتيب وتتايل األئمة
  :وحتليله لشيعتهم »اخلُُمس«الذين نقلت عنهم أحاديث إباحتهم 

  



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

 ÷اإلمام عيل  − ١
ِ « :»التهذيب«الشيخ الطويس يف  −١

َ
ِد بِْن ُمْسِلٍم َقْن أ ِ بَِصرٍي وُزَراَرَة وحُمَمَّ

َ
َقْن أ

ِ َطاِلٍب  :قَاَل  ÷َجْعَفرٍ 
َ
ُّ ْنُن أ ِمرُي الُمْؤِمِننَي يلَعِ

َ
يِف ُنُطونِِهْم وُفُروِجِهْم   َهلََك اجَّاُس  :÷قَاَل أ

 
َ
َناِأل َْنا َحقَّ َ ِ وا إ ُهْم لَْم يَُؤدُّ َال وإِنَّ ِشيَعَتَنا ِمْن َذلَِك وآبَاَءُهْم يِف ِحلٍّ  ،غَّ

َ
  .»أ

حممد بن احلسن «احلديث السابق ذاته عن  »علل الشـرائع«وروى الشيخ الصدوق يف  −٢
بدالً من  » ..ِحلٍّ  وأبناَءُهْم يِف «عن رواة احلديث السابق مع فارق أنه يف ذكر يف آخره  »الصفار

  .»آبَاَءُهمْ وَ «
ِد بِْن احلََسِن «أيضًا بإسناده  »علل الرشائع«كام روى الشيخ الصدوق يف  −٣ َقْن حُمَمَّ

 ِ
َ
َ َقْن َحِريٍز َقْن ُزَراَرَة َقْن أ اِر َعِن الَعبَّاِس بِْن َمْعُروٍف َقْن مَحَّاِد بِْن ِعي فَّ الصَّ

نَُّه قَاَل  ÷َجْعَفرٍ 
َ
ِمرَي الُمْؤِمننَِي  :ك

َ
َِطيَب ـَحلَّلَُهْم ِمَن اخلُُمِس َفعْ  إِنَّ أ ِ يَعَة  يِن الشِّ

ُهمْ  ُ ِ   .»َمْو
ِيف َتْفِسِريِه َعْن آَباِئِه َعْن  ÷ُرِوَي يف التفسري املنسوب لإلمام احلََسِن ْبِن َعِيلٍّ الَعْسَكِريِّ  −٤

ُه َقاَل لِرَ  ÷َأِمِري املُْؤِمنَِني  نَُّه َسَيُكوُن َنْعَدَك ُملٌْك « :ص ُسوِل اهللاِ َأنَّ
َ
َقْد َعلِْمُت يَا َرُسوَل اهللاِ ك

َ بَلَ مُخُسـِي  يْبِ (َعُضوٌض وَجرْبٌ َفيُْسَتْو نَّ   َوالَْغَنائِِم َويَبِيُعونَُه َفَال حَيُِل  )ِمَن السَّ
َ
لُِمْشرَتِيِه ِأل

للُِكِّ َمْن َملََك َشيْئاً ِمْن َذلَِك ِمْن ِشيَعيِت حِكَِحلَّ لَُهْم  نَِصييِب فِيِه َفَقْد َوَهْبُت نَِصييِب ِمْنهُ 
ُدُهْم َوَال  ِ ٍب وحِكَِطيَب َمَوا َكٍل وَمرْشَ

ْ
ْوَالَد َحَرامٍ  َمَنافُِعُهْم ِمْن َمأ

َ
ْوَالُدُهْم أ

َ
َفَقاَل  !يَُكوَن أ

ْفَضَل ِمْن َصَدَقتَِك  :ص َرُسوُل اهللاِ 
َ
َحٌد أ

َ
َق أ َحلَّ  ،َقْد تَبِْعَت َرُسوَل اهللاِ يِف فِْعلَِك و ،َما تََصدَّ

َ
أ

نَا وَال 
َ
ِحلَُّها أ

ُ
يَعَة لُكَّ َما اَكَن فِيِه ِمْن َغنِيَمٍة َوَبْيٍع ِمْن نَِصيبِِه بَلَ َواِحٍد ِمْن ِشيَعيِت َوَال أ  الشِّ

نَْت لَِغرْيِِهمْ 
َ
  .»أ

                                                 
 .١٣٨ − ١٣٧, ص ٤ج  الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, −١

, ٢, جباب العلة التي من أجلها جعلت الشيعة يف حل من اخلمس −١٠٦الشيخ الصدوق, علل الرشائع,  −٢
ِجُم)٣٧٧ص  . (املَُرتْ

 ُم). (املَُرتْجِ ٣٧٧, ص٢املصدر السابق, ج −٣

ِجُم)٨٣التفسري املنسوب لإلمام العسكري, ص  −٤  . (املَُرتْ



    
 

 
 

  أحاديث إباحة اخلمس وحتليله للشيعة: الفصل السادس

صحيحًا وليس   سكري كتابًا موثوقًا والوال خيفى أننا ال نعدُّ هذا التفسري املنسوب لإلمام الع
ته وفضيحًة وعارًا لكثرة ما فيه من األكاذيب واملوضوعات  هذا فحسب بل نعتربه كتابًا مكذوبًا برمَّ

وعىل قول العامل العارص  ,ودين اإلسالم بريٌء من مثل تلك األراجيف والرتَّهات ,واخلرافات
  .»!كتاب صحيحاً لكان دين اإلسالم باطالً لو كان هذا ال« :السيد الشوشرتي ُمدَّ ظلُّه

ة عىل اخلصم ُنحاربه بسالحه!   ولكننا إلثبات احلُجَّ

 ‘فاطمة الزهرا  − ٢
ِ َقْبِد اهللاِ ...« :بسنده »التهذيب«الشيخ الطويس يف روى  −٥

َ
 ÷َعِن الُفَضْيِل َقْن أ

ِل اجَِّعمِ َمْن وََجَد بَْرَد ُحبَِّنا يِف َكبِِدهِ َفلَْيْحَمِد اهللاَ  :َقاَل  وَّ
َ
ُل  !ُجِعلُْت فَِداكَ  :َقاَل قُلُْت  . بَلَ أ وَّ

َ
َما أ

بُو َقْبِد اهللاِ  .ِطيُب الِوَالَدةِ  :َقاَل  ؟اجَِّعمِ 
َ
ِمرُي الُمْؤِمننَِي  :÷ُعمَّ َقاَل أ

َ
 :‘لَِفاِطَمَة  ÷َقاَل أ

ِحيلِّ نَِصيَبِك ِمَن اليَفْ 
َ
َِطيُبوا أ ِ بُو َقْبِد اهللاِ عُ  .ءِ آلِبَاءِ ِشيَعتَِنا 

َ
َهاِت  :÷مَّ َقاَل أ مَّ

ُ
ْحلَلَْنا أ

َ
إِنَّا أ

َِطيُبوا ِ   .»ِشيَعتَِنا آلِبَائِِهْم 
أيُّ حديث يف باب  ‡ني وال عن َعِيلِّ بن احلسني ومل يصدر عن حرضات احلسنَ 

  , ال يف فرضه وال يف حتليله!!»اخلُْمس«

  ÷اإلمام الباقر  − ٣
ِ مَحَْزَة اخكَُّمايِلِّ ...« :بإسناده» االستبصار«ويف  »التهذيب«الشيخ الطويس يف روى  −٦

َ
َقْن أ

ِ َجْعَفٍر 
َ
الِِمنَي َفُهَو  :َسِمْعُتُه َفُقوُل  :َقاَل  ÷َقْن أ ْقَماِل الظَّ

َ
َصابَُه ِمْن أ

َ
ُ َشيْئاً أ َ ْحلَلَْنا 

َ
ِمْن أ

ْمَناهُ ِمْن َذلَِك َفُهَو َحَرام ُ َحَالٌل وَما َحرَّ َ«.  
َقْن ُحَكْيٍم ُمَؤذِِّن « :بإسناده» االستبصار«ويف » التهذيب«وروى الشيخ الطويس يف  −٧

ِ َقْبِد اهللاِ 
َ
ُ  :َقاَل  ÷بيَِن َعبٍْس َقْن أ َ ِ ﴿ :قُلُْت  َّ ِ نَّ 

َ
ٖء فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

ِ  يِهَ واهللاِ  :َقاَل ؟ ﴾...ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسولِ 
َ
نَّ أ

َ
َجَعَل ِشيَعَتَنا ِمْن  ÷اِإلَفاَدةُ يَْوماً نَِيْوٍم إِالَّ أ

                                                 
 .١٤٣, ص ٤ج  الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, −١
 .٥٩, ص ٢; وله  أيًضا: االستبصار, ج ١٢٨, ص ٤ج  الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, −٢



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ُكْوا   .»َذلَِك يِف ِحلٍّ لزَِيْ
َقْن ...«بإسنادهم  للكليني »الكايف«يف و للطويس, »االستبصار«و» التهذيب«وأيضًا يف  −٨

َحِدِهَما 
َ
ِد بِْن ُمْسلٍِم َقْن أ َشدَّ مَ  :َقاَل  ÷حُمَمَّ

َ
ْن َفُقوَم َصاِحُب إِنَّ أ

َ
ا فِيِه اجَّاُس يَْوَم الِقَياَمِة أ

ُكَو  :اخلُُمِس َفَيُقوَل  يَا َربِّ مُخُسـِي َوَقْد َطيَّبَْنا َذلَِك لِِشيَعتَِنا حِكَِطيَب وَِالَدُيُهْم ولزَِتْ
  .»وَِالَدُيُهمْ 
َقْن َخِصِم ...«سناده قًال عن الكايف للكليني بإن» وسائل الشيعة«وروى احلّر العاميل يف  −٩

ِ َجْعَفٍر 
َ
ِ مَحَْزَة َقْن أ

َ
ْهَل اكَْيِت ِسَهاماً  :يِف َحِديٍث َقاَل  ÷بِْن مُحَْيٍد َقْن أ

َ
إِنَّ اَهللا َجَعَل َجَا أ

ٖء فَ ﴿ :ءِ َفَقاَل َيَباَرَك وَيَعاىَل  ثََالثًَة يِف مَجِيِع اليَفْ  نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ
َ
ِ ُخَُسُهۥ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َّ ِ نَّ 

َ
أ

بِيلِ  ْصَحاُب  ،]٤١: [األنفال ﴾َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ
َ
َفَنْحُن أ

ْمَناهُ بَلَ مَجِيِع اجَّاِس َما َخَال ِشيَعَتَنا اخلُُمِس واليَْفْ    .»ءِ وَقْد َحرَّ
دعا به يف آخر  ÷ دعاًء حلرضة اإلمام الباقر» التهذيب« وروى الشيخ الطويس يف −١٠

ْحلَلَْنا َذلَِك لِِشيَعتَِنا« :فقال» اخلُُمس«حديث له عن موضوع 
َ
  .»اللَُّهمَّ إِنَّا َقْد أ

ِّ بِْن ...« :»فرات بن إبراهيم«نقًال عن تفسري » بحار األنوار« يفوروى املجليسُّ  −١١ َقْن يلَعِ
ِ َجْعَفٍر َقْبِد اهللاِ عَ 

َ
ٰ ﴿ :َقاَل َقاَل اُهللا َيَباَرَك وَيَعاىَل  ÷ِن اخكَُّمايِلِّ َقْن أ َ َ  ُ َّ فَآَء ٱ

َ
ٓ أ ا مَّ

ۡهِل ٱۡلُقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ 
َ
َفَما اَكَن لِلرَُّسوِل َفُهَو َجَا وِشيَعتَِنا  ﴾...رَُسوِلِۦ ِمۡن أ

بَا مَحَْزةَ  .ْم وَطيَّبَْناهُ لَُهمْ َحلَّلَْناهُ لَهُ 
َ
ْ  !يَا أ َ ْرِض  واهللاِ َال يرُْضَُب بَلَ 

َ
ِق األ ْشَياءِ يِف رَشْ

َ
ٍء ِمَن األ

ُكْم وَال َغْربَِها إِالَّ اَكَن َحَراماً ُسْحتاً بَلَ َمْن نَاَل ِمْنُه َشيْئاً َما َخَالنَا وِشيَعَتَنا فَإِنَّا َطيَّبَْناهُ لَ 
  .»اهُ لَُكمْ وَجَعلْنَ 

                                                 
 .٥٤ , ص٢وله  أيًضا: االستبصار, ج ; ١٢١, ص ٤ج  الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, −١
 .٥٧ , ص٢وله  أيًضا: االستبصار, ج ; ١٣٦, ص ٤ج  الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, −٢
 .٦٨, ص ٢احلر العاميل, وسائل الشيعة, طبعة أمري هبادر, ج  −٣
 .١٤٥, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٤

 .٥٥, ص ٢٠املجليس, بحار األنوار, طبع كمباين, ج  −٥



    
 

 
 

  أحاديث إباحة اخلمس وحتليله للشيعة: الفصل السادس

َعِن احَلَكِم بِْن ِعلَْباٍء «...واالستبصار: بإسناده:  "التهذيب"وروى الطويس يف  −١٢
ْيُت ِضَياخً َكثرَِيةً  ْغَفْقُت واْشرَتَ

َ
َصْبُت بَِها َماًال َكثرِياً َفأ

َ
ُت اَكْحَرْيَن َفأ ِّ َسِديِّ َقاَل: ُو

َ
األ

وْ 
َ
َهاِت أ مَّ

ُ
ْيُت َرقِيقاً وأ ْوَالِدي واْشرَتَ

َ
َهاِت أ مَّ

ُ
َة َفَحَملُْت ِقَيايِل وأ َ يِل ُعمَّ َخرَْجُت إىَِل َمكَّ ِ َالٍد وُو

ِ َجْعَفرٍ 
َ
ِ ومَحَلُْت مُخَُس َذلَِك الَماِل َفَدَخلُْت بَلَ أ ُت اَكْحَرْيَن  ÷ونَِسا ِّ ِّ ُو

ِ ُ: إ
َ َفُقلُْت 

ْيُت مَ  َصْبُت بَِها َماًال َكثرِياً واْشرَتَ
َ
َ يِل َفأ ِ ْوَالٍد وُو

َ
َهاِت أ مَّ

ُ
ْيُت أ ْيُت َرقِيقاً واْشرَتَ َتاخً واْشرَتَ

َما إِنَّ 
َ
تَيُْتَك بِِه. َفَقاَل: أ

َ
ِ َقْد أ ْوَالِدي ونَِسا

َ
َهاُت أ مَّ

ُ
ْغَفْقُت، وَهَذا مُخُُس َذلَِك الَماِل وَهُؤَالءِ أ

َ
ُه وأ

ْغَفْقَت لُكَُّه َجَا، وَقْد َقبِلُْت َما ِجْئَت بِِه، وقَ 
َ
ْوَالِدَك ونَِسائَِك وَما أ

َ
َهاِت أ مَّ

ُ
ْد َحلَّلُْتَك ِمْن أ

َ اجَلنَّة ِ
َ
َّ وبَلَ أ   .»وَضِمْنُت لََك يلَعَ

 ÷اإلمام الصادق  − ٤
يُّوَب « :بإسناده» االستبصار«ويف » التهذيب«روى الشيخ الطويس يف  −١٣

َ
َقْن فََضالََة بِْن ك

بَاٍن ال
َ
ِّ َقاَل َقْن ُقَمَر بِْن أ ِ يٍْس الُكَنا بُو َقْبِد اهللاِ  :لَكيِْبِّ َقْن رُضَ

َ
ْفَن  :÷َقاَل أ

َ
 تَْدرِي ِمْن أ

َ
أ

نَا ْدرِي َال  :َفُقْلُت  ؟َدَخَل بَلَ اجَّاِس الزِّ
َ
ْهَل اَكْيِت إِالَّ لِِشيَعتَِنا  :َفَقاَل  !أ

َ
ِمْن قَِبِل مُخُِسَنا أ

ْطَيبنَِي َفإِنَُّه حُمَلٌَّل لَُهمْ 
َ
   .»ولِِميَالِدِهمْ  األ

نِيِه َعِن ابِْن «من طريق » الكايف«واحلديث ذاته رواه الُكَلْينِّي يف  −١٤
َ
ِّ بِْن إِبَْراِهيَم َقْن أ يلَعِ

بُو َقْبِد اهللاِ  حَمُْبوٍب َقنْ 
َ
ِّ َقاَل: َقاَل أ ِ يٍْس الُكَنا نَا؟ ÷رُضَ ْفَن َدَخَل بَلَ اجَّاِس الزِّ

َ
: ِمْن أ

ْطَيبنَِي َفإِنَُّه حُمَلٌَّل لَُهْم َفُقلُْت: 
َ
ْهَل اَكْيِت إِالَّ لِِشيَعتَِنا األ

َ
ْدرِي! َفَقاَل: ِمْن قَِبِل مُخُِسَنا أ

َ
َال أ
   .»ولِِميَالِدِهمْ 

» من ال حيرضه الفقيه«والشيخ الصدوق يف » التهذيب«وروى الشيخ الطويس يف  −١٥
ِ َقْبِد اهللاِ  َقْن يُونَُس بِْن َفْعُقوَب  ...«بإسنادهم 

َ
َفَدَخَل َعلَْيِه رَُجٌل ِمَن  ÷َقاَل ُكْنُت ِعْنَد أ

اِطنَي َفَقاَل  َك  :الَقمَّ نَّ َحقَّ
َ
ْمَواُل وجِتَاَراٌت َغْعرُِف أ

َ ْ
ْرَباُح واأل

َ
يِْديَنا األ

َ
ُجِعلُْت فَِداَك َيَقُع يِف أ

                                                 
 .٥٨ , ص٢; وله  أيًضا: االستبصار, ج ١٣٧, ص ٤يب األحكام, ج الشيخ الطويس, هتذ −١

 .٥٧ , ص٢; وله  أيًضا: االستبصار, ج ١٣٦, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢

 .٥٤٦, ص ١الُكَلْينِّي, الكايف, ج  −٣



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

وَن َفَقاَل  ُ َْوممَ  :÷فِيَها ثَابٌِت وإِنَّا َقْن َذلَِك ُمَقرصِّ نَْصْفَناُكْم إِْن لَكَّْفَناُكْم َذلَِك ا
َ
  .»ا أ

َقْن َداُوَد  ...« :بإسنادهم» حيرضه الفقيه من ال«و» االستبصار«و» التهذيب«وأيضًا يف  −١٦
ِ َقْبِد اهللاِ 

َ
ِّ َقْن أ ِّ َفْضِل اجَّاُس لُكُُّهْم يَِعيُشوَن يِف  :َسِمْعُتُه َفُقوُل  :قال ÷بِْن َكثرٍِي الرَّ

ْحلَلَْنا ِشيَعَتَنا ِمْن َذلَِك 
َ
نَّا أ

َ
  .»َمْظلَِمتَِنا إِالَّ ك

اهليثم «من طريق » علل الرشائع«و قد روى الشيخ الصدوق الرواية األخرية ذاهتا يف 
  .»احلديث .... النهدي عن السندي بن حممد عن حييى بن عمران الزيات عن داود الرقي

َعِن احَلارِِث بِْن الُمِغرَيةِ اجَّرْصِيِّ َقْن  ...«بسنده  »التهذيب« وروى الشيخ الطويس يف −١٧
ِ َقْبِد اهللاِ 

َ
نَّ  :َقاَل  ÷أ

َ
ِْو َذلَِك وَقْد َعلِْمُت أ

َ
ٍت وجِتَاَراٍت وحن ْمَواًال ِمْن َغالَّ

َ
ُ إِنَّ َجَا أ َ قُلُْت 

ْحلَلَْنا إِذاً لِِشيَعتِ  :لََك فِيَها َحّقاً َقاَل 
َ
ِ َفُهْم يِف َفلَِم أ َنا إِالَّ حِكَِطيَب وَِالَدُيُهْم ولُكُّ َمْن َواىَل آبَا

اِهُد الَغائَِب  َنا َفلُْيَبلِِّغ الشَّ يِْديِهْم ِمْن َحقِّ
َ
ا يِف أ    .»ِحلٍّ ِممَّ

  (وهذا احلديث معروف بصحيحة النرصي).
ِّ يِف َيفْ «عن » الوسائل«وروى احلّر العاميل يف  −١٨ ِ ا ِ َشيَْبَة الَْعيَّ

َ
ِ َقْن َفْيِض بِْن أ ِسريِه

ِ َقْبِد اهللاِ   َقنْ 
َ
َشدَّ َما فِيِه اجَّاُس يَْوَم الِقَياَمِة إَِذا قَاَم َصاِحُب  :َقاَل  ÷رَُجٍل َقْن أ

َ
إِنَّ أ

ِ وإِنَّ ِشيَعَتَنا ِمْن َذلَِك يِف ِحلٍّ  :اخلُُمِس َفَقاَل    .»يَا َربِّ مُخُ
ِ ...«» الكايف«و »التهذيب«ويف  −١٩

َ
ْكِسَيِة َقْن أ

َ
َقْن ُمَعاِذ بِْن َكثرٍِي َنيَّاِع األ

يِْديِهْم بِالَْمْعُروِف َفإَِذا َقاَم قَائُِمَنا  :َقاَل  ÷َقْبِداهلِلِ 
َ
ا يِف أ ْن ُفْنِفُقوا ِممَّ

َ
ٌع بَلَ ِشيَعتَِنا أ  ÷ُمَوسَّ

                                                 
 .٤٤, ص ٢الصدوق, من ال حيرضه الفقيه, ج  ;١٣٨, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −١
; والصدوق, من ٥٩ , ص٢; وله  أيًضا: االستبصار, ج ١٣٨, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢

 .  ٣٣, ص ٢ال حيرضه  الفقيه, ج 

 .٣٧٧, ص ٢الصدوق, علل الرشائع, ج  −٣

 .١٤٣ , ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٤
 .٥٥٤ − ٥٥٣, ص ٩احلر العاميل, وسائل الشيعة, ج  −٥



    
 

 
 

  أحاديث إباحة اخلمس وحتليله للشيعة: الفصل السادس

تُوهُ 
ْ
َّ يَأ   .»بِِه يَْسَتِعنُي بِهِ  َحُرَم بَلَ لُكِّ ِذي َكزْنٍ َكزْنُهُ َح

َقْن ُقَمَر بِْن  ...«بإسناده » التهذيب«نقًال عن الشيخ الطويس يف » وسائل الشيعة«ويف  −٢٠
ن محل إىل أ اك: رأيُت أباسيار [ِمسَمع بن عبدالـملك بالـمدينة] وقد يَِزيَد َقاَل 

: لَِم ردَّ يماالً يف تلك السنة فرّده عل عبداهلِل  يَك أبوعبد اهللا الـمال ايعل ه، فقلُت 
َصْبُت  :الـماَل  ه محلُت إنيه؟ فقال: إ قلُت  حمحلَتـُه إ

َ
ُت الَغْوَص َفأ ِّ ِّ ُكْنُت ُو

ِ إ
ْحبَِسَها َقْنَك 

َ
ْن أ

َ
لَْف ِدْرَهٍم وَكرِْهُت أ

َ
لِْف ِدْرَهٍم وَقْد ِجْئُت خِبُُمِسَها َعَماغنَِي أ

َ
ْرَبَعِمائَِة أ

َ
أ

ْعرِ 
َ
ْمَواِجَا َفَقاَل وأ

َ
ِي َجَعَل اُهللا َيَعاىَل لََك يِف أ َّ َك ا ْرِض وَما  :َض لََها ويِهَ َحقُّ

َ
وَما َجَا ِمَن األ

بَا َسيَّارٍ 
َ
ْخَرَج اُهللا ِمْنَها إِالَّ اخلُُمُس يَا أ

َ
ْرُض لُكَُّها َجَا !أ

َ
ْ  ،األ َ ْخَرَج اُهللا ِمْنَها ِمْن 

َ
ٍء َفُهَو  َفَما أ

ُ قَ  .َجَا َ َْك الَماَل لُكَّهُ  :اَل قُلُْت  َ ِ مْحُِل إ
َ
نَا أ

َ
بَا َسيَّارٍ  :َفَقاَل يِل  .أ

َ
َقْد َطيَّبَْناهُ لََك وَحلَّلَْناَك ِمْنُه  !يَا أ

ْرِض َفُهْم فِيِه حُمَلَّلُوَن وحُمَلٌَّل لَهُ 
َ
يِْدي ِشيَعتَِنا ِمَن األ

َ
َْك َمالََك ولُكُّ َما اَكَن يِف أ َ ِ ْم َذلَِك َفُضمَّ إ

ْرِض َحَراٌم 
َ
يِْدي ِسَواُهْم َفإِنَّ َكْسَبُهْم ِمَن األ

َ
ْن َفُقوَم َقائُِمَنا َفَيْجبَِيُهْم َطْسَق َما اَكَن يِف أ

َ
إىَِل أ

يِْديِهْم وخُيْرَِجُهْم ِمْنَها َصَغَرة
َ
ْرَض ِمْن أ

َ
ُخَذ األ

ْ
َّ َفُقوَم َقائُِمَنا َفَيأ   .»َعلَْيِهْم َح

هذا احلديث من طريق أخرى َعِن اْبِن َحمُْبوٍب َعْن » الكايفأصول «َلْينِّي يف وقد روى الكُ 
ُت اَكْحَرْيَن الَغْوَص « :وفيه يقول أُبو سيَّار ...,َرَأْيُت ِمْسَمعاً  :ُعَمَر ْبِن َيِزيد َقاَل  ِّ ِّ ُكْنُت ُو

ِ  »إ
يِْديِهمْ « :إىل أن يقول

َ
ا َما اَكَن يِف  َفَيْجبَِيُهْم َطْسَق َما اَكَن يِف أ مَّ

َ
يِْديِهْم وأ

َ
ْرَض يِف أ

َ
ويرَْتَُك األ

ْرِض َحَراٌم َعلَْيِهم
َ
يِْدي َلرْيِِهْم َفإِنَّ َكْسَبُهْم ِمَن األ

َ
َّ يَقوُم قَائُمنَا  أ . وقد اعترب العالمة »َح

  املَْجِلِيسّ هذا احلديث صحيحًا.
ان بإمكاننا أن نعدمها حديثني إال ومع أنه ك ,ومضمون هذا احلديث مثل مضمون الذي قبله
  .أنه ملا كان املضمون متَّحدًا اعتربنامها حديثًا واحداً 

ِ ُقَمرْيٍ َعِن  ...«باإلسناد  »االستبصار«و» التهذيب«وأيضًا يف  −٢١
َ
ِد بِْن أ َقْن حُمَمَّ

                                                 
 .١٤٤ − ١٤٣ , ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج ; ٦١, ص ٤, الكايف, ج َلْينِّي الكُ  −١
, ٢طبع أمري هبادر, ج ,احلر العاميل, وسائل الشيعة; ١٤٤ , ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢

 .٦٧ص
 .٤٠٨ , ص١الُكَلْينِّي, الكايف, ج  −٣
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َسِديِّ َقاَل 
َ
ِ  :احَلَكِم بِْن ِعلَْباٍء األ َصْبُت ب

َ
ُت اَكْحَرْيَن َفأ ِّ ْيُت ُو ْغَفْقُت واْشرَتَ

َ
َها َماًال َكثرِياً َفأ

َة َفَحَملُْت ِقَيايِل  َ يِل ُعمَّ َخرَْجُت إىَِل َمكَّ ِ ْوَالٍد وُو
َ
َهاِت أ مَّ

ُ
ْيُت َرقِيقاً وأ ِضَياخً َكثرَِيةً واْشرَتَ

 ِ
َ
ِ ومَحَلُْت مُخَُس َذلَِك الَماِل َفَدَخلُْت بَلَ أ ْوَالِدي ونَِسا

َ
َهاِت أ مَّ

ُ
ُ  ÷ َجْعَفٍر وأ َ ِّ  :َفُقلُْت 

ِ إ
َهاِت  مَّ

ُ
ْيُت أ ْيُت َرقِيقاً واْشرَتَ ْيُت َمَتاخً واْشرَتَ َصْبُت بَِها َماًال َكثرِياً واْشرَتَ

َ
ُت اَكْحَرْيَن َفأ ِّ ُو

ْوَالِدي و
َ
َهاُت أ مَّ

ُ
ْغَفْقُت وَهَذا مُخُُس َذلَِك الَماِل وَهُؤَالءِ أ

َ
َ يِل وأ ِ ْوَالٍد وُو

َ
تَيُْتَك بِهِ أ

َ
ِ َقْد أ  .نَِسا

ْوَالِدَك ونَِسائَِك وَما  :َفَقاَل 
َ
َهاِت أ مَّ

ُ
َما إِنَُّه لُكَُّه َجَا وَقْد َقبِلُْت َما ِجْئَت بِِه وَقْد َحلَّلُْتَك ِمْن أ

َ
أ

َ اجَلنَّة ِ
َ
َّ وبَلَ أ ْغَفْقَت وَضِمْنُت لََك يلَعَ

َ
  .»أ

وِ الُمَعىلَّ بِْن ُخَنيٍْس  ...« :باإلسناد »الكايف«وروى الُكَلْينِّي يف  −٢٢
َ
 َقْن يُونَُس بِْن َظْبَياَن أ

ِ َقْبِد اهللاِ  :َقاَل  [مالحظة: الكهما من الُغالة] 
َ
ْرِض  :÷قُلُْت ِأل

َ
ِ األ  ؟َما لَُكْم ِمْن َهِذه

َم ُعمَّ َقاَل  ثِيَل  :َفَتبَسَّ مَ  ÷إِنَّ اَهللا َيَباَرَك وَيَعاىَل َنَعَث َجرْبَ
َ
ْن خَيِْرَق بِإِْنَهاِمِه َعَماغَِيَة وأ

َ
رَهُ أ

اِش وِمْهَراُن وُهَو  شوع وُهَو َغَهُر الشَّ
ْ
ْرِض ِمْنَها َسْيَحاُن وَجْيَحاُن وُهَو َغَهُر بَلَْخ واخل

َ
ْغَهاٍر يِف األ

َ
أ

وِ اْسَتَقْت َفُهَو َجَ 
َ
ا وَما اَكَن َجَا َفُهَو لِِشيَعتَِنا َغَهُر الِهْنِد وغِيُل ِمرْصَ وِدْجلَُة والُْفَراُت َفَما َسَقْت أ

 ْ َ نَا ِمْنُه  ْوَسَع فِيَما َننْيَ ِذْه إىَِل ِذْه َفْعيِن  ولَيَْس لَِعُدوِّ
َ
ََّنا ليَِف أ ِ ٌء إِالَّ َما َغَصَب َعلَْيِه وإِنَّ َو

ْرِض ُعمَّ تََال َهِذهِ اآليَةَ 
َ ْ
َماءِ واأل ِيَن َءا﴿: َننْيَ السَّ ۡنَياقُۡل ِهَ لِلَّ الَمْغُصوبنَِي  ﴾َمُنواْ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ

  .»بَِال َغْصٍب  ﴾َخالَِصٗة يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ ﴿ َعلَْيَها
من أننا ال نعري أي أمهية وال نعتقد بأي قيمة لتلك األحاديث التي  :وهنا أذكر بام قلته مراراً 

خاصة مثل هذا احلديث  ,ص ال شاهد هلا من كتاب اهللا تعاىل وال من سنة وسرية رسوله
ولكن ملا كان اخلصم يعتقد بصحة هذه  ,وأرضابه الذي يرويه غالٌة كذابون معروفون بالكذب

عىل قول  ,األحاديث فإننا نذكرها من باب إلزام اخلصم بام يلتزم ومن باب إقامة احلجة عليه
   :الشاعر

 خواهى كه شود خصم تو عاجز بسـخن 
  

  كنهاى خود الزامش  او را بسخن  
  

   .فألزمه بكالمه ذاته إذا أردت إفحام خصمك وإسكاته :أي
                                                 

 .٥٨ , ص٢له  أيًضا: االستبصار, ج ; و١٣٧, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −١
 .٤٠٩ , ص١الُكَلْينِّي, الكايف, ج  −٢



    
 

 
 

  أحاديث إباحة اخلمس وحتليله للشيعة: الفصل السادس

ِد بِْن ِسَناٍن َقْن يُونَُس بِْن ...«أيضًا باإلسناد » الكايف«وروى الُكَلْينِّي يف  −٢٣ َقْن حُمَمَّ
ِ َقْبِد اهللاِ  :َفْعُقوَب َقْن َقْبِد الَعِزيِز بِْن نَافٍِع َقاَل 

َ
ِْه و ÷َطلَْبَنا اِإلْذَن بَلَ أ َ ِ ْرَسلَْنا إ

َ
أ

ذِ 
ْ
ْن تَْسَتأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا ورَُجٌل َميِع َفُقلُْت لِلرَُّجِل أ

َ
َْنا اْدُخلُوا اثْننَْيِ اثْننَْيِ َفَدَخلُْت أ َ ِ ْرَسَل إ

َ
َن َفأ

لَِة َفَقاَل 
َ
ُ  .َغَعمْ  :بِالَْمْسأ َ   !ُجِعلُْت فَِداكَ  :َفَقاَل 

ُ
ْن َسَباهُ َنُنو أ ِ اَكَن ِممَّ

َ
نَّ إِنَّ أ

َ
َميََّة َقْد َعلِْمُت أ

يِْديِهْم َقلِيٌل وَال 
َ
ا يِف أ ُموا وَال حُيَلِّلُوا ولَْم يَُكْن لَُهْم ِممَّ ْن حُيَرِّ

َ
َميََّة لَْم يَُكْن لَُهْم أ

ُ
َكثرٌِي بيَِن أ

ِي ُكْنُت فِيِه َدَخليَِن ِمْن َذلَِك َما يَ  َّ َّ َقْقيِل وإِغََّما َذلَِك لَُكْم َفإَِذا َذَكْرُت َردَّ ا َكاُد ُفْفِسُد يلَعَ
 ُ َ نَا فِيِه َفَقاَل 

َ
ا اَكَن ِمْن َذلَِك  :َما أ نَْت يِف ِحلٍّ ِممَّ

َ
ِ َفُهَو  ،أ ولُكُّ َمْن اَكَن يِف ِمْثِل َحالَِك ِمْن َوَرا

   .»يِف ِحلٍّ ِمْن َذلَِك 
ِ َسلََمَة  ...«باإلسناد » االستبصار«و» التهذيب«ويف  −٢٤

َ
الِِم بِْن ُمْكَرٍم وُهَو سَ َقْن أ

بُو
َ
ِ َقْبِد اهللاِ أ

َ
نَا َحارِضٌ  ÷َخِدجيََة َقْن أ

َ
ُ رَُجٌل وأ َ َفَفِزَع  .َحلِّْل يِلَ الُفُروجَ  :َقاَل قَاَل 

بُو
َ
ُ رَُجٌل  ÷َقْبِد اهللاِ أ َ لَُك َخاِدماً  :َفَقاَل 

َ
َما يَْسأ ِريَق إِغَّ ْن َفْعرَتَِض الطَّ

َ
لَُك أ

َ
يَْشرَتِيَها  لَيَْس يَْسأ

ْقَطاهُ 
َ
ْو َشيْئاً أ

َ
ْو جِتَاَرةً أ

َ
ْو ِمريَاثاً يُِصيُبُه أ

َ
وَُّجَها أ ةً َفزَتَ

َ
وِ اْمرَأ

َ
اِهِد  :َفَقاَل  .أ َهَذا لِِشيَعتَِنا َحَالٌل الشَّ

ُ ِمْنُهْم إىَِل يَْوِم الِقَياَمِة فَ  َ ِّ وَما يُو َ   .» ..ُهَو لَُهْم َحَالٌل ِمْنُهْم والَْغائِِب والَْميِِّت ِمْنُهْم والْ
يِمِّ َقْن َقْبِد اهللاِ بِْن ...«باإلسناد » التهذيب«ويف  − ٢٥ َقْن َقْبِد اهللاِ بِْن الَقاِسِم احَلرْضَ

بُو َقْبِد اهللاِ  :ِسَناٍن َقاَل 
َ
َصاَب  :÷َقاَل أ

َ
ا أ وِ اْكتََسَب اخلُُمُس ِممَّ

َ
بَلَ لُكِّ اْمرٍِئ َغنَِم أ

ًة ولِمَ  ‘لَِفاِطَمةَ  يَّتَِها احُلَجِج بَلَ اجَّاِس َفَذاَك لَُهْم َخاصَّ ْمَرَها ِمْن َنْعِدَها ِمْن ُذرِّ
َ
ْن ييَِل أ

َِخيُط َقِميصاً خِبَْمَسِة َدَواغِيَق  َ َّ اخَليَّاُط  َدَقُة َح يََضُعونَُه َحْيُث َشاُءوا إِْذ َحُرَم َعلَْيِهُم الصَّ
ْحلَلَْنا ِمْن ِشيَعتَِنا حِكَِطيَب لَُهْم بِِه الِوَالَدةُ َفلََنا ِمْنَها َدانٌِق إِالَّ مَ 

َ
  .»ْن أ

َعِن احَلَسِن بِْن حَمُْبوٍب َقْن ُقَمَر بِْن  ...«باإلسناد للشيخ الطويس » التهذيب«ويف  −٢٦
بَا َقْبِد اهللاِ  :يَِزيَد َقاَل 

َ
ُل أ

َ
ْهِل اجَلَبِل يَْسأ

َ
ْرضاً َمَواتاً َقْن رَُجٍل  ÷َسِمْعُت رَُجًال ِمْن أ

َ
َخَذ أ

َ
أ

ًْال وَشَجراً َقاَل  ْغَهاَرَها وَبىَن فِيَها ُنُيوتاً وَغَرَس فِيَها خنَ
َ
ْكَرى أ

َ
ْهلَُها َفَعَمَرَها وأ

َ
َفَقاَل  :تََرَكَها أ

                                                 
 .٥٤٥ , ص١الُكَلْينِّي, الكايف, ج  −١
 .٥٨ , ص٢; وله  أيًضا: االستبصار, ج ١٣٧ , ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢
 .١٢٢ , ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٣
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بُوَقْبِد اهللاِ 
َ
ِمرُي الُمْؤِمننَِي  :÷أ

َ
ُ  :َفُقوُل  ÷اَكَن أ َ ْرضاً ِمَن الُمْؤِمننَِي َفيِهَ 

َ
ْحَيا أ

َ
 وَعلَْيِه َمْن أ

يِه إىَِل اِإلَماِم يِف َحاِل الُهْدنَِة َفإَِذا َظَهَر الَقائُِم  ْن تُْؤَخَذ  ÷َطْسُقَها يَُؤدِّ
َ
ْن َغْفَسُه بَلَ أ َفلُْيَوطِّ

  .»ِمْنهُ 
قال أبو  :عن مفضل بن عمر قال« :للطربيس» مشكوة األنوار«ويف كتاب  –٢٧

 أموالكم فقد جعلت ماكنه بّر قد كنت فرضت عليكم اخلمس يف :÷عبداهلِل
  .» إخوانكم

 ÷اإلمام حممد التقي  − ٥
ِّ  ...« :باإلسناد» من ال حيرضه الفقيه«ويف  أيضًا للشيخ الطويس» التهذيب«يف  −١ َقْن يلَعِ

نَُّه َقاَل 
َ
ِ َجْعَفٍر  :بِْن َمْهِزيَاَر ك

َ
ُت يِف كَِتاٍب ِأل

ْ
ْن جَيْ  ÷َقرَأ

َ
ُ أ ُ

َ
َعلَُه يِف ِحلٍّ ِمْن إىَِل رَُجٍل يَْسأ

بِِه ِمَن اخلُُمِس َفَكَتَب  َكلِِه وَمرْشَ
ْ
ْ  ÷َمأ َ ْعَوزَهُ 

َ
ِه َمْن أ   .»  ٌء ِمْن َحيقِّ َفُهَو يِف ِحّل  خِبَطِّ

, مما ورد يف الكتاب املفصل الذي كتبه اإلمام حممد »االستبصار«و» التهذيب«يف و − ٢
وِجُب َعلَيِْهْم «إىل عيل بن مهزيار, نقرأ فيه:  التقي

ُ
وِجْب َذلَِك َعلَيِْهْم يِف لُكِّ َخٍم وَال أ

ُ
... ولَْم أ

َهِب  َّ وَْجبُْت َعلَيِْهُم اخلُُمَس يِف َسنيَِت َهِذهِ يِف ا
َ
اَكَة الَّيِت فَرََضَها اُهللا َعلَيِْهْم وإِغََّما أ  إِالَّ الزَّ

 َ ِة الَّيِت قَْد َحاَل َعلَيَْها احلَْوُل ول وِجْب َذلَِك َعلَيِْهْم يِف َمتَاٍع وَال آِغيٍَة وَال َدَوابَّ وَال والِْفضَّ
ُ
ْم أ

  .»َخَدٍم وَال ِربٍْح َرحِبَُه يِف جِتَاَرةٍ وَال َضيَْعٍة... خَتِْفيفاً ِمينِّ َقْن َمَوايِلَّ وَمنّاً ِمينِّ َعلَيِْهمْ 

 إمام الزمان − ٦
َقْن إِْسَحاَق بِْن ...« :للطربيس باإلسناد» االحتجاج«و ,للشيخ الصدوق» إكامل الدين«يف 

َماِن  ْمِر  ÷َفْعُقوَب فِيَما َوَرَد َعلَْيِه ِمَن احكَّْوقِيَعاِت خِبَطِّ َصاِحِب الزَّ
َ
لَْت َقْنُه ِمْن أ

َ
ا َما َسأ مَّ

َ
أ

ْن َقاَل 
َ
ْمَواِجَا َفَمِن اْسَتَحلَّ  :الُمْنِكِريَن يِل إىَِل أ

َ
ا الُمَتلَبُِّسوَن بِأ مَّ

َ
ُكُل  وأ

ْ
َما يَأ َكلَُه َفإِغَّ

َ
ِمْنَها َشيْئاً َفأ

                                                 
 .١٢٢ , ص٤كام, ج الشيخ الطويس, هتذيب األح −١
 .٩٤هـ, ص ١٣٧٠الطربيس, مشكوة األنوار, طبع النجف,  −٢

 .٤٤, ص ٢; الصدوق, من ال حيرضه  الفقيه, ج ١٤٣ , ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٣
 .٦١ − ٦٠, ص٢; وله  أيًضا: االستبصار, ج ١٤١ , ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٤
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نِيَح لِِشيَعتَِنا وُجِعلُوا 
ُ
ا اخلُُمُس َفَقْد أ مَّ

َ
ْمُرنَا حِكَِطيَب اجِّريَاَن وأ

َ
ْن َفْظَهَر أ

َ
 إِىَل أ

ِمنُْه يِف ِحلٍّ
ْن «دالً من ب» إىل وقت ظهورنا«عبارة » االحتجاج«و» البحار«ويف   .»ِوَالَدُيُهْم وَال خَتْبَُث 

َ
إِىَل أ

ْمُرنَا
َ
  .»َفْظَهَر أ

إذن منذ ذلك الوقت وحتى وقت ظهور إمام الزمان, أصبح مخس املال مباحًا للشيعة 
وحالالً هلم, وسقط وجوب دفعه عنهم, إضافة إىل التأكيد عىل طيب معيشتهم و طيب 

شيعة أن يدفعوا والدهتم. ولكن رغم كل هذا التأكيد ال ندري ملاذا بقي من الواجب عىل ال
اخلمس ويكونوا أسوأ من الكفار الذي يدفعون اجلزية!! وهل من تفسري لذلك سوى أن ذلك 
الفريق من علامء الشيعة الذين يوجبون أداء اخلمس إنام يفكرون يف مصلحتهم املادية اخلاصة 

  ويف معاشهم ورفاههم املادي? 
يف هذه الصفحات, ولكن هذا املقدار  إن األحاديث املوجودة يف هذا الباب أكثر مما ذكرناه

رنا سابقًا ال توجد يف كتب الشيعة حول وجوب ُمخْس أرباح  يكفي طالَب احلقيقة, وكام ذكَّ
املكاسب أكثر من عرشة أحاديث َمخَْسٌة منها رصحية متامًا بأن ُمخَْس أرباح املكاسب خاصٌّ 

أو جمهولٌة, يف حني أن أحاديث  بشخص اإلمام حرصًا, وأسانيد كل تلك األحاديث إما ضعيفةٌ 
إباحة اخلمس وحتليله التي جاءت يف كتب الشيعة يتجاوز عددها الثالثني حديثًا, أكثرها معترب 
من حيث سنده أو عىل األقل حاهلا أفضل من حال األحاديث املعارضة, وعىل فرض ضعف 

هذا كلُّه  س.أضعاف عدد أحاديث وجوب اخلُمْ  بعضها فإهنا من حيث الكثرة تفوض بعدة
إضافًة إىل شهادة آيات القرآن وشهادة العقل والوجدان وحقائق التاريخ, وخمالفة سنة نبي آخر 

  الزمان التي ال ُتبقي حممًال لالعتناء بأحاديث الوجوب.

  الخمستحليل على أخبار اإلشكاالت  - ٢

سندًا ويف  إذ إن معظم هذه األخبار ضعيفةٌ  ,هو يف سند هذه األحاديث :اإلشكال األول
ابني    .أسانيدها أسامٌء لغالٌة وكذَّ

                                                 
 .٥٥٠, ص ٩ل الشيعة, الطبعة اجلديدة يف قم, ج احلر العاميل, وسائ −١
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إنه رغم إقرارنا بضعف هذه األخبار إال أن درجتها ال  :وُيقال يف اإلجابة عن هذا اإلشكال
إن مل تكن أقوى  ,تقل عن درجة األخبار التي توجب اخلمس يف أرباح املكاسب والتجارات

وضعها حفنة من الغالة والكذابني ألن مجيع تلك األخبار كام حققناه ضعيفة قد  ,منها
فاخلمس الذي أوجبته عرشة من مثل تلك األحاديث يمكن لثالثني حديثًا مشاهبًا  ,واملغرضني

   .فكثرة أخبار حتليل اخلمس كافية حلل هذا اإلشكال ,أن حيللوه ويتصدقوا به عىل الشيعة
غنائم احلرب التي » ُمخُس«و الذي متت هبته للشيعة وإباحته هلم ه» اخلُُمس«إن  :قيل :الثاين

فلام كانت هناك إماء من ضمن تلك الغنائم وكان بعُضُهنَّ يقع  .كانت ُتؤخذ زمن خلفاء اجلور
وأن يكون اإلمام  ,وكان الواجب أن تكون تلك احلروب متَّت بإذن اإلمام ,بأيدي الشيعة

ستحقني بوصفه اإلمام صاحب احلق يف أخذ مخس تلك الغنائم وتقسيم الباقي عىل املقاتلني امل
فإن الذين ترصفوا بتلك الغنائم إنام ترصفوا يف مال حرام ال حيلُّ  ,وكل ذلك مل حيصل ,الرشعي

فألجل ذلك كان األئمة حيلون تلك األموال لشيعتهم كي يصبح نكاحهم ألولئك اإلماء  ;هلم
تصبح أموال تلك ولكي  ,حالالً ويصبح األوالد الذين تولدوا من تلك الزجيات أوالد حالل

الغنائم التي استخدمها الغانمون من الشيعة يف دفع مهور نسائهم حالالً كي يكون زواجهم 
  !صحيحًا وأوالدهم أوالد حالل

ال يكون إال من غنائم دار » اخلُُمس«رغم أننا نعتقد أن  ,وأقول يف اإلجابة عن هذه الشبهة
ق به األئمة وأحلوه هو ُمخُس غنائم املوهوب للشيعة والذي تصدَّ » اخلُُمس«وأن  ,احلرب

الذي متَّت هبته للشيعة » اخلُُمس«إال أن األخبار التي أوردناها رصحيٌة يف أن  ,احلرب فقط
عوهنا والتصدق به إْذ نجد مثًال يف  .عليهم وحتليله هلم إنام هو مجيع أنواع اخلمس التي يدَّ

ُّ « :احلديث األول ِمرُي الُمْؤِمننَِي يلَعِ
َ
ِ َطالٍِب  َقاَل أ

َ
يِف ُنُطونِِهْم   َهلََك اجَّاُس  :÷ْنُن أ

َنا َْنا َحقَّ َ ِ وا إ ُهْم لَْم يَُؤدُّ غَّ
َ
َال وإِنَّ ِشيَعَتَنا ِمْن َذلَِك وآبَاَءُهْم يِف ِحلٍّ  ،وفُُروِجِهْم ِأل

َ
والذي يظهر  »أ

التي أمهها ما يتعلق منه أن ما متت هبته وحتليله هو األموال ذات العالقة بجميع أمور احلياة 
َفَقْد « :ويف احلديث الرابع يقول أمري املؤمنني ).الزجيات(والفرج  )املآكل واملشارب(بالبطن 

َكٍل 
ْ
َوَهْبُت نَِصييِب ِمْنُه للُِكِّ َمْن َملََك َشيْئاً ِمْن َذلَِك ِمْن ِشيَعيِت حِكَِحلَّ لَـُهْم َمَنافُِعُهْم ِمْن َمأ
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ٍب وحِكَِطيَب مَ  ُدُهمْ وَمرْشَ ِ   .فتحليل املأكل واملرشب ناظٌر إىل مجيع األشياء »َوا
ِ  :َقاَل « :وكذلك وجدنا يف احلديث السابع عبارة

َ
نَّ أ

َ
 ÷يِهَ واهللاِ اِإلَفاَدةُ يَْوماً نَِيْوٍم إِالَّ أ

ُكْوا تعلق باألشياء ومعلوٌم أن اإلفادة يومًا بيوم إنام ت »َجَعَل ِشيَعَتَنا ِمْن َذلَِك يِف ِحلٍّ لزَِيْ
   .واألموال التي يكسبها اإلنسان كل يوم والتي أبحت حالالً 

ْرَباُح « :وكذلك نجد يف احلديث الرابع عرش أن السائل سأل فقال
َ
يِْديَنا األ

َ
َيَقُع يِف أ

َك فِيَها ثَابٌِت  نَّ َحقَّ
َ
ْمَواُل وجِتَاَراٌت َغْعرُِف أ

َ ْ
تعلق بغنائم والعبارة واضحة متامًا أن األمر ال ي »واأل

يَّ «ومثله ما جاء يف احلديث السادس عرش أن  .احلرب أو اإلماء  :قال »احلَاِرَث ْبَن املُِغَريِة النَّْرصِ
نَّ لََك فِيَها َحّقاً «

َ
ِْو َذلَِك وَقْد َعلِْمُت أ

َ
ٍت وجِتَاَراٍت وحن ْمَواًال ِمْن َغالَّ

َ
مثله ما جاء يف  ,»إِنَّ َجَا أ

ِ « :احلديث التاسع عرش ُت الَغْوَص إ ِّ   .وكلها ال عالقة هلا أبدًا بغنائم احلرب »ِّ ُكْنُت ُو
وِ اْسَتَقْت َفُهَو َجَا وَما اَكَن َجَا « :ويف احلديث احلادي والعرشين يقول اإلمام

َ
َفَما َسَقْت أ

ْوَسَع فِيَما َننْيَ ِذهْ « :إىل أن يقول »َفُهَو لِِشيَعتَِنا
َ
ََّنا ليَِف أ ِ َماءِ  وإِنَّ َو إىَِل ِذْه َفْعيِن َننْيَ السَّ

ْرِض 
َ ْ
ومن الواضح متامًا أن األموال التي سعتها ما بني السامء واألرض ليست هي غنائم  »واأل

وهكذا جاء يف احلديث الثالث والعرشين كالٌم عن  .احلرب التي ال تقع إال يف حاالت قليلة
عرشين احلديث عن املأكل واملرشوب الذي ويف احلديث السابع وال ,املرياث والتجارة واجلائزة

وأن التحليل مخسها للشيعة يفيد حتليل مجيع أنواع اخلمس هلم من مجيع  ,يفيد عموم األموال
رة   .األموال املَُتَصوَّ

الذي طرح يف هذا الصدد وهو إشكال واه جدًا وال مورد له بل ال يستحق  :اإلشكال الثالث
ولكنه ال  ,مام حيق له أن يتصدق بسهمه عىل شيعته وحيلله هلمهو أن كل إ ,االلتفات إليه أصالً 

بل إن الذين أشكلوا هذا اإلشكال وذكروا هذه الشبهة  ,حيق له أن حيلل سهم اإلمام الذي بعده
من أرباح املكاسب للشيعة  )بني هاشم(قالوا ليس لإلمام احلق يف حتليل السهم املتعلق بالسادة 

   .والتصدق به عليهم
ن نتعرض للقسم األخري من هذا اإلشكال وذلك ألنه قد ثبت ملن قرأ ما أوردناه يف ونحن ل
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كتابنا هذا حتى اآلن أنه ليس للسادة من بني هاشم حق يف مخس أرباح املكاسب والتجارات 
أما قوهلم بأن كل إمام حيق له أن  .وأنه لو فرض أن ثمة حق فإنه خاص باإلمام وحده فقط

ولعلهم يريدون  ,يعة وال حيق له الترصف بسهم اإلمام الذي بعدهيتصدق بسهمه عىل الش
   ?!القول أنه ال بد من أخذ سهم إمام الزمان من الشيعة يف هذا العرص

  :فاجلواب أن هذا اإلشكال باطل من مجيع األوجه
ألن األحاديث رصحية بأن احلقوق التي تم التصدق هبا وحتليلها تتعلق بجميع األزمنة  :أوالً 

 ÷ الذي روي عن أمري املؤمنني :فمثًال جاء يف احلديث األول .تنحرص بزمان إمام الوقت وال
َال وإِنَّ ِشيَعَتَنا ِمْن َذلَِك وآبَاَءُهْم ..« :أنه قال

َ
  .»يِف ِحلٍّ  -وأبناَءهم  :و رواية الصدوق –أ

ألبناء تفيد فمن الواضح أن الكالم ال يتعلق بزمن أمري املؤمنني فقط ألن كلمة اآلباء وا
عن اإلمام  ÷ خاصة أن هذا احلديث إنام رواه اإلمام الباقر ,العموم وال تتعلق بزمن خاص

أو أبناءهم أو  ÷ ومن البدهيي أن اإلمام الباقر ال يريد القول أن الشيعة يف زمن عيلٍّ  ,÷ عيل
ه أن بل قصد ,آباءهم فقط كانوا يف حلٍّ من اخلمس وأن هذا التحليل ال يشمل اآلخرين

  .التحليل شامل لعامة الشيعة يف كل زمن
يِْديِهْم « :÷ يقول حرضة الصادق ١٨ويف احلديث 

َ
ا يِف أ ْن ُفْنِفُقوا ِممَّ

َ
ٌع بَلَ ِشيَعتَِنا أ ُمَوسَّ

  .»...÷بِالَمْعُروِف َفإَِذا َقاَم َقائُِمَنا 
يِْدي ِشيَعتَِنا ِمَن ا« :يقول ١٩ويف احلديث 

َ
ْرِض َفُهْم فِيِه حُمَلَّلُوَن وحُمَلٌَّل ولُكُّ َما اَكَن يِف أ

َ
أل

ْن َفُقوَم َقائُِمَنا
َ
  .»...لَُهْم َذلَِك إىَِل أ

ِّ « :يقول ٢٣ويف احلديث  َ اِهِد ِمْنُهْم والَْغائِِب والَْميِِّت ِمْنُهْم والْ َهَذا لِِشيَعتَِنا َحَالٌل الشَّ
ُ ِمْنُهْم إىَِل يَْوِم الِقَياَمِة َفهُ  َ   .»...َو لَُهْم َحَالٌل وَما يُو

وأما فيام يتعلق بحق إمام الزمان  .فهذا اإلشكال ال حمل له وهو يف غاية التهافت والسقوط
 ٢٨إىل إقامة الربهان عليه خاصًة ألن احلديث  –بعد تلك البيانات  –وسهمه فلسنا بحاجة 

نِي« :يروي خروج توقيع من صاحب الزمان وفيه
ُ
ا اخلُُمُس َفَقْد أ مَّ

َ
َح لِِشيَعتَِنا وُجِعلُوا ِمْنُه وأ
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وهي  ,والعبارة بمثابة توقيع وتصديق عىل كل ما قاله األئمة السابقون يف هذا الصدد ,»يِف ِحلٍّ 
   .مل تبِق ألحٍد جماالً للتأويل أو التشكك واإلشكال

فاتَّضح لكلِّ ذي إنصاف أن ليس لذلك اخلمس الشامل الذي يقولون به والرائج اليوم بني 
  .شيعة اإلمامية حقيقةٌ ال

* * *  
 إىل هنا عرفنا مجيع أحاديث اخلمس التي أوردناها يف فصول هذا الكتاب وأقسامه املختلفة

 ,وضعناها أمام طالب احلق واحلقيقة وختمناها بذكر أحاديث حتليل اخلمس وإباحته للشيعةو
ه وليس لآلخرين وتبنيَّ أن مخس أرباح املكاسب والتجارات والزراعات خاص باإلمام وحد

وأن مخس املعادن والكنوز والغوص ليس سوى أحد أفراد الزكاة ومرصفه مرصف  ,حق فيه
   .فلم يعد هلا أثر يف زماننا ,أي غنائم احلرب ,وأما مخس الغنائم ,الزكاة

 ?ما هو منشأ هذه العقيدة :إذا كان األمر كذلك فإن السؤال املنطقي الذي يطرح نفسه هو
إلمام احلق يف مخس أرباح مكاسب الناس رغم أنه أباحها هلم فيام بعد وحللها وملاذا امتلك ا

ومؤداها يعود لصالح الطفيليني الذين يعيشون  ,إن هذه العقيدة منشأها يف الواقع الغالة ?هلم
 .وهي عقيدة ختالف العقل والوجدان وختالف كتاب اهللا وسنة رسوله ,عىل حساب اآلخرين

لفكرة أن هضم مثل هذا الكالم الكبري واالدعاء الضخم ليس باألمر وملا رأى واضعو هذه ا
لذا وجدوا أنه البد هلم من وضع أدلة تدعم مقولتهم  ,السهل حتى بالنسبة للعوام البسطاء

  .وهذا ما فعلوه ,واخرتاع أحاديث تؤيد مدعاهم بشكل جذري
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  »مصباح الفقيه«نقد رأي  السيد رضا الهمداني في كتابه  - ٣

» مصباح الفقيه«من كتابه » اخلُُمس«يف باب  »آقا رضا اهلمداين«ر املرحوم احلاج ذك
ه )١٠٨ص, ٣املجلد ( نيا بأرسها ملك لرسول « :ما نصُّ يظهر من مجلة من األخبار أن ا

  :وهلم احكرصف فيها بما يريدون من األخذ والعطاء عليهم السالماهللا وأوصيائه عليه و
١-  

َ
ِ َقْبِد اهللاِ منها روايُة أ

َ
ُ   قُلُْت  :َقاَل  ÷ِ بَِصرٍي َقْن أ  َما بَلَ اِإلَماِم َزاَكةٌ  :َ

َ
 :َفَقاَل  ؟أ

بَا حُمَمَّدٍ 
َ
َحلَْت يَا أ

َ
َماِم يََضُعَها َحْيُث يََشاُء ويَْدَفُعَها  !أ ْغَيا واْآلِخَرَة لِْإلِ ُّ نَّ ا

َ
 َما َعلَِمْت أ

َ
أ
 ُ َ بَداً ولِـلَِّه يِف  ؟َذلَِك ِمَن اهللاِ  إىَِل َمْن يََشاُء َجائٌِز 

َ
ْلًَة أ َ ٍد َال يَبِيُت  بَا حُمَمَّ

َ
إِنَّ اِإلَماَم يَا أ

ُ َقْنهُ  ُ   .ُقُنِقِه َحقٌّ يَْسأَ
يَّاِن َقاَل  -٢ ْن لَيَْس  !ُجِعلُْت فَِداكَ  :÷َكَتْبُت إىَِل الَعْسَكرِيِّ  :وخرب ابِْن الرَّ

َ
ُروَِي َجَا أ

ْغَيا إِالَّ اخلُُمُس  ص هللاِ لَِرُسوِل ا ُّ ُّ  :َفَجاَء اجَلَواُب  ؟ِمَن ا ْغَيا وَما َعلَْيَها إِنَّ ا
  .صاهللاِ  لَِرُسولِ 

ِد بِْن َقْبِد اهللاِ املضمر َقاَل  -٣ ْغَيا وَما فِيَها لِـلَِّه َيَباَرَك وَيَعاىَل  :و مرسل حُمَمَّ ُّ ا
ِ وَجَا َفَمْن َغلََب بَلَ  ِ ْ ولَِرُسو َ َُؤدِّ َحقَّ اهللاِ َيَباَرَك وَيَعاىَل    ْ ٍء ِمْنَها َفلَْيتَِّق اَهللا و

                                                 
 − ١٨٢٥=  هـ١٣٢٢ – ١٢٤٠( رضا بن حممد هادي اهلمذاينهو العالمة الفقيه  »آقا رضا اهلمداين«احلاج  −١

. كان من أعاظم وكبار فقهاء الشيعة اإلمامية يف القرن اهلجري تويف بسامراءومن مواليد مهذان  م)١٩٠٤
وهو كتاب فقهي (مصباح الفقيه) بريًا وأستاذًا لكثري من الفقهاء. من أشهر كتبه: الثالث عرش, ومرجعًا ك

وكالمها طبعا  (العوائد الرضوية عىل الفوائد املرتضوية)استداليل واسع اقترص فيه عىل العبادات فقط, و
ِجُم)  طبعة حجرية. (املَُرتْ

اليهود ويعتقدون أنه معادل  والتلمود كتاب دونه أحباريبدو أن هذه العقيدة متأثِّرة يف نشأهتا بتلمود اليهود ( −٢
ة بل أكثر أمهية منها يف نظرهم), ألنه طبقًا ملا ورد يف التلمود: مجيع األموال التي عىل األرض هي ارللتو

ِه, وملا كان اليهود يعتربون أنفسهم أبناء اهللا وأجزاء منه لذا فهم يرون أهنم ينوبون عن اهللا يف ملك كل  لِـلَّ
ما عىل األرض, وبالتايل فريون أن ترصفهم يف كل ما عىل األرض جائز هلم بل واجب عليهم (من كتاب 

 ).٣٠ −١٩الكنز املرصود يف قواعد التلمود, للدكتور روه لنز, ص 
ِجُم)٤٠٩−٤٠٨,  ص ١, ج أصول الكايفالُكَلْينِّي,  −٣  . (املَُرتْ

ِجُم). ٤٠٩,  ص ١, ج أصول الكايفالُكَلْينِّي,  −٤  (املَُرتْ
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ُْن بَُرآُء ِمْنهُ  ُ وحنَ ُ َرَبَّ إِْخَوانَُه َفإِْن لَْم َفْفَعْل َذلَِك َفاُهللا وَرُسو ْ   .و
  :ص َقاَل َرُسوُل اهللاِ  :َقاَل  ،÷ و خرب آخر عن اكاقر - ٤

َ
ْغَيا َخلََق اُهللا آَدَم وأ ُّ ْقَطَعُه ا

ِة ِمْن آِل  ص َفلَِرُسوِل اهللاِ  ÷َقِطيَعًة َفَما اَكَن آلَِدَم  ئِمَّ
َ
وَما اَكَن لَِرُسوِل اهللاِ َفُهَو لِْأل

  .صحُمَمَّدٍ 
ْخَرَج اُهللا ِمْنَها إِالَّ  :÷ و خرب أ سياَر قال أبو عبد اهللا -٥

َ
ْرِض وَما أ

َ
َوَما َجَا ِمَن األ

َ
أ

بَا َسيَّارٍ  اخلُُمُس 
َ
ْ  ؟يَا أ َ ْخَرَج اُهللا ِمْنَها ِمْن 

َ
ْرَض لُكََّها َجَا َفَما أ

َ
  ...ٍء َفُهَو َجَا إِنَّ األ

ِ َجْعَفٍر  -٦
َ
ٍ الاَكبيُِلِّ َقْن أ ِ ِ َخا

َ
ٍّ  :َقاَل  ÷و خربِ أ إِنَّ ﴿ :÷وََجْدنَا يِف كَِتاِب يلَعِ

ِ يُورُِثَها َمن يَشَ  َّ ِ ۡرَض 
َ
ِيَن  ﴾آُء ِمۡن ِعَبادِهۦِۖ َوٱۡلَعٰقَِبُة لِۡلُمتَّقِيَ ٱۡل َّ ْهُل بَييِْتَ ا

َ
نَا وأ

َ
أ

ْرضاً ِمَن الُمْسلِِمنَي 
َ
ْحَيا أ

َ
ْرُض لُكَُّها َجَا َفَمْن أ

َ ْ
ُْن الُمتَُّقوَن واأل ْرَض وحنَ

َ
ْوَرَعَنا اُهللا األ

َ
أ

َُؤدِّ َخَراَجَها إىَِل اِإلَمامِ  ْ َكَل ِمْنَها َفلَْيْعُمْرَها و
َ
ُ َما أ َ ْهِل بَييِْت و

َ
   ..«..ِمْن أ

   :وبعد أن ذكر اهلمداين هذه األحاديث وذكر من أشكل عىل األخذ بظاهرها قال
فقضيَّة التعبُّد بظاهر هذه الروايات هو االلتزام بأن حال سائر الناس بالنسبة إىل ما بأيدهيم «

حال العبد الذي وهبه مواله  ‡هللا عليه وآله وأوصيائه من أمواهلم باملقايسة إىل النبي صىل ا
ف فيه كيف يشاء فذلك اليشء يصري ملكًا للعبد حقيقًة بناًء  صه يف أن يترصَّ شيئًا من أمواله ورخَّ
عىل أن العبد يملك ولكن ال عىل وجٍه ينقطع عالقته عن السيد فإن مال العبد ال يزيد عن رقبته 

فيصحُّ  .لسيِّده ومتى شاء سيده أن ينتزع منه ما له جاز له ذلك فهو مع ما له من املال ملٌك 
فمن اجلائز أن  ,إضافة املال إىل سيده أيضًا بل سيده أحّق به من نفسه وأوىل بإضافة املال إليه

يكون ما يف أيدي الناس باإلضافة إىل ساداهتم كذلك فإن الدنيا وما فيها أهون عىل اهللا من أن 
                                                 

ِجُم)٤٠٨ ,  ص١الُكَلْينِّي, أصول الكايف, ج  −١  . (املَُرتْ

ِجُم) .٤٠٩ ,  ص١الُكَلْينِّي, أصول الكايف, ج  −٢  (املَُرتْ

ِجُم)٤٠٨,  ص ١الُكَلْينِّي, أصول الكايف, ج  −٣  . (املَُرتْ

ِجُم) .٤٠٧,  ص ١الُكَلْينِّي, أصول الكايف, ج  −٤  (املَُرتْ

,  ٣جملدات من القطع الكبري, باب اخلمس, ج ٣, الطبعة احلجرية يف مصباح الفقيه, آقا رضا اهلمدايناحلاج  −٥
ِجُم)١٠٨ص   . (املَُرتْ
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وال يمكن استكشاف عدمه من إمجاع أو رضورة فإن غاية ما يمكن  ,ليائهجيعلها ملكًا ألو
كانوا ملتزمني يف مقام العمل بالتجنُّب عّام يف أيدي  ‡معرفته بمثل هذه األدلة هي أن األئمة 

رة يف الرشيعة وهذا ال  الناس وعدم استباحة يشء منها إال بيشء من األسباب الظاهرية املقرَّ
ن هلم يف الواقع إال هذا فال مانع عن التعبد بظواهر النصوص املزبورة يدل عىل أنه مل يك

  .إىل هنا انتهى استدالل املرحوم اهلمداين .»املعتضدة بغريها من املؤيدات العقلية والنقلية
ما فيها ملٌك وهذا الدليل هو آخر أدلَّتهم وأقواها عندهم وخالصته أنه ملا كانت الدنيا 

أي (فلهم  ,وكان مجيع اخللق عبيدًا لدهيم ومتطفِّلني عىل سفرهتم ‡ة لرسول اهللا واألئم
ألهنم يف احلقيقة إنام يأخذون من  ,احلّق يف أخذ ما شاؤوا من أموال الناس )للرسول واألئمة
  .ماهلم أنفسهم

 ف استدالل اهلمداينـعَض  − ١
بقرائن ومؤيدات  ليس صحيحًا ما قاله املرحوم اهلمداين من أن النصوص املذكورة مؤيَّدة

وذلك ألنه ليس ألي خملوق من نوع البرش مثل هذا احلق والسلطان عىل آخرين  ,عقلية ونقلية
هذا فضًال عن أن يقول  ,من بني نوعه أن خيتص لنفسه جزءًا من كدِّ يمينهم ونتاج عرق جبينهم

   !!والناس كلهم عبيد وخدٌم يل ,أن الدنيا وما فيها ملك يل
 ,سواء كان نبيًا أو غري نبي ,مثل هذا االمتياز واألفضلية عىل أي فرد آخرال يملك أي فرد 

ألهنم برش خملوقون كسائر البرش  ‡وال يستثنى من هذه القاعدة رسول اهللا وأئمة اهلدى 
   .وخيضعون لذات التكاليف والقوانني التي خيضع هلا بني اإلنسان

ِه ر والناس كلهم أيضًا  ,ب العاملني وملك لهإن الساموات واألرض وما فيهام خملوقة لِـلَّ
ويف ديوان العدل األهيل يتمتع مجيع الناس بحق احلياة واألكل والرشب وسائر  .خملوقني لِـلَّهِ 
ومجيع البرش  .وكل إنسان يملك احلق بالعمل والكسب واالرتزاق لرفع حاجاته ,لوازم احلياة

نفس احلاجات فكلهم يملكون البدن  من حيث حاجاهتم الطبيعية متامثلون أي مجيعهم هلم
                                                 

ِجُم). ١٠٨,  ص ٣احلاج آقا رضا اهلمداين, مصباح الفقيه, باب اخلمس, ج −١  (املَُرتْ
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وعليهم أن يسعوا إىل  ,والبطن والفرج ذاته واحلاجة إىل املسكن وامللبس والغذاء والزواج ذاهتا
   .تلبية حاجاهتم يف هذه األرض التي خلق اهللا تعاىل خملوقاته عليها واستعمرهم فيها

ما هو الفرق بني احلاجات الطبيعية واحلياتية للنبي واإلمام واحلاجات الطبيعية واحلياتية 
كم بطنًا أو فرجًا للنبي أو  ?!لسائر الناس حتى تكون أموال الدنيا وما فيها كّلها للنبي واإلمام

   ??!!ءلإلمام حتى يكون هلم أكثر مما لغريهم من الدنيا أو يكون هلم كل يشء ولآلخرين ال يش
متى وأين نجد يف تاريخ الدنيا أيَّ نبي أو إمام احتاج إىل كلِّ الدنيا وما فيها وقام برفع 

حتى يأيت هؤالء احلشوية الغالة ويتكرمون بتقديم الدنيا وما فيها من  ?!حوائجه وتأمينها منها
بالغات إن مثل هذه املجامالت أقرب للتخيالت وامل ?!األزل إىل األبد إىل النبي واألئمة
   :مثل قول أحد الشعراء املتزلفني إىل أرباب القوة والسلطان !!الشاعرية منها إىل احلقائق الدينية

ــت    ــه فرمايشـ ــا بـ ــا ثريـ ــري تـ  ثَـ
  

 دو عــــالم يكــــي جــــزو بخشايشــــت  
  

  !!والدنيا واآلخرة من صدقتك    الثرى إىل الثريا حتت أمرك  :أي
ولكننا ال نستطيع  ,أبدًا يف العامل اخلارجي من البدهيي أن مثل هذه اخلياالت ال مصداق هلا

   !!أن نمنع الشاعر من هيامه يف أودية اخلياالت
ثم قيده  ,إذا أعطى اهللا تعاىل كل الدنيا وما فيها ملكًا للنبي واإلمام أو ألي شخص آخر

وحرصه يف بدن طوله مرت ونصف أو أكثر بقليل وأعطاه بطنًا تشبعه عدة لقيامت وفرجًا تكفيه 
جيٌة واحدٌة إلشباع غريزته اجلنسية وبدنًا تكفي لكسوته قامشة من بضعة أمتار ومسكنًا يأويه ز

يكون قد قام بعمل عبثي ال يصدر عن جمنون فضًال  وعمرًا يبلغ ستني عامًا أو أكثر بقليل فإنه
   .عن أن يصدر عن اهللا العليم احلكيم

ام وإعداد ماليني األنواع من األطعمة إذا قام رجل جمنون بذبح مئات آالف األبقار واألغن
واألسوأ من ذلك أنه مل يدع ذلك الضيف  ,مقَ واألغذية ألجل ضيف واحٍد نزل به تشبعه عدة لُ 

أين نجد مثل  ?!أال يكون عمله مستهجنًا وغريبًا جداً  ,م القليلة براحةقَ يتناول حتى تلك اللُ 
ِه  ?هذا املجنون يف أي مكان أو زمان يف تاريخ الدنيا فكيف نجيز نسبة مثل هذا العمل لِـلَّ
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   ?!احلكيم العليم
ماذا كان لألنبياء واألئمة يف حياهتم سوى التعب والكد والقوت الرضوري واحلياة 

مع كل تلك  −َأَوَال يقيم حياة الفرد  ?أليست أموال الدنيا ألجل احلياة ?املحدودة واملقيدة
دٌ  − احلدود والقيود التي هلا  فام تلك املبالغات والتهويالت بال حساب وبال  ?من املال مقداٌر حمدَّ
إهنا ال تعدو جتشٌؤ وقيٌء صدر عن حفنة من الغالة املرشكني الذين ال  ?!حّد التي ال فائدة هلا

   ?فلامذا أصبحت جزءًا من أصول الدين لدى بعض املسلمني ,يعرفون اهللا
ت إال من هيود معاندين بنص هل رشح ?ومن أي عقل رشحت ?ما هو منشأ هذه العقائد

   ?!التلمود
املعىل بن «ال شك أن مثل هذه املبالغات واإلغراق والغلّو إنام صدر عن غالة من أمثال 

» سهل بن زياد«و» عيل بن أيب محزة البطائني«و» حممد بن سنان«و» أمحد بن هالل«و» خنيس
عوا باألئمة إىل حد التأليه وقال أولئك الغالة أنفسهم الذين ارتف .وأمثاهلم» يونس بن ظبيان«و

أو نسبوا  )إنك تفعل بعبادك ما تشاء إنك عىل كل يشء قدير( :كام أقرّ  ,بعضهم بكل وقاحة
   .ألمري املؤمنني ُخَطبًا مثل خطبة البيان واخلطبة التطنجية وأمثاهلا

أن هيبوا  احلياء الذين ال يعرفون اهللا حق املعرفة يفال يستبعد من مثل هؤالء الغالة عديم
ليس بعيدًا  !!ملك الساموات واألرض لألئمة بل أن جيعلوا األئمة خالقي الساموات واألرض

نستغرب صدور مثل ذلك اهلراء  وال ,أن ترشح مثل تلك األفكار عن الغالة واملشـركني
ولكن عجبنا ال ينقضـي من العلامء الذين كانوا يعتربون أنفسهم يف زماهنم  .واهلذيان عنهم

 هلداية املسلمني وإرشادهم وقيادهتم كيف قاموا برتويج مثل هذه األفكار اخلرافية وقاموا أهالً 
   ?!باالستفادة منها

رنا بعهود تسلط السالطني وآثارها إن تلك اآلراء واألفكار اخلاطئة من بقايا اجلاهلية  وتذكِّ
ب العباد والناس كلهم اجلبابرة واملستبدين الذين كانوا يعتربون أنفسهم مالكي البالد ورقا

عبيد خول هلم وكان الناس يف تلك األزمنة يصدقون ذلك ويعتقدون يف ملوكهم مثل ذلك 
أو يف تلمود اليهود الذين كانوا  ,كام نشاهد آثار ذلك يف الكتب الدينية قبل اإلسالم ,االعتقاد
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العقيدة يف سفر التكوين  كام نجد أثر هذه .يعتربون أنفسهم شعب اهللا املختار وأبناء اهللا وأحباءه
فهذه هي عقيدة اليهود  .أن امللك يملك أموال الناس وأرواحهم :من التوراة يف الفصل العارش

كام ذكرنا فيام سبق نموذجًا عىل ذلك من تلمود  ,ومن قبلهم من أصحاب امللل املنسوخة
   .اليهود

ألب واحد وأم واحدة ويعترب أن أما اإلسالم فإنه يعترب مجيع الناس عبادًا إلله واحد وأبناًء 
األرض ُخِلقت لعيش مجيع بني آدم وقد أعلن اإلسالم يف أصقاع الدنيا حرية البرش بنحو كامل 

   .فال عالقة له بمثل تلك العقائد وهو بريء منها
 وأساسًا إن مثل ذلك اإلدعاء يتناىف مع فلسفة بعثة األنبياء واحلكمة من إرسال الرسل

سل وحكمة بعثة األنبياء هي أنه ملا كان اإلنسان مدنيًا بطبعه علة إرسال الر ويتناقض معها ألن
وكان من اجلهة اآلخرة ظلومًا جهوالً أنانيًا ال يريد  ,وكان البد له أن يعيش يف جمتمع مع الناس

 .أن يقنع بحقه بل يسعى لالستيالء عىل حق اآلخرين لذا وقع النزاع والرصاع بني بني البشـر
جاءت أمهية القوانني والترشيعات التي حتدد لكل من الفرد واملجتمع حدوده وتعني له من هنا 

وملا كان اإلنسان مبتىل بالشهوات واألغراض واحلرص والطمع واألنانية  .حقوقه وواجباته
وكان فاقدًا للبصرية الكافية بعواقب األمور ونتائجها كان ذلك كله مانعًا له من أن يتمكن 

القوانني العادلة وترشيع نظام احلياة األمثل لذا أرسل اهللا تعاىل أنبياءه ورسله وحده من وضع 
كام قال تعاىل يف سورة  ,كي يقوم الناس بالقسط وتنتظم أمور جمتمعاهتم ويستقر بينهم العدل

   :احلديد
نَزۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلۡمِ ﴿

َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
 ﴾َياَن ِلَُقوَم ٱلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط لََقۡد أ

َمَر َرّبِ بِٱۡلقِۡسِط ﴿ :وكام قال سبحانه .]٢٥: [احلديد
َ
   .]٢٩: [األعراف ﴾قُۡل أ

فكيف يمكن بعد ذلك أن يأيت رسول اهللا وأئمة اهلدى سالم اهللا عليهم ويقولوا إن مجيَع 
ن يأكل مال البعض اآلخر أموال الدنيا هذه التي تتنازعون عليها والتي يسعى بعضكم أ

   !!إهنا مايل ومال ذريتي فقط .كّلها لنا وليست ألي أحد منكم ,ويستويل عىل نتيجة كد يمينه
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مها اهلمداينـخطأ الدالئل الع − ٢  قلية التي قدَّ
أي األخبار الدالة عىل أن  ,أما بالنسبة إىل الدليل النقيل الذي ادعاه اهلمداين واستند إليه

فأوضح دليل عىل بطالنه هو كتاب اهللا تعاىل وهل  ,‡األئمة وها ملٌك للرسول الدنيا وما في
ر العقول وهادهيا ّيِ ﴿ :كام يقول سبحانه ,من دليل نقيل أفضل من كتاب اهللا الذي هو منوِّ

َ
فَبِأ

ِ َوَءاَيٰتِهِۦ يُۡؤِمُنونَ  َّ   .]٦: [اجلاثية ﴾َحِديثِۢ َبۡعَد ٱ
ر يف أكثر من ِه وحده  ٢٩ إن كتاب اهللا يقرِّ آية مباركة أن ما يف السموات واألرض ملك لِـلَّ

   :وأنه خلقها وسخرها جلميع األنام وللناس كافة
نَزۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمَياَن ِلَُقوَم ٱلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط ﴿

َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
 ﴾لََقۡد أ
  .]٢٥: [احلديد

ِي خَ ﴿ ۡرِض َجِيٗعاُهَو ٱلَّ
َ
ا ِف ٱۡل   .]٢٩: [البقرة ﴾َلَق لَُكم مَّ

َّ َما َسَعٰ ﴿ ِ نَسِٰن إ ۡيَس لِۡلِ
ن لَّ
َ
  .]٣٩: [النجم ﴾٣٩َوأ
نَت ُمَذّكِٞر ﴿

َ
  .]٢٢−٢١: [الغاشية ﴾٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر  ٢١فََذّكِۡر إِنََّمآ أ
تذكري وليس للنبي أي سيطرة إرشاٍد ومنصب الرسالة هو فقط وفقط مقاُم فمقام النبوة و

م يف رقاب الناس وممتلكاهتم   .وحتكُّ
ِه تعاىل وحده وهو يعطيه  هو – الكريم القرآن لتعاليم طبقاً  –وملك السموات واألرض  لِـلَّ

تُۡؤِت ٱلُۡمۡلَك َمن ﴿ :ملن يشاء ويمنعه عمن يشاء واملؤمن والكافر يف هذا العطاء أو املنع سواء
  .]٢٦: [آل عمران ﴾...تَِنُع ٱلُۡمۡلَك ِممَّن تََشآءُ تََشآُء وَ 
ُ ٱلُۡمۡلَك ﴿ َّ ُٰه ٱ   .]٢٥١: [البقرة ﴾...َوَءاتَ
ِي َحآجَّ إِبَۡرِٰه ﴿ َ ٱلَّ ِ لَۡم تََر إ
َ
ُ ٱلُۡمۡلَك  ۧ أ َّ ُٰه ٱ ۡن َءاتَ

َ
  .]٢٥٨: [البقرة ﴾...َم ِف َرّبِهِۦٓ أ

  .وإن شاء آتاُه نمرود ,÷ داودَ  فاملُلك ُملك اهللا تعاىل إن شاء آتاهُ 
   :وال يشارك أحٌد اهللاَ تعاىل يف هذا امللك



    
 

 
 

  أحاديث إباحة اخلمس وحتليله للشيعة: الفصل السادس

ُۥ َشِيٞك ِف ٱلُۡمۡلكِ ﴿   .]٢: [الفرقانو ]١١١: [اإلرساء ﴾َولَۡم يَُكن لَّ
ِه يف ملكه فإن كان  ?!فليت شعري أي غرض يبتغيه أولئك الغالة من تعيينهم رشكاء لِـلَّ

كام رصح بذلك  ,األئمة هو أن هلم األرض وما عليهاوللرسول  مرادهم من أن الدنيا وما فيها
ب هذا االدعاء حني يقول »األرض لنا« :خرب آخر يقول ۡرَض ﴿ :فإن كتاب اهللا تعاىل يكذِّ

َ
َوٱۡل

نَامِ 
َ
وهناك آيات عديدة يف القرآن تبني أن  .أي جعلها جلميع اخللق ]١٠: [الرمحن﴾ َوَضَعَها لِۡل

  :من ذلك اآليات التالية ,ض لكافة الناساهللا تعاىل جعل األر
ۡرَض فَِرٰٗشا﴿

َ
ِي َجَعَل َلُكُم ٱۡل   .]٢٢: [البقرة ﴾ٱلَّ

ٗ فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِۡزقِهِ ﴿ ۡرَض َذلُو
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل   .]١٥: [امللك ﴾ُهَو ٱلَّ

ۡرِض وََجَعۡلنَ ﴿
َ
ُٰكۡم ِف ٱۡل نَّ ا تَۡشُكُرونَ َولََقۡد َمكَّ ٗ مَّ  ﴾ا َلُكۡم فِيَها َمَعٰيَِشۗ قَلِي

  .]١٠: [األعراف
ٰ ِحيٖ ﴿ َ ِ ۡرِض ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَتٌٰع إ

َ
ۖ َولَُكۡم ِف ٱۡل ْ َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوٞ : [البقرة ﴾ٱۡهبُِطوا

٣٦[.  
ۡرَض بَِساٗطا﴿

َ
ُ َجَعَل َلُكُم ٱۡل َّ   .]١٩: [نوح ﴾َوٱ

ۡرِض  َيَٰقۡوِم لَُكمُ ﴿
َ
  .]٢٩: [غافر ﴾...ٱلُۡمۡلُك ٱۡلَۡوَم َظِٰهرِيَن ِف ٱۡل

فاختصاص األرض بشخص واحد أو بعدة أشخاص معينني ال يتفق مع العقل املتني وال 
ق مثل ذلك الكالم الذي هو من  ,بل كتاب اهللا ينفي ذلك ويبطله ,يؤيده الرشع املبني وال يصدِّ

ًا كان قائله احلقائق املشهودة واآلثار املحسوسة املوجودة تبني هذه  ومجيع .زخرف القول أيَّ
  .احلقيقة

فهذا  ,أموال الدنيا ,أما إذا أريد بالدنيا وما فيها الذي جعلته تلك األخبار للرسول واألئمة
ه القرآن الذي ذكر يف أكثر من  التي تضيف ملكية » أموالكم«آية كلمة  ١٤أيضًا باطٌل يردُّ

  :كاآليات التالية ,وضوحاألموال إىل الناس بكل 



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطلِ ﴿
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َ تَأ   .]١٨٨: [البقرة ﴾...َو

ۡمَوٰلُِكمۡ ﴿
َ
  .]٢٧٩: [البقرة ﴾...ن تُۡبُتۡم فَلَُكۡم رُُءوُس أ

ۡمَوٰلُِكمۡ ﴿
َ
  .]١٨٦: [آل عمران ﴾...َلُۡبلَُونَّ ِفٓ أ

﴿ ٰٓ َ ِ ۡمَوٰلَُهۡم إ
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َ تَأ ۡمَوٰلُِكمۡ َو

َ
  .]٢: [النساء ﴾... أ

ۡمَوٰلَُكمُ ﴿
َ
َفَهآَء أ َ تُۡؤتُواْ ٱلسُّ   .]٥: [النساء ﴾...َو

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطلِ ﴿
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َ تَأ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ   .]٢٩: [النساء ﴾...َيٰٓ

 ,من سورة التوبة ٤١واآلية  ,من سورة األنفال ٢٨ومثله جاء يف سائر اآليات كاآلية 
 ٩واآلية  ,من سورة الصف ١١واآلية  ,من سورة حممد ٣٦واآلية  ,من سورة النساء ٣٧واآلية 

نََّمآ ﴿ :كلها مثل قوله تعاىل ,من سورة التغابن١٥واآلية  ,من سورة املنافقون
َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

ۡوَلُٰدُكۡم فِۡتَنةٞ 
َ
ۡمَوٰلُُكۡم َوأ

َ
  .]٢٨: [األنفال ﴾...أ

  .ففي كل هذه اآليات ُأضيفت األموال إىل الناس وُنِسبت إليهم
موضعًا من القرآن التي تثبت ملك األموال  ٣٠يف أكثر من » أمواهلم«وكذلك جاءت كلمة  

   :وذلك مثل قوله تعاىل ,ألصحاهبا حتى للكفار واملخالفني
ۡمَوٰلَُهمۡ ﴿

َ
ۡرَضُهۡم َودَِيَٰرُهۡم َوأ

َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
  .]٢٧: األحزاب[ ...﴾َوأ
ۡوَلُٰدُهمۡ ﴿

َ
ۡمَوٰلُُهۡم َوأ

َ
َ ُتۡعِجۡبَك أ   .]٨٥: [التوبة ﴾...َو

  :أو ما جاء عن فرعون يف دعاء موسى ربَّه قائالً 
ِلمَ ﴿

َ
ْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡل ٰ يََرُوا ْ َحتَّ َ يُۡؤِمُنوا ٰ قُلُوبِِهۡم فَ َ َ ۡمَوٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد 

َ
ٰٓ أ َ َ  ﴾َربََّنا ٱۡطِمۡس 

  .]٨٨: نس[يو
فأين نجد يف القرآن الكريم يف هذه اآليات أو يف غريها من اآليات أدنى إشارة إىل أن 

أساس هلا أو  فام هذه املنَّة التي ال ?األرض وما عليها ملٌك لشخص أو لطائفة من األشخاص
  ?!الفضيلة املخرتعة التي ال طعم هلا التي ينسبوهنا لنبي اإلسالم وألهل بيته الكرام
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وقد شهد  كيف ال ,األئّمة الكرام عن مثل هذه الفضائل املخرتعةو ص أغنى النبّي  وما
 تارخيهم امليلء بالفخار أهنم رحلوا عن هذه الدنيا ومل يملكوا شيئًا من حطامها وال متتَّعوا بيشءٍ 

ة وهم اآلن ليسوا بحاج ,ورحلوا إىل عامل اآلخرة ,يذكر من أمالكها وأمواهلا وأراضيها وثرواهتا
  !!إىل الدنيا وما فيها حتى نثبت أهنا وأمواهلا ملٌك هلم

 صاهللا كان رسول ,والعجيب أن هذه الدنيا ذاهتا التي يدعي الغالة أهنا ملك للنبي واإلمام
فاطمة الزهراء  :التفاسري لبعض طبقاً  منهم أريد الذين –ذاته يمتنع عن إعطائها ألعز ذي قرباه 

   :بقوله تعاىل وعمالً  اإلرساف عن ابتعاداً  –
ۡر َتۡبِذيًرا ﴿ َ ُتَبّذِ بِيِل َو ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكَي َوٱۡبَن ٱلسَّ رِيَن  ٢٦َوَءاِت َذا ٱۡلُقۡرَبٰ َحقَّ إِنَّ ٱلُۡمَبّذِ

ۡيَطُٰن لَِرّبِهِۦ َكُفوٗرا  َيِٰطِيۖ َوَكَن ٱلشَّ   .]٢٧−٢٦ − [اإلرساء ﴾٢٧َكنُٓواْ إِۡخَوَٰن ٱلشَّ
لف ما وضعه الغالة عىل لسان اإلمام مما يستند إليه الطفيليون يف فهذه اآلية الكريمة ختا

َماِم « :استيالئهم عىل جزء من أتعاب الناس حيث ادعوا أن اإلمام قال ْغَيا لِْإلِ ُّ نَّ ا
َ
َما َعلِْمَت أ

َ
أ

 ُ َ فالعجب كيف يمتنع  !!»يََضُعَها َحْيُث يََشاُء ويَْدَفُعَها إىَِل َمْن يََشاُء َجائِزة ِمَن اهللاِ َعزَّ وَجلَّ 
نبي اهللا عن إعطاء يشء زائد البنته فاطمة أما اإلمام أو ذلك الذي يعترب نفسه نائبًا لإلمام فإنه 

   ?!يفعل يف األموال ما يشاء جائزًة له من اهللا
التي اخرتعها الغالة أو  باإلطراء املفرط واملُباَلغ بههذه الفضائل التي ال معنى هلا واملليئة 

ًة ووسيلًة لعدد من الطفيليني الذين يملؤون املغ رضون لألئمة املعصومني أصبحت اليوم حجَّ
أولئك األئمة ذاهتم الذين  ,جيوهبم من أموال الناس باسم األئمة وباسم مخس اإلمام وسهمه

يف مقابل ستة أحاديث نسبت إليهم  ,أباحوا ذلك اخلمس لشيعتهم يف أكثر من ثالثني حديثاً 
يف  استناًدا إليها, فصاروا وجوب ذلك اخلمسبثم أفتى بعض الفقهاء  .ك السهمتوجب دفع ذل

كام شبه املرحوم كاشف الغطاء  ,السارقني املسلحني الذين يأخذون أموال الناسكذلك 
التعامل مع سهم اإلمام يف هذا الزمن بالتعامل مع تلك األموال بالتعامل مع مال الكافر احلريب 

ف فيه كل إن هذه العقيدة املغالية بل احلمقاء التي تقول إن  !!شخص كام يشاء الذي يترصَّ
أنفسهم  ‡األرض وما فيها ملك لإلمام كانت مشهورة ومعروفة لدى الغالة يف زمن األئمة 
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ُّ ْنُن إِبَْراِهيَم َعِن « :نقًال عن الكايف )٥٥٥ص(» مستدرك الوسائل«كام جاء يف كتاب  يلَعِ
 ِ ب ِيِّ بِْن الرَّ ِ ُقَمرْيٍ َفْعِدُل بِِهَشاِم بِْن احَلَكِم َشيْئاً َواَكَن َال  :يِع َقاَل الرسَّ

َ
َفُغبُّ  لَْم يَُكِن اْنُن أ

َحَد رَِجاِل  ،إِْيَيانَُه ُعمَّ اْغَقَطَع َقْنُه وََخالََفهُ 
َ
بَا َمالٍِك احَلْضـَريِمَّ اَكَن أ

َ
نَّ أ

َ
َواَكَن َسَبُب َذلَِك أ

ْ  ِهَشاٍم َوَوَقَع بَيَْنهُ  َ ِ ُقَمرْيٍ ُمَالَحاٌة يِف 
َ
َماَمةِ  َوَبنْيَ ابِْن أ ِ

ْ
ِ ُقَمرْيٍ  ؛ٍء ِمَن اإل

َ
ْغَيا  :َقاَل اْنُن أ ُّ "ا

يِْديِهْم"
َ
ِيَن يِهَ يِف أ َّ َ بَِها ِمَن ا ْو

َ
َماِم بَلَ ِجَهِة الِْملِْك َوإِنَُّه أ بُو َمالٍِك  .لُكَُّها لِْإلِ

َ
"لَْيَس  :َوَقاَل أ

 ِ َماِم ِمَن الْيَفْ َكَذل ْمَالُك اجَّاِس لَـُهْم إِالَّ َما َحَكَم اُهللا بِِه لِْإلِ
َ
ُ  َك أ َ ءِ َواخلُُمِس َوالَمْغَنِم َفَذلَِك 

ْفَن يََضُعُه َوَكْيَف يَْصَنُع بِِه"
َ
َماِم أ َ اُهللا لِْإلِ يْضاً َقْد َننيَّ

َ
َفرَتَاَضَيا بِِهَشاِم بِْن احَلَكِم  .َوَذلَِك أ

ْهِ َوَصا َ ِ ِ ُقَمرْيٍ َوَهَجَر ِهَشاماً  ،َرا إ
َ
ِ ُقَمرْيٍ َفَغِضَب اْنُن أ

َ
ِ َمالٍِك بَلَ ابِْن أ

َ
َفَحَكَم ِهَشاٌم ِأل

   .»َنْعَد َذلَِك 
ومثل هذه العقائد الرشكية واحلمقاء كانت شائعة يف ذلك الزمن حيث أوجدهتا فرقة  

ذين مل يعتربوا األئمة مالكي األرض وما فيها فحسب بل الناووسية ومجاعة اخلطابية وأمثاهلام ال
   .اعتربوهم إله السموات واألرض

وهي عني العقائد السخيفة التي بقيت حتى  .لعنة اهللا عليهم أبد اآلبدين ودهر الداهرين
اليوم مع فارق أن رضر مثل هذه العقائد كان أقل يف ذلك الزمن من رضرها اليوم ألنه يف ذلكم 

ن األئمة أحياء وكانوا حياربون تلك العقائد أو عىل األقل مل يكونوا يدعون أحدًا يأخذ الزمن كا
أما اليوم فأهل التحقيق  ,أموال الناس بغري حق باسمهم وال كانوا هم يأخذون تلك األموال

  ?!يعلمون ماذا يفعلون مع الناس من خالل نرش مثل هذه العقائد

  »اح الفقيهمصب«تمحيص أسانيد ومتون أحاديث  - ٤

» الكايف«الُكَلْينِّي يف أول حديث استند إليه السيد اهلمداين يف هذا الباب حديٌث رواه  −١
اِزيِّ َعِن اَحلَسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن « :بالسند التايل ِد ْبِن َأْمحََد َعْن َأِيب َعْبِد اهللاِ الرَّ ُد ْبُن َحيَْيى َعْن ُحمَمَّ ُحمَمَّ

َزَة َعْن أَ    .»... :َقال ÷بِيِه َعْن َأِيب َبِصٍري َعْن َأِيب َعْبِد اهللاِ َأِيب َمحْ

                                                 
ِجُم)٤١٠ص , ١ج , أصول الكايفالُكَلْينِّي,  −١  . (املَُرتْ
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 :سند احلديث األول
ِد ْبِن َحيَْيى«و سنرصف النظر عن البحث يف أحوال  ِد ْبِن َأْمحَدَ «و» ُحمَمَّ  ,ألهنام جمهوالن» ُحمَمَّ

اِزيِّ «ونقترص عىل بحث حال    »َأِيب َعْبِد اهللاِ الرَّ
فه  :حممد بن أمحد اجلاموراين« :ريابن الغضائقال عنه  − ألف أبو عبد اهللا الرازي ضعَّ

يُّون واستثنوا من كتاب نوادر احلكمة ما رواه   .»ويف مذهبه ارتفاع ,القمِّ
ر العالمة احلّيلّ يف  −ب   .عينهابن الغضائري كالم » اخلالصة«وكرَّ
  .يف عداد الضعفاء احلاوي كتاب صاحب وأورده –ج 

وفيام ييل  ,البطائني »اَحلَسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َمحَْزةَ «اهللا الرازي الرواية عن  وقد روى أبو عبد
  :بيان حاله

موىل األنصار أبو حممد  :احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني« :ابن الغضائريقال عنه  −أ
لذي من اجلدير بالذكر أن أباه هذا ا .»وأبوه أوثق منه ,واقف بن واقف ضعيف يف نفسه

ه الغضائري أوثق منه   !!قد لعنه ابن الغضائري نفسه يف ترمجته له ,عدَّ
أي (قال أبو عمرو « :»ُشَعْيٍب الَعَقْرُقوِيف «ضمن ترمجته لـ  ,وقال عنه الكيش يف رجال −ب

قال  ,احلسن بن عيل بن أيب محزة كذاب غالو ,حممد بن عبد اهللا بن مهران غال ):الكيش
  .»خرياً ومل أسمع يف شعيب إال 

  :وفيام ييل ترمجته» عيل بن أيب محزة البطائني«واحلسن بن عيل هذا روى احلديث عن أبيه 
كان » عيل بن أيب محزة البطائني«ذكر الشيخ الطويس يف أكثر من موضع من رجاله أن  − ألف

الذي هو بحّد ذاته ملعون عىل لسان الفقيه ابن (» عيل بن احلسن الفضال«وقال  .واقفياً 
  !وويح من يعتربه نمرود كافراً  .»ملعون ,مّتهم ,عيل بن أيب محزة كذاب« ):سإدري

                                                 
 .١٣٣, ص ٥ل ابن الغضائري, ج رجا −١

. »احلاوي يف الرجال«هـ) مؤلف كتاب ١٠٢١ي (احلائر يالنجف اجلزائريبن سعد هو الشيخ عبد النبي  −٢
ِجُم)  (املَُرتْ
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عيل بن أيب محزة لعنه اهللا أصل الوقف وأشد اخللق عداوة « :وقال عنه ابن الغضائري − ب
  .»÷أي بعد اإلمام موسى الكاظم »من بعد أيب إبراهيم ]÷ [أي لإلمام الرضا للويل

 :قال لعيلِّ بن أيب محزة ÷ة اإلمام أيب احلسن الكاظم إن حرض :وقال الكيش يف رجاله –ج 
ْشَباهُ احَلِمري«

َ
ُّ أ ْصَحابَُك يَا يلَعِ

َ
نَْت وَأ

َ
َما أ سمعت عيل  ,قال ابن مسعود« :وقال .»إِغَّ

اٌب ملعونٌ  :يقول] ,بن احلسن [بن فضال قد رويُت عنه أحاديث  ,ابن أيب محزة كذَّ
أستحل أن أروي عنه   إال أين ال ,من أوله إىل آخره وكتبُت تفسري القرآن كله ,كثرية

  .»حديثًا واحداً 
مات  :فقال يل ÷دخلت عىل الرضا  ,قال ,عن يونس بن عبد الرمحن« :وقال الكيش − د

  .»..قد دخل النار :قال ,نعم :قلت ?عيلُّ بُن أيب محزة
يشء وأنه يفعل ما  هؤالء هم رواة ذلك احلديث الذي ينفي عن اإلمام املسؤولية عن أي

ملا  ,وأمثاله من الواقفة الراوين هلذه القصة» عيل بن أيب محزة البطائني«وينبغي أن نعلم أن  !يشاء
كانوا أنفسهم من آخذي ذلك اخلمس فإهنم كانوا يوسعون ميدان عملهم ورزقهم بوضع مثل 

   .هذه األحاديث

 :األولمتن احلديث 
فالقرآن يقرر بكل  ,الف آليات اهللا ولروح اإلسالمكام ذكرنا سابقًا متن هذا احلديث خم

ِيَن  َٔ فَلَنَۡس ﴿ :وضوح أن كل إنسان نبيًا كان أو إمامًا أو غريمها مسؤول أمام اهللا عن أعامله لَنَّ ٱلَّ
رِۡسَل إَِلِۡهۡم َوَلنَۡس 

ُ
   .]٦: [األعراف ﴾٦لَنَّ ٱلُۡمۡرَسلَِي  َٔ أ

وافرتاض مثل هذا األمر بشأن اإلمام من  ,األنبياء فكيف ال يكون إعطاء الزكاة واجبًا عىل
إن يف القرآن الكريم آيات واضحة بشأن دفع األنبياء لزكاة أمواهلم ومسؤوليتهم  .املحاالت

                                                 
ِجُم)٤٤٥−٤٤٤رجال الكيش, ص  −١  . (املَُرتْ
ِجُم)٤٠٤رجال الكيش, ص  −٢  . (املَُرتْ
ِجُم)٤٤٤رجال الكيش, ص  −٣  . (املَُرتْ
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ا َيۡفَعُل َوُهۡم  َٔ َ يُۡس ﴿ :والوحيد الذي ال ُيسَأل هو احلق عز وجل ,أمام اهللا تعاىل ُل َعمَّ
   .]٢٣: [األنبياء ﴾٢٣لُوَن  َٔ يُۡس 

  :سند احلديث الثاين
فهو  !أما سند احلديث الثاين من األحاديث التي يستند إليها الفقهاء اآلخذون للخمس

  :كام ييل» مصباح الفقيه«حسبام ذكره السيد اهلمداين يف 
ِد بِْن الرَّ  -٢ َ َقْن حُمَمَّ ِد بِْن ِعي ٍد َقْن َسْهِل بِْن ِزَياٍد َقْن حُمَمَّ ُّ ْنُن حُمَمَّ يَّاِن قَاَل َكتَبُْت يلَعِ

  ..÷إِىَل الَعْسَكِريِّ 
دٍ «يف هذا احلديث سنرصف النظر عن حال راويه األول  ألن معرفة  ,أّيًا كان»َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

دٍ « .أحوال سائر رجال السند تغنينا عن ذلك َسْهِل ْبِن «هذا روى الرواية عن » َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ
ونعيد هنا  ,من حاله الوخيمة يف تعليقنا عىل أحاديث وجوب اخلمس وقد بينا طرفاً  ,»ِزَيادٍ 

  :التذكري بأهم ما جاء يف ذلك
َضِعيٌف  :»االستبصار«ضعيفًا وقال عنه يف » الفهرست«اعتربه الشيخ الطويس يف  − ألف

اِد األَْخَبار   .ِجّدًا ِعنَْد ُنقَّ
 ,كان ضعيفًا يف احلديث :لرازيَسْهل بن ِزَياد أبو سعيد اآلدمي ا« :قال عنه النجايش −ب

وكان أمحد بن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلّو والكذب وأخرجه من  .غري معتمد فيه
  .»قم إىل الرّي وكان يسكنها

سهل بن زياد أبو سعيد « :اعتربه ابن الغضائري أيضًا فاسد الرواية وفاسد الدين وقال −ج
ة واملذهب وكان أمحد بن حممد بن عيسى كان ضعيفًا جدًا فاسد الرواي :اآلدمي الرازي

األشعري أخرجه من قم وأظهر الرباءة منه وهنى الناس عن السامع منه والرواية ويروي 
  .»املراسيل ويعتمد املجاهيل

إنه كان  :عن الفضل بن شاذان عن طريق عيل بن حممد« :»حترير الطاوويس«يف كتاب و − د
  .»!يقول عنه أنه أمحق
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ص ( املزيد من مثالب ومطاعن هذا الرجل من كتب الرجال الكيش ويمكن االطالع عىل
, ٥ج(وقاموس الرجال  )١٦٥ص (نقد الرجال  ),٣٦٣ ص ,١ج(جامع الرواة  ),٤٧٣
  ).٣٨ص

ِد ْبِن ِعيَسى«هذا يروي احلديث عن » َسْهُل ْبُن ِزَيادٍ «   :وفيام ييل حاله لدى أئمة الرجال» ُحمَمَّ
حممد « :وقال عنه يف »الفهرست«عيفًا يف موضعني من كتابه اعتربه الشيخ الطويس ض − ألف

بن عيسى بن عبيد الَيْقطِينِيُّ ضعيٌف استثناه أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه عن رجال 
  .»وقيل إنه كان يذهب مذهب الغالة ,نوادر احلكمة وقال ال أروي ما خيتص بروايته
  .إال الغالة ومن البدهيي أن مثل هذه الروايات ال يضعها

هو « :وقال» حترير الطاويس«جرحه الشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل يف  −ب
  .»مقدوٌح فيه

 ,حممد بن عيسى يف حديثه قرينة عظيمة عىل ميله وانحرافه« :وقال عنه الشهيد الثاين –ج 
  .»)عالوة عىل أنه ضعيٌف يف نفسه(

تضعيفه عن بعض الفقهاء الكبار مثل املحقق  »تنقيح املقال«نقل العالمة املامقاين يف  − د
وصاحب  ,والسيد يف املدارك ,والعالمة يف املختلف ,يف املعترب وكاشف الرموز

  .والشهيد الثاين يف روض اجلنان ,والفاضل املقداد يف التنقيح ,الذخرية
قد أصبح ف ,كام تتبع كل نتيجة أخس مقدماهتا ,وملا كان كلُّ حديٍث يتبع أخس رجاله :أقول

ِد ْبِن ِعيَسى«عن » َسْهُل ْبُن ِزَيادٍ «معلومًا ما هي قيمة حديٍث يرويه    !!»ُحمَمَّ

 :متن احلديث الثاين
ْغَيا وَما َعلَْيَها لَِرُسوِل اهللاِ « :أما متن احلديث الذي يقول ُّ فبغض النظر عن  ,»ص إِنَّ ا

                                                 
 .١٤١ − ١٤٠يخ الطويس, الفهرست, ص الش −١

 .١٦٧, ص٣ج, تنقيح املقال, املامقاين −٢
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كفي لبيان فساد متنه وعدم فإنه ي ص حكم العقل والوجدان التاريخ وسرية خاتم النبيني
آية من كتابه مال الدنيا للناس وأضافه ملختلف  مائةاعتباره أن اهللا تعاىل نسب يف أكثر من 

  !وال حتى يف نصف آية مباركة ص األشخاص واألفراد يف هذا العامل ومل ينسبه إىل رسول اهللا

 :سند احلديث الثالث
ٍد َقْن ُمَعىلَّ  −٣ ٍد قَاَل  احُلَسنْيُ ْنُن حُمَمَّ ِد بِْن َقْبِد اهللاِ  :بِْن حُمَمَّ مْحَُد ْنُن حُمَمَّ

َ
ىِي أ ْخرَبَ

َ
ْن أ َقمَّ

ِ َوَجَا :قَاَل  َرَواهُ  ِ ْغيَا َوَما ِفيَها ِلـلَِّه َيبَارََك َوَيَعاىَل َولِرَُسو ُّ   .احلديث ...ا
وقد ال  ْضَمره بحديٍث ألنه مروٌي عن مُ هذا إن جاز تسميت –الراوي األول يف هذا احلديث 

دٍ «هو  – ?!يكون هذا املضمر إمامًا فال ندري عمن ُرِوَي حقيقةً  وينبغي اعتباره » اْحلَُسْنيُ ْبُن ُحمَمَّ
دٍ «وقد روى عن  ,من املجهولني طبقًا ملا  ,وفيام ييل ما قالته عنه كتب الرجال ,»ُمَعىلَّ ْبِن ُحمَمَّ

  :»تنقيح املقال«ذكره العالمة املامقاين يف 
أبو احلسن مضطرب  :معىل بن حممد البصـري« :قال عنه املرحوم النجايش يف رجاله − ألف

  .».. له كتب .وكتبه قريبة ,احلديث واملذهب
ه العالمة احليل يف  −ب   .هبذه املطاعن ذاهتا» اخلالصة«وذمَّ
املعىل بن حممد البصـري أبو حممد ُيعرف حديثه وُينكر « :وقال عنه ابن الغضائري −ج

  .»يروي عن الضعفاء وجيوز أن خيرج شاهداً و
ٍد حديثه هذا عن  ِد ْبِن َعْبِد اهللاِ«وقد روى ُمَعىلَّ ْبُن ُحمَمَّ وهو رجل جمهول احلال » َأْمحَِد ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َعْبِد اهللاِ « ):١٠ص( »نتائج التنقيح«كام قال املامقاين يف تنقيح املقال و َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ
  .»جمهوٌل  ,األسديُّ 

دٍ «إذن ال ندري عمن يروي  السيام أن  ,املضطرب املسكني حديثه املضطرب» ُمَعىلَّ ْبُن ُحمَمَّ
ْن َرَواهُ (سند احلديث ينتهي إىل عبارة    ?!وال ندري من هو الذي رواه )َعمَّ

                                                 
 .٢٣٣, ص٣ج, تنقيح املقال, املامقاين −١
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ضعيٌف موقوٌف أو « :معلقًا عىل هذا احلديث »مرآة العقول«يقول العالمة املجليس يف 
  .»عبارة عن اإلمام كام قيل بعيد» من رواه«وكون  .مضمرٌ 

 ,فهذا احلديث بمعزل عن رواته املضطربني واملجاهيل الذين ال يعرف هلم اسم وال صفة
   .يصعب اعتباره حديثًا ألنه ليس من كالم إمام معصوم

 متن احلديث الثالث:
ْغَيا َوَما فِيَها لِـلَِّه «:أما متن احلديث الذي يقول ُّ ِ َوَجَاا ِ فإن اهلدف  »َيَباَرَك َوَيَعاىَل َولَِرُسو

ألنه  .غري صحيح –عىل فرض صحته  –الذي يسعى آخذو اخلمس إىل استنتاجه من هذا املتن 
ِه ولرسوله ولنا  ِه يف قوله إن الدنيا وما فيها لِـلَّ مع أن (إذا مل يعترب الرسول واإلمام رشكاء لِـلَّ

َفَمْن « :خاصة أنه قال بعدئذ ,فلن تنتج عنه تلك النتيجة )رشكيمفهوم هذه العبارة مفهوم 
 ْ َ َرَبَّ إِْخَوانَهُ  َغلََب بَلَ  ْ َُؤدِّ َحقَّ اهللاِ َيَباَرَك وَيَعاىَل و ْ فهذه هي  ??»ٍء ِمْنَها َفلَْيتَِّق اَهللا و

تنتاج هذه النتيجة مهام كانت املقدمة فاسدة وكان اس ,النتيجة املذكورة يف احلديث لتلك املقدمة
فام هو حق اهللا الواجب  .ولكن العبارة بحد ذاهتا صحيحة املعنى ,منها غري صحيح وغري كامل

إنه ذلك احلق الذي تدل عليه اآليات الواضحات وليس هو ما اخرتعه ووضعه الغالة  ?أداؤه
   .املغرضون

مْحََد بِْن « −٤ :احلديث الرابع 
َ
ُد ْنُن حَيىَْي َقْن أ ٍد َرَفَعُه َقْن َقْمِرو بِْن ِشْمٍر َقْن حُمَمَّ حُمَمَّ

ِ َجْعَفرٍ 
َ
] َقْن أ   .»....ص َقاَل َرُسوُل اهللاِ  :َقاَل  ÷ َجابٍِر [بِْن يَِزيَد اجُلْعيِفِّ

 :سند احلديث الرابعمتحيص 
ُد ْبُن َحيَْيى َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَ « :هنا أيضًا نرصف النظر عن أول راويني يف السند دٍ ُحمَمَّ إْذ  ,»مَّ

فيكفينا أن نعلم حاله التعيسة حتى ندرك درجة هذا » َعْمِرو ْبِن ِشْمرٍ «طاملا أن احلديث رفع إىل 
  :فإليكم ما قاله علامء الرجال بشأنه ,احلديث

                                                 
 .٣٠٧, ص١املجليس, مرآة العقول, ج −١
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 ,عريب :عمرو بن شمر أبو عبد اهللا اجلعفي« ):٢٨٧ص(قال النجايش يف رجاله  − ألف
زيد أحاديث يف كتب جابر اجلعفي ينسب  ,ضعيف جدا ,÷روى عن أيب عبد اهللا 

  .»واألمر ملتبٌس  ,بعضها إليه
كويف  :عمرو بن شمر أبو عبد اهللا اجلعفي« ):٣٠٥, ٤(وقال ابن الغضائري يف رجاله  −ب

  .»ضعيٌف  ,وجابر ÷روى عن أيب عبد اهللا 
ذكره النجايش ونقل ما  )الضعفاء(يف القسم الثاين » اخلالصة«وأورده العالمة احليل يف −ج

فال أعتمد عىل يشء مما  ):و األمر ملتبٌس (وقال بعد عبارة  ,وابن الغضائري عنه
  .يرويه

يروهيا عن جابر بن » عمرو بن شمر«روايًة عن  )١٧٣ص(يروي الكّيش يف رجاله  − د
ُه لُكُُّهْم َشكَّ يِف َكِذبِِه َوُرَواتُ  َهَذا َحِديٌث َمْوُضوٌع َال « :ثم يقول يف آخر الرواية ,يزيد

  .»ُمتََّهُموَن بِالُْغلُوِّ َواحكَّْفِويض
وكان ضعفه « :ضعيفًا وقال» مرآة العقول«ويف  »الوجيزة«واعتربه العالمة املجليس يف  − هـ

  .»مما ال مرية فيه
  .وأورده ابن أيب داود يف الباب الثاين من رجاله اخلاص باملجروحني واملجهولني −و

                                                 
 .٢٨٧رجال النجايش, ص  −١
 .٣٠٥, ص ٤رجال ابن الغضائري, ج  −٢
 .٢٤١, ص خالصة األقوال يف معرفة الرجالالعالمة احليل,  −٣

, وذكرها ٤٤٩, ص: ٢ اختيار معرفة الرجال (مع تعليقات مري داماد األسرتآبادي), ج −رجال الكيش  −٤
عن جابر بن يزيد, ثم  ايروهي» عمرو بن شمر«ويف سندها  ,نسبها إىل الكّيش يف رجالهويف البحار املجليس 

 .»ِه وُرَواُتُه ُكلُُّهْم ُمتََّهُموَن بِاْلُغُلوِّ والتَّْفِويضَهَذا َحِديٌث َمْوُضوٌع َال َشكَّ ِيف َكِذبِ «قال يف آخر الرواية: 
بًا:  ألنه موجود يف  ,كالم الكيش أو الشيخ »...هذا حديث موضوعٌ « :قوله :بيانٌ «وقال املجليس معقِّ

وهو مشتمل عىل القول بالتناسخ والتشويش يف ألفاظه ومعانيه فلهذا  اختياره وال ريب يف كونه موضوعاً 
ِجُم)١٤٠٤, من طبعة بريوت,٢٨٠, ص ٦٦بحار األنوار, ج».  رحهـض لشتعرَّ مل ن  هـ. (املَُرتْ
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   :»   ابِِر ْبِن َيِزيَد اُجلْعِفيِّ َج «أما بالنسبة إىل 
ُفوا« ):٩٩ص(قال عنه النجايش يف رجاله  − ألف  :منهم ,روى عنه مجاعٌة ُغِمَز فيهم وُضعِّ

وكان يف  .ويوسف بن يعقوب ,ومنخل بن مجيل ,ومفضل بن صالح ,عمرو بن شمر
  .»وقلَّ ما يورد عنه يشٌء يف احلالل واحلرام ...نفسه خمتلطاً 

ولكنَّ ُجلَّ  ,إن جابر بن يزيد اجلعفي الكويف ثقة يف نفسه« :ل عنه ابن الغضائريوقا − ب 
  .»من روى عنه ضعيٌف 

حدثني محدويه « :وروى الكيش يف رجاله يف ترمجته جلابر بن يزيد اجلعفي الرواية التالية −ج
عن  ,عن ابن بكري ,عن عيل بن احلكم ,قاال حدثنا حممد بن عيسى ,وإبراهيم ابنا نصري

ما رأيته عند أيب قط إال  :عن أحاديث جابر فقال ÷سألت أبا عبد اهللا  :قال ,زرارة
  .»مّرًة واحدًة وما دخل عيلَّ قط

يقول  ,كان رافضّيًا غالياً  :َجابِِر ْبِن َيِزيَد اُجلْعِفي« :»املنتظم«وقال ابن اجلوزي يف  −د 
  .»وشعبة ,وروى عنه سفيان ,بالرجعة

َ َعِن ابِْن « :الذي رواه :مسأما احلديث اخلا ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي َقْن أ حُمَمَّ

ِ َجْعَفٍر 
َ
ٍ الاَكبيُِلِّ َقْن أ ِ ِ َخا

َ
وََجْدنَا يِف كَِتاِب  :َقاَل  ÷حَمُْبوٍب َقْن ِهَشاِم بِْن َسالٍِم َقْن أ

 ٍّ ِ يُورُِثَها ﴿ :÷يلَعِ َّ ِ ۡرَض 
َ
ْهُل بَييِْتَ  ﴾َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۦِۖ َوٱۡلَعٰقَِبُة لِۡلُمتَِّقيَ إِنَّ ٱۡل

َ
نَا وَأ

َ
أ

ْرُض لُكَُّها َجَا
َ ْ
ُْن الُمتَُّقوَن واأل ْرَض وحنَ

َ
ْوَرَعَنا اُهللا األ

َ
ِيَن أ َّ   .»إىل آخر احلديث ...ا

جليس رغم أن هذا احلديث أيضًا غري صحيح بل حسب تشخيص العالمة امل :فأقول
                                                 

 .١٩١رجال الكيش, ص  −١
, حوادث سنة املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم, هـ) ٥٩٧(احلنبيل أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي  −٢

ِجُم)  تسع وعرشين ومائة. (املَُرتْ
احلديث السادس من األحاديث التي أوردها الفقيه رضا اهلمداين والتي نقلها املؤلف هذا يف الواقع هو  −٣

قلمداران (رمحه اهللا) عنه يف بداية هذا املبحث, وليس احلديث اخلامس, ويبدو أنه قد سقط سهوا من قلم 
ِجُم)  املؤلف نقد سند احلديث اخلامس. (املَُرتْ
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ضة ),حسنٌ (حديث  فإذا جاء يوم أورث  ,فإن متن احلديث أيضًا ال يفي بغرض الغالة واملفوِّ
واليوم أيضًا  ...فسيحصل كذا وكذا ص اهللا تعاىل فيه األرض إلماٍم من أهل بيت رسول اهللا

  .كذلك ال بد من إعطاء خراج األرض إلمام املسلمني وحاكمهم
*** 

 ]‡فعوهنا إىل األئمة األموال التي كان الناس يد[
وكالء وقوام بني الناس يقبضون من الناس  ‡بام أن كتب التاريخ تذكر أنه كان لألئمة 

فإن هذا قد ينشئ شبهة لدى البعض بأن تكون تلك  ,أمواالً رشعية باسم األئمة وبالنيابة عنهم
ديث وال يف هذا رغم أنه ال يوجد يف كتب احل !األموال التي يقبضوهنا مخس أرباح املكاسب

كتب التاريخ أي خرب أو أثر يثبت هذا املدعى بأن األئمة كانوا يأخذون من أحد شيئًا باسم 
دفعًا هلذه الشبهة سنذكر فيام ييل قائمة ببعض األموال التي كان  إال أننا ,مخس أرباح املكاسب

   .الوكالء يقبضوهنا من الناس باسم األئمة
   :فعه الشيعة من أموال لألئمة يف زمنهم هو زكاة أمواهلمكام ذكرنا سابقًا كان معظم ما يد

  :الزكاة :النوع األول
َكاَن َبْدُء « :ضمن بيانه البتداء نشأة مذهب الواقفة )٣٩٠ص ( رجاله يف الكيش قال –ألف 

ُه َكاَن اْجَتَمَع َثَالُثوَن َأْلَف ِدينَاٍر ِعنَْد األََشاِعَثِة َزَكاُة َأْموَ  مْ الَواِقَفِة َأنَّ   .»..اِهلِ
ِّ   َقْن إِبَْراِهيمَ «بإسناده  )٥٣ص , ٤ج (» التهذيب«الشيخ الطويس يف وروى  −ب ِ ْو

َ
األ

ِ َفُقوُل  :َقاَل  ÷َعِن الرَِّضا 
َ
تَاهُ رَُجٌل َفَقاَل  :َسِمْعُت أ

َ
ِ يَْوماً َفأ

َ
ِّ رَُجٌل  :ُكْنُت ِعْنَد أ

ِ إ
ِ َزاَكٌة َفإىَِل  ْهِل الرَّيِّ و

َ
ْدَفُعَهاِمْن أ

َ
َْنا :َقاَل  ؟ َمْن أ َ ِ َمًة  .إ َدَقُة حُمَرَّ لَيَْس الصَّ

َ
َفَقاَل أ

َْنا :َعلَْيُكْم َفَقاَل  َ ِ   .»...بىََل إَِذا َدَفْعَتَها إىَِل ِشيَعتَِنا َفَقْد َدَفْعَتَها إ
فهذا ومن البدهيي أنه ملا يسأل رجل اإلمام إىل من يدفع زكاة ماله فيجيبه اإلمام إلينا 

                                                 
 .٣٩٠رجال الكيش, ص  −١
 .٥٣, ص ٤هتذيب األحكام, ج الشيخ الطويس,  −٢
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  .وهكذا كانوا يفعلون ,معناه أنه كان من الواجب عليهم دفع الزكاة إىل إمام زماهنم
ِد بِْن إِْسَماِقيَل بِْن بَِزيٍع َقاَل « بإسناده» التهذيب«الشيخ الطويس يف وروى  −ج َقْن حُمَمَّ

ِ  ÷َنَعْثُت إىَِل الرَِّضا  ْهيِل وَكَتْبُت إ
َ
نَّ فِيَها َزاَكةً بَِدنَاغرَِي ِمْن قَِبِل َنْعِض أ

َ
ْخرِبُهُ أ

ُ
ِْه أ َ

ِْه َدنَاغرَِي يِل  ÷مَخَْسًة وَسْبِعنَي واْكَايِقَ ِصلٌَة َفَكَتَب  َ ِ ِه َقَبْضُت وَبَعْثُت إ خِبَطِّ
غََّها ِمْن فِْطَرةِ الِعَياِل َفَكَتَب 

َ
ِْه ك َ ِ ِه َقَبْضُت  ÷  ولَِغرْيِي وَكَتْبُت إ   .«خِبَطِّ

يبني أن الشيعة كانوا يرسلون زكاة أمواهلم وفطرهتم وفطرة عياهلم إىل إمام فهذا احلديث 
  .زماهنم

  :األوقاف :النوع الثاين
أن بعض الشيعة كانوا خيصصون  ‡ األئمةمن األموال األخرى التي كانت ُتْعطى إىل 

  :‡ شيئًا من أمواهلم وخاصة من أوقافهم لألئمة
َو َرَوى الَعبَّاُس ْنُن َمْعُروٍف « :يف باب الوقف» الفقيهمن ال حيضـره « كتاب يف جاء كام − ألف

ِّ بِْن َمْهِزيَاَر َقاَل  ِ َجْعَفٍر  :َقْن يلَعِ
َ
نَّ فَُالناً اْنَتاَع َضْيَعًة فََوَقَفَها وَجَعَل  ÷َكَتْبُت إىَِل أ

َ
أ

تَِك ِمنَ  يَِك يِف َنْيِع ِحصَّ
ْ
ُل َقْن َرأ

َ
ْرض لََك يِف الَوْقِف اخلُُمَس ويَْسأ

َ
  .»احلديث ....األ

عيًا وقفه بعض الشيعة هلذا  وهذا يبنيِّ أن مثل ذلك اخلمس إنام كان يف الواقع وقفًا تربُّ
  .الغرض

                                                 
 .٦١ − ٦٠, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −١

هـ) يقول: ١٤١٣من طبعة قم اجلديدة, سنة  ٢٥٢) [ أو ص ١٤كتب املرحوم الشيخ املفيد يف املقنعة (ص  −٢
َكاِة إَِىل اِإلَمامِ «   :َباُب ُوُجوِب إِْخَراِج الزَّ

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿: َقاَل اهللاُ ُسْبَحاَنهُ    
َ
ٰ أ َُّهۡمۗ  َسَكنٞ  تََك َصلَوٰ  إِنَّ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّكِيِهم ُتَطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َو  ل

ُ ٱوَ  بَِأْخِذ َصَدَقاِهتِْم َتْطِهريًا َهلُْم ِهبَا ِمْن ُذُنوِهبِْم وَفَرَض َعَىل  صَفَأَمَر َنبِيَُّه ] ١٠٣[التوبة:  ﴾ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
َماُم َقاِئٌم َمَقاَم النَّبِ  ِة َمحَْلَها إَِلْيِه لَِفْرِضِه َعَلْيَها َطاَعَتُه وَهنِْيِه َهلَا َعْن ِخَالفِِه واْإلِ فِيَام َفَرَض اهللاُ َعَلْيِه  صيِّ األُمَّ

ُه ُخمَاَطٌب بِِخَطابِِه ِيف َذلِك  ».ِمْن إَِقاَمِة احلُُدوِد واْألَْحَكاِم ِألَنَّ
 .٩٠, ص ٤م]: وهذا النص بعني حروفه ذكره أيضًا الشيخ الطويس يف هتذيب األحكام, جقلُت [املرتج
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نِيِه َقاَل « :جاء يف األصول األربعة −ب
َ
ُّ ْنُن إِبَْراِهيَم َقْن أ ِ َجْعَفٍر  :يلَعِ

َ
ُكْنُت ِعْنَد أ

 ِ ُ الَوْقَف بُِقمَّ َفَقاَل يَا إِْذ َدَخَل َعلَْيِه َصالُِح  ÷اخكَّا َ  َّ ِد بِْن َسْهٍل واَكَن َفَتَو ْنُن حُمَمَّ
نَْت يِف ِحلٍّ 

َ
ُ أ َ ْغَفْقُتَها َفَقاَل 

َ
ِّ أ

ةِ آَالٍف يِف ِحلٍّ َفإِ    .»َسيِِّدي اْجَعليِْن ِمْن َعرَشَ
ويف » قم«وهذا احلديث يبنيِّ أنه كانت هناك أوقافًا ضخمة توقف باسم اإلمام يف 

وجاء املرشف عليها حتى يطلب من اإلمام أن حيله من مبلغ عرشة  ,غريها من املدن
  !!آالف درهم منها

يف بيانه لفضائل  يف احلسن بن حممد بن احلسن القميجاء يف كتاب تاريخ قم تأل –ج 
ومن مناقبهم األخرى وقف هذه العشرية من العرب التي استقرت يف قم « :األشعريني

من الضيع واملزارع واملنازل وغري ذلك كثريًا مما كانوا يملكونه ويترصفون فيه من كثريًا 
  .»‡مال ومنال وأمتعة وضياع وعقارات َوِهَبتَِها إىل األئمة 

  الوصية :النوع الثالث
  :‡النوع الثالث كان األموال التي يويص هبا بعض الشيعة بشكل خاص آلل حممد 

ُّ ْنُن َمْهِزيَاَر « :باب نوادر الوصايا» ال حيرضه الفقيهمن « كتاب يف جاء كام –ألف  َرَوى يلَعِ
مْحََد بِْن مَحَْزَة َقاَل 

َ
ُ  :َقْن أ َ تُوىيِّ بِِه  :قُلُْت 

ْ
ٍد َفَيأ َ بِالَْماِل آلِِل حُمَمَّ ِ و

ُ
نَا ُربََّما أ إِنَّ يِف بََتِ

ِمَركَ 
ْ
ْسَتأ

َ
َّ أ َْك َح َ ِ مْحِلَُه إ

َ
ْن أ

َ
ْكرَهُ أ

َ
َ  :َفَقاَل  ؟َفأ تيِِن بِِه وَال َيَعرَّْض 

ْ
  .».. َال تَأ

كي  ‡ فهذا يبنيِّ أنَّ بعض الشيعة كان يويص بأمواٍل آلل حممد وكان يراجع وكالء األئمة
  .يدفعها هلم

ِ ُقَمرْيٍ َقْن مَحَّاِد بِْن ُقْثَماَن « :ذاهتا والصفحة ذاته الكتاب ويف –ب 
َ
ُد ْنُن أ َو َرَوى حُمَمَّ

ِ َقْبِد اهللاِ 
َ
ِ َفاِطَمَة  :َقاَل  ÷َقْن أ ْ َ رَُجٌل بَِثَالعنَِي ِديَناراً لُِو ْو

َ
َ  :َقاَل  ‘أ َ

َفأ

                                                 
ِجُم)١٤٠, ص ٤, والشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج٥٤٨,  ص ١, جالكايفالُكَلْينِّي,  −١  . (املَُرتْ
 .٢٧٩احلسن بن حممد بن احلسن القمي, تاريخ قم, ص  −٢
 .٥٣٩ص, طبع سالك الشيخ الصدوق, من ال حيرضه الفقيه, −٣



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

بَا َقْبِد اهللاِ 
َ
بُو َقْبِد اهللاِ  ÷بَِها الرَُّجُل أ

َ
ِ  :÷َفَقاَل أ ْ اْدَفْعَها إىَِل فَُالٍن َشْيٍخ ِمْن ُو

  .»..واَكَن ُمِعيًال ُمِقالًّ  ‘َفاِطَمَة 
وال نجد أن األئمة الكرام كانوا  ,‡فهذه هي األموال التي كان الشيعة يأتون هبا األئمة 

وبالطبع فإن ما كانوا  .من الناس )خاصة مخس أرباح املكاسب(يأخذون شيئًا من اخلمس 
كتاب كام جاء يف  .يأخذونه مل يكونوا يأخذونه ألنفسهم بل كانوا يوصلونه إىل مستحقيه

ْو « ):٦١ص, ٤ج(شيخ الطويس لل »التهذيب«
َ
نَُّه َقَبَض َذلَِك ِجَْفِسِه أ

َ
َفلَيَْس يِف َهَذا اخَلرَبِ ك

ُهْم  غَّ
َ
ْن يَْسَتِحقُّ َذلَِك ِأل َما َقَبَض لَِغرْيِهِ ِممَّ ْن يَُكوَن َذلَِك إِغَّ

َ
اَكنُوا َفْقبُِضوَن  ‡لَِغرْيِهِ وحَيَْتِمُل أ

َكَواِت ويَْطلُُبوَغَها ويَُفرِّ  ْن يَْسَتِحقُّ َذلِكالزَّ ِهْم ِممَّ ِ   .»قُوَغَها بَلَ َمَوا
احْلََسُن ْنُن َراِشٍد قَاَل « :يف احلديث املرسل» الكايف«وكذلك يف كتاب  ,ويف الكتاب نفسه

 ِ
َ
اِلِح أ ْصَحابِنَا َذَكَرُه َعِن الَعبِْد الصَّ

َ
َ قَاَل َرَواُه يِل َنْعُض أ ثيَِن مَحَّاُد ْنُن ِعي  احلََسِن َحدَّ

وَّلِ 
َ
وفيه يرشح تقسيم اإلمام للغنائم والفيء  »]÷ [أي اإلمام مو بن جعفر ÷األ

ْرِض « :واألنفال وأموال الزكاة ويقول
َ
اُل األ ِيَن ُهْم ُقمَّ َّ اَكئِِه ا َفُيْقَسُم َننْيَ الَوايِل وَبنْيَ رُشَ

نِْصَباُؤُهْم بَلَ 
َ
ِْهْم أ َ ِ َكَرُيَها َفُيْدَفُع إ

َ
ْرَزاَق وأ

َ
ُخُذ اَكايِقَ َفَيُكوُن َذلَِك أ

ْ
َُهْم َعلَْيِه ويَأ َقْدرِ َما َصاحلَ

يِن يِف وَْجِه اجِلهَ  ِّ ِ َمْصلََحِة َما َفُنوُبُه ِمْن َيْقِويَِة اِإلْسَالِم وَيْقِويَِة ا ْعَوانِِه بَلَ ِديِن اهللاِ و
َ
اِد أ

ا فِيِه َمْصلََحُة الَعامَّ  ِة لَيَْس ِجَْفِسِه [أي الوايل واإلمام] ِمْن َذلَِك َقلِيٌل وَال وَلرْيِ َذلَِك ِممَّ
ْن يَُسدَّ بَِذلَِك الَماِل مَجِيَع َما َفُنوُبُه ِمْن َقْبِل « :وقبلها بأسطر يقول بشأن اخلمس .»َكثرِي

َ
ُ أ َ َو 

  .»إِْقَطاءِ الُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم وَلرْيِ َذلَِك ِمْن ُصُنوِف َما َفُنوُبه
فهذا ُيَبنيِّ أنه ليس لرئيس املسلمني أو قائدهم أو من بيده زمام أمورهم وبعبارة خمترصة 

بل أمره فيها أمر سائر  ,ليس إلمام املسلمني يشء من األموال املذكورة يملكه ملكًا خاصًا به
  .املسلمني يأخذ منها كام يأخذون

                                                 
 .٦١, ص٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج −١
, ١٣١ − ١٣٠, ص ٤; الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج٥٤١ − ٥٤٠, ص ١الكليني, الكايف, ج  −٢

 .٣٦٦احلديث 
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عيه الغالة وأتباعهم من أن األرض وما فيها  ملك لإلمام وله أن يأخذ منها ما يشاء فام يدَّ
ليس سوى ادعاء باطل وُهَراٍء  ,والناس كلهم عبيد وعيال عىل سفرته ,ويفعل فيها ما يشاء

   .أعاذنا اهللا من هفوات اللسان ومضالت الفتن .فارغٍ 

  ‡تحقيق في خمس آل محمد ال - ٥

أخذه من غنائم ن اخلمس الذي يأنه كان يعطي مقدارًا م ص جاء يف سرية رسول اهللا
احلرب ألهل بيته أي زوجاته الطاهرات كام يعطي مقدارًا منه لذي قرباه مثل أمري املؤمنني دار

كام يعطي مقدارًا منه أيضًا ألصحابه ومواليه مثل أيب بكر وزيد بن حارثة  ,إوفاطمة 
ة األيتام ثم يرصف بقية اخلمس يف صالح املسلمني ويعطي منه املؤلفة قلوهبم ونفق ,وأمثاهلام

ِد اْبِن اَحلنَِفيَِّة ـَاْحل كام ذكرنا سابقًا أن  .واملساكني وأبناء السبيل من عامة املسلمني َسَن ْبَن ُحمَمَّ
ْهَمنْيِ « :َقاَل  [أي سهم رسول اهللا وسهم ذوي القر املذكوران يف اْخَتلََف اجَّاُس يف َهَذيِْن السَّ

َفَقاَل قَائِلُوَن َسْهُم ِذي  - ص -َوَفاةِ َرُسوِل اهللاِ  َنْعدَ  آية مخس الغنائم يف سورة األنفال]
َ لَِقَرابَِة اجَّيِبِّ   -  ص - َوَقاَل َقائِلُوَن لَِقَرابَِة اخَللِيَفِة َوَقاَل َقائِلُوَن َسْهُم اجَّيِبِّ  - ص -الُْقْر
 ِ ْن جَيْ  ،لِلَْخلِيَفِة ِمْن َنْعِده

َ
ُفُهْم بَلَ أ

ْ
ةِ يف َسبِيِل َفاْجَتَمَع َرأ َْيِل َوالُْعدَّ

ْ
ْهَمنْيِ يف اخل َعلُوا َهَذيِْن السَّ

ىِب بَْكٍر وَُقَمرَ 
َ
  .»اهللاِ َفاَكنَا بَلَ َذلَِك يف ِخالََفِة أ

عن أبيه  ÷ عن حضـرة الصادق«رواية أخرى  )أي سنن البيهقي(وجاء يف الكتاب ذاته 
                                                 

للقائم بأمور «أنه قال:  ÷) عن أمري املؤمنني ٥٩(ص  »املحكم واملتشابه«روى السيد املرتىض يف رسالة  −١
 ». صلمني بعد ذلك األنفال التي كانت لرسول اهللا املس

, ٥(ج »املصنف«. وقد ذكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين يف ٣٤٢, ص ٦البيهقي, السنن الكربى, ج −٢
 احلسن بن حممد بن عىل ابن احلنفية قال ملا ُسئل عن: قول اهللا تعاىل:) نحوه أيضًا حيث أورد أن ٢٣٨ص
ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ َما ا نَّ

َ
نَّ  ءٖ َشۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  أ

َ
ِ  فَأ َّ هذا «] قال: ٤١: [األنفال ﴾...َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِلِي َولِلرَُّسولِ  ۥُخَُسهُ  ِ

ِه الدنيا واآلخرة, وللرسول ولذي القربى, فاختلفوا بعد وفاة رسول اهللا  يف هذين  صمفتاح كالم, لِـلَّ
وقال قائٌل: سهم ذي القربى لقرابة اخلليفة,  ,صالسهمني, قال قائٌل: سهم ذي القربى لقرابة النبي 

أن جيعلوا هذين السهمني يف اخليل والعدة يف سبيل اهللا, وكان ذلك يف  صواجتمع رأي أصحاب حممد 
ِجُم)»خالفة أيب بكر وعمر  . (املَُرتْ
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نَّ َحَسًنا وَُحَسيْ  :÷ اهلمام اإلمام اكاقر
َ
َ اُهللا أ ِ ًنا َواْنَن َقبَّاٍس وََقْبَد اهللاِ ْنَن َجْعَفٍر َر

َ اُهللا َقْنُه نَِصيَبُهْم ِمَن اخلُُمِس َفَقاَل  ِ لُوا َعلِيًّا َر
َ
َولَِكىنِّ حُمَارٌِب  ،ُهَو لَُكْم َحقٌّ  :َقْنُهْم َسأ

ُكْم ِمْنهُ  ُتْم َحقَّ
ْ
   .»ُمَعاوِيََة َفإِْن ِشئُْتْم تََرك

ِد بِْن إِْسَحاَق َقاَل «من الكتاب ذاته روايٌة أخرى عن  )٣٤٢ص(ويف  بَا  :َقْن حُمَمَّ
َ
لُْت أ

َ
َسأ

 ٌّ َ  )(َجْعَفٍر َفْعىِن اْكَاقَِر َكْيَف َصَنَع بَلِ ىِب بَْكٍر  :َقاَل  ؟يف َسْهِم ِذي الُْقْر
َ
َسلََك بِِه َطِريَق أ

ْغُتْم َيقُ  :َقاَل قُلُْت  ).ب(وَُقَمَر 
َ
َما َواهللاِ َما اَكنُوا يَْصِدُروَن  :َقاَل  ؟ولُوَن َما َيُقولُونَ َوَكْيَف وَأ

َ
أ

ىِب بَْكٍر وَُقَمرَ 
َ
ىَع َعلَْيِه ِخالَُف أ ْن يُدَّ

َ
يِِه َولَِكْن اَكَن يَْكرَهُ أ

ْ
   .»إِالَّ َقْن َرأ

من ذلك ما  ,وقد وردت بعض األحاديث األخرى بنفس املضمون حتى من طريق اخلاصة
ينسبه الناس إىل خمالفة  السالم امتنع عن إعطاء مخس الغنائم لذي قرباه حتى الروي أن عيل 
   .أيب بكر وعمر

أرفع شأنًا من أن  ÷وقد ذكرنا أن هذا الكالم مردود يف نظرنا ألننا نعترب أن أمري املؤمنني 
 بل كان .يرتك العمل بالواجب ويضيع حقوق ذوي احلقوق خوفًا من خمالفة أيب بكر وعمر

ونسبة مثل هذا األمر إليه ظلم  ,حرضته ال خياف أحدًا سوى اهللا ومل يكن يضيع حقًا لذي حق
   .لهكبري 

وكذلك يظهر من أحاديث اإلمامية وكتبهم املعتمدة أن ما كان اإلمام يأخذه من مخس غنائم 
ّي «كام جاء يف تفسري  ,احلرب كان يرصفه عىل مصالح املسلمني ص (» عيل بن إبراهيم القمِّ

  :نقًال ذلك التفسري )٥١ص(» بحار األنوار«أو املجلد العرشين من  )٢٥٤
َماِم َفَسْهَم « ْسُهٍم َسْهٍم لِـلَِّه وَسْهٍم لَِرُسوِل اهللاِ وَسْهٍم لِْإلِ

َ
خُيَْرُج اخلُُمُس ويُْقَسُم بَلَ ِستَِّة أ

                                                 
ِجُم)٣٤٣, ص ٦البيهقي, السنن الكربى, ج −١  . (املَُرتْ
ِجُم)١٣٣٤٢حديث , ٣٤٣, ص ٦البيهقي, السنن الكربى, ج −٢  . (املَُرتْ

 ديثح, ٢٣٨, ص ٥ج , »املصنَّف«عبد الرزاق بن مهام الصنعاين يف كتابه يشري املؤلف إىل ما رواه احلافظ  −٣
ِجُم) ٩٤, وقد أورد املؤلف هذه لرواية سابقا يف ص٩٤٨٢  من هذا الكتاب فراجعها ثمة. (املَُرتْ

ِجُم)من ط ١٩٨,  ص ٩٣ج , بحار األنواروهو يف  −٤  بعة بريوت احلديثة. (املَُرتْ
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َما ْفَتاِم آِل اهللاِ وَسْهَم الرَُّسوِل يَِرثُُه اِإلَماُم َفَيُكوُن لِْإلِ
َ
ْسُهِم ِأل

َ
ْسُهٍم ِمْن ِستٍَّة واخكََّالثَُة األ

َ
ِم ثََالثَُة أ

 
َ
ْسُهٍم ِأل

َ
َماِم وَْحَدهُ ِمَن اخلُُمِس ثََالثَُة أ ْنَناءِ َسبِيلِِهْم وإِغََّما َصاَرْت لِْإلِ

َ
نَّ الرَُّسوِل وَمَساكِينِِهْم وأ

لَْزَم اجَّيِبَّ 
َ
لَْزَمُه بَِما أ

َ
ْفَتاِم وُمَؤِن الُمْسلِِمنَي وقََضاءِ ُديُونِِهْم ومَحْلِِهْم  ص اَهللا َقْد أ

َ
ِمْن تَْربَِيِة األ

َهاد ِ
ْ
  .»يِف احَلجِّ واجل

بناء عىل ذلك يتبني أن متييز بني هاشم وتفضيلهم بحق مايل معلوم واختصاصهم بذلك 
ة والكتاب ال يتفق أبدًا مع روح الرشيع )الذي يشمل مخسًة وعرشين شيئًا أو أكثر(اخلمس 
   .والسنة

مت عىل بني هاشم فقد عوضهم اهللا  أما العذر الذي يذكرونه من أنه ملا كانت الزكاة قد ُحرِّ
  :ملا ييل !فهو عذٌر أقبح من ذنب ,عنها بإجياب اخلمس هلم

وذرية النبي إىل األبد بعد  كام ذكرنا سابقًا مل تثبت حرمة الصدقة عىل بني هاشم :أوالً 
م عليهم ذلك يف حياته من باب املصلحة فإن ذلك مل يكن و .ص اهللا رسول إذا كان النبيُّ قد حرَّ

كان مجيع أهل بيته وبنو هاشم يستفيدون من بيت  ص كام رأينا أنه بعد رحيله ,ترشيعًا أبدياً 
   .املال الذي كانت الصدقات وأموال الزكاة أحد مصادره

مٌة فإنه من املتفق عليه أن لو فرضنا جدالً أن زكاة غري بني هاشم ع :ثانياً  ىل بني هاشم حمرَّ
نعتذر عن  ,وقد وردت يف ذلك أحاديث كثرية .زكاة أغنياء بني هاشم عىل فقرائهم ال حترم

   .وفتوى عامة فقهاء الشيعة هي عىل ذلك ,اإلتيان هبا منعًا للتطويل
 ,ياء يف غري السادةوقد شاهدنا عىل الدوام أن األغنياء من السادة اهلاشميني أكثر من األغن

فام احلاجة إذن ملثل هذا اخلمس  ,فلو أهنم أعطوا زكاهتم كام أمر اهللا هبا لفقرائهم لكفاهم ذلك
الذي ليس له قاعدة وال حساب وال ميزان وال مالك والذي ُيَعدُّ من أكثر االمتيازات واحلقوق 

لصاحب الرشيعة والعياذ باهللا  والذي يؤدي باملآل إىل توجيه التهمة ,اخلاصة بأرسة معينة ظلامً 
وما تأليفنا هلذا الكتاب إال لغرض الدفاع  )نعوذ باهللا من عدو جاحد وويل جاهل( .ولإلسالم

َما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللاِ َعَلْيِه عن اإلسالم ورسوله وتربئته وتنزهيه من مثل هذه التهمة الباطلة و
ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب     .َتَوكَّ



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

  خمس في زمن الغيبةال دفع - ٦

فأصل  .»اخلُُمس«حقيقة قضيَّة  ,مما سبق بيانه ,اتضحت ألهل التحقيق وطالب احلقِّ 
ع عىل ذي  اخلمس يف بداية األمر كان ذلك اخلمس الذي يؤخذ من غنائم دار احلرب ويوزَّ

اف وكان لفقراء بني هشام سهم منه أيضًا حتت إرش ,القربى واليتامى واملساكني وأبناء السبيل
ثم تطور األمر تدرجييًا حيث أدخلوا فيه بعض األموال  .يعطي منه من شاء منهم ص النبّي 

ثم بعد ذلك تم تعميمه  ,نتائج الغوصو )الكنوز املدفونة(التي فيها الزكاة مثل املعادن والركاز 
ولكن ورغم كل ذلك فقد تبني لنا من  .إىل مجيع األموال واألرباح التي يكسبها اإلنسان

أباحوا يف النهاية كل ذلك اخلمس لشيعتهم وحللوه  ‡ ألحاديث التي أوردناها أن األئمةا
املَِلُك وهَب  :ولكن أولئك الذين هم أكثر كاثوليكيًة من البابا والذين ينطبق عليهم املثال .هلم

بقوا مرصين عىل وجوب أداء اخلمس من مجيع  !وسامَح ولكن الشيخ عيل خان ال ُيساِمُح 
لكنهم ملا واجهوا إشكاالً بشأن مخس أرباح  .ء املذكورة ومن غنائم احلرب كذلكاألشيا

وهو أن اإلمام اآلن غري موجود وال  ,املكاسب الذي نصت الروايات عىل اختصاصه باإلمام
  .وقع بينهم االختالف وتفرقت آراؤهم يف ذلك ,سبيل للوصول إليه إلعطائه هذا اخلمس

  :مل َيُعْد واجبًا أصالً فرأى بعضهم أن إعطاء اخلمس 
َواِرس«جاء يف كتاب  − ١ الذي يعترب من أحدث الكتب الفقهية التي دونت يف » جتديد الدَّ

يف حكم األمخاس زمن  )يعني فقهاء الشيعة اإلمامية(اختلف األصحاب « :زماننا النص التايل
ٍء من األموال التي بأيدي ال يتعلق بيش» اخلُُمس«منها أن  ,الغيبة وانقطاع السفارة إىل عدة أقوال

» املبسوط«ويف » النهاية«والشيخ الطويس يف » املقنعة«وقد نسب كلٌّ من الشيخ املفيد يف  .الشيعة
 .هو هذا القول» املواسم«يف  »الديلمي«والظاهر من كالم  ,هذا القوَل إىل بعض علامء الشيعة

                                                 
  سنةوىفاملتالشيخ: محزة بن عبد العزيز الديلمي الطربستاين, أبو يعىل, امللقب بسالر أو ساالر (يقصد  −١

من هذا  ٢٤١, كام مرت اإلشارة إىل ذلك ص »املراسم العلوية واألحكام النبوية«, يف كتابه هـ)٤٦٣
ِجُم)  الكتاب فراجعه. (املَُرتْ
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  .»إىل هذا القول أيضاً » ذخرية املعاد«وقد ذهب املرحوم املحقق السبزواري صاحب 
  ).ولقد ذكرنا آراء علامء الشيعة يف هذا اخلصوص يف الصفحات املاضية(
نظري « :ما نصه» آقا رضا اهلمداين«للمرحوح احلاج » مصباح الفقيه«وجاء يف كتاب  −٢

 ,من االستدالل له باألصل )للمحقق السبزواري(ما عن الذخرية هذا االستدالل يف الضعف 
أنه ال دليل عىل ثبوت اخلمس يف زمن الغيبة ألنه منحٌرص باآلية واألخبار وال داللة بدعوى 

أما اآلية فالختصاصها بغنائم دار احلرب املختصة بحال احلضور دون الغيبة  ,لشـيٍء منهام عليه
دية إىل غريهم باإلمجاع إنام يتم مع ـمع أهنا خطاب شفاهي متوجه إىل احلارضين خاصًة والتع

  .»...فال تنهض حجٌة يف زمان الغيبة ,افق يف الرشائط مجيعًا وهو ممنوع يف حمل البحثالتو
  :وقد نقل املرحوم السبزواري قول الشيخ يف النهاية يف هذا الباب ثم قال

ولو أن إنسانًا استعمل االحتياط وعمل عىل األقوال املقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية مل «
ترصف فيه عىل ما تضمنه القول األول فهو ضد االحتياط واألوىل اجتنابه يكن مأثومًا فأّما ال
أي ( جتويز القول األول )أي من كالم الشيخ الطويس( ويظهر من كالمه ,حسب ما قدمناه

ف يف اُخلُمس    .»ونحوه )التحليل وجواز التصـرُّ
رأى أن العمل و» املبسوط«ثم عاد وذكر أن الشيخ الطويس مل يرتِض هذا القول يف كتابه 

  !!بالدفن أو الوصاية ليس به بأس
  :»النهاية«وفيام ييل نص ما قاله الطويس يف كتابه 

ف يف حقوقهم مما يتعّلق باألمخاس وغريها  ,أما يف حال الغيبة« صوا لشيعتهم التصـرُّ فقد رخَّ
ف فيه عىل فال جيوز ل ,فأّما ما عدا ذلك.فيام ال بّد هلم منه من املناكح واملتاجر واملساكن ه الترصُّ

فقد اختلف قول أصحابنا  ,وما يستحقُّونه من األمخاس يف الكنوز وغريها يف حال الغيبة .حال

                                                 
 .٣١١, ص ٥جتديد الدوارس, ج  −١
 .١٥٨ , ص٣ج, مصباح الفقيه, حاج آقا رضا اهلمداين −٢
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ٌ إال أن كلَّ واحد منهم قال قوالً يقتضيه االحتياط ,فيه   .»وليس فيه نصٌّ معنيَّ
به إىل من يثق وىصَّ  ,ثم ذكر قول من يقول بوجوب حفظ هذا اخلمس جانبًا فإذا حضـرته الوفاة

  .وكام هو ُمالحٌظ قول الشيخ مضطرب يف هذا األمر ,وقول من يقول جيب دفنه ..,به من إخوانه
حتت » احلدائق النارضة«من كتابه ١٢املجلد يف املرحوم الشيخ يوسف البحراين قال  −٣

ه )األقوال يف حكم اخلمس يف زمن الغيبة(فصل بعنوان    :ما نصُّ
وهو  ,يف صدر عبارته )أي الشيخ املفيد(كام نقله شيخنا املتقدم  !هالقول بسقوط − الثاين «

قال بعد أن ذكر املنع من الترصف فيه زمن  ,مذهب سّالر عىل ما نقله عنه يف املختلف وغريه
ف فيه كرمًا وفضًال لنا خاصة :÷احلضور إال بإذنه  واختار  .ويف هذا الزمان قد حللونا بالترصُّ

وشيخنا املحدث الصالح الشيخ عبد  وىل حممد باقر اخلراساين يف الذخريةهذا القول الفاضل امل
وسيجيء  .وسيجيء نقل كالميها ومستندهم فيه أخبار التحليل املتقدمة ,اهللا بن صالح البحراين

  .»وهذا القول مشهور اآلن بني مجلة من املعارصين ,الكالم معهام فيه إن شاء اهللا تعاىل

                                                 
 .٢٠٠الشيخ الطويس, النهاية, طبع بريوت, ص  −١

 وقد ذكرنا سابقاً «... , من الطبعة القديمة): ٤٩٢,  ص ٣ق  ١قال املحقق السبزواري يف ذخرية املعاد (ج  −٢
بة واملستفاد من األخبار الكثرية السابقة يف بحث األرباح ترجيح سقوط مخس األرباح يف زمان الغي

كصحيحة احلرث بن املغرية النرضي وصحيحة الفضالء وصحيحة زرارة وصحيحة عيل بن مهزيار "
وصحيحة رضيس وحسنة الفضيل ورواية حممد بن مسلم ورواية داود بن كثري ورواية احلرث بن املغرية 

 يية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد اهللا ابن سنان ورواية حكم مؤذن بنالنرضي ورواية معاذ بن كثري وروا
 باإلمامالتحليل خيتص  أنمنها  إشكاالتلكن يبقى عىل القول به . ") للشيعة س إباحة اخلمس ( مطلقاً بع

ظاهر  أنالذي يصدر منه احلكم إذ ال معنى لتحليل غري صاحب احلق فال يلزم عموم احلكم وجوابه 
التحليل بصيغة  وإسنادب الوالدة املذكور يف بعض األخبار والترصيح بدوام احلكم يف بعضها التعليل بطي

خبار بعضهم (ع) بذلك وقد أشار إويكفى يف ثبوته  اجلمع يف بعضها يقتىض حتقق التحليل منهم (ع) مجيعاً 
 ».إىل ذلك املحقق وغريه

كام العرتة الطاهرة, قم: مؤسسة النرش التابعة هـ), احلدائق النارضة يف أح١١٨٦الشيخ يوسف البحراين ( −٣
ِجُم)٤٣٩−٤٣٨ص ,  ١٢جلامعة املدرسني, قام بنرشه الشيخ عىل اآلخوندي. ج  . (املَُرتْ
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وبام رواه  ,احتج ابن اجلنيد بأصالة الرباءة« :»خمتلف الشيعة«احليل يف وقال العالمة  −٤
   .»ليس اخلمس إال يف الغنائم خاصة :يقول ÷سمعت أبا عبد اهللا  :عبداهللا بن سنان قال

احتج القائلون باإلباحة كسالر « ):٣٩ص (ثم قال املرحوم احليل بعد ذلك بصفحات 
عن أيب  ,وبام رواه ُحكيم موىل بني عبس .وقد سبقت ,احةوغريه باألحاديث الدالة عىل اإلب

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسولِ ﴿ :قلت له :قال ÷عبداهللا  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ  ﴾...َوٱۡعلَُمٓوا

 .إال أن أيب جعل شيعتنا من ذلك يف حل ليزكوا ,هي واهللا اإلفادة يوما بيوم :قال ]٤١: [األنفال
  .»...إذا أباحوا يف حال ظهورهم ففي حال الغيبة أوىلو

وهو حيكي اختالف الشيعة بشأن وجوب دفع » املقنعة«وقال املرحوم الشيخ املفيد يف  −٥
َقِد اْخَتَلَف َأْصَحاُبنَا ِيف َحِديِث اُخلُمِس ِعنَْد الَغْيَبِة وَذَهَب ُكلُّ َفِريٍق « :اخلمس زمن غيبة اإلمام

َخِص فِيِه ِمَن  ÷يِه إَِىل َمَقاٍل َفِمنُْهْم َمْن ُيْسِقُط َفْرَض إِْخَراِجِه لَِغْيَبِة اِإلَماِم ِمنُْهْم فِ  َم ِمَن الرُّ بَِام َتَقدَّ
  .»..األَْخَبارِ 
يف كيفية الترصف يف مستحقه  :الثاين« :»رشائع اإلسالم«وقال املحقق احليل يف كتابه  −٦

  .......:وفيه مسائل )أي مستحق اخلمس(
وان كان ذلك بأمجعه لإلمام أو  ,ثبت إباحة املناكح واملساكن واملتاجر يف حال الغيبة :الثالثة

  .»وال جيب إخراج حصة املوجودين من أرباب اخلمس ,بعضه
واألصح إباحة ما يتعلق « :عن صاحب املدارك قوله ونقل صاحب احلدائق −٧

                                                 
قم, مؤسسة النرش من الطبعة اجلديدة يف  ٣١٤,  ص٣ج . [أو:٣١, ص ٢ج  العالمة احليل, خمتلف الشيعة, −١

ِجُم)]هـ. ١٤١٣اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني,   (املَُرتْ
ِجُم)] ٣٥١,  ص ٣ج . [ أو:٣٩, ص ٢ج  خمتلف الشيعة, −٢  من الطبعة اجلديدة يف قم (املَُرتْ
 . ٤٦الشيخ املفيد, املقنعة, ص  −٣
يف الطبعة اجلديدة, طهران, انتشارات  ١٣٧, ص ١. [أو: ج ٣٥املحقق احليل, رشائع اإلسالم, ص  −٤

ِجُم)] ١٤٠٩ريازي, استقالل, تعليق السيد صادق الش  هـ, يف أربعة جملدات. (املَُرتْ
 .٤٤٢, ص ١٢احلدائق النارضة, ج  −٥
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  .»..ة الدالة عليهلألخبار الكثري ,من ذلك خاصة ÷باإلمام
 :يف الرد عىل اإلشكاالت املتعلقة باخلمس ما نصه» التهذيب«وقال الشيخ الطويس يف  – ٨

ُْم « َّا َجيُِب لِْإلَِماِم فِيِه اُخلُمُس َفإِهنَّ ا الَغنَائُِم واملََتاِجُر واملَنَاكُِح وَما َجيِْري َجمَْراَها ِمم َقْد َأَباُحوا  ÷َأمَّ
َف فِيهَلنَا َذلَِك و ُغوا َلنَا التََّرصُّ   .ثم أورد بعد ذلك أخبار التحليل .»َسوَّ

موضوع اخلمس » املفاتيح«وبحث املرحوم املال حمسن الفيض الكاشاين يف كتاب  −٩
 ياألصح عند« :وقال يف آخر بحثه ,‡ واالختالف فيه وحتليله للشيعة من ِقَبل األئمة

  .»عتهميلش كذل ‡لهم يلتحل ÷تص به خيسقوط ما 
ل هذا الرأي يف كتبه األخرى ة البيضاء«و» الوايف«مثل  :وقد فصَّ » النخبة الفقهية«و» املحجَّ

  .بشكل واف
القول بالتحليل عن العامين واإلسكايف ثم أيَّد هذا  »رياض املسائل«ونقل صاحب  – ١٠

به   .القول وصوَّ
يف » من ال حيرضه الفقيه« يف رشحه عىل )هـ١٠٧٠( )حممد تقي(وقال املجليس األول  −١١

ِيف   َهَلَك النَّاُس ذهب مجاعة إىل سقوطها مجيعًا بقرينة قول اإلمام « :موضوع حتليل اخلمس
كام قال احلق سبحانه  ,تدل عىل مجيع األشياء» بطوهنم«وعبارة  ,إال الشيعة ُبُطوِهنِْم وُفُروِجِهمْ 

                                                 
يف آخر كتاب اخلمس عىل النحو التايل:  »مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم«جاء هذا القول لصاحب  −١

يحة عيل بن الكثرية الدالة عليه, كصح لألخبارمن ذلك خاصة,  ÷ باإلمامإباحة ما يتعلق  واألصح«
من رجل يسأله أن جيعله يف حل من مأكله ومرشبه من  ÷يب جعفر أل مهزيار, قال : قرأت يف كتاب

 .». "من حقي فهو يف حل ءٌ من أعوزه يش" :فكتب بخطه اخلمس
 فيو ك«ثم أورد أخبار التحليل, ونقل أقوال وأراء فقهاء الشيعة يف هذا املوضوع ثم ختم ذلك بقوله: 

ِجُم)». ذلك عياألخبار املقدمة إباحة حقوقهم من مج  د منكان فاملستفا  (املَُرتْ
 .١٤٢, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢
 .  ٢٢٩, ص ١الفيض الكاشاين, مفاتيح الرشائع, ج  −٣
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ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنكُ ﴿ :وتعاىل
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َ تَأ   .»]١٨٨: [البقرة ﴾م بِٱۡلَبِٰطلِ َو

قول املرحوم الشيخ حسن [صاحب املعامل] ابن زين الدين الشهيد الثاين يف كتابه  – ١٢
والذي يبني ذهابه إىل إباحة اخلمس وعدم  الذي أوردناه فيام سبق »منتقى اجلامن«الرشيف 

  .وجوبه [يف عهد الغيبة]
احلدائق «بن صالح البحراين الذي نقله صاحب  قول املحدث اجلليل عبد اهللا – ١٣
  .»هميب إخراجه علجيعة وساقطًا عنهم فال ياخلمس بأمجعه مباحًا للش ون يك« :وقال» النارضة

  .نكتفي بام ذكرناه من أقوال من ذهب إىل عدم وجوب اخلمس زمن الغيبة

  ÷مصرف سهم اإلمام  - ٧

نا جدالً صحة األخبار املوجبة للخمس يف تبنيَّ مما مرَّ معنا من مباحث أنه حتى لو فرض
 ,فحسب ÷فإن هذا اخلمس خاصٌّ باإلمام  )مع أن الواقع أهنا مجيعًا ضعيفة(أرباح املكاسب 

وحتى عديد من املتأخرين أيضًا ذهبوا إىل مثل هذا  ,وفتاوى أقدم فقهاء الشيعة كانت عىل ذلك
 فقد سقط عنهم أداؤه هلذا السبب للشيعة» اخلُُمس« ‡ أي أنه ملا حلَّل األئمة ,القول

  .ألسباٍب أخرى أيضاً و
أما بالنسبة إىل الفقهاء الذين يرون أن أداء هذا اخلمس واجٌب أو أنه أداءه أقرب لالحتياط 

  ?فام هي مصارف هذا اخلمس يف نظرهم ,وأوىل
                                                 

, من ٥٩٠ − ٥٨٩, ص ٥[ أو: ج  ٥١, ص ٢حممد تقي املجليس, لوامع صاحبقراين (بالفارسية), ج  −١
ِجُم)].١٤١٤ية يف قم, مؤسسة إسامعيليان, الطبعة الثان  هـ.ق. (املَُرتْ

 . ١٤٥, ص ٢ابن الشهيد الثاين, منتقى اجلامن, ج  −٢
يف خصوص النوع املعروف يف  ÷ال خيفى قوة داللة هذا احلديث عىل حتليل حق اإلمام «ونص عبارته:  −٣

 ÷بمعونة ما حققناه عىل اختصاصه كالم األصحاب باألرباح فإذا أضفته إىل األخبار السالفة الدالة 
بخمسها عرفت وجه مصري بعض قدمائنا إىل عدم وجوب إخراجه بخصوصه يف حال الغيبة وحتققت أن 
». استضعاف املتأخرين له ناشٌئ من قّلة التفحص عن األخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها

ِجُم)  (املَُرتْ
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من الذين يرون أن إخراج اخلمس واجب أو أقرب لالحتياط ظاهرًا الفقهاء بعد الشيخ 
  :فيدامل

ه يقول الشيخ املفيد يف املقنعة −١ قد و« :بعد ذكر اختالف الشيعة يف موضوع اخلمس ما نصُّ
اختلف قوٌم من أصحابنا يف ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إىل مقال فمنهم 

بعضهم و .من يسقط فرض إخراجه لغيبة اإلمام وما تقدم من الرخص فيه من األخبار
َل خربًا ورد أن األرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي األنام تناوَ و يوجب كنزه

بعضهم و .تعاىل عىل الكنوز فيأخذها من كل مكانو إذا قام دله اهللا سبحانه ÷وأنه 
لست أدفع قرب هذا القول و ,يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة عىل طريق االستحباب

خيش إدراك املنية قبل فإن  ÷وبعضهم يرى عزله لصاحب األمر  .من الصواب
إال و إن أدرك قيامه ÷ديانته ليسلمه إىل اإلمام و ظهوره وىص به إىل من يثق به يف عقله
الديانة ثم عىل هذا الرشط إىل أن يظهر إمام الزمان و وىص به إىل من يقوم مقامه يف الثقة

مل ألن اخلمس حقٌّ وجب لغائب  !هذا القول عندي أوضح من مجيع ما تقدمو ).عج(
فوجب حفظه عليه إىل وقت إيابه أو  ,يرسم فيه قبل غيبته رسًام جيب االنتهاء إليه

جرى أيضًا جمرى الزكاة التي و .التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل باحلق إليه
ال حيل الترصف فيها عىل و يعدم عند حلوهلا مستحقها فال جيب عند عدمه سقوطها

الوصية هبا إىل من يقوم بإيصاهلا إىل و حفظها بالنفس جيبو حسب الترصف يف األمالك
إن ذهب ذاهب إىل صنع ما وصفناه يف شطر و .مستحقها من أهل الزكاة من األصناف

جعل الشطر اآلخر يف يتامى آل و ÷اخلمس الذي هو حق خالص لإلمام 
يف مساكينهم عىل ما جاء يف القرآن مل تبعد إصابته احلق و وأبناء سبيلهم صالرسول

  .»ذلك بل كان عىل صواب
عبارة الشيخ املفيد السابقة عينها مؤيدًا هلا ومتبعًا هلا » التهذيب«نقل الشيخ الطويس يف  −٢

                                                 
ِجُم) ٢٨٧ – ٢٨٥الشيخ املفيد, املقنعة, ص  −١  يف الطبعة اجلديدة. (املَُرتْ



    
 

 
 

  أحاديث إباحة اخلمس وحتليله للشيعة: الفصل السادس

َوإِْن َذَهَب َذاِهٌب إَِىل َما َذَكْرَناُه ِيف َشْطِر « :بحذافريها وكتب يف آخرها يقول أيضاً 
دٍ َوَج  ÷اُخلُمِس الَِّذي ُهَو َخالٌِص لِْإلَِماِم  ْطَر اْآلَخَر ِألَْيَتاِم آِل ُحمَمَّ َوَأْبنَاِء  ص َعَل الشَّ

قَّ ِيف َذلَِك َبْل َكاَن َعَىل  ْ َيْبُعْد إَِصاَبُتُه اْحلَ َسبِيلِِهْم َوَمَساكِينِِهْم َعَىل َما َجاَء ِيف اْلُقْرآِن َمل
  .»َصَواٍب 

أما مخس  ,دار احلربوال خيفى أن قول الشيخ الطويس هذا إنام يتعلق بخمس غنائم 
  .املكاسب واألرباح فهو خاصٌّ باإلمام كام دلَّت عليه األخبار

بعد أن أورد اآلراء املختلفة  ,حول سهم اإلمام» رشائع اإلسالم«وقال املحقق احليل يف  −٣
 ,ومع عدمه .ما جيب من اخلمس جيب رصفه إليه مع وجوده :الرابعة« :يف باب اخلمس

 :وقيل ,جيب حفظه ثم يوِيص به عند ظهور إمارة املوت :يلوق ,يكون مباحاً  :قيل
   .»يصـرف النصف إىل مستحقيه وحيفظ ما خيتص به بالوصاية أو الدفن :وقيل ,يدفن

واختلف علامؤنا يف اخلمس يف حال غيبة « :»منتهى املطلب«وقال العالمة احليل يف  −٤
لشيعتهم فيه ومنهم من  ‡صهم اإلمام فأسقط قوم عمًال باألحاديث الدالة عىل ترخي

ومنهم من يرى صلة  ÷أوجب دفنه ملا روي أن األرض خيرج كنوزها عند ظهوره 
الذرية وفقراء الشيعة عىل وجه االستحباب ومنهم من يرى عزله فإن خيش من املوت 
وىص به إىل من يثق بدينه وعقله ليسلمه إىل اإلمام إن أدركه وإال وىص به كذلك إىل أن 

اختاره املفيد رمحه اهللا قال ألنه حق مالك مل يوسم فيه ما جيب االنتهاء إليه يظهر و
فوجب حفظه وجرى جمرى الزكاة عند عدم املستحق فكام ال حيكم بسقوطها وال 

قال رمحه اهللا وإن ذهب  .الترصف فيها بل وجب حفظها بالنفس والوصية فكذا هنا
ام ورصف النصف اآلخر يف مستحقه من ذاهب إىل ما ذكرناه يف النصف اخلالص يف اإلم

يتامى آل حممد صىل اهللا عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم عىل ما جاء يف القرآن كان 

                                                 
 .١٤٨−١٤٧, ص ٤جالشيخ الطويس, هتذيب األحكام,  −١
 .١٦٧, ١املحقق احليل, رشائع اإلسالم, ج  −٢
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  .»عىل جواز وهذا األخري اختيار شيخنا أيب جعفر الطويس وأيب الصالح وابن الرباج
» حيرضه الفقيه ن الم«رشحه عىل يف  )األول(وقال املرحوم املال حممد تقي املجلسـي  −٥

  :ما نصه» لوامع صاحبقراين«املوسوم بـ 
إيداعه لدى الثقات العدول كي ينتقل من يد إىل يد حتى و ال بد من حفظ مال اإلمام«

جيب دفنه ألن األحاديث  :وقال بعضهم .يصل ليد اإلمام صلوات اهللا عليه عند ظهوره
 .»ضهم بل يرميه يف البحروقال بع .÷وردت بأن األرض خترج كنوزها عند ظهوره 

 ,أما أخذه من أصحاب األموال فنقول هلم إن هذا من باب االحتياط« :إىل أن قال
ولكن عند األداء تكون براءة  ,وحيتمل أال يكون أداء اخلمس أو العرش واجبًا عليكم

  .»الذمة ثابتٌة يقيناً 
عىل سبيل » ُمساخلُ «إما أن ُيعطي الناُس  :حقًا كم هو حسٌن هذا القول :أقول

  !!!مرحى هلذه اآلراء !!أو األفضل أن يرموه يف البحر !االحتياط
هناك اختالٌف شديٌد يف كالم « :»غنائم األيام«وقال املرحوم املريزا القمي يف كتابه  −٦

ثم ذكر قول الشيخ املفيد وأقوال اآلخرين القائلني  »األصحاب بشأن اخلمس
  .بسقوط إخراجه يف عهد الغيبة

إجابته عن سؤال حول إعطاء سهم  يفوقال املرحوم حممد حسني آل كاشف الغطاء  −٧
افر احلريب كال  املكاهللا عليه   اإلمام سالم  أما اليوم فقد صار مال« :اإلمام للمجتهد

  .»حول وال قوة إال باهللا  ل من استولی عليه فالكينهبه 
بأنه من بني كل األحاديث املتعلقة ينبغي التذكري  يف ختام موضوع دراسة األحاديث,

                                                 
 .٥٥٥, ص ١العالمة احليل, منتهى املطلب, ج −١

 .٥١, ص٢حممد تقي املجليس, لوامع صاحبقراين, ج −٢
 .٣٨٦املريزا القمي, غنائم األيام, ص −٣

 .٥٥حممد حسني آل كاشف الغطاء, الفردوس األعىل, ص −٤
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  :باملوضوع, ال يوجد سوى ثالثة أحاديث تعارض حتليل اخلمس للشيعة
  : احلديث األولنصُّ 

ِ َجْعَفٍر «
َ
َكَل ِمْن ÷قُلُْت ِأل

َ
يرَْسُ َما يَْدُخُل بِِه الَْعبُْد اجَّاَر؟ َقاَل: َمْن أ

َ
ْصلََحَك اُهللا! َما أ

َ
: أ

َتِيِم ِدرْ  ْ َتِيمَماِل ا ْ   .» َهماً َوحَنُْن ا
هذا احلديث ضعيف سنًدا و واٍه, ألن أحد رجاله عيل بن أيب محزة البطائني, وال يوجد يف 
كتب الرجال أسوأ منه سمعًة, إىل حد أن علامء الرجال اعتربوه مؤسس مذهب الواقفة, 

 متنه من قول اإلمام: . أضف إىل ذلك أن ما جاء يف÷وذكروا أنه ُلِعَن عىل لسان اإلمام الرضا 
َتِيم« ْ   ال عالقة له بموضوع اخلمس من قريب وال من بعيد. » َوحَنُْن ا

 ÷روامها الشيخ الطويس يف هتذيب األحكام عن اإلمام الرضا  واحلديثان اآلخران
ومضموهنام واحد وهو أن حرضة اإلمام مل حيل اخلمس ألفراد معينني. وإضافًة إىل كون 

ديث ال يعارض كثًريا مضمون أحاديث التحليل, فإن احلديثني مرويان عن مضمون هذا احل
حممد بن يزيد الطربي الذي ال يوجد له ذكر ال يف كتب رجال العامة وال يف كتب رجال 
ة, فهو شخص جمهول اهلوية. فاحلديثان املذكوران جمهوال السند, وجمهوال املضمون  اخلاصَّ

  أيًضا.

                                                 
 .٤١, ص ٢الشيخ الصدوق, من ال حيرضه الفقيه, ج  −١
 .١٤٠ − ١٣٩, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢
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إذا رصفنا النظر عن الكتاب والسنة وجتاهلنا أخبار التحليل وأغمضنا النظر عنها أيضًا 
وأردنا أن نكون ُمقلِّدين خالصني للفقهاء, ففي هذه احلالة سنذكر آراء علامء الشيعة الكبار 

  وا بإباحته:يف زمن الغيبة وأفت» اخلُْمس«الذين كانوا يعتقدون بسقوط 

  ابن أبي عقيل - ١

اء املُعارص جلناب  الشيخ الفقيه اجلليل احلسن بن عّيل بن أيب عقيل أبو حممد الُعامين احلذَّ
, وأستاذ جعفر بن حممد بن قولويه الُقّمي الذي كان أستاذ الشيخ »الكايف«الُكَلْينِّي صاحب كتاب 

مني الذين كانوا . وكان جنابه من مجلة املُتكلِّمني ومن أعاظاملفيد م الفقهاء واملُجتهدين ومن املُتقدِّ
التمسك «. ومن مجلة مؤلفاته كتاب يعيشون يف زمن الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكربى

وقد مدحه عامة علامء الرجال وأثنوا عليه خاصًة الشيخ ». الكّر والفر«وكتاب » بحبل آل الرسول
حال هذا الشيخ "الذي قال يف حقه:  »كشف الرموز«ب املُفيد رمحه اهللا, كام ذكر ذلك صاح

اجلليل يف الثقة والعلم والفضل والكالم والفقه أظهر من أن حيتاج إىل بيان. وقد اهتمَّ عامة 
ق األول (صاحب الرشائع)  األصحاب بنقل أقواله وضبط فتاويه اهتاممًا بالغًا السيام املُحقِّ

مل يذكر علامء الرجال تاريخ وفاته لكننا باحلدس نستطيع أن . و"والعالمة احليل ومن جاء بعدهم
نقول: إن تاريخ وفاته ُمقاِرٌن لتاريخ وفاة الُكَلْينِّي أو قريٌب منه. وملعرفة رشح أحواله وترمجته 

                                                 
هذه االصطالحات ُكتبت ألجل فهم الشيعة, وإال فإن جناب األستاذ قلمداران مل يكن أبدًا يعتقد هبذه   −١

ح] اخلرافات بل كت  ب كتبًا يف رّد هذه األباطيل. [املُصحِّ
أول رشح لكتاب » كشف الرموز«هـ) وكتابه ٦٧٢هو احلسن بن أيب طالب اليوسفي (كان حيًا سنة   −٢

ِجُم)» املخترص النافع«  يف الفقه عىل مذهب اإلمامية للمحقق احليل. (املَُرتْ
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, الطبعة الثانية) ١٦٩[ملحمد باقر اخلوانساري] (» روضات اجلنات«ُتراجع كتب الرجال مثل 
ي][للشي» قاموس الرجال«و [بالفارسية ملحمد بن » قصص العلامء«و خ حممد تقي التُّْسَرتِ

  , طبع املطبعة العلمية اإلسالمية). ٤٣٠هـ)] (ص ١٢٩٦سليامن  التنكابني (كان حيا 
يف أرباح املكاسب والتجارات عن » اخلُْمس«يف موضوع » مدارك األحكام«يقول صاحب 

عن ظاهر ابن أيب عقيل أيضًا فقال: وظاهر ابن  حكاه الشهيد يف البيان"موضوع إباحة اخلمس: 
  ."اجلنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا النوع وأنه ال مخس فيه

يف رشح » اخلُْمس«يف باب » ذخرية املعاد«وقال املرحوم املريزا حممد باقر اخلراساين صاحب 
من أرباح التجارات ل عن مؤنة السنة له ولعياله ضفيام يف": قول العالمة احليل يف اإلرشاد

وظاهر ابن اُجلنَْيد وابن أيب عقيل العفو عن هذا النوع وأنه ال "فقال:  "والصناعات والزراعات
  .  وهي عبارة صاحب مدارك األحكام عينها."ُمخَْس فيه

  ابن الُجَنْيد - ٢

ُد ْبُن أمحَد ْبِن اجلُنَْيد, املَُلقَّب«هو العامل الفقيه واملُجتهد النبيه  بالكاتب, املُْشَتِهر  ُحمَمَّ
. كان ُمعارصًا أيضًا للشيخ الُكَلْينِّي وكان يعيش يف فرتة الغيبة الصغرى وأوائل »باإلسكايفّ 

الغيبة الكربى. وكان ُمعارصًا للحسن بن عيل بن أيب عقيل ونظريًا له وُيشاطره عقيدته, عىل 
أيِّ موضوع وهلذا اشُتهر هذان  نحو كان يندر معه أن ختتلف فتواه عن فتوى ابن أيب عقيل يف

  ».القديمني«الفقيهان لدى القدماء بـ
 ٢٠إنه يف  :قيل» هتذيب الشيعة ألحكام الرشيعة«ترك مؤلفات عديدة من مجلتها كتاب 

                                                 
 . ١٩٨, ص ٣التسرتي, قاموس الرجال, ج  −١
تأليف العالمة احليل » إرشاد األذهان إىل أحكام األيامن«اب الفقهي من جملد واحد املعنون بـ: يقصد به الكت −٢

هـ), وقد رشحه املحقق املريزا حممد باقر اخلراساين (وهو: املحقق السبزواري املوىل حممد باقر بن ٧٢٦(ت 
ِجُم)». رشح اإلرشادذخرية املعاد يف «هـ ) يف كتابه:  ١٠٩٠حممد مؤمن اخلراساين املتوىف سنة   (املَُرتْ

ِجُم)هـ. ٣٨١املتوىفَّ سنة   −٣  (املَُرتْ
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شيخ  كان"هبذه األوصاف واملدائح فقال: » اخلالصة«جملدًا. وصفه العالمة احلّيل يف كتابه 
.  وقال "...يف أصحابنا, ثقٌة جليُل القدر صنَّف فأكثر اإلمامية, جيد التصنيف حسنه وجه

ّي يف كتابه  ث القمِّ العالمة الطباطبائي بحر العلوم يف فوائده الرجالية, كام نقل عنه ذلك املحدِّ
كان من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء اإلمامية, وأكثرهم "الكنى واأللقاب: 

ٌث أديٌب واسُع علًام وفقهًا وأدبًا وتصنيفاً  ٌم فقيٌه حمدِّ , وأحسنهم حتريرًا وأدقِّهم نظرًا, متكلِّ
  ."...العلم, صنَّف يف الفقه والكالم واألصول واألدب

  ."َوْجٌه يف أصحابنا ثقٌة جليل القدر"وقال الشيخ النجايش عنه يف رجاله: 
ه كان لديه سيفه إىل أشياء من أموال اإلمام حتى أن ش يف زمن الغيبة الصغرى وكان لديهعا

اب اإلمام اخلاصني! عاش يف زمن ُمعّز الدولة الديلمي وزير الطائع  وه من ُنوَّ درجة أهنم عدُّ
ِه العبايس الذي مثَّل فرتة ازدهار مذهب الشيعة وُعلوِّ شأنه وحاز اهتامم ذلك الوزير واألمري  لِـلَّ

وللتعّرف عىل أحواله  .هـ ٣٨٧أو  ٣٨١العاِمل واحرتامه. ُتويف هذا العاِمل اجلليل يف سنة 
, ص ٢[للممقاين] (ج » تنقيح املقال«) و٥٣٤(ص » روضات اجلنات«بالتفصيل ُيراجع كتاب 

  ).١٥, ص ٨(ج » قاموس الرجال«), و٤٣٠(ص » قصص العلامء«), و٦٧
يف أرباح املكاسب يف زمن الغيبة » اخلُْمس«كان ابُن اجلُنيد من القائلني بعدم وجوب 

احتجَّ ابُن "إذ قال: » خمتلف الشيعة«, كام ذكر ذلك العالمة احليل رمحه اهللا يف كتابه الكربى
ة   ."اُجلنيد بأصالة براءة الذمَّ

ق السبزواري يف كتابه  يف » مدارك األحكام«وصاحب » ذخرية املعاد«وقال املرحوم املُحقِّ
  ."يهظاهر كالمه العفو عن هذا النوع وأنه ال ُمخْس ف"كتابه هذا: 

  

                                                 
 .٢٢, ص ٢ملحدث القمي, الكنى واأللقاب, ج ا −١
 .٣١, ص ٢ج , خمتلف الشيعةاحليل, العالمة  −٢
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  اإلسكافي - ٣

ام بن سهيل الكاتب اإلسكايف. قال عنه  الشيخ اجلليل أبو عيل حممد بن أيب بكر بن مهَّ
ام بن سهيل الكاتب اإلسكايف شيخ "): ٢٩٤النجايشُّ يف رجاله (ص  حممد بن أيب بكر بن مهَّ

مهم له منزلة عظيمة, كثري احلديث   ."أصحابنا وُمقدِّ
إلمام; ألن أباه كتب رسالًة إىل حرضة اإلمام احلسن ُولد كالشيخ الصدوق بدعاء ا

العسكري وطلب منه فيها أن يدعو له أن يرزقه ابنًا نجيبًا فدعا له حرضته بذلك. كتب 
. ُتويف هذا − سالم اهللا عليهم− حول تواريخ األئمة األطهار » األنوار«اإلسكايفُّ كتابًا باسم 

من علامء الشيعة الكبار يف زمن الغيبة الصغرى.  ُيعترب .هـ ٣٣٢أو  ٣٣٦العاِمل اجلليل سنة 
هجرية قمرية. ولالطِّالع عىل رشح حاله وجاللة قدره ُيراجع كتاب  ٢٥٨كانت والدته سنة 

القسم الثالث من املُجّلد  ٥٨, ص ٢(ج » تنقيح املقال«), و ٥٣٥(ص » روضات اجلنات«
  ).٤٢٧, ص ٨(ج » قاموس الرجال«الثاين) و 

وحتليله » اخلُْمس«كان اإلسكايفُّ من القائلني بالعفو عن  حب الرياضطبقًا لنقل صا
  غريه. للشيعة, مستندًا يف ذلك إىل أن ُمخْس األرباح ماٌل شخيصٌّ لإلمام ال

, »اإلسكايف«باسم » ابن اجلُنيد«ومن الرضوري التذكري بأن بعض الفقهاء يذكرون أحيانًا 
  وُيذكر اإلسكايف باسم اإلسكايف.» ابن اجلُنيد«باسم » نيدابن اجلُ «مع أن العادة هي أن ُيذكر 

  الشيخ الصدوق - ٤

ثني أبو جعفر الثاين حممد بن الشيخ املُعتمد الفقيه النبيه أيب  عامد املّلة والدين رئيس املُحدِّ
: أمر هذا اجلناب يف العلم احلسن َعِيلّ بن احلسني بن موسى بن بابويه املُشتهر بالشيخ الصدوق

                                                 
هـ), ١٢٣١هو السيد عيل الطباطبائي (عيل بن حممد بن عيل الطباطبائي, األصبهاين الكاظمي احلائري) (  −١

, مشارٌك يف بعض العلوم, من تصانيفه الكثرية:  فقيهٌ  رياض املسائل يف بيان أحكام «شيعٌي إمامٌي أصويلٌّ
(وإليه أشار املصنف يف املتن), ورشح املفاتيح, وحاشية عىل معامل األصول, ورسالة يف » الرشع بالدالئل

ِجُم)  األصول اخلمسة, ورسالة يف اإلمجاع. (املَُرتْ
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عدالة والفهم والنُّبل والفقه واجلاللة والثقة وُحسن احلال وكثرة التصنيف وجودة التأليف وال
أوضح من أن حيتاج إىل بيان أو ُيقام عليه دليل وُبرهان. وقد اشُتهر بأنه ُولد بدعاء اإلمام وُتويف 

ربعة وقد اعترب الذي ُيعدُّ ثاين كتب الشيعة األ» من ال حيرضه الفقيه«هـ.. ألَّف كتاَب  ٣٨١سنة 
  ذلك الكتاب ُحّجة بينه وبني اهللا.

الذي ُيعدُّ كتابه الفقهي وأحد ُمستندات ومصادر الشيعة املُهّمة − ولقد ذكر يف هذا الكتاب 
عرشين حديثًا فقط ليس يف أيٍّ منها أيُّ » اخلُْمس«يف موضوع  − يف مجيع العصور واألقطار 

 ١٦وما يكسبه اإلنسان يوميًا, اللهم إال احلديث  كالم عن أرباح املكاسب وُمخْس التجارات
 , وأحاديث التحليل كثرية بالطبع وقد حلَّل األئمة »اخلُْمس«الذي هو من أحاديث حتليل 

فتتعلَّق بُخْمس الغنائم وُمخْس » من ال حيرضه الفقيه«للشيعة. وأما بقية أحاديث » اخلُْمس«فيها 
املعادن والغوص والكنز والتي جيب إعطاء ُمخْسها زكاًة.  املعادن والكنز وهي يف احلقيقة زكاة

» علل الرشائع«يف سائر كتب هذا الشيخ اجلليل إال يف كتابه » اخلُْمس«وال يوجد يشء عن 
. ففي رأي جنابه تمَّ حتليل ُمخْس أرباح أيضاً » اخلُْمس«الذي أتى فيه بأحاديث حتليل 

  املكاسب يف زمن الغيبة.

  وسيالشيخ  الط - ٥

حرضة حممد بن احلسن الطويس املُلقَّب بشيخ الطائفة هو بني فقهاء الشيعة أشهر من نار 
  عىل علم, وال حيتاج إىل التعريف به.

ا الَغنَائُِم َواملََتاِجُر َوال"»: هتذيب األحكام«يقول يف كتاب  َّا َجيُِب ـَأمَّ َمنَاكُِح َوَما َجيِْري َجمَْراَها ِمم
ُْم لِْإلَِماِم فِيِه  َف فِيه اُخلُمُس َفإِهنَّ ُغوا َلنَا التََّرصُّ   . "َقْد َأَباُحوا َلنَا َذلَِك َوَسوَّ

ف يف حقوقهم ": »املبسوط«ويقول يف كتاب  صوا لشيعتهم الترصُّ وأما حال الغيبة فقد رخَّ

                                                 
 .٦٥, ص ٢لل الرشائع, طبع قم, ج الشيخ الصدوق, ع −١

 .١٤٣, ص ٤الشيخ الطويس, هتذيب األحكام, ج  −٢
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   ."فيام يتعّلق باألمخاس وغريها مما ال ُبدَّ هلم منه من املناكح واملتاجر واملساكن
ف يف حقوقهم مما يتعّلق ": »النهاية«ويف كتاب  صوا لشيعتهم الترصُّ وأما حال الغيبة فقد رخَّ

  . "باألمخاس وغريها مما ال ُبدَّ هلم منه من املناكح واملتاجر واملساكن

  الشيخ سالر الديلمي - ٦

أحد أعاظم فقهاء  الشيخ املُتفّقه اإلمام أبو يعىل محزة بن عبد العزيز املُلّقب بسالر الديلمي
مني وُيشار إليه بالبنان يف كتب االستدالل يف مجيع املسائل. كان من تالميذ  طائفة اإلمامية املُتقدِّ
الشيخ املُفيد أو السيد املُرتىض وُمعارصًا للشيخ الطويس. وعندما كان الشيخ املُفيد أو السيد 

فاته نقُض َكَتَبُه بأمر السيد املُرتىض يغيبان كان الشيخ سالر جيلس مكاهنام للتدريس.  من ُمؤلَّ
ًا عىل  للسيد » الشايف«الذي ألَّف كتابًا يف نقض كتاب » أيب احلسني البرصي«املُرتىض ردَّ

ق. لالطِّالع عىل  .هـ ٤٦٣املُرتىض. كان هذا العاِمل اجلليل من أهايل جيالن و رشت وُتويف سنة 
  ).٤٣١(ص » قصص العلامء«) و٢٠٠(ص » روضات اجلنات«رشح أحواله ُيراَجع كتاب 

اعترب األنفال أيضًا ملكًا خاصًا » سالر«أن » خمتلف الشيعة«ذكر العالمة احليل يف كتابه 
وهي كّل أرض  و قال سّالر: واألنفال له أيضًا:"لإلمام, وفيام ييل نص عبارة العالمة احليل: 

وات, ومرياث احلريب, واآلجام ُفتَِحت من غري أن يوَجَف عليها بخيل وال ركاب, واألرض امل
و يف هذا ...ء من ذلك إال بإذنه, واملفاوز, واملعادن والقطائع, فليس ألحد أن يتّرصف يف يش
  ."الزمان قد أحّلونا ما نترصف من ذلك كرمًا وفضًال لنا خاصة

م من األحاديث"من الكتاب ذاته:  ٣٧ثم قال العالمة يف الصفحة   احتجَّ السالر بام تقدَّ

                                                 
 .٢٦٣, ص ١, الطبعة اجلديدة, ج املبسوطالشيخ الطويس,  −١
 .٢٠٠هـ,  ص ١٣٩٠, طبع بريوت, النهايةالشيخ الطويس,  −٢
طبعة الثانية اجلديدة من ال ٣٤٠ − ٣٣٩, ص ٣. [أو: ج ٣٧ −٣٦, ص ٢العالمة احليل, خمتلف الشيعة, ج  −٣

هـ.ق. يف  ١٤١٣ملختلف الشيعة, بتحقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف قم, 
ِجُم)جملدات.  ٩  ](املَُرتْ
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  .ويقصد بالتسويغ جواز الترصف فيها ,"الدالة عىل التسويغ ُمطلقاً 

  الُمَحقِّق الثاني - ٧

الشيخ اإلمام وُمؤّسس إعزاز املذهب احلّق بأكمل نظام: نور الدين أبو احلسن عيل بن 
. وشأنه وجاللة قدره أجلُّ من أن احلسني بن عبد العايل الَكَركي العاميل شارح قواعد األحكام

تاج إىل بيان. نال يف زمن طهامسب الصفوي ثاين سالطني األرسة الصفوية أعىل مقام, بنحو حت
كان عزل مجيع األمراء وقادة الدولة ونصبهم بيده, وكان كثٌري من العلامء والفقهاء يفتخرون 
ٌد ملذهب الشيعة م ثل بالتتلمذ عىل يديه. وقالوا: مل يأِت بعد اخلواجه نصري الدين الطويس ُجمدِّ

. ُتويف سنة  ِق الَكَركِيِّ جامع «ق. كان صاحب مؤلَّفات عديدة مثل  .هـ ٩٤٠أو  ٩٣٧املُحقِّ
وحاشية » اجلمعة«ورسالة » قطع اللجاج يف حلِّ اخلراج«يف رشح قواعد العالمة, و » املقاصد

روضات «وغريها من اآلثار. ولالطِّالع عىل رشح أحواله ُيراَجع كتاب » اإلرشاد«عىل كتاب 
  ).١٤٠, ص ٣(ج » الُكنى واأللقاب«) و٣٤٤(ص» قصص العلامء«) و٢٩٠(ص » اجلنات

أن املناكح واملساكن واملتاجر معفيٌة من  »قطع اللجاج«اعترب هذا العاِمل اجلليل يف كتابه 
كح إنام املُراد: إحالل ما ال ُبدَّ منه من املنا"بقوله: » اخلُْمس«وفرسَّ أحاديث حتليل » اخلُْمس«دفع 

  . (أي أن مجيع هذه األمور حالل للشيعة بنصِّ أحاديث التحليل)."واملساكن واملتاجر

  الُمقَدَّس األردبيلي - ٨

ُس الصمداينُّ موالنا أمحد بن حممد األردبييل اآلذرباجياين ُم املُقدَّ ُ الَعَلُم الفقيُه املُتكلِّ . العاِمل
ف بالكرامات والفضائل إىل حد أنه اشُتهر ُعرف جنابه بني علامء الشيعة بالزهد والتقوى وُوص

ات عديدة بإمام العرص وسأله عن املسائل املُعضلة!! ومل حيّل له اإلمام احلّي الغائب  أنه التقى مرَّ
ات عديدة من الرضيح املُبارك ألمري  املسائل املُعضلة فحسب بل سمع اإلجابة عن أسئلته مرَّ

                                                 
إىل إباحة اخلمس ونقل » سالر«هذا وقد أكد الشيخ السبزواري يف كتابه ذخرية املعاد أيضًا ذهاب الشيخ  −١

ِجُم)». خمتلف الشيعة«ذكرها العالمة احليل يف كتابه  العبارة عينها التي  (املَُرتْ
 .٢٦قطع اللجاج, ص  −٢
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  ».والعهدة عىل الراوي!!! «املؤمنني 
قني وجهابذهتم ومن ُفضالء العرص ومن صناديد املُدقِّقني. ومن ه و من مشاهري املُحقِّ

  أعاظم علامء العصور ومن ُمقدَّيس األحبار واألخيار املعروفني.
(ص » روضات اجلنات«وملعرفة رشح حاله ومدى ورعه وتقواه ُتراَجع كتب الرجال مثل 

). ٣٤٣(ص » قصص العلامء«, و»ار النُّعامنيةاألنو«), و ٨٥, ص ١(ج » تنقيح املقال«) و ٢٢
  .هـ  وُدفن إىل جانب مرقد أمري املؤمنني عيل  ٩٩٣ُتويف جنابه يف شهر صفر  من عام 

وعدم وجوب دفعه من أوضح اآلراء التي » اخلُْمس«إن رأَي هذا العاِمل اجلليل بشأن ِحلَِّية 
ح البحراين, فقد قال جنابه يف كتابه وصلت إلينا حتى اآلن بعد رأي الشيخ عبد اهللا بن صال

۞َوٱۡعلَُمٓواْ , الطبعة اجلديدة) ذيل اآلية الكريمة: ﴿٢١٠(ص » يف أحكام القرآن زبدة البيان«
ءٖ  نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
بعد أن أورد رواية مؤذن بني عبس (احلديث السابع يف  ]٤١, [األنفال﴾ أ

واهللا هي الفائدة يومًا "التي قال فيها اإلمام:  هذا الُكتيِّب) عن حرضة اإلمام الصادق 
وأنَّه تكليف شاق. ". وأردف قائًال: "إال أن الظاهر أن ال قائل به", قال يف رشحها: "...فيوماً 

وإلزام شخٍص بإخراج ُمخْس مجيع ما يملكه, بمثله, ُمْشكٌِل. واألصل, والرشيعة السهلة 
  ." رصاحتها أيضًا تأّملالسمحة ينفيانه. والرواية غري صحيحة ويف

  ."واألصُل الدالُّ عىل العدم, مع ظواهر بعض اآليات واألخبار"إىل أن وصل إىل القول: 
إذ أشكل فيه عىل مجيع األحاديث » رشح اإلرشاد«واألوضح من ذلك نظر جنابه يف كتابه 

بأوىف بيان. كام  يف أرباح املكاسب وبنيَّ ضعف سندها ومتنها» اخلُْمس«التي تدلُّ عىل وجوب 
فأثبت » اخلُْمس«أنه جاء إىل بعض األحاديث التي لفَّق العلامء استدالالً منها عىل وجوب 

(األول) (أخبار  واعلم أن عموم األخبار"داللتها عىل عكس ذلك وقال يف هناية املطاف: 
تمي يدل عىل السقوط بالكلية يف زمان الغيبة واحلضور بمعنى عدم الوجوب احلالتحليل) 

فكلهم أخربوا بذلك فعلم عدم الوجوب احلتمي, فال يرد أنه ال جيوز اإلباحة ملا بعد موهتم فإنه 

                                                 
 .٢١٠, الطبعة اجلديدة, ص يف أحكام القرآن املقدس األردبييل, زبدة البيان −١
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مال الغري مع الترصيح يف البعض بالسقوط إىل قيام القائم ويوم القيامة بل ظاهرها سقوط 
ه وهذه بالكلية حتى حصة الفقراء وإباحة أكله ُمطلقًا سواًء أكل من ماله ذلك أو غري» اُخلْمس«

األخبار هي التي دلَّت عىل السقوط حال الغيبة وكون اإليصال ُمستحبًَّا كام هو مذهب البعض 
مع ما مرَّ من عدم حتقق حمّل الوجوب إال قليًال لعدم دليل قوي عىل األرباح واملكاسب وعدم 

  ."الغنيمة
الغيبة اشُتهر إىل درجة زمن » اخلُْمس«إن ذهاب املرحوم املُقدَّس األردبييل إىل عدم وجوب 

» اخلراج«املُعارص للشيخ األردبييل قال يف كتاب » ماجد بن فالح الشيباين«أن الشيخ اجلليل 
» اُخلْمس«يرى عدم وجوب  −دام ظّله− واملُصنّف "): ١٨٣ُمؤيدًا لرأي املُقدَّس األردبييل (ص 

  ."يف زمن الغيبة

  القطيفي - ٩

املُعارص إسامعيل إبراهيم بن سليامن القطيفي البحراين  الشيخ اإلمام اجلليل النبيل أبو
ق الكركي.    واملُنارص للشيخ اجلليل عيل بن عبد العايل املُحقِّ

كان عاملًِا فاضًال ورعًا صاحلًا من كبار املُجتهدين وأعالم الفقهاء "جاء يف وصفه ما ييل: 
ادي إىل سبيل الرشاد يف رشح اهل«. وكان له مؤلفات وتصنيفات عديدة من مجلتها "املُحّدثني
هـ أو  ٩٤٠ُتويف سنة ». نفحات الفوائد«وكتاب » تعيني الفرقة الناجية«وكتاب » اإلرشاد

(ج » الُكنى واأللقاب«, وكتاب »روضات اجلنات«بعدها. وللتعّرف عىل أحواله ُيراَجع كتاب 
  ).٣٤٨(ص » قصص العلامء«) و٦٦, ص ٣

أقول: الذي أذن "»: الرساج الوهاج يف مسألة اخلراج« كتابه املوسوم بـ القطيفي يفقال 
لشيعتهم يف زمن الغيبة: املناكح, ويف وجه قوي له شاهد من اآلثار: املساكن  ‡أئمتنا 

                                                 
 .٢٧٧ص , رشح اإلرشاداملقدس األردبييل,  −١
 .١٨٣ماجد بن فالح الشيباين, اخلراج, ص  −٢
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  ."واملتاجر, وهو يف األرضني خمتص بام كان حقهم 
: من الكتاب ذاته قائالً  ١٦ويف معرض توضيحه لكالم الشيخ الطويس استنتج يف الصفحة 

. وذكر " واألرايض إىل أن يقوم قائم آل حممد» اُخلْمس«األول إباحة الترصف للشيعة يف "
َجَا اخلُُمس يِف «الذي قال اإلمام فيه: » نجية«من كتابه ذاته أيضًا حديث  ١٣٠يف الصفحة 

ْغَفال وَجَا َصْفو الْ 
َ ْ
ْحلَْلَنا َذلَِك لِِشيَعتَِناُعمَّ َقال: اللَُّهمَّ إِنَّ  ...َمالـكَِتاِب اهللاِ وَجَا األ

َ
كتب  »ا أ

ل به اإلمام "مفهومه إهنم مل ُحيِلُّوا ذلك لغري شيعتهم"أيضًا يقول:  . أي أنه استنادًا إىل ما تفضَّ
ل قائًال: » اخلُْمس«من أن  واألنفال وصفو املال خاصٌّ باألئمة فقط واستنادًا إىل أن اإلمام تفضَّ

ا َذلَِك لِِشيَعتِنَا, فإن مفهوم هذا الكالم هو أنه ليس لغري الشيعة مثل هذه املزيَّة اللَُّهمَّ إِنَّا َأْحَلْلنَ 
  واألنفال!!» اخلُْمس«وأن فرقة الشيعة وحدها التي تتمتع بتحليل 

  حسن ابن الشهيد الثاني -١٠

ن الشيخ املُحقق املُدقق الضابط املُتقن األمني مجال املّلة واحلق والدين أبو منصور حسن ب
ر والتحقيق وحسن السليقة الشهيد الثاين زين الدين , إن أمر جنابه يف العلم والفقه والتبحُّ

وجودة الفهم وجاللة القدر وكثرة املحاسن والكامالت أشهر من أن ُيذكر وأوضح من أن 
. وهو االبن البار للشيخ زين الدين الشهيد الثاين.   ُيَبنيَّ

» حترير الطاوويس«وكتاب » معامل الدين«تاب وهو صاحب مؤلفات عديدة من مجلتها ك
يف جبل » جبع«هجرية يف قرية  ١٠١١ُتويف جنابه سنة ». مناسك احلج«و» رشح ألفية الشهيد«و

الذي » ُمنتقى اجلُامن يف األحاديث الصحاح واحلسان«عامل. من مجلة مؤلفاته القيِّمة كتاب 
لتعّرف عىل تفصيل أحواله وسريته العطرة للعالمة احليل. ول» اللؤلؤ واملرجان«ُيامثل كتاب 

  ).٢٨١, ص ١(ج » تنقيح املقال«) وكتاب ١٧٩(ص » روضات اجلنات«ُيراجع كتاب 
عن » احلارث بن املُغرية النرصي«حديث » ُمنتقى اجلَُامن«يذكر هذا العامل اجلليل يف كتابه 

ِ َقْبِد اهللاِ «عىل النحو التايل:  حرضة اإلمام الصادق 
َ
ُ: إِنَّ َجَا   َقْن أ َ َقاَل: قُلُْت 

                                                 
 .١٠١الوهاج يف مسألة اخلراج, ص القطيفي, الرساج  −١
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ْحلَلَْنا إِذاً 
َ
نَّ لََك فِيَها َحّقاً قَاَل: َفلَِم أ

َ
ِْو َذلَِك وَقْد َعلِْمُت أ

َ
ٍت وجِتَاَراٍت وحن ْمَواًال ِمْن َغالَّ

َ
أ

ا يِف  ِ َفُهْم يِف ِحلٍّ ِممَّ َنا َفلُْيَبلِِّغ لِِشيَعتَِنا إِالَّ حِكَِطيَب وَِالَدُيُهْم ولُكُّ َمْن َواىَل آبَا يِْديِهْم ِمْن َحقِّ
َ
 أ

اِهُد الَغائَِب    .»الشَّ
قلت: ال خيفى قوة داللة هذا احلديث عىل حتليل حق "ثم ُيعلِّق عىل هذا احلديث قائًال: 

اإلمام يف خصوص النوع املعروف يف كالم األصحاب باألرباح فإذا أضفته إىل األخبار السابقة 
عىل اختصاصه بُخْمسها عرفَت وجَه مصِري بعِض ُقدمائنا إىل عدم  الدالة بمعرفة ما حققناه

رين له ناشئ من قّلة  وجوب إخراجه بخصوصه يف حال الغيبة, وحتققَت أن استضعاف املُتأخِّ
  ."!الفحص عن األخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر إليها

أيضًا رأي الشيخ حسن بن زين  »احلدائق النارضة«وقد نقل املرحوم البحراين يف كتابه 
  الدين هذا الذي ذكرناه.

  صاحب المدارك -١١

كن املُعتمد شمس الدين سيد حممد بن عّيل بن احلسني بن أيب احلسن  السيد السند والرُّ
  . املوسوي العاميل اُجلبعي مؤلف كتاب مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم

رًا باهرًا "األوصاف التالية: جنابه ب »أمل اآلمل«وصف صاحب كتاب  كان فاضًال ُمتبحِّ
ثًا كامًال جامعًا للفنون والعلوم جليل القدر عظيم  قًا زاهدًا عاملًِا عابدًا ورعًا فقيهًا ُحمدِّ قًا ُمدقِّ ُحمقِّ

. وكان حرضته ممدوحًا ِمْن ِقَبِل علامء اإلمامية كافَّة. كانت وفاته يف الثامن عرش من "...املنزلة
  هـ.١٠٠٩ربيع األول سنة شهر 

بًا عىل اجلملة التالية من كتاب » مدارك األحكام«قال يف كتابه  »: رشائع اإلسالم«ُمعقِّ
                                                 

 .١٤٥, ص ٢الشيخ احلسن بن الشهيد الثاين, ُمنتقى اجلَُامن, ج  −١
 , طبع النجف.٤٤٣, ص ١٢الشيخ يوسف البحراين, احلدائق النارضة, ج  −٢
هو الشيخ حممد بن احلسن (احلر العاميل) صاحب موسوعة وسائل الشيعة املعروفة, واملتوىفَّ سنة   −٣

, طبع يف مطبعة اآلداب يف »أمل اآلمل يف ذكر علامء جبل عامل«واالسم الكامل للكتاب  .ـه١١٠٤
ِجُم)  النجف. (املَُرتْ
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, بعد ذكره أحاديث التحليل وآراء الفقهاء "...اخلامس ما يفضل من مؤنة السنة له ولعياله"
ث بن املغرية مقتىض صحيحة احلار"بشأهنا, قال ذيل حديث احلارث بن املُغرية النرصي: 

حقوقهم من هذا النوع   النرصي, وصحيحة الفضالء وما يف معنامها إباحتهم لشيعتهم
  . "فإن ثبت اختصاصهم ُمخْس ذلك وجب القول بالعفو عنه كام أطلقه ابن اجلنيد

يف إباحة املناكح » الرشائع«, وبعد أن بحث قول ُمصنِّف »اخلُْمس«ويف ختام بحث 
وكيف كان فاملُستفاد من األخبار "نه ما املقصود منها? َخُلَص إىل القول: واملساكن واملتاجر وأ

مة إباحة حقوقهم من مجيع ذلك واهللا العاملِ    ."املُتقدِّ
) سقوط سهم اإلمام بعّلة ٤٤٢, ص ١٢(ج  »احلدائق«كام نسب املرحوم صاحب 

 ÷ا يتعّلق باإلمام واألصح إباحة م"التحليل إىل صاحب املدارك, ألن صاحب املدارك قال: 
ة, لألخبار الكثرية الدالة عليه . إذن فسهم اإلمام من مجيع األمخاس ومجيع ُمخْس "من ذلك خاصَّ

  أرباح املكاسب اخلاصُّ باإلمام وحده, ُمباح يف رأي جنابه للشيعة وأداؤه ساقط عنهم. 

  الُمَحقِّق السبزواري -١٢

مد مؤمن اُخلراساين السبزواري. فاضل وعامل املوىل الفاضل الفقيه الداري حممد باقر بن حم
. أصله من سبزوار ثم سكن بعد ذلك أصفهان وعال وحكيم وُمتكّلم وفقيه أصوّيل وُحمّدث

شأنه وارتفع أمره إىل حد أن الشاه عباس الثاين (الصفوي) اختاره إلمامة اجلمعة واجلامعة 
يض الكاشاين ُألفٌة تاّمٌة واتِّفاٌق كامٌل ومنصب شيخ اإلسالم. وكانت بينه وبني املُالَّ ُحمسن ف

للعالمة احليل » اإلرشاد«وكان يتَّفق معه يف كثري من املراسم واألحكام. له رشح كبري عىل كتاب 
ه  صدر عن قلمه املُبارك حتى آخر أحكام احلج, كام له مؤلفات أخرى مثل » ذخرية املعاد«سامَّ

لعيني لصالة اجلمعة وغري ذلك. وكان من تالميذ ورسالة يف الوجوب ا»  كفاية الفقه«كتاب 
 َ » روضات اجلنات«لالطِّالع عىل رشح أحواله ُيراَجع  .هـ ١٠٩٠سنة  الشيخ البهائي. ُتُويفِّ

  ).٣٨٦(ص » قصص العلامء«) و٢, قسم ٨٥, ص ٢(ج » تنقيح املقال«) و١١٧(ص 

                                                 
 , طبع النجف.٤٤٢, ص ١٢الشيخ يوسف البحراين,  احلدائق النارضة, ج  −١
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إن األخبار الدالة عىل "»: ساخلُمْ «يف باب » ذخرية املعاد«يف كتابه  املحقق السبزواريقال 
ه.   يف األرباح ُمستفيضة, والقول به معروف بني األصحاب ال» اُخلْمس«وجوب  سبيل إىل ردِّ

 ‡ولكن املُستفاد من عّدة من األخبار أنه خمصوص باإلمام, أو املُستفاد من كثري منها أهنم 
ُمطلقًا, أو النوع » ْمساُخل «أباحوا  ‡.. وأما األخبار الدالة عىل أهنم .أباحوه لشيعتهم

  ."املذكورة منه, لشيعتهم فكثري
يف هذا الُكتيِّب) وما ذكره  ١٦(احلديث » احلارث بن املُغرية النرصي«ثم أورد حديث 

الشيخ حسن بن زين الدين بشأنه مما مّر معنا آنفًا, ثم ذكر بعد ذلك أحاديث التحليل وَخُلَص 
ايات يدلُّ عىل الرتخيص يف ُمخْس األرباح وبعضها يدلُّ واعلم أن بعض هذه الرو"إىل القول: 

  . "»اُخلْمس«عىل التحليل والرتخيص من ُمطلق 
وقد ذكرنا سابقًا ": −بعد نقله أقوال العلامء يف ذلك− » اخلُْمس«ثم قال يف موضوع تقسيم 

. ثم أشار "ةترجيح سقوط ُمخْس األرباح يف زمان الغيبة, واملُستفاد من األخبار الكثرية السابق
  إىل أحاديث التحليل, وأجاب عن اإلشكاالت الواردة عليها بإجابات كافية وشافية.

ق السبزواري مشهورًا إىل درجة أن » اخلُْمس«لقد كان القول بعدم وجوب  يف نظر املُحقِّ
! ُمعارضيه وُخمالفيه مثل الشيخ عّيل بن حممد بن احلسن بن زين الدين الموه عىل هذه الفتوى!

عىل اليتامى واملساكني وابن السبيل أحوط وأوىل. هذا وقد » اخلُْمس«هذا رغم أنه اعترب إنفاق 
ق السبزواري.» اخلُْمس«القول بسقوط  »احلدائق«نقل صاحب    عن جناب املُحقِّ

  الُملَّا محسن فيض الكاشاني -١٣

د ُحمسن بن شاه ُمرتىض ب ن شاه حممود املُشتهر بفيض موالنا الفاضل الكامل املُؤيَّد املُسدَّ
أشهر من أن حيتاج إىل تعريف أو وصف. وللتعرف عىل حاله السعيدة ُيمكن  هو. الكاشاين

                                                 
 ِجُم). (املَُرتْ ٤٨١, ص ٢[جملدان], ج » ذخرية املعاد يف رشح إرشاد األذهان«املحقق السبزواري,   −١
ِجُم) ٤٩٢, ص ٢, جذخرية املعاد يف رشح إرشاد األذهاناملحقق السبزواري,   −٢  . (املَُرتْ
 , طبع النجف.٤٣٨, ص ١٢الشيخ يوسف البحراين,  احلدائق النارضة, ج  −٣
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, القسم ٥٤, ص ٢(ج » تنقيح املقال«) و ٥١٦(ص » روضات اجلنات«الرجوع إىل كتاب 
) وسائر كتب الرتاجم وأحوال الرجال. وكان حرضته ٣٢٢(ص » قصص العلامء«الثاين) و 

  احب مؤلفات عديدة يف فنون خمتلفة.ص
: −الذي يشتمل عىل أحاديث الكتب األربعة− » الوايف«يف كتابه الفيض الكاشاين قال  −١

وأما يف مثل هذا الزمان حيث ال ُيمكن الوصول إليهم فيسقط حقهم رأسًا دون "
ها, ومن رصف الكل حينئذ إىل األصناف الثالثة ف قد السهام الباقية لوجود ُمستحقِّ

  ."أحسن واحتاط والعلم عند اهللا
, بعد أن أشار إىل مجلة »اخلُْمس«يف بيان كيفية تقسيم » مفاتيح الرشائع«وكتب يف كتابه  −٢

أقول: واألصح عندي سقوط ما خيتص به لتحليلهم ذلك "من األقوال يف هذه املسألة: 
قال: ولو رصف  لشيعتهم ووجوب رصف حصص الباقني إىل أهلها لعدم مانع فيه, ثمَّ 

  ."الكل إليهم لكان أحوط وأحسن
سقوط حق اإلمام إىل » احلدائق«ونسب املرحوم الشيخ يوسف البحراين أيضًا يف كتابه 

  . الفيض الكاشاين

  الشيخ الُحر العاملي -١٤

ث الفقيه واملدين املُقّدس الوجيه حممد بن احلسن بن عّيل بن حممد املعروف  الشيخ املُحدِّ
. هو أيضًا مشهور بني علامء العصور واألقطار كالشمس يف رابعة النهار, يخ اُحلّر العاميلبالش

اجلامع ألحاديث الكتب األربعة وسائر كتب الشيعة يف الفقه, » وسائل الشيعة«وكتابه املشهور 
من الكتب املعروفة واملشهورة. ومن أراد االطِّالع عىل رشح أحواله ُيمكنه الرجوع إىل كتاب 

  وسائر كتب الرجال.» روضات اجلنات«

                                                 
 .٤٨, ص ٦, ج ٢الفيض الكاشاين, الوايف, املُجلَّد  −١
ِجُم)(املُ . ٢٢٩, ص ١الفيض الكاشاين, مفاتيح الرشائع, ج  −٢  َرتْ
 , طبع النجف.٤٤٢, ص ١٢الشيخ يوسف البحراين,  احلدائق النارضة, ج  −٣
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َماِم ِمَن الْ ": »وسائل الشيعة«الشيخ احلر العاميل يف كتابه قال  ِة اْإلِ ُمِس ـُخـَباُب إَِباَحِة ِحصَّ
يَعِة ِيف اْألَنْ  ِف الشِّ اَداِت َوَجَواِز َتَرصُّ ا إَِلْيِه َوَعَدِم اْحتَِياِج السَّ ِر إِيَصاِهلَ يَعِة َمَع َتَعذُّ ِء  َفاِل َواْلَفيْ لِلشِّ

َماِم َمَع الْ  يَصالِ ـَوَسائِِر ُحُقوِق اْإلِ ِر اْإلِ   ."َحاَجِة َوَتَعذُّ
هذا املذهب عينه » احلدائق النارضة«ونسب املرحوم الشيخ يوسف البحراين أيضًا يف كتابه 

  .إليه قائًال بأنه كان من القائلني بسقوط سهم اإلمام

  الشيخ يوسف البحراني -١٥

عامل الرباين والعامل اإلنساين شيخنا األفقه األوجه األحوط األضبط يوسف بن أمحد بن ال
. "وسائر اآلثار القيِّمة» الدرر النجفية«و» احلدائق النارضة«إبراهيم بن أمحد البحراين صاحب 

  ق. .هـ ١١٨٠ُتويف سنة 
حصة وأما حال الغيبة فالظاهر عندي هو رصف "»: احلدائق النارضة«كتب مؤلف 

عليهم, كام هو عليه مجهور  (أي األصناف الثالثة: اليتامى واملساكني وابن السبيل)األصناف 
مة يف القسم األول  أصحابنا فيام مىض من نقل أقواهلم بام دلَّ عىل ذلك من اآلية واألخبار املُتقدِّ

من ذلك. وأما  املُؤكد باألخبار املذكورة يف القسم الثاين, فيجب إيصاهلا إليهم لعدم املانع
م حقه . (إشارة إىل احلديث "فالظاهر حتليله للشيعة للتوقيع من صاحب الزمان املُتقدِّ

  التاسع والعرشين الذي ذكرناه يف الُكتيِّب احلايل).
قارصة عىل موضوع ُمخْس غنائم احلرب فقط » اخلُْمس«وقصده أن داللة اآلية الكريمة عىل 

  ناف الثالثة ال يكون إال يف غنيمة احلرب فقط.واخلُْمس الذي هو من حق األص

  صاحب الجواهر -١٦

العاِمل العَلم والبحر اِخلَضّم املرحوم الشيخ حممد حسن بن الشيخ باقر النجفّي املولد واملدفن 
                                                 

 . ٤احلر العاميل, وسائل الشيعة, كتاب اخلمس, الباب  −١
 , طبع النجف.٤٤٢, ص ١٢الشيخ يوسف البحراين,  احلدائق النارضة, ج  −٢
 النجف., طبع ٤٤٨, ص ١٢الشيخ يوسف البحراين,  احلدائق النارضة, ج  −٣
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وأعظم فقهائهم. كان » االثني عرشية«الذي كان يف القرن األخري من أعلم علامء اإلمامية 
جواهر الكالم يف رشح «ف الغطاء وُمؤلفًا لكتاب عظيم القدر هو تلميذًا للشيخ جعفر كاش

ق. هو اليوم أشهر من نار عىل عَلم بني فقهاء الشيعة  .هـ ١٢٦٦ُتويف سنة ». رشائع اإلسالم
قائًال: » اخلُْمس«يف موضوع » جواهر الكالم«من كتابه » الزكاة«وقد أبدى عقيدته يف كتاب 

» اُخلْمس«اتِّفاق األصحاب ألمكن دعوى ظهور األخبار يف أن لوال وحشة اإلنفراد عن ظاهر "
  ."مجيعه لإلمام

السيام ُمخْس أرباح » اخلُْمس«فإذا حلَّلنا فتواه التي استنبطها من روح وحقيقة أخبار 
إذ ذكر فيه أنه خاصٌّ باإلمام فقط, وأخذنا بعني » اخلُْمس«املكاسب, كام جاءت يف كتاب 

ة » اخلُْمس«ليل االعتبار أحاديث حت والتي يزيد عددها  التي جاءت يف هذا الباب عن األئمَّ
ت عىل أن أولئك الكرام حلَّلوا لشيعتهم بشكل خاص ذلك  » اخلُْمس«عن ثالثني حديثًا نصَّ

  فإن النتيجة ستكون ظاهرة ال لبَس فيها!
اه, وعّلة امتناعه  هذا غري خافية, إال أنه ورغم أن جنابه امتنع عن إبداء الفتوى يف هذا االجتِّ

أعرب إىل حدٍّ ما عن وجهة نظره وكشف أمل قلبه خالل ترصحياته يف الكتاب املذكور. فقد 
ف  ح قائًال: كيف يقوم اليوم أفراد بأخذ مال اإلمام والترصُّ اشتكى جنابه من حال زمانه ورصَّ

وأما االستناد إىل إذن "قول: فيه أو إنفاقه بادِّعاء النيابة عنه وتوكيل الفقيه يف هذا األمر? وي
م ففيه منع حصول العلم بالرضا بذلك; إذ املصالح واملفاسد التي يف نظر  الفحوى بالطريق املُتقدِّ

مما ال ُيمكن إحاطة مثلنا به, خصوصًا من مل تزهد نفسه يف الدنيا منا, فقد يكون صلة  اإلمام 
ا مدخلية يف الدين, أوىل من كل يشء يف واحد من شيعته أو إطفاء فتنة بينهم أو فعل أمور هل

نظره, كام يومئ إليه حتليلهم بعض األشخاص وأقارهبم يف شدة احلاجة فكيف ُيمكن القطع 
برضاه فيام يفعله غريهم, خصوصًا مع عدم خلوص النفس من امللكات الردية كالصداقة 

ل عىل البعض لذل ك, ويرتك الباقي يف شدة والقرابة ونحومها من املصالح الدنيوية, فقد ُيفضِّ
                                                 

. ١٥٥, ص ١٦الشيخ حممد حسن النجفي (صاحب اجلواهر), جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم, ج  −١
ِجُم)  (املَُرتْ
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اجلوع واحلرية, بل ربام يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له فيحتال يف قبض غريه إىل متليك 
زوجته أو ولده ما عنده, كي يبقى فقريًا فيقبض ما يشاء!! وكيف يمكن أن ُيقاس هذا بفعل 

  ."!مع عقيل الذي فرَّ منه لعدم صربه عىل تلك املؤونة أمري املؤمنني 
ل عىل تلك  ثم أورد إشكاالت عىل نيابة الفقهاء ووكالتهم عن اإلمام, ولالطِّالع املُفصَّ

  اإلشكاالت وبحثه فيها ال ُبدَّ من الرجوع إىل الكتاب املذكور.
وخالصة الكالم أنه ملا كانت وجهة نظر الشيخ اجلواهري أيضًا أن األمخاس كلها حقٌّ 

يث حتليل اإلمام َسْهَمه جلميع الشيعة, فإن النتيجة هي أن خاصٌّ لإلمام, واستنادًا إىل أحاد
  عن أيِّ يشء كان ساقط عن الشيعة. » اخلُْمس«

  الُمحدِّث البحراني -١٧

آخر فتوى نذكرها ألرباب البصرية والبرص يف هذا الُكتيِّب املُخترص من فتاوى علامء االثني 
ث الصالح الشيخ عبدعرشية فتوى  اهللا بن احلاج صالح بن مجعة بن شعبان  جناب الشيخ املُحدِّ

  . ق .هـ ١١٣٥البحراين املُتوىف سنة 
وكتاب » جواهر البحرين يف أحكام الثقلني«كان جنابه صاحب مؤلفات رشيقة مثل كتاب 

ُمنية املُامرسني «وكتاب » التحرير بمسائل الديباج واحلرير«وكتاب رسالة » الصحيفة العلوية«
. ولالطِّالع عىل رشح احلال السعيدة هلذا العاِمل اجلليل ُيراجع كتاب »يف أجوبة الشيخ ياسني

  ) وسائر كتب الرتاجم والرجال. ٣٦٣(ص » روضات اجلنات«
رغم أن جنابه كان يعيش يف القرن الثاين عرش اهلجري وإذا أخذنا بعني االعتبار ُشهرته 

م اسمه ع » جواهر الكالم«ىل اسم صاحب ورأي الفقهاء الكرام بشأنه كان من الواجب أن ُنقدِّ
الذي كان من علامء القرن الثالث عرش, ولكن انطالقًا من أنه كان بني علامء اإلمامية ذا هلجة 
رصحية وشجاعة خاصة يتميِّز هبا رجاُل اهللا وكان ُيبدي رأيه الفقهي دون ُجماملة أو ُمواربة أو 

  .ليكون ختامه مسكاً فصل ُمداهنة لذلك أوردنا اسمه ووجهة نظره يف خامتة هذا ال
                                                 

ِجُم). ١٧٤, ص ١٦املصدر السابق, ج  −١  (املَُرتْ
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لقد ذكر عدد من علامء الشيعة يف كتبهم وجهة نظر ذلك العاِمل اجلليل كام فعل ذلك صاحب 
). ولكن عبارة صاحب اجلواهر التي أوردها عن ذلك الفقيه ٤٣٨, ص ١٢(يف ج » احلدائق«

مجيع العبارات أرصح من » اخلُْمس«ضمن املسألة الثانية حول إباحة » اخلُْمس«اجلليل يف كتاب 
بأمجعه ُمباحًا للشيعة وساقطًا عنهم فال جيب » اُخلْمس«يكون "األخرى, إذ قال ُمستنتجًا: 

أي ُمخْس الغنائم وأرباح املكاسب » اخلُْمس«. وقوله بأمجعه يشمل مجيع أنواع "إخراجه عليهم
هم إخراجها جيب علي والكنز والغوص واملرياث وأهنا ُمباحة كلها للشيعة وساقطة عنهم وال

  ودفعها.
***  

لو أردنا أن نذكر يف هذا الُكتيِّب املُخترص رأي علامء الشيعة الكبار مجيعًا بأسامئهم 
وأوصافهم وفتاواهم لطال بنا الكالم وخرجنا عن حدِّ االختصار لذا نكتفي هبذا املقدار الكايف 

  ألهل اإلنصاف.
ة وهي أنه قد جاء يف ذيل فتاوى يف خامتة هذا البحث املُخترص ال ُبدَّ من التذكري  بنقطة ُمهمَّ

اليتامى واملساكني وابن «بعض هؤالء الفقهاء الذين ذكرناهم أن إعطاء سهم األصناف الثالثة: 
أحسن وأحوط. وينبغي أن نعلم أن هذا الرأي يستند إىل أن مجيع » اخلُْمس«من » السبيل

س غنائم احلرب خاصة باإلمام فقط, بام يف ذلك ُمخْ  −طبقًا لألحاديث املذكورة − األمخاس 
لذلك » اخلُْمس«ولكن بنصِّ اآلية الكريمة فإن ألولئك األصناف الثالثة سهم أيضًا يف ذلك 

احتاط أولئك الفقهاء يف دفع سهمهم, وإال فإن هذه األصناف املذكورة ليس لدهيا أبدًا أيُّ 
  ي وهبوه للشيعة.سهم يف ُمخْس أرباح املكاسب الذي هو حق األئمة اخلاص الذ

  ختام الكالم في هذا المقام

لقد تبني للقراء الطالبني للحقيقة واملنصفني الذين قرؤوا ما سطرناه فيام سبق من أوراق 
د واإلنصاف, أن  الرائج اليوم بني الشيعة وفقهائهم الذين » اخلُُمس«بدقة ومتعُّن وبروح التجرُّ
ال  بًا وأنه حق حرصي لإلمام الغائب وبني هاشم,يعتربون اخلمس واجبًا يف مجيع األشياء تقري
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وسريته وال يف أعامل مسلمي صدر اإلسالم  يوجد يف كتاب اهللا وال يف سنَّة رسول اهللا 
حتى يف  ال يوجد من املهاجرين واألنصار املمدوحني يف القرآن, بل وصحابة رسول اهللا 

 .‡جود أيضًا يف زمن أئمة اهلدىومل يكن له و أقواهلم, أي خرب أو أثر عن ذلك اخلُمس!
ًا لإلمام فقط, واألئمة   ‡واألحاديث الضعيفة التي جاءت عن األئمة بشأنه إنام تثبته حقَّ

طبقًا ملثل تلك األحاديث ذاهتا بل ملا هو أكثر منها وأقوى, قد وهبوا الشيعة ذلك اخلمس 
  وأحلُّوه هلم. 

حتول اخلمس إىل الصورة التي نجده عليها اليوم? ماذا كان الدافع وراء  والسؤال املطروح اليوم:
 دفع عن يمتنعون الكثريين أن رغم –وأين ترصف األموال الباهظة التي تتجمع من هذا الطريق 

 من جمردة بروح وقرأمتوه الكتاب هذا طالعتم إذا الضخمة? امليزانيات تلك مصري وما – اخلمس
بَۡصٰرِ ﴿. بوضوح الدافع ذلك ألدركتم اجلائرة املسبقة األحكام

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
واْ َيٰٓأ   ].٢[احلرش:  ﴾فَٱۡعتَِبُ

قه كتاب اهللا رصاحًة و تؤيده سنة النبّي  وسريته هو ُمخس غنائم  صإن اخلُمس الذي يصدِّ
احلرب فقط ال غري, التي توضع حتت ترصف قائد املسلمني ومالك زمام أمورهم, ليرصفها فيام 

  يراه من مصالح املسلمني. 
تِۡبَيٰٗنا ﴿لك إذا رصفنا النظر عن أحكام كتاب اهللا الواضحة الذي وصفه اهللا بأنه: ومع ذ
ءٖ  ِ َشۡ

قة وجعلنا هذه  , وعن سنة رسول اهللا ]٨٩[النحل:  ﴾ّلُِكّ الـُمْتَقنَة اجلامعة غري املفرِّ
ن عرشة األحاديث الضعيفة واألخبار النحيفة ذاهتا حجة بيننا وبني اهللا; لرأينا أن هناك أقل م

أحاديث تثبت وجوب اخلمس ال سيام مخس أرباح املكاسب اخلاص باإلمام يف حني أن لدينا 
ة ذاهتم, الذين أثبتت أحاديث النمط األول أن اخلمس  أكثر من ثالثني حديثًا حلَّل فيه األِئمَّ
خاص هبم, حلَّلوا ذلك اخلمس وأباحوه لشيعتهم! فإذا كان األمر كذلك فحتى لو فرضنا أن 
ة!!  فهم كتاب اهللا الذي ال أثر فيه هلذا اخلمس عسري عىل أمثالنا باعتبار أننا لسنا من األِئمَّ

رغم أن هذا االّدعاء خمالف للعقل  −وفرضنا جدالً أن فهم القرآن وتفسريه خاص بإمام الزمان 
, ولو فرضنا جدالً أّن التمييز بني صحيح األحاديث −والوجدان ومناقض لرصيح القرآن 

سقيمها من شأن املجتهدين الذين تتحقق فيهم رشوط كذا وكذا!! فعىل أقل تقدير, فهم و
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ْلنا إىل هذا احلّد وعرضنا  فتاوى املجتهدين وآراء الفقهاء ميسور لكل ُمَكلَّف ومقلِّد!! ونحن تنزَّ
اء الكرام اآلراء والفتاوى الواضحة لعدد من علامء الشيعة اإلمامية األعالم و فقهائهم أمام القرَّ

املشهورين املُشار إليهم بالبنان كي يقرؤوها فيدركوا احلقيقة ويعلموا أّن االعتقاد بوجوب مثل 
املَِلك عفا عن حقه والشيخ عيل خان (أحد الرعية) مل يعف عن «: املََثلهذا اخلمس ينطبق عليه 

  »حق املَِلك!!
در إنفاقها أكثر من ندرة غنائم أما مخس املعادن والكنوز والغوص والركاز رغم أّهنا أمور ين

احلرب فأيًا كان وضعها فهي مخٌس بدالً من نسبة العرش, زكاة الغالت, أو نسبة الواحد من 
ثالثني, زكاة األبقار, أو نسبة الواحد من أربعني, زكاة الذهب والفضة والشياه (اخلراف), 

لًام أن مصارف هذه األمور وكذلك األمر بالنسبة إىل مخس املال احلالل املخلوط باحلرام, ع
  مجيعها هي مصارف الزكاة.

م عناء هذا البحث الطويل والتتبع والتحقيق املضنَِيْني يف هذا  إن الذي دفعنا إىل جتشُّ
املوضوع وحثَّنا عىل حتمل املصاعب يف تأليف هذا الكتاب الذي سيعرضنا بالتأكيد إىل الكراهية 

َكَفٰ ﴿ل نقو ما عىل شاهد واهللا –ِهم التَُّهم لنا, ليس سوى والعداوة من قبل الكثريين, بل وَكْيلِ 
ِ َشِهيَدۢا َّ  هبا ثلم التي الثلمة هذه وإزالة اإلسالم عن التهمة هذه رفع –] ٤٣[الرعد:  ﴾بِٱ

 نبوته, جانب إىل إضافةً  كان الذي ,ص الكريم اإلسالم نبي الشـريعة صاحب وتنزيه الدين,
بالناس, من أن ُينسب إليه ظلًام وزورًا أنه  ورأفةً  وشفقةً  ورمحةً  حكمةً  رالبشـ بني أفراد أكثر من

اختص ذريته من ابنته وسائر ذوي قرابته القريبني منه والبعيدين وأبناء عشريته بحقوق مالية 
خاصة ميزهم فيها عن سائر املسلمني, وفضلهم عليهم بامتياز مايل هو من حيث املادة واملدة 

م من أي امتياز مايل أعطاه أحد من السالطني اجلبابرة وامللوك العظامء أكرب وأطول وأدو
لذريتهم وقرابتهم يف التاريخ, هذا فضًال عن أنه مل يؤثر عن أي نبيٍّ من األنبياء أنه خصص 
لذريته مثل هذا احلق املايل, الذي يمنح مخس ثروات العامل ألرسة واحدة ال يزيد عدد أفرادها 

أللف من جمموع البشـر الذين يعيشون عىل هذه األرض, بحيث لو أن هذا عن نصف الواحد با
اخلمس طبق حقيقة لناَل كلُّ سيد (هاشمي النسب) أكثر من ألف تومان بل عدة آالف تومان 
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يف اليوم الواحد! يف حني أن النصف اآلخر من هذا اخلمس اهلائل سيبقى بال صاحب وال 
هاء الذين أوجبوا دفعه) إما دفنه يف األرض أو إخفاؤه يف مالك وجيب (طبقًا لفتوى أولئك الفق

الصحاري بصورة كنز مدفون إىل أن يظهر اإلمام الغائب فيأخذه ويصـرفه! أو أن يويص به 
صاحبه أمانًة ووديعًة إىل أشخاص موثوقني كي يسلِّموه بعد آالف السنني إىل صاحب الزمان!. 

أقّر بعضهم مثل املرحوم كاشف الغطاء بأن الترصف  أو يأخذوه ويرموه يف قاع البحر, وأخرياً 
! ويف مقابل ذلك يعطى الفقراء من غري السادة من  ف بامل الكافر احلريبِّ به أصبح مشاهبًا للترصُّ

 إىل عشـرة يتجاوز ال ما −]أنفسهم الفقهاء هؤالء عليها وضعها التي القيود حسب[ –الزكاة 
عى يف كتابناك  !السنة يف توماناً  عشـر مخسة   .»الزكاة« ام أثبتنا صحة هذا املُدَّ

ه لشخص النبي الكريم  وأمضـى رضبة توقع  صأال ُيَعدُّ مثُل هذا األمر أسوَأ هتمٍة ُتَوجَّ
  ? ورشيعته الغراء بجسد اإلسالم العزيز

هة إىل الرشيعة وهذا الطعن يف جسد اإلسالم مؤثران أكثر عندما نعلم أ ّنه مل إن هذه التهمة املوجَّ
يبُد يف نظر الفقهاء هلذه الثروة التي ال حرص هلا من مَرصف آخر سوى إنفاقها عىل اليتامى واملساكني 
وأبناء السبيل من السادة (األرشاف); ذلك ألن الشيخ الطويس الذي ُيَعدُّ من أعظم فقهاء الشيعة 

  !! "ن األمخاسيشء م [أي بني هاشم] ليس لغريهم" »النهاية«كتب برصاحة يف كتابه 
كام تشّبث بعض الفقهاء يف هذا الزمان فرارًا من شناعة هذا الوضع بقوهلم إن هذا املال 
يوَضع حتت تّرصف إمام املسلمني أي حاكمهم وزعيمهم ليرصفه يف أي مَرصف يراه الزمًا, مع 

. ظمالكاعن حرضة موسى » محاد بن عيسى«أن مثل هذا االّدعاء ال ُمْسَتنَد له سوى حديث 
مع أنه أوالً: هذا احلديث عاٍر عن الصحة, وثانيًا: اخلمس الذي ُذِكر يف احلديث أنه يوَكل إىل 
إمام الوقت ليتّرصف فيه بام يراه من مصلحة هو مخس غنائم احلرب وجهاد الكفار واملرشكني 

  العائدة عىل املسلمني املجاهدين, ال اخلمس الذي يؤخذ من الشيعة!!

                                                 
 م)١٩٦٨هـجریة شمسیة. (أي  ١٣٤٧هذا الحساب تم زمن تألیف الکتاب أي عام  −١
 .١٩٩ع بريوت, ص الشيخ الطويس, النهاية, طب −٢
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ُجهم ب مَة عىل بني هاشم لذا عوضهم اهللا عنها فجعل هلم هذا أما حتجُّ أنه ملا كانت الزكاة حمرَّ
مة  اخلُمس فليس سوى ادعاء واٍه ليس له أي حقيقة رشعية, ألن الزكاة والصدقات مل  تكن حمرَّ
عىل ذرية وأالد أي نبيٍّ من األنبياء, فام بالك بأقرباء وأحفاد النبي البعيدين واملهجورين. وإن 

م عىل  صرسول اهللا  كان طبقًا لتشخيصه العميق أو استنادًا إىل الوحي واإلهلام اإلهلي, قد حرَّ
نفسه وأرسته وقرابته, أثناء حياته الرشيفة, أخذ أي يشٍء من مال الزكاة والصدقات, فإن ذلك 

, وبع ًا به وبفرتة رسالته, ومل يكن له أبدًا صفة الترشيِع حلكٍم أبديٍّ د حياته كان إجراًء خاصَّ
ة أبناء أرسته وآله وأقربائه استفادوا من بيت املال وارتزقوا منه كسائر املسلمني  الرشيفة فإنَّ عامَّ

  .رغم أن املصدر األسايس ألموال بيت املال كان الزكاة
فإن الوضع احلايل يف رأينا ال يمكن بأي وجه من الوجوه أن يّتفق مع العقل  ,وعىل كل حال
ن النتيجة التي ُأِخَذت منه حتى اآلن ليست نتيجة حسنة ألن ما قيل بشأن والرشع ال سّيام أ

سهم األصناف الثالثة (اليتامى واملساكني وابن السبيل) نتيجته العملية هي صريورة هذا املبلغ 
عيًا كذبًا  يف الواقع إىل عدد من األفراد الطفيليني والعاطلني عن العمل وربام يكون كثري منهم ُمدَّ

   .الرشيف ويعيش عيشة البطالة وأخذ املال دون أي تعب للنسب
والسهم اآلخر الذي ُيعَرف بسهم اإلمام ُيسَتفاد منه اليوم بنحو جيعلنا نقول إنه من 
األفضل أن نعمل به بفتوى الفقهاء القدماء الذين قالوا إنه جيب دفنه يف األرض أو رميه يف 

من هذا السهم هي نرش اخلرافات واألوهام التي  البحر!! ألن النتيجة التي نراها لالستفادة
أصبحت ستارًا من العار يسرت حقائق اإلسالم الناصعة, وغالبًا ما يستفيد منه ويأكله أفراد يربأ 
اإلسالم من وجودهم بل يتعّرض اإلسالم احلقيقي ِمْن ِقَبِلهم إىل األذى واإلفساد, ومع ذلك 

ال رقيب إىل درجة حتملنا عىل تكرار تلك اجلملة جتدهم يأكلون من هذا املال بال حساب و
»: الفردوس األعىل«يف كتابه » حممد حسني آل كاشف الغطاء«املعروفة التي قاهلا املرحوم الشيخ 

أما اليوم فقد صار مال اإلمام سالم اهللا عليه كامل الكافر احلريب ينهبه كل من استوىل عليه فال "
  !!"حول وال قوة إال باهللا

                                                 
 .٥٥حممد حسني آل كاشف الغطاء, الفردوس األعىل, ص  −١



    
 

 
 

  وإباحته يف زمن الغيبة» اخُلْمس«فتاوى سقوط : الفصل السابع

أتعّجب وأستغرب  –قبل البحث والتحقيق يف هذا املوضوع  −بغي أن ُأِقرَّ أنَّني ُكنُْت وين
من هذا األمر واحلكم غري العادل بل الظامل واجلائر وأتأّمل له إىل أن وفََّقني اهللا تعاىل إىل االهتداء 

ٱۡلَۡمُد ﴿ مر.إىل احلقيقة والنتيجة التي طالعتموها بفضل التتبع والبحث والتحقيق يف هذا األ
 ُ َّ َٰنا ٱ ۡن َهَد

َ
ٓ أ َ َٰنا لَِهَٰذا َوَما ُكنَّا ِلَۡهَتِدَي لَۡو ِي َهَد ِ ٱلَّ َّ   ]٤٣[األعراف:  .﴾ِ

وهاأنذا أضع كتايب اليوم, بكلِّ أدٍب واحرتام, أمام أنظار أرباب اإلنصاف وأويل األلباب, 
ٍب راجيًا من العلامء املنصفني واملؤمنني الصادقني أ دٍة من كلِّ تعصُّ ٍة وبروٍح جمرَّ ن يطالعوه بدقَّ

َذٰلَِك ﴿  وعناٍد, فإن رأوا أنَّني أصبُت يف هذا األمر فليعلموا أن ذلك كان من فضل اهللا عيلَّ 
ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ  َّ ۚ َوٱ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َّ , ألنَّني ملا عزمُت عىل ]٤[اجلمعة:  ﴾فَۡضُل ٱ

هذا املخترص مل أتوقع أبدًا هذا التوفيق. أما إذا رأوا أنَّني أخطأُت واشتبهُت فاهللا تعاىل  تأليف
 إىل اهللا تعاىلأكرب شاهد عىل أنَّني مل أسلك طريق اخلطأ عامدًا, بل كنُت عىل الدوام أترضع 
  يب الدعاء.وأبتهل إليه أن هيديني ويوفقني يف هذا األمر وسألته ذلك يف كل األمور موقنًا أنه جم

فإذا وقعُت يف بعض األخطاء فيام ذكرته فليس هذا بمستغرب ألنَّني سلكُت طريقًا َنَدَر َمْن 
َأ َعَىل سلوكه وخطوُت يف واٍد غريٍب َخطِرٍ ٍ قلَّام َوَرَدُه أحد, بل فيام أعلم مل يقِدم أحٌد بعُد عىل  رَّ َجتَ

ثري لالستغراب والعجب فرغم أنه مثل هذا البحث الذي قمُت به! وهذا الوضع بحد ذاته م
يطبع وينرش كل يوم يف عامل اإلسالم عىل األقل عرشات الكتب حول املواضيع الدينية املختلفة, 
كيف مل يتم البحث والتأليف يف مثل هذا املوضوع رغم هذه األمهية البالغة التي له?! يف حني أن 

ه له ارتباط مبارش مع حقيقة الدين البحث والتحقيق فيه أوىل وأوجب من أي موضوع آخر, ألن
  ألن حقيقة أي دين وصدقه إنام تظهر من ترشيعاته وتعاليمه.

اليوم َتْبَحُث الدنيا املضطربة واملجتمعات الضائعة عن نظام اقتصادي عادل وقد اجته 
ألن هذا املسلك املشؤوم هيتم يف الظاهر بشكل  نصف سكان املعمورة إىل املسلك الشيوعي

                                                 
م حيث كانت الشيوعية يف أوجها, أما اليوم فقد انحرست ١٩٦٨كان هذا زمن تأليف املؤلف لكتابه عام  −١

 الشيوعية عن معظم أصقاع العامل َوَلَفَظَها معظم أهلها ورموها يف مزابل التاريخ. (املرتجم)



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

باملسألة االقتصادية ويدعي أنه يؤمِّن حقوق العامل والفالحني وأنه ليس فيه مكان أكثر 
للطفيليني والعاطلني, وأن بإمكانه أن يزيل الفقر والبؤس من املجتمعات. أفال يدعو إىل 
عي نحن املسلمون أنه من جانب خالق العامل  م دين اإلسالم املبني الذي ندَّ اخلجل أن نقدِّ

ر زكاته عىل ذلك النحو ومخسه بذلك الشكل? وخالق اإلنسان ونقول إن  !هبذه الصورة فنصوِّ
ه حلل مشكلة الفقر وحتقيق مصالح املجتمع!!? يف حني أن مطالعًة  هذا هو برناجمه الذي أعدَّ

وسريته, والتأمل يف سلوك مسلمي صدر  صخمتصـرًة لكتاب اهللا ودراسًة لسنَّة رسول اهللا 
  دوحني يف القرآن ُيظهر عكس ذلك متامًا.اإلسالم والصحابة املم

وبمعزل عن كل ما مىض إذا وضعنا رأسنا يف الرمال كالنعامة وأغمضنا أعيينا عن  
املرتبصني بديننا الرش امللتمسني فيه العيب والنقص وواصلنا حياتنا هبذه الصورة البائسة الذليلة 

يۡ ﴿ :وكنا مصداقًا لقوله تعاىل  , فامذا سنجيب اهللاَ]٥٣[املؤمنون:  ﴾ِهۡم فَرُِحونَ ُكُّ ِحۡزبِۢ بَِما َلَ
 وخماصًام  يف تلك الساعة غاضًبا صاهللا يوم الفزع األكرب يوم ينادي رسولغدًا  هتعاىل ورسولَ 

ْ َهَٰذا ﴿ يف صحراء املحرش املهيبة كام أخرب اهللا تعاىل: َُذوا َوقَاَل ٱلرَُّسوُل َيَٰرّبِ إِنَّ قَۡوِم ٱتَّ
  ], وماذا سنفعل يف ذلك اليوم?٣٠[الفرقان:  ﴾٣٠َمۡهُجوٗرا  ٱۡلُقۡرَءانَ 

فنرجو من اهللا تعاىل أن يتقبَّل منا  .فقط ذا العمل اخلوف من ذلك اليوملقد كان دافعنا هل
. وهو يعلم أننا بذلنا غاية جهدنا بقدر ﴾إِنَّ َربََّنا لََغُفوٞر َشُكورٌ ﴿عمَلنا هذا ويأجَرنا عليه, 

َّ وُۡسَعَها﴿ ب احلقيقة! واستطاعتنا يف طل ِ ُ َنۡفًسا إ َّ إِنَّ ﴿ و ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ يَُكّلُِف ٱ
َ بِعَِبادِهِۦ َلَبُِيۢ بَِصيٞ  َّ  ].٣١[فاطر:  ﴾ٱ

  
  قم

 حيدر عيل قلمداران
 مع التامس الدعاء من القراء الكرام
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من هذا الفصل األخري إجابات املؤلف عن الردود التي كتبت عىل كتابه و وصلت إىل يتض
يديه بعد انتشار الكتاب. من جمموع الردود اخلمسة التي ألفت ضد كتاب اخلمس, مل يصل إىل 
أيدينا سوى ثالثة ردود فقط, وهي الردود التي تقرؤوهنا يف هذا الفصل وتقرؤون اإلجابة 

ح   ]عنها. [املُنَقِّ

  اإلجابة عن الرد الذي كتبه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وأعوانه  - ١

  »]اخلمس دخمة الستقالل بيت املال«بل كتاب  خمترص[أو ردٌّ 
  

  باسمه العزيز احلكيم

مة  مقدِّ
من عاديت أنني عندما أجد موضوعات مهمة ومسائل عجيبة خالل مطالعايت للكتب 

دوين اآليات واألحاديث املتعلقة هبا يف دفرت صغري خاص والرسائل يف أوقات الفراغ, أقوم بت
وجداين بشأن موضوع من املوضوعات واملالحظات, فإن رجحت كفة عقيل وباملذكرات 

ة وثبتت يل صحته بالدليل القاطع والربهان الساطع, قمت بتأليف كتاب أو رسالة فيه,  املهمَّ
مكانيات املادية لطباعته ونرشه, أو قمت ووضعت مؤلَّفي هذا جانًبا بانتظار أن تتوفر يل اإل

باستنساخ عدد من النسخ املصورة هلذا الكتاب أو الرسالة كي أضعها حتت ترصف من يرغب 
باالطالع عىل املوضوع, ليقرؤوه وُيبدوا رأهيم فيه, فإن وجدوا ما ُقْلُته حقا اتَّبعوه وقاموا 

من توفر اإلمكانيات املالية  −ضاعي املادية حينذاكنظًرا إىل أو−بطباعته ونرشه. وملَّا كنت يائًسا 



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

التي متكنني من طباعة  الكتب بنفيس, كنت أقوم حني كتابتها باستخدام ورق الكربون إلجياد 
ثالث أو أربع نسخ من هذا املخطوط منذ بداية كتابته, كي أقدمه ملن يرغب بمطالعته, وربام تم 

حتى تضيع وال ُيعلم مصريها وال تعود إيلَّ بل أفِقُدها  انتقال نسخة من هذه النسخ من يد إىل يد
إْذ ُفِقَدت نسخ الكتاب » الزكاة واخلمس«متاًما. وهذا ما حل حتديًدا بنسخ كتايب ذي اجلزأين 

ت?! يف حني تم استنساخ  األصلية التي دونتها بيدي, ومل أعد أدري أين هي? وبيد من استقرَّ
   وطباعته بشكٍل من األشكال. عدد من النسخ من كٍل من الكتابني

وتكثريه; ألنني كنت أعلم جيًدا أن مسألة » اُخلْمس«مل يكن يل أيُّ َيٍد يف طباعة كتايب 
اخلمس مسألة حساسة جدا واقتصادية يف جمتمعنا املذهبي الشيعي اليوم, وأن البحث والتحقيق 

, وبالطبع لن وآكيل اخلمسَىص من رجال الدين ُحي  حوله سيؤدي إىل هّز أسس معيشة عدد ال
تكون إثارهتم ضدي واالصطدام هبم أمًرا سهًال! لكن ماذا نفعل إن كانت املشيئة والقدر 
اإللـهي قد حكام بوصول كتاب اخلمس إىل يد بعض الطالب الباحثني عن احلقيقة من مريدي 

ايب واستخدموه أحد املشايخ وعلامء الدين املعروفني من آكيل اخلمس, فاستندوا إىل ما يف كت
سالًحا يف مناقشاهتم وجمادالهتم لشيخهم وُمرادهم حول هذا املوضوع, وكان نتيجة ذلك أن 

  كثرت النسخ املصورة عن هذا الكتاب لتستقر بأيدي معاريض عامل الدين ذاك, وآخرين.
لقد مضت أكثر من أربع سنوات عىل فقداين للنسخة األصلية من هذا الكتاب وربام تم تكثريه 
  من خالل التصوير واالستنساخ أربع مرات أو أقل, وُكتَِبْت وُطبَِعْت خالل تلك املدة 

أربع رسائل صغرية يف الرد عليه, مما اضطرين ُمْكرًها إىل اإلجابة  − إىل احلد الذي اطلعت عليه  − 
لكْن مل عن الردود األربعة تلك مجيًعا بعون اهللا وتوفيقه, وتم تكثري بعض تلك اإلجابات أيًضا, و

يكن العثور عىل إجابايت وردودي سهًال لطالبيها, ألن قوة املعارضني ونفوذهم املادي واملعنوي 
كانا حيوالن دون ذلك, ويشكالن عائًقا كبًريا يف هذا املجال. ألن أصحاب النفوذ أولئك, إضافة 

ي, كان هلم نفوذ أيًضا لدى  بعض رجال الستخدامهم سالَح الشارع والعوام املتعصبني ضدِّ
ي!  األمن يف جهاز السافاك املتسلِّط والقوي, فاستفادوا من نفوذهم هذا واستخدموه ضدِّ

                                                 
ِجمُ حممد رضا بلهوي. ( أمن الدولة واملخابرات يف عهد الشاه جهاز −١  )املَُرتْ



    
 

 
 

  مساجلواب عن الردود اليت ُكتِبت بل كتاب اخلُ : الفصل اخكامن

  وأرادوا إثبات كالمهم اخلاطئ بقوة السلطة ال بقوة الربهان واملنطق الصحيح!
إن موضوع اخلمس ليس من احلقائق الرشعية وال من رؤوس أحكام اإلسالم, بل هو اسم 

التي يغنمها املسلمون من الكفار من خالل اجلهاد, ويضعه حاكم املسلمني  »مخس الغنائم«لِـ
وزعيمهم جانًبا عند تقسيمه للغنائم ليقوم بعد ذلك بتوزيع هذا اخلمس عىل األصناف 

من سورة األنفال, وكل األحاديث التي وردت من طريق  ٤١املذكورين يف اآلية الكريمة 
  تتحدث عن هذا املوضوع فحسب. الفرق اإلسالمية يف هذا الباب إنام

ولكن استنادًا إىل بضعة أحاديث ضعيفة منها فإن آكيل اخلمس يف زماننا يتحدثون عن 
اخلمس ويدافعون عنه عىل نحو يشعرك وكأن اخلمس حقيقة رشعية أقوى من أي حقيقة 
 رشعية أخرى وأكثر تطبيًقا من أي حكم حمكم آخر من أحكام اإلسالم! وكأن اخلمس إرًثا

ورثوه عن أبيهم فقسموه بني طائفتني كبريتني من أبنائه األقوياء اآلكلني للمرياث; بناًء عىل 
ذلك, أصبح إنكار اخلمس أسوأ من إنكار أحكام اإلسالم املهمة مجيعها كالصالة والصوم 

  واحلج واجلهاد بل أشد من إنكار التوحيد والنبوة واملعاد وغري قابل للغفران عىل نحو أشد!!
ام نعلم وتعلمون, انترشت يف هذه السنوات كتب ومؤلفات للامديني املنكرين لوجود وك

أي (ثالثة » بيست و سه سال«وكتاب » أفكار املريزا فتحعيل آخوند زاده«اهللا, مثل كتاب 
وينكر رسالته, وُطبِع منها عدد كبري من  وعرشون عاًما) الذي ينفي نبوة نبي اإلسالم 

متولو الشؤون الدينية وحكام الرشع مع األسف بأي عمل للرد عىل هذه النسخ, ولكن مل يقم 
الكتب بل جلسوا مكتويف األيدي جتاهها! ولكن بمجرد أن انترشت بعض النسخ املصورة عن 
كتاب اخلمس وما فيه من دالئل واضحة من القرآن والسنة قامت قيامة أرباب العامئم ومل 

  تقعد!?
مه, ُمْسَتْمسَكني لتربير ادعائهم, وهم يستخدمون هذين إن لدى وارثي مخس اإلمام وسه

  املستمسكني يف إثارهتم ألنصارهم ضد املعارضني ملثل هذا اخلمس:
) املحرومون من أخذ ُوِضَع اُخلْمُس ألجل السادة (أي األرشاف من ذرية النبي  −١

  الزكاة, فإن انتفى اخلمس فامذا يفعل الفقراء من السادة?!



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

بطلنا يف كتابينا الزكاة واخلمس هذا االدعاء, وقلنا: إنه ال أساس لتحريم مال ونقول: لقد أ
الزكاة عىل السادة, وعىل أقل تقدير يمكن للفقراء من السادة أن يأخذوا الزكاة من أغنياء 
السادة أي ممَّن ينتمون لعرقهم ذاته; السيام أن أغنياء السادة اليوم ليسوا قليلني وزكاة أمواهلم 

فقراءهم, لكْن ليس زكاة األشياء التسعة فقط بل زكاة مجيع األشياء كام أثبتناه يف تكفي 
  موضعه. 

إن احلوزات العلمية ومؤسسة علامء الدين تستفيد من سهم اإلمام وُتنِْشئ بفضل هذا  −٢
السهم التنظيامت واملؤسسات املختلفة, وهذا من املزايا التي يتمتع هبا مذهب الشيعة, يف حني أن 
بقية الفرق اإلسالمية حمرومون من هذه املزية, ولذلك فإن سائر املذاهب يغبطون الشيعة عىل 
هذا اخلمس ويتمنون أن يكون لدهيم مثله! فلو مل يكن هناك مخس لتالشت تلك احلوزات 

   !واملؤسسات واهناَرت
 بأرباح ونقول: إن هذا االدعاء باطل أيضًا ألنه: لو فرضنا أن أحاديث اخلمس تتعلق فعالً 

املكاسب, فإن نصوص تلك األحاديث ذاهتا تبني أن هذا املال حق لإلمام املعصوم نفسه, فإذا 
ُفِقد أو غاب فال مرصف له; واحلق الذي يريدون إثباته بخمسة أحاديث موضوعة وضعيفة, 

ت عىل أن األئمة وهبوه لشيعتهم. فأيا كان األمر, فإن َلْته ثالثون حديًثا نصَّ أخذ هذا  قد حلَّ
اخلمس وأكله ظلٌم وأكل للامل بالباطل. ورجال الدين الشيعة (إن كان يف اإلسالم يشء اسمه 
رجال الدين) مل يكونوا يف أي وقت من األوقات مرتبطني بسهم اإلمام ومل يكن وجود وتربية 

الذين ظهروا علامء الدين الشيعة متوقًفا أبًدا عىل الترصف يف اخلمس. والعلامء املشاهري والكبار 
بني الشيعة قبل البدء بأكل سهم اإلمام, كانوا أفضل وأتقى وأزهد وأعلم من العلامء الذين 

  تربَّوا بفضل االرتزاق باخلمس وسهم اإلمام!
ابن «و» الصدوق الثاين«و» الصدوق األول«و» ابن الوليد القمي«ظهر  ‡بعد األئمة 

الذين كانوا من متقدمي » سالر«و» لطويسالشيخ ا«و» الشيخ املفيد«و» ابن جنيد«و» عقيل
علامء الشيعة وكانوا مجيعًا من القائلني بتحليل أئمة الشيعة للخمس, ومل يستهلكوا من هذا 
اخلمس دينارًا واحدًا! وليت شعري يف أي مؤسسة ومدرسة معَتِمدة عىل اخلمس تربَّى وتعلَّم 
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احليل واملقدس األردبييل واملحقق املحقق احليل واخلواجة نصري الدين الطويس والعالمة 
القائلني بشكل −السبزواري واملال حمسن الفيض الكاشاين والشيخ القطيفي والشيخ البحراين 

?! هل نجد − عام بسقوط اخلمس وسهم اإلمام والذين مل يلوثوا أيدهيم أبدًا بأخذه واألكل منه 
جالء? نعم منذ أن بدأ استهالك األاليوم رجًال واحدًا مثل أولئك بني العلامء اآلكلني للخمس 

سهم اإلمام بغري وجه حق مل يعد باإلمكان العثور حتى عىل عامل واحد بمستوى زهد وتقوى 
  أولئك األجالء, وال عىل عاملٍ له مثل مؤلفاهتم ومصنفاهتم الغزيرة والكثرية, أبًدا أبًدا!

حدهم يعيش ثامنني أو إن بعض آكيل اخلمس هؤالء حمرومون من بركة العمر إىل حد أن أ
تسعني عاًما وال يصل إىل درجة املرجعية التامة واملطلقة, وال يرتك ورائه أي تأليف أو أثر! وإن 
ترك بعضهم أحياًنا رسالًة صغريًة فنجد أن أعواهنم هم الذين كتبوها هلم وأما دورهم فاقترص 

  عىل ختم الرسالة بخامتهم احلاوي السمهم!!
كوهنا بعد رحيلهم هي أبنية باسم املسجد أو املدرسة أو املكتبة أو... نعم, اآلثار التي يرت

والتي اشرتى مواد بنائها آخرون وبناها أشخاص وأخذوا املال من هذا وأعطوا لذاك دون أن 
يعلم بذلك سوى السيد وحده (أي املرجع)! ومثل هذا العمل قد قام به كثري من امللوك 

ين اآلخرين ح   تى لو كانوا أميني, وتركوه ذكرى حسنة عنهم بعد وفاهتم! واملحسنني اخلريِّ
ويفتخر هؤالء املشايخ بامتالكهم ملثل هذه امليزانية املالية التي تفيدهم يف إجياد املؤسسات! 
  فعلينا أن نرى أي نقص تعاين منه مراكز تدريس العلوم الدينية لدى غري الشيعة املحرومون 

مس, من ناحية تربية طالب العلوم الدينية وتنشئتهم?! من هذا اخل −عىل حد قول الشيعة−
مثًال أيُّ علامٍء قدمتهم جامعة األزهر يف مرص للمجتمع, رغم أهنا ال متلك سهم اإلمام 
واخلمس, وأيُّ علامٍء قدمتهم هذه احلوزات الدينية الشيعية?! ما هي النشاطات الدعوية يف 

جلامعات الُسنِّية ودعاهتا, وما النشاطات اخلارج والداخل التي يقوم هبا طالب تلك ا
والفعاليات التي يقوم هبا خرجيو احلوزات العلمية الشيعية?! هل اآلثار العلمية والعملية 
لطالب املذاهب األخرى يف التأليف والتصنيف وإدخال الكفار يف اإلسالم أكثر أم آثار خرجيي 

تقالل االقتصادي?! إن أفضل طالب باالس −عىل حد قوهلم−احلوزات الشيعية التي تتمتع 
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احلوزات الدينية للشيعة اليوم هم الذين يستطيعون قراءة آثار ومؤلفات علامء أهل السنة اليوم 
ويرتمجوهنا إىل الفارسية! وهم عىل كل حال قلة من األشخاص ال أكثر! وإال فإننا ال نجد 

ًفا فاضًال وكاتبًا جديًرا كُكتَّاب جامعات أهل السن ة يف مجيع حوزات العلوم الدينية لدى مؤلِّ
الشيعة اليوم. ولعل وجود هذا املصدر املايل الذي ال حرص له وال حساب بأيدي علامء الدين 
الشيعة اليوم والذي جيذب إىل احلوزات أفراًدا ممن ال يستطيعون أن جيدوا يف مدهنم أو قراهم 

ألخرى ال يملكون العلم الالزم أي عمل آخر وال أن يامرسوا أي نشاط آخر; ومن اجلهة ا
لشغل مناصب ووظائف حكومية أو خاصة, فيأتون إىل مدارس طالب الرشيعة هذه وينفقون 
ة  عون مقاَم حجَّ فيها عدة سنوات من عمرهم بال فائدة, ثم يلبسون العباءة والِعاممة, وعندئٍذ يدَّ

املطلق, وعندئٍذ يفعلون اإلسالم ويصعدون يف مقاماهتم حتى الوصول إىل مقام حاكم الرشع 
  كل ما يرغبون به!

وعىل كل حال, نحن لسنا بخالء بامل الناس, فاألمر مرتوك لكم بينكم وبني الناس, فإن 
أحب الناس أن يعطوكم من أمواهلم فال اعرتاض لنا عىل ذلك, ولكننا نقول: ال تنِسبوا هذه 

فعنا إىل كتابة هذه املؤلفات ليس سوى النسبة الظاملة لإلسالم ولنبيه الكريم! ويشهد اهللا أن دا
. أما أنتم فلكم أن الدفاع عن مكانة اإلسالم وإزالة هذه التهمة عن نبي اإلسالم الكريم 

تتصوروا وتظنوا بنا ما تشاؤون أو تفعلوا ما بوسعكم ضّدنا من اهتام وشتم وحتريض للعوام 
  لنا سوى اهللا, عليه توكلنا وإليه ُننِيب. علينا, لعلكم تصلون بالنهاية هلدفكم, أما نحن فال ملجأ 

وفيام ييل رّدنا عىل ُكَتيٍِّب ألَّفه أحد أفضل فضالء احلوزة العلمية يف قم اليوم يف الرّد عىل 
كتابنا اخلمس َوَطَبَع منه مخسَة آالف نسخة, ونقدمه لقرائنا الكرام فأقرأوه واحكموا بأنفسكم 

  فيام بيننا وبني صاحب الرّد.  بالوجدان واإلنصاف بينكم وبني اهللا,
  هـ.ق١٣٩٧رمضان املبارك  ٢٣

  قرية ديزجيان/ قم
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني
انترشت يف هذه األيام رابع رسالة ُكتَِبْت يف الرّد عىل كتابنا اخلُمس (شهر رمضان عام 

رش الدينية يف إيران هـ.ق.) وقامت بنرشها أكرب مؤسسة تبليغية وَدَعوية وأكثر دور الن١٣٩٧
نًرشا للكتب, وهي رسالة كتبها كاتب أو عدة ُكّتاب, والكاتب هو من أغزر الكتاب الدينيني يف 

  مدينة قم تأليفًا ونرشًا للكتب.
ابتدأ هذا الُكَتيِّب (أو حسب ادعاء ُكّتابه: الكتاب ضمن الُكَتيِّب) الذي محل عنوان: 

لذي أّلفه الشيخ نارص مكارم الشريازي وأعوانه) (وا» اخلمس دعامة استقالل بيت املال«
ومن »! لِنُْبطِل مفعول السموم التي يبثها نارشو النفاق واالختالف«بعنواٍن هجومي هو: 

الواضح من هذا العنوان أي نفسية وأي قصد أقدم هبام ُكتَّاب هذا الُكَتيِّب عىل تأليفه والدخول 
  ?!هل من مبارزصوت:  يف حلبة الرصاع ولسان حاهلم ينادي بأعىل

ح أّن مخسًة من العلامء  تعاونوا عىل جتميع مضامني هذا  −عىل األقل  −ينبغي أن نوضِّ
الُكَتيِّب, كام اعرتف بذلك األستاذ القدير! ولكننا نقطع بأن عدَد َمْن شاَرَك يف حترير هذا 

زة التأليف م ومعجالُكَتيِّب هم أكثر من مخسة أشخاص ولعل هذا البحث واجلدال العظي
(!) إنام ظهرت يف عامل الوجود عىل مدى عدة سنوات ثم قوي الُكَتيِّب واالستدالل هذه

َخب!   تدرجييًا حتى وضع أقدامه يف ميدان املواجهة والرصاع هبذه القوة والصَّ
  بعد ذلك العنوان كتب أصحاب الرّد يقولون:



 

لكْن ينبغي أن يكون هؤالء السادة قد علموا وفهموا حتى اآلن أنه لو كان هدف مؤلف 
موم, فال يمكن القضاء عىل كائن حي يتمتع بحياة كاملة من خالل كتاب اخلمس هو بث الس

حسب  − بّث سّم قليل; ولو كان هناك بناء حمكم البنيان وذو أساس راسخ وقوّي وكان 
بناًء إهليا, فال يمكن ألي إنسان أن هيدمه ولو خالل قرون من الزمن, فام بالك أن  −اّدعائكم 
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الذي يمكن هدمه هبذه املدة القصرية (أي بقراءة رسيعة لكتاب هيدمه يف بضع ثواٍن! أما البناء 
اُسُه عليه بشكل  اخلمس) فال ريب أّنه بناء ضعيف البنيان ومهزوز وحيتاج إىل أن حيافظ ُحرَّ
مستمر ومتواصل وال بد من املحافظة عليه بإغامض العني وبأنواع احليل والشعوذة. نحن نتفق 

كتاب مثل كتاب اخلمس يشبه بث السموم, ولكنني لكوين ابن مع السادة يف قوهلم: إن تأليف 
فالح أعلم أن رش السموم (املبيدات) إنام هيدف عادًة لدفع اآلفات والقضاء عىل احلرشات 
الضارة التي تؤذي الزرع والنباتات. فال بد أن يكون لبث السم هذا (حسب قولكم) الفائدة 

  ذاهتا حلديقة اإلسالم ومزرعته!
  تبو الرد قوهلم:ويواصل كا



 

اخلمس اخلاص باإلمامية إىل اإلسالم ظلًام لكن الكاتبِني غري املنصِفني ينِسبون وضع قانون 
وزوًرا, إْذ ال يوجد يف اإلسالم الصحيح مثل هذا اخلمس أبًدا كام تتضح هذه احلقيقة عىل 

  أفضل وجه بعد قراءة الكتاب احلارض.
  ثم يقول مؤلفو الرّد:


 

لكنني أتصّور أن كتابة مثل ُكَتيِّب الرد هذا الذي هدف صاحبه أو أصحابه إىل رفع مستوى 
وعي الناس ومعرفتهم بأحكام اإلسالم! لربام يؤدي إىل سعي ُقّرائه إىل احلصول عىل كتاب 

يصعب احلصول عليه جدًا يف الظروف احلالية بسبب املوانع والعوائق التي اخلمس الذي 
يضعوهنا يف هذا السبيل, وعندئٍذ سترشق فعًال شمس العلم واملعرفة احلقيقية عىل نحو ال 

  يصبُّ يف صاحلكم وستختفي خفافيش األوهام والتلفيقات التي تعيش يف ظّلكم!
م قّرروا كتابة ُكَتيِّب خمترص ومضغوط ولكنه كتاب ثم أخذ كاتبو الرد ُيبّينون عزمهم وأهن
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حمسوب ومنطقي متامًا (وسيظهر مقدار منطقهم من هذا الُكَتيِّب!) وسينرشونه بأعداد كبرية 
لتوعية عامة الناس, لذا قاموا بطباعة مخسة آالف نسخة من هذا الُكَتيِّب ونرشها. ونحن عىل 

ذلك بكثري ألهنم يمتلكون كل يشء ويترصفون يف يقني أن لدهيم إمكانيات وقدرات أكثر من 
  أموال طائلة.

ألف دافع للخمس سوى عرشة أشخاص يعلمون أن  مائةولألسف ال يوجد من بني كل 
هناك كتاب ُألَِّف باسم اخلمس! وسيبقى أغلب الناس جاهلني هبذا الكتاب طاملا بقيت هذه 

وملا كنا عىل علم جيد بزماننا وبأهل هذا  العوائق واملوانع التي يضعوهنا أمام طباعته ونرشه.
أن يأيت يوم يدرك فيه  −خالفًا الّهتام ُكّتاب هذا الرد وسوء ظنهم  −الزمان, فإننا ال نصدق أبدًا 

هذا الشعب املظلوم املصاب بكابوس الغفلة واجلهل والذي يعيش يف ظلامت الشبهات 
وأنتم مرتاحو البال,  الوضع الراهن عىلأهيا السادة  فاستمرواواخلرافات, حقائق الدين. 

أخذ اخلمس من اجلاهلني; وإن كنتم راغبني ببقاء احلال عىل ما هو عليه فال داعي  واصلوا عىلو
ألنه إن كان هناك طريق لتوعية الناس إىل هذه  ,عناء كتابة مثل هذه الُكَتيِّباتأن تتجشموا 

ريق ليس سوى هذه الُكَتيِّبات ذاهتا التي الطالسم والسحر الذي أبقاهم يف الغفلة فإن هذا الط
تنترش بكل حرية وبال أية عوائق وبأعداد هائلة, ألنه ممن املمكن هلذا اجلدال والضوضاء أن 
يدفع الناس إىل تقيص األمر والبحث عن حقيقته ولسان حاهلم يقول لعل وراء هذا األمر 

نياتكم السيئة  −دون قصٍد منكم  −  خدعة?! ويف النهاية سيكتشفون من خالل هذه الُكَتيِّبات
ُيۡرُِبوَن ُبُيوَتُهم ﴿وسعيكم وراء مصاحلكم, وهبا ستخربون بنيانكم املتزلزل بأيديكم: 

بَۡصٰرِ 
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ واْ َيٰٓ يِۡدي ٱلُۡمۡؤِمنَِي فَٱۡعَتِبُ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
  .]٢[احلرش:  ﴾بِأ

  املوضوع وقالوا: بعد تلك املقدمات بدأ كاتبوا الرد بالدخول يف أصل
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إن ُكّتاَب الرّد ذوي االطالع الكبري! كتبوا هذه الفقرة يف الرد عىل شخص قد كتب كتابًا 
أوضح وأكثر تفصيًال واستدالالً من مجيع ما كتبه غريه من املؤلفني » احلكومة يف اإلسالم«حول 

لكتاب اإلسالميني املعارصين. وهو كتاب جعله أحد جمتهدي احلوزة العلمية األجالء يف وا
من مصادره يف  ,قم, الذي يعيش حاليًا يف السجن وراء القضبان بسبب نشاطاته السياسية

  التدريس وكان يدّرسه لطالبه الفضالء بوصفه رشحًا لنظرية احلكم يف اإلسالم!
ليم اقتصادية رفيعة جدا, لكن املنتفعني وّجتار الدين يف عامل نعم! لإلسالم برامج وتعا

وها عىل نحٍو يصبُّ يف صاحلهم, ومن ذلك قوهلم بترشيع ذلك اخلُمس الناشئ من  التشيع فرسَّ
  .‡تفسريهم بالرأي آلياٍت من القرآن وبعض األحاديث الباقية عن أئمة أهل البيت 

املال يف اإلسالم فقالوا: ثم أخذ أصحاب الرّد يرشحون مصادر بيت 

 
 
 
 
 
 

وأقول: حقا إن جهل هؤالء السادة بتاريخ اإلسالم ليدعو إىل غاية الَعَجب! ألنه عندما َقِدم 
إىل املدينة مل يكن أليٍّ من هذه األموال أيُّ وجود; ألن األمر بأخذ الزكاة إنام  نبيُّ اإلسالم 

الثانية للهجرة, نزل يف السنة التاسعة للهجرة, كام أن أخذ مخس غنائم احلرب بدأ منذ السنة 
واألنفال واخلراج واجلزية ُوِجَدْت فيام بعد! وإن كان قصد ُكتَّاب الرّد بيان مجيع مصادر بيت 

                                                 
. يشري املؤلف إىل آية اهللا العظمى حسني عيل املنتظري الذي كان مسجونًا يف سجون حكومة الشاه البهلوي, ١

يساعده تومان ملا سمع بتأليفه لكتابه اخلمس ل ١٠٠وقد أرسل الشيخ املنتظري إىل األستاذ قلمداران مبلغ 
 )حنيفيف طباعته. (
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فام  ٤٥٩(ص  الزكاةاملال اإلسالمي, فهي أكثر مما ذكروه بكثري, كام رشحنا ذلك يف كتابنا 
بحيلة −امل بعد). لكْن ليس هذا هو قصد كاتبي الرد بل قصدهم إدراج ذلك اخلُمس الش

ضمن قائمة مصادر بيت املال خطًأ وزوًرا! يف حني أنه مل يكن ملثل ذلك اخلُمس أي  − وبراعة 
  , بني مسلمي صدر اإلسالم! صوال كان له أي أثر بعد النبي وجود زمن رسول اهللا 

[يف حني أن هذا اإلشكال «ثم كتبوا يف موضع آخر من ردهم يقولون: 
ملسلمني بل كل عقالء الدنيا]يشكله مجيع ا


÷







 .«......  

أنفسهم, كي نرى  هذه اجلمل كتبها مؤلِّفو ُكَتيِّب الرّد أنفُسُهم عىل سبيل اإلشكال عىل
دالئلهم يف الرّد عىل هذا اإلشكال, وكيف سيتمكنون من اإلجابة عنه? وقبل أن يبدأ أصحاب 

وجهوا فيها اهتامات » دافع املنتقدين«الرد باإلجابة عن هذا اإلشكال بدؤوا فقرة عنواهنا: 
هم بحسِّ  − اخلمس, ورأوا  لِلَّذين بينوا يف كتاباهتم عدم وجوب التقليد وعدم وجوب

  أن دافعهم هو ما يأيت: −السيايس
» 
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.«  

رون أن الدافع هلؤالء الذين يبثون كام قلنا, هذه الفكرة ظن يسء و هتمة فاحشة عندما ُيصوَّ
ة, وكام تعلمون أنفسكم, مسألة التقليد السموم (عىل حد قوهلم) هو يشء آخر غري احلميَّة الديني

ومسألة اخلمس كالمها من اخرتاعات املبتدعني واملخرتعني ألمور دينية ال عالقة هلا باإلسالم 
  احلقيقي بل اإلسالم منها براء.

ومن اجلدير بالذكر أن االعرتاض عىل موضوع التقليد له سابقة قديمة جدا و واضحة يف 
التقليد هبذه الصورة املزدهرة واحلرصية التي هو عليها اليوم إال يف مذهب الشيعة, ومل يظهر 

القرنني األخريين فقط, يف حني أنه عند بدء نشأة هذا املذهب كان أتباعه يف زمن أئمة أهل 
ناًدا إىل ما يروونه هلم عن يرجعون إليهم ويأخذون عنهم مسائل دينهم است ‡البيت 
نون يرجعون إىل أخبار وأحاديث أهل البيت. وكان معظم , وبعد ذلك كان املؤماهللا  رسول

علامء اإلسالم وفقهائه أخباريني, حسب االصطالح, وما يزال بعض أصحاب هذا املرشب 
وقد ألفوا كتًبا ورسائل عديدة يف ذّم الفقهاء من أهل الرأي  − قليًال أو كثًريا  − موجودون حاليا 

الصطالح, الذين عددهم أكثر بكثري! وهذه البدعة والفتوى, أي الفقهاء األصوليني, حسب ا
(إبداء الرأي والفتوى) إنام ظهرت ِمْن ِقَبِل أشخاص من غري أهل البيت, أي هي من ُخمرتعات 
خمالفي الشيعة الذين ليس مل تكن لدهيم املصادر الغنية ألحاديث وأخبار أهل البيت, فكانوا 

والظن والقياس واالستحسان, وهذا يعرفه كل  يفتون الناس ويستنبطون أحكام الرشع بالرأي
من له إملام بكيفية انتشار أحكام اإلسالم ومسرية الفقه اإلسالمي. كام أنه من الواضح متاًما أنه 
عندما ال يكون القرآن الكريم كافًيا لبيان أحكام اإلسالم مجيعها, فوجوب االحتياط يقيض 

صحيحة, ال إىل رأي هذا العامل وذاك, وظنه وقياسه بلزوم الرجوع إىل أخبار أهل بيت القرآن ال
  واستحسانه.

‡«ولعل اإلشكال اآليت ُيطرح هنا وهو: 
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.«  
لكن هذا االدعاء الذي ُيساق للهروب من الواقع غري مقبول أبًدا. إن مثل هذا العمل الذي 
ُأشَري إليه مل يُقم به علامء الشيعة خالل األربعة عرش قرًنا املاضية بشكٍل مجاعيٍّ أي من خالل 

هكذا فعل األصوليون جملس فقهي, وحتى األخباريون أنفسهم ذهب كل واحد منهم مذهًبا, و
, إْذ مل يكونوا سوى مقلدين للقدماء يف هذا املجال! وال يمكن »الزكاة«أيًضا, كام بيَّنا يف كتاب 

  هؤالء جمتهدين. أمثالأبًدا أن نسمي 
«أما قوهلم: 

« فنحن ,
نؤيد صحة هذا االّدعاء متاًما, لكننا نسأل: هل هؤالء الكتَّاب البارزون, ونخبة جمتمع علامء 
الدين اليوم, مستعدون لتصديق مسألة واحدة واضحة ومعلومة يفهمها كل إنسان? وهي أنه 

تمع الشيعة اليوم, من حيث معرفتهم باألمور الدينية وتعاليم رغم كل هذه املراتب, فإن جم
الدين الصحيحة, أكثر ختّلًفا وجهًال من مجيع املجتمعات اإلسالمية األخرى, بل من مجيع 
املجتمعات البرشية! بل ليس لدهيم معرفة واطالع صحيح عىل أي عقيدة من عقائد اإلسالم 

مور املعنوية والعقائد أفقر املجتمعات البرشية. األساسية, ويشكلون من حيث الثقافة واأل
وليس يف مذهب الشيعة احلايل ما يمكنه أن ينتشل الشيعة من هذا االنحطاط والتخلف; ألن 
كل ما لدهيم هو املدائح وقراءة املراثي وإقامة املآتم ولطم الصدور ورضب الرؤوس بالسيوف 

ألرضحة كوسيلة للتدخل عىل أصحاهبا ورضب الظهور بالسالسل, وعقد قطع األقمشة عىل ا
وطلب قضاء احلاجات منهم, والرتدُّد الدائم عىل املشاهد والقبور, وقراءة أدعية مثل دعاء 

  الندبة والتوسل... الخ, مما ال وجود له يف تعاليم اإلسالم الصحيحة عىل اإلطالق. 
من مجيع الشعوب  احضاري إن املسلم الذي ينبغي أن يكون أكثر علًام وشجاعًة وسخاًء و

األخرى وأن يكون اجتامعيا أكثر منها, هو اآلن مع األسف يف النقطة املقابلة لكل هذه الفضائل 
والصفات. ألن هذه الصفات إنام توجد يف أفراد جمتمع ينترش فيه العلم والتعليم عىل نحو 

ؤسسات علمية الوجوب, ويرتبى فيه أفراد املجتمع عىل أيدي أشخاص علامء وشجعان يف م
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منظمة; فيصبحون نتيجة ذلك قادرين عىل العمل والسعي وكسب دخل كاف, ويعيشون يف 
م فيها القوانني واألحكام. ولكن لسوء احلظ, ال يوجد مثل هذا الوضع والكيفية لدى  بيئة ُحتَرتَ
أفراد الشيعة وجمتمعهم! ألن امتالك مجيع هذه الصفات, بحاجة إىل حكومة ومؤسسات كي 

م برتبية مثل هؤالء األفراد واملجتمع. ولكن ماذا نعمل إذا كانت الزعامة الروحية تقو
للمجتمعات الشيعية يدعيها أفراد ويقوم هبا أشخاص, رغم نفوذهم االجتامعي العميق, ال 
يرون رضورًة لتشكيل حكومة قوية قادرة, بل يعتربون ذلك أمرًا حمرًما ويربطون هذا األمر 

عصوم املنصوص عليه من السامء فقط! وإن قالوا اليوم عىل إثر ضغط الرأي بظهور اإلمام امل
العام أنه نعم! البد من إقامة حكومة إسالمية, فإن كل واحد منهم يعترب نفسه جديًرا برئاستها 
رغم عدم أهليته هلذا األمر عىل اإلطالق, ولذلك يطلقون عىل أنفسهم لقب حاكم الرشع! يف 

بجغرافيا البلد الذي يسكنون فيه وال بحاجاته, بل هم عاجزون حتى عن  حني أهنم ال علم هلم
 إدارة أرسهم, وليس هلم أدنى التفات واهتامم باألمور االقتصادية أو الصحية أو االجتامعية...

  إلخ.
نحن نرى بالطبع ونصدق أن هذا الشعب املسكني والتائه يرجع يف أموره الدينية إىل هؤالء 

بفتاواهم وأوامرهم. ولكن أي أوامر وفتاوى يعطون هلؤالء الناس!? ما من املجتهدين ويعمل 
أو  األحوطيشء سوى رسالة عملية كتب نصها املاضون من قبلهم ثم أضافوا هم بعض كلامت 

إىل بعض حمتوياهتا, وال تتضمن تلك الرسائل العملية سوى ذكر قائمة النجاسات  األقوى
حكام األموات والتيمم والوضوء و.... يف حني أن حكم واملطهرات وأحكام غسل اجلنابة وأ

هذه املسائل قد تم بيانه ورشحه منذ صدر اإلسالم عىل أفضل نحو, وال يقوم هؤالء املراجع 
إال ببيانه بصورة منسوخة وناقصة, لذلك فوجود هذه الرسائل وُكتَّاهبا وعدمه ال يؤثر شيًئا يف 

  التقدم العلمي والعميل للناس!
ُأِخَذت رسائل التقليد من هذا الشعب فام هو الرضر الذي سيصيب املجتمع  نعم لو

عندئذ?! ولو طبَّق الناس فتاواهم تطبيًقا تاما, فام هو الرقي والتقدم الذي سينالونه? هل سيتم 
  إحياء عظمة اإلسالم وجتديد جمده وشوكته إذا اّتبع الناس حمتويات رسائل توضيح املسائل 
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اتباًعا دقيًقا? إن نظرة إىل  −لة جهد عدة آالف من املعممني املدعني لالجتهاد التي هي حصي −
الوضع احلايل ملجتمع الشيعة وزعامئهم يوضح لنا حقائق كثرية, لكن األمر حيتاج إىل عقٍل 
يعمل وذهٍن يفكر! إن مدرسة الشيعة احلالية تفتقد إىل القدرة عىل خلق حركة وتقدم يف 

نها من مواصلة احلياة السياسية املجتمع, ألهنا ال  متلك أي عامل من العوامل التي ُمتكِّ
واالقتصادية واالجتامعية! فالزعامة الروحية ملثل هذا املجتمع ال متنح أحًدا قيمًة وال افتخاًرا. 
إن مدرسة الشيعة اليوم ليس هلا أي نصيب من مجيع أوامر اإلسالم وأحكامه وقوانينه وفرائضه 

اة األفراد واجلامعات والتي كانت قد أوصلت اجلاهلني املتخلفني يف عرص التي تتضمن حي
اجلاهلية إىل أعىل درجات املجد والعظمة, بل ال متلك سوى جمموعة من العقائد والعادات 
والسنن والبدع التي يمكننا القول إن اإلسالم إن مل يكن حيارهبا فإنه عىل أقل تقدير ال يوافق 

ذلل واخلضوع املفرط جتاه األولياء والصاحلني, واالهتامم الشديد بتعمري عليها. وذلك مثل الت
قبورهم وتزيينها, والتوسل والتعبد بأدعية وزيارات موضوعة, وبذل األموال واألوقاف عىل 
قبور األموات ممن ُيعَرف وال ُيعَرف, واالحتفاء, الذي ال طائل حتته, بأيام والدة ووفاة أولئك 

ني, واالحتفال يف تلك األيام أو إقامة املآتم غري املرشوعة فيها; وتربية األولياء والصاحل
املتسولني والكساىل بأشكال خمتلفة و... وترشيع مخس اإلمام وسهمه, وطرق حتليل احلرام 

  وأخذ الربا بام يسمونه اصطالًحا باحليل الرشعية وأمثال ذلك.
ون يف ظالل اجلهل وظلامت التعصب, إن مثل هذه املدرسة, ستستمر طاملا بقي الناس يعيش

ولكن لن تبقى هكذا لألبد! فإن ُوِجد َمن يعرتض عىل ادعاءاتكم أو عىل مراجع التقليد 
اآلخرين, فسبب ذلك هو هذه األوضاع الظاهرة التي ال يمكن كتامهنا, كظهور الشمس يف 

  رابعة النهار. 
جياد هذه املدرسة, هو ُهتمة لدين أما موضوع اخلمس, فعالوة عىل أنه بحد ذاته من أسباب إ

سه, ألنه يأمر الناس بوقف ودفع مخس األموال املوجودة يف األرض  اإلسالم املقدس وملؤسِّ
والناجتة عن أتعاب وعناء مليارات البرش ومخس كل الثروات املوجودة فوق األرض وحتتها إىل 

لنبي فقط, الذي كان يؤكد عىل أقربائه وذريته? مع أن طرح مثل هذا االدعاء ُيستبعد ليس من ا
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 أن أجره عىل اهللا وال يسأل أحًدا أجًرا, بل ُيستبعد حتى من املجانني. إن النبّي األكرم 
 −التي كان دافعوها من األغنياء−الذي مل يكن مستعدًا أن ُيعَطى ديناٌر واحٌد من مال الزكاة 
بالفخار واملثرية لإلعجاب لقمًة من  ألحد أفراد عائلته وأقربائه, ومل يأكل طول حياته املليئة

أموال الزكاة, ومل يسمح ألهل بيته وزوجاته الطاهرات باالستفادة من فلس منها, كيف يمكنه 
أن يرشع اخلمس الذي ُيؤخذ من أموال مجيع املسلمني ويأمر بإعطائه ألقربائه وذريته? وهو 

َخذ من كل محال وعامل نظافة ُيؤ −طبقًا لفقهاء الشيعة يف هذا الزمن −ذلك اخلمس الذي 
وحطاٍب وعجوز تغزل اخليوط وتنسجها, فإذا كسب أمثال هؤالء بعرق جبينهم وكد يمينهم 

جدهم  مخسة رياالت فعليهم أن ُيعطوا فوًرا مخَسها ألبناء بني هاشم الذين كان رسول اهللا 
روا دفع هذا اخلمس حتى آ   خر السنة!ألبيهم! كل ما يف األمر أن هلم احلق أن يؤخِّ

عن الربامج العلمية والدعوية  ١٧و ١٦و ١٥يتحدث ُكتَّاب هذه الرسالة يف الصفحات 
التبليغية لعاَمل التشيُّع التي ُتدار بواسطة اخلُمس بقدر كبري من احلامس واالنفعال جيعلك ترى 
وكأن شخًصا يدعي اجلامل يف مدينة العميان! يف حني أن وضع مبلغي الشيعة أوضح من أن 

«حيتاج إىل بيان. ويقول كّتاب الرسالة: 
 
.«  

ِقرُّ متاًما بِـُحسِن حتقق االستقالل االقتصادي, كام نقر بأن مؤسسة علامء الدين أجل, نحن نُ 
من أهل السنة ال متلك مثل هذا الدخل, لكننا نقول: أوالً: أي صيغة لرجال الدين يف دين 
سات ومنظَّامت عىل نحو كذا وكذا?! إن كان املقصود حتصيل  اإلسالم حتى حيتاجوا إىل مؤسَّ

ا األمر واجب عىل كل مسلم بقدر استطاعته, وإن كان هذا األمر حيتاج إىل العلم فإن هذ
مؤسسات ومنظَّامت فإن من واجب احلكومة اإلسالمية أن تبادر إىل إنشائها, وال جيوز 
ملجموعة أو فرقة أن تقوم بإنشاء مؤسسات, وتنشئ دولة داخل الدولة واحلكومة اإلسالمية! 

إذ كانت الدولة اإلسالمية تبادر إىل تأمني مجيع حاجاهتا. ثانًيا:  كام كان األمر يف صدر اإلسالم
اليوم وقد امتلكت مؤسسة رجال الدين الشيعة مثل هذا االستقالل املايل, وعىل حد قولكم 
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حتقق هلا هذا االستقالل بنحو جيد يف حني مل َمتِْلك مؤسسة رجال الدين من أهل السنة مثل هذه 
 − بينكم وبني اهللا−ا (بل مل يكن هلا استقالل حتى تفقده), فتعالوا املؤسسات وفقدت استقالهل

لنحكم هل حصيلة جهود مؤسسة علامء الدين من أهل السنة أكثر أم حصيلة جهود علامء 
الدين الشيعة? إن كّتاب أهل السنة ودعاهتم أكثر تدريًبا وخربة وشمولية يف التفكري من كتاب 

ين تشكلون أنتم (كتاب رسالة الرد هذه) نموذًجا بارزًا هلم. علامء الدين الشيعة ودعاهتم الذ
هل هذه األعداد الكبرية من الناس التي تعتنق اإلسالم يف أطراف الدنيا وأكنافها, اعتنقت 
اإلسالم بفضل دعوة أهل السنة وتبليغهم وكتاباهتم أم بفضل دعوتكم وتبليغكم وكتاباتكم? 

ل ما يملكونه من هذه املؤسسات والتنظيامت املستقلة هل علامء الدين الشيعة استطاعوا بك
ُفوا أنفسهم للدنيا ال بل ألهل السنة املسلمني?! بالطبع ال!  قلنا: جيب أن  والدخل اهلائل أن ُيَعرِّ
توضع كل هذه األمور أمام حكم العقل السليم, ذلك العقل الذي من آثاره احلياء والتأثر! 

إلمام وإنفاقه ِمْن ِقَبِل املتدربني واملتعلمني يف احلوزات نحن نقول: إن أخذ اخلمس وسهم ا
العلمية, عمره أقل من قرنني. فباهللا عليكم, هل كان يظهر بني الشيعة يف احلوزات العلمية 
أشخاص عظامء وعلامء كبار وبارزون يف تلك األيام التي مل تكن تؤخذ فيها تلك األموال 

صل اليوم, أكثر, أم اليوم الذي أصبح فيه ملؤسسة علامء والوجوه الرشعية وال ُتنَْفُق كام حي
  الشيعة هذا االستقالل والتنظيامت عىل حد قولكم? إن اإلجابة عن هذا السؤال واضحة.

«يقول كّتاب الرسالة: 





 .«[!!كذبة هبذا احلجم]  

إن ما نشاهده من هذه املنشآت الدينية املختلفة يف احلوزة العلمية يف قم عبارة عن بضعة 
مساجد ومكتبة أو مكتبتني وبضعة مدارس دينية للطالب, ولكن ما هي حصيلة هذه املنشآت 
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! مسجٌد ال مصلُّون فيه, ومكتبٌة ال ُقّراء فيها, ومدرسٌة إن كان هناك فيها درس فهي وثمراهتا?
دروس ال تفيد زماننا الذي نعيش فيه!! أما ذلك العامل الكبري من أهل السنة الذي ُأصيب 
بالتعجب والدهشة, فله احلق يف ذلك ألنه ما من عامل صغري يصدق أنه يوجد يف اإلسالم مثل 

وسهم اإلمام فام بالك بعامل كبري! أما قولكم: إنه عندما عاد إىل وطنه أراد أن هذا اخلمس 
يؤّسس ملوضوع اخلمس, فإن كان ذلك حقًا فليذهب برغبته تلك إىل القرب! ألنه من الصعب 

سنة من عمر اإلسالم, أن يبتدع اإلنسان مثل هذه البدعة يف  ١٤٠٠جدًا, بعد ميض أكثر من 
مع أهل السنة! وال يمكن لشيخ سنّي أبدًا أن يأخذ سهم إمام الشيعة من الدين السيام يف جمت

  أهل السنة! إن هذه احلذاقة خاصة بماليل الشيعة يف هذا العرص.
«وكتبوا أيضًا:  

.«  
حن لسنا تابعني آلخرين, ولسنا معاندين جلوجني كام تتهموننا طبقًا لعادتكم ونقول: ن

وسريتكم. كل ما نقوله: إنه مل يكن يف دين اإلسالم مثل هذا احلكم وال ينبغي أن يكون, ألنه 
أن ُتفَرض مثل هذه الرضيبة  وصمة عار يف جبني الرشيعة اإلهلية الطاهرة ونبيها الكريم 

حية معينة من الناس. ومل حيصل ذلك أبدًا. أما أنتم فلكم أن تفعلوا ما الظاملة لصالح رش
  تشاؤون.

«ثم كتبوا يقولون: 


.«  

أما قوهلم إن كثريًا من الناس تنبهوا إىل هذه املؤامرة, فأظن أن كاتبي الرد خمطئون وأهنم 
 ,ل اخلمسن مل يكتب أحٌد شيًئا حوخيشون من تنبه الناس بال سبب يدعو إىل ذلك! فحتى اآل

وأول رسالٍة ُكتَِبت قبل بضع سنوات مل يكن مؤلفها (راقم هذه السطور) يقصد أبدًا نرشها بني 
الناس ألنه كان يعلم األوضاع السائدة يف بيئته. ولكن ملا دار نقاٌش بني بعض تالمذة أحد علامء 
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ذ, أصفهان املشهورين والكبار وشيخهم حول موضوع اخلمس, طلب بعض أولئك التالمي
الذين كانوا قد سمعوا بوجود مثل هذه الرسالة يف نقد اخلمس, مني نسخًة منها كي يراها 
شيخهم وقدموها له فعًال واّطلع عليها. عندئذ بدأ تداول تلك النسخة من يد إىل يد وُقِرئت 
نسخٌة أو نسختان منها يف مدن أخرى ثم تم استنساخ عدد من النسخ الضوئية منها, ربام ال يزيد 

نسخة, دون معرفة من املؤلف وال إذن منه, وهبذا ارتعدت قلوب املستفيدين  ائةجمموُعها عن امل
من اخلمس وانطلقت ألسنتهم بالصياح والعويل, ولعلهم حّرضوا بعض ضعاف العقول عىل 

  هتديد مؤلف كتاب اخلمس وإخافته!
ن هذا الشعب أجهل من أن لكننا ُنَطْمِئُن آكيل اخلمس هؤالء ونقول هلم: ال داعي للخوف, فإ

يدرك حقائق اإلسالم أو أن يؤثر فيه كتاٌب أو كتابان من هذا القبيل. أما حديثهم عن الفشل 
ًة ثانيًة أيًضا, ألن اهللا الذي أنزل القرآن يعلم أننا ال  الذريع [ملُِنْكِِري اخلُمس], فإهنم خيطئون مرَّ

ى رضا اهللا وأداء واجبنا كي يرتاح ضمرينا, نبتغي من وراء نرش مثل هذه األبحاث واملقاالت سو
ونحن مدركون جيًدا للمخاطر التي يستتبعها مثل هذا العمل من مجيع النواحي ونوقن تقريًبا 
أننا, عاجًال أم آجًال, لن نتعّرض إىل كل نوع من أنواع الطعن والرضب واالهتام والسباب 

مثاهلم ممن يستفيدون من هذا الكنز الذي والشتائم عىل إثر حتريض هذا النحو من الُكتَّاب وأ
يأتيهم دون عناء, فحسب, بل سنتعرض إىل اهلجوم [املسلَّح] ِمْن ِقَبِل أفراد يشجعهم حكام 
الرشع هؤالء عىل إيذائنا إيذاًء عظيًام أقّله الَقْتل! ونحن نطلب من اهللا دائًام أن يرزقنا سعادة 

بني, ألننا يف الوضع احلايل يستحيل أن ننال الشهادة يف الشهادة يف سبيل الدفاع عن هذا الدين امل
الذي ينبغي أن  − ميادين القتال وجهاد الكفار واملرشكني. ألن قوَل كلمة احلق عند سلطاٍن جائٍر 

نبحث عنه يف زماننا بني حكام الرشع الذين يعتربون أنفسهم حكام اإلسالم وأئمة املسلمني وهم 
أفضُل اجلهاد; ومن ُيْقَتل يف هذا السبيل فهو شهيد يف سبيل  − اممة ال يملكون سوى العباءة والع

اهللا. فنأمل أن ننال هذا الفيض العظيم. هلذا السبب فإننا نجهر باحلق الذي رشح اهللا صدورنا له, 
إن من رصف النظر عن «ألنه ال معنى للتقية يف مثل هذه احلالة, وكام يقول الشاعر سعدي: 

ۡسَتقِيمٖ ﴿» يف قلبه ** فليقل كل ما روحه ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ ُ َيۡهِدي َمن يََشآُء إ َّ وإن مل ننل  ﴾َوٱ
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فيض الشهادة فإننا نكون قد أدينا واجبنا, ونسأل اهللا تعاىل أن يأجرنا عىل ذلك, وكلام زادت 
الصدمات واألذى والتهم, كان األجر أعظم عند اهللا. إذن فنحن قد وصلنا إىل هدفنا, وأوصلنا 

منا إىل من نريد إيصال كالمنا إليه, دون أن نمتلك أي وسيلة أو إمكانيات, والدليل عىل ذلك كال
  كتابة رسائل الرد هذه ونرشها; [فالقول بفشلنا الذريع ال حمل له].

«يقول ُكّتاب الرسالة: 


.«  

ًة واحدًة يف القرآن يكفي ألن القرآن يتعرض لبيان كل ,نعم حكم بمقدار  بيان احلكم مرَّ
ابتالء الناس به وبمقدار ما له من األمهية. فمثًال ملا كانت الصالة يف اإلسالم مهمة نزلت فيها 

; أما ...آية يف القرآن, كام نزلت بشأن احلج قرابة مخس وعرشين آية وكذلك. مائةأكثر من 
ليًال, مل تكن هناك فألن احلرب ال تقع يف حياة املسلمني إال ق − اخلاص بغنائم احلرب  −اخلُمس 

ة واحدة. لكن انظروا إىل هذا اخلُمس ذاته الذي مل  من حاجة لتكرار بيان حكمه أكثر من مرَّ
تأت فيه سوى آية واحدة, وهي خاصة بغنائم احلرب, أي ضجة أحدثه لدى الشيعة? فزعامء 

يت شعري! الشيعة الروحيون يمكنهم بأدنى حجة وُمْسَتْمَسك أن يضيفوا إليه ما يشاؤون! ول
أيُّ آية نزلت حول الوالية التكوينية ووالية األئمة التي يعطون هلا كل هذه األمهية الكربى?! 

دليل من القرآن وال من سنة  وأي آية جاءت بشأن الشفاعة والزيارة?! ليس لدينا أي
حول مرشوعية إقامة مراسم العزاء هذه وقراءة املراثي يف املآتم! لكن يد  اهللا رسول

«بتدعني والوضاعني مطلقة يفعلون كل ما يرغبون به ويقولون حول هذا األمر امل
.«  

رنا اهللا تعاىل يف آية واحدة بأن الكفار ليسوا أولياء لنا بل  نعم, نحن نعلم أنه يكفي أن ُيَذكِّ
لياؤنا هم اهللا ورسوله واملؤمنون, لكن بعض ُكتَّاب الشيعة استخرجوا برباعتهم من هذه أو

  اآلية الوالية التكوينية لألئمة ووصفوهم بأهنم موجدو األرض والسامء!
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«ولالستدالل عىل ما يدعونه, كتب أصحاب الرّد يقولون: 


.«  

ت أتالحظون أي استدالل قوي وحمكم هذا?! ملَّا مل يأت يف القرآن ذكٌر رصيٌح لصالة اآليا
وربام مل حيصل للمسلم أن جتب عليه يف مجيع عمره مثل هذه الصالة, فال مانع أن ال ُيْذَكر حكُم 
اخلمس الشامل الذي حيمل كل هذه األمهية, يف القرآن, فمثله يف ذلك مثل صالة اآليات!! يف 

 حني أن هذا القياس خطأ, ألن لدينا حول صالة اآليات عدة أحاديث مروية عن النبي 
ينا عمل النبي نفسه مما يتفق عىل نقله مجيع املسلمني, أما بشأن اخلمس الشامل فليس لدينا ولد

فيه! ثم أصبح ُكّتاب هذا الرد قضاًة وكتبوا يقولون:  حتى حديث كاذب واحد عن النبي 
»
.«  

َسها  امئةولكن أي ُسنَّة, أهي السنة التي ُوِجَدت بعد ثالث عام من ظهور اإلسالم وأسَّ
  أشخاٌص مثل عيل بن مهزيار وأمثاله من خالل بضع ُمجٍَل أو ُنِسَب تأسيُسها إليهم?! 

قبل  ثم عكف ُكتَّاُب الرسالة عىل بيان املعنى اللغوي للغنيمة, وبام أن هناك كاتب آخر
هؤالء حتّدث بالتفصيل عن كلمة الغنيمة وعالقتها باخلمس وأتى بام أوردته كتب اللغة وكتب 

  يف ذلك رسالة ونرشها, ورددنا عليه, فال نعيد بيان فساد هذا القول.
رنا باملثل املعروف  الغريق «ثم أوردوا معنى كلمة الغنيمة يف رأي مفرسي أهل السنة مما ُيَذكِّ

إذ كلام سعوا جاهدين إلثبات مقصدهم ازدادت فضيحتهم, ألن ». يتشبث بكل حشيش
مفرسي أهل السنة ال يفهمون من تلك الكلمة ال ذلك اخلمس الشامل, وال يعتقدون به 

  أساسًا.
لكلمة الغنيمة حتى وصلوا  جممع البيانثم بدؤوا يذكرون املعنى الذي ذكره صاحب تفسري 

«إىل قوهلم: 
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.«  
لكن هؤالء السادة مل ُيَبيِّنوا لنا أي قول كاذب نسبناه إىل صاحب جممع البيان. لقد أوردنا 

يعة والسنة الكبار الذين قالوا: إن املراد من ذيل كلمة الغنيمة رأي عرشة أشخاص من علامء الش
أيضًا. أما عندما  جممع البيانكلمة الغنيمة يف اآلية الكريمة غنائم احلرب, وأوردنا قول صاحب 

بدأ األخري قوله (ويقول الشيعة:....), أفال نعلم نحن أو قراؤنا ما هو قول الشيعة يف هذا 
أيه الشخيص يف هذا األمر? إننا نقبل بكالمه طاملا ور جممع البيانالباب حتى ننقل قول صاحب 

كان يتكلم كالمًا صحيًحا ومنطقيا, أما عندما ينحرف فإن كالمه متعلق به وال خيصنا, ونحن 
  نستفيد من كالمه بام ُيثبت ما نقوله.

لو كان لكم نصيب من فن اجلدل واالستدالل لعلمتم أن قول اخلصم ُيعد مستمسكًا إىل 
يمكن االستفادة منه, وإال فإن اخلصم يسعى إلثبات مقصده بالطبع. نحن نعترب  احلد الذي

شيعيًا, أي من الشيعة الذين يؤمنون بذلك اخلمس الشامل, أما عندما  جممع البيانصاحب 
فلامذا ال نستدل بكالمه » الغنيمة ما ُأخذ من أموال أهل احلرب من الكفار بقتال«يرصح قائًال: 

  أنتم بجميع أقوال خمالفيكم? هذا! وهل تقبلون
إنكم تصيحون بأعىل صوتكم ومتارسون اهلجوم والكر والفر وكأنه قد وقع بأيديكم دليل 

«حمكم قاطع يبيح لكم َكْيَل كلَّ نوع من أنواع التَُّهم والشتائم ملخالفيكم, وتقولون: 

.«  

بأيديكم, وأنكم ربام قرأمتوه, مع أنكم مل  جممع البيانوأقول: كال, نحن نعلم أن تفسري 
ق كالمنا نكون قد انترصنا, وإن مل  جممع البيانتفعلوا! لكم  ليس سنًدا قويا إىل حّد أنه لو صدَّ

للشيخ الطويس,  التِّْبياننسخة مصورة عن تفسري  جممع البيان! إن تفسري يفعل نكون قد ُهِزمنا



    
 

 
 

  مساجلواب عن الردود اليت ُكتِبت بل كتاب اخلُ : الفصل اخكامن

ألنه ينقل عني عباراته ومضامينه. هلذا السبب بالذات أوردنا فيام سبق قول الشيخ الطويس يف 
«بذكر الصفحة والرقم, حني قال:  التِّْبيان 
 .« فإن كانت نيتكم صاحلة, فلامذا مل توردوا هذا

ٌم  اإلشكال عىل ما نقلناه من كالم الشيخ الطويس الذي هو أكرب بكثري من الشيخ الطربيس وُمَقدَّ
«عليه? لكنكم بمجرد أن وجدتم  أن الشيخ الطربيس قال: 

... « ثارت ثورتكم?! إن ما هيمنا يف هذا النقل هو املعنى اللغوي الذي يؤمن به
يف اآلية, وأنه غنيمة دار احلرب, وال هتّمنا العقيدة الشخصية » الغنيمة«مجيع املفرسين لكلمة 

  له من قول أصحابه. وال ما نق جممع البيانلصاحب 
واملباهاة به يف وجهنا, وهم  يتخيلون  زانتفسري امليثم قام ُكتَّاب الرّد بذكر ما قاله صاحب  

أهنم أفحمونا بقوله هذا!! ونقول: لو فرضنا, عىل سبيل الفرض املُحال, أن علامء الدنيا مجيَعهم 
هذه ومن آية الغنيمة, ولو » الغنيمة«وافقوكم وقالوا: إن اخلُمس الشامل ُيسَتنَْبط من كلمة 

ة التي أحدثتموها فأقلعنا فرضنا أننا فقدنا عقلنا أيًضا وتأثرنا بص ياحكم ورصاخكم والضجَّ
ن آية الغنيمة هذه نزلت عىل عن قولنا, فإن السؤال اآليت يبقى عىل حاله بكل قوة: إ

وخوطب هبا مجيع املسلمني يف عرصه, ففي أي تاريخ قرأتم, ومن أي مسلم يف  اهللا رسول
ا من أحٍد من الناس من باب أخذ يوًما ديناًرا واحدً  ذلك العرص سمعتم أن رسول اهللا 

عام  امئةمخس أرباحه ومكاسبه?? إن ذلك مل حيصل أبًدا, وكل ما حصل أنه وجدت بعد ثالث
بمعزل عن −من ظهور اإلسالم طائفٌة ادَّعت أنه جيب إعطاء مثل هذا اخلُْمس. أي إنسان منكم 

  بالطالسم والسحر?! سيقبل هبذا  األمر سوى الذين يشتغلون−العقالء الذين يعرفون احلقيقة

 مغالطة وسفسطة
  من ُكَتيِّبهم يقولون: ٣١كتب األستاذ القدير (!) وأعوانه يف الصفحة 

»
.«  
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ُبُه لفظة الغنيمة وموضوع وأقول : إن االدِّعاء بأن آلية الغنيمة معنًى واسًعا, ادِّعاٌء باطٌل تكذِّ
ين, إْذ هناك يف اللغة العربية فرٌق شاسٌع بني »الغنيمة« به التاريخ واتفاق مجهور املفرسِّ , ويكذِّ

ة أهل اللغة عىل أهنا معاين السعي والكّد والعمل واألجر, وبني معنى الغنيمة ال تي يتَّفق عامَّ
ة).   (الفوز باليشء بال مشقَّ

املشتقة من  −» املغانم«وكلمة » الغنيمة«كل موضع يف آيات القرآن الكريم ُذِكَرت فيه كلمة 
ُأريد منها الغنائم احلربية ذاهتا التي يناهلا املسلمون من الكفار, ال يشء آخر,  − مادة الغنيمة ذاهتا 

ءٖ ﴿لك يف قوله تعاىل يف سورة األنفال: كام جاء ذ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ
َ
ْ أ [األنفال:  ﴾َوٱۡعلَُمٓوا

ٗ َطّيِٗبا﴿, ويف قوله تعاىل يف السورة ذاهتا: ]٤١ ٰ ا َغنِۡمُتۡم َحَل , وكام ]٦٩[األنفال:   ﴾فَُكُواْ ِممَّ
ٞ ﴿جاء يف سورة النساء:  ِ َمَغانُِم َكثَِية َّ َسَيُقوُل ﴿, ويف سورة الفتح: ]٩٤[النساء:  ﴾...فَعِنَد ٱ

ٰ َمَغانِمَ  َ ِ ُخُذوَنَهاۗ ﴿, وفيها أيًضا: ]١٥[الفتح:  ﴾...ٱلُۡمَخلَُّفوَن إَِذا ٱنَطلَۡقُتۡم إ
ۡ
َوَمَغانَِم َكثَِيٗة يَأ

ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  َّ ُخُذوَنَها ١٩َوَكَن ٱ
ۡ
ُ َمَغانَِم َكثَِيٗة تَأ َّ , ]٢٠−١٩[الفتح:  ﴾...وََعَدُكُم ٱ

و تاريخ اإلسالم وتفسري مجهور املفرسين, كلها  فسياق هذه اآليات, و سرية رسول اهللا 
يف اللغة » الغنيمة«تشهد بوضوح أن املراد من هذه اآليات غنائم احلرب. فحتى لو كان لكملة 

رب, وقد َفِهَم العربية معنى آخر, فإن القرآن الكريم استخدم تلك الكلمة يف معنى غنائم  احل
املُخاطبون مبارشًة بتلك −وأصحاُبُه األجالء, ومجيُع املسلمني يف ذلك العرص  رسوُل اهللا 

هذا املعنى من اآلية وعملوا به, ومل خيطر يف بال أحٍد منهم تلك املعاين التي اخرتعها  − اآليات
  فقهاء آخر الزمان!

 أن املراد من تلك الكلمة واآليات هو إن السرية والسنة النبوية والتاريخ أفضل شاهد عىل
الغنائم احلربية, وهذا ما يتفق عليه مجيع املفرسين بام يف ذلك مفرسو الشيعة, كل ما يف األمر أن 
ُعوا معنى اآلية بقوهلم (نحن  بعض املفرسين من املعتقدين باخلمس أو اآلكلني له, وسَّ

ى.......) لتشمل ذلك اخلمس الشامل, وقد ردد نا عىل نتعدَّ نا عىل هذه التوسعة والتعدية يف ردِّ
ة.   ما كتبه السيد رضا استادي فلرياَجْع ثمَّ
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«ثم كتب املدافعون عن اخلُْمس يقولون: 
.«  

ا! نعم! : هذا االدِّعاء بحد ذاته صحيح, ولكن ليس بالصورة والكيفية التي يريدوهنونقول
ص الوارَد, وعليه فنزول آية  العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب, واملورد ال ُخيَصِّ

نََّما َغنِۡمُتم﴿
َ
بشأن غنائم معركة بدر, ال خيصص حكمها بغنائم تلك املعركة فقط,  ﴾َوٱۡعلَُمٓواْ أ

, منذ نزول بل تشمل بعمومها غنائم مجيع املعارك اإلسالمية التي تقع بني الكفار واملسلمني
تلك اآلية وإىل يوم القيامة. ولكن هذا احلكم خيتص فقط بغنائم احلرب املأخوذة من الكفار, 
برشطها ورشوطها, وال يشمل ما يكسبه كل مسلم بعرق جبينه وكدِّ يمينه بام يف ذلك ما يكسبه 

الة اخليوط! مثل هذا احلكم  ال  الة املالبس غزَّ ل وعامل النظافة وغسَّ يمكن ألحد أن يفتي احلامَّ
ى.. به سوى الذين يتوسلون بذلك .), وهو حكم خمالف ملا أنزله التعدي والتجاوز (نحن نتعدَّ

اهللا, وال يمكن ألي مسلم مؤمن بالقرآن واملعاد أن  يستخرج من اآلية مثل هذا احلكم!?  ومن 
  املنطق هؤالء يفهمون!اجليِّد أن نرضب عىل ما نقوله مثًال عاميا بسيًطا لعل علامء األصول و

ص  ان, فإن هذا املورد ال ُخيَصِّ مَّ لو وصف طبيب ملريٍض ُمصاٍب باإلسهال أكَل فاكهة الرُّ
الوصية هبذا املريض وحده بل تشمل وصيته كل مريض آخر مصاب باملرض عينه, فلحكم 
 الطبيب عموم وشمول يف هذا الشأن. لكن هذا احلكم ال يشمل تناول املشمش أو البطيخ

ص احلكم, بل احلكم  ص الوارد أي ال خيصِّ األمحر, رغم أهنا من الفاكهة أيًضا! فاملورد ال ُخيَصِّ
يبقى عىل عمومه يف موضوعه, ولكن عمومه هذا ال يعني شموله ألمور أخرى ولكل يشء! 

نََّما َغنِۡمُتم﴿نعم! إن آية 
َ
ْ أ ة املوارد واحلاالت ال ﴾َوٱۡعلَُمٓوا تي يقاتل حكم خاصٌّ يشمل عامَّ

املسلمون فيها الكفار, وحيصلون عىل الغنائم منهم. ولكن ليس إىل ذلك احلد الذي جييز آلكيل 
اخلمس يف آخر الزمن أن يالحقوا كل مسكني َكَسب مخس رياالٍت من عمله بكنس الشوارع أو 

ولوا له: عتَّاٍل كسب مقدارًا من املال من محل األمتعة أو حطَّاٍب ارتزق من تقطيع احلطب, ويق
ى  وعليك أن تؤدي لنا مخس ما نلته بكد يمينك وعرق » الغنيمة«ما كسبته يدخل حتت ُمَسمَّ

جبينك! وبعد ذلك ال جيد آكلو اخلُمس هؤالء سبيًال إلنفاق ما أخذوه من أموال الناس سوى 
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ة هبم, لي فتخروا اإلرساف والتبذير واإلنفاق عىل املؤسسات واملنشآت الواسعة واملتنوعة اخلاصَّ
  هبا عىل الناس ويتباهوا بإنشائها! 

لقد ضاقت السبل عىل هؤالء السادة املدافعني عن اخلمس الشامل فأصيبوا باهلذيان, فلكي 
كوا باآلية  من سورة احلرش, التي  ٧يأتوا من القرآن الكريم بدليل عىل عموم  آية الغنيمة, متسَّ

وجاء فيها قانون كيلٌّ عامٌّ وحكٌم بدهييٌّ  نزلت لتسلية أصحاب رسول اهللا وحتدثت عن الفيء,
ُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ ﴿وأبديٌّ وعقيلٌّ ورضوريٌّ يقول:  ٓ َءاتَ كوا ]٧[احلرش:  ﴾َوَما ; أو متسَّ

من سورة البقرة التي تتكلَّم عن حكم املرأة املُرِضعة وجاء فيها قوله تعاىل يف دعوة  ٢٣٣باآلية 
َّ ُوۡسَعَها﴿تمكني: الوالدين إىل التسليم وال ِ . فاعتربوا أن ]٢٣٣[البقرة:  ﴾َ تَُكلَُّف َنۡفٌس إ

, حكٌم ورد بشأن −اللتني ذكرتا هنا يف تلك اآليات عىل سبيل املثال−حكم هاتني اجلملتني 
خاصٍّ ولكنه شامل بعمومه?!  مع أن نزول تلك اجلمل مل يكن خاصا أبًدا بتلك املوارد, بل 

ُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َومَ ﴿ليس آلية  ٓ َءاتَ سوى  وردهالقة أساًسا بموضوع الفيء ومع ﴾ا
يات وبعدها, تم التذكري فيها عالقة اإلشارة واإلرشاد, إذ هناك عرشات اآليات قبل تلك اآل

, ذين القانونني والقاعدتني العامتني األبديتني. فبالنسبة إىل وجوب طاعة رسول اهللا هب
العقل بأنه بعد التسليم بنبوة نبيٍّ تصبح طاعته واتباعه واجبان عقًال إضافًة إىل حكم 

َّ ﴿وبالرضورة, هناك آيات عديدة تدل عىل ذلك كقوله تعاىل:  ِ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إ
َ
ٓ أ َوَما

 ِ َّ َ ﴿وقوله سبحانه:  ]٦٤[النساء:  ﴾ِلَُطاَع بِإِۡذِن ٱ َّ َطاَع ٱ
َ
 ﴾مَّن يُِطِع ٱلرَُّسوَل َفَقۡد أ

َ فَٱتَّبُِعوِن ﴿, وقوله عز من قائل: ]٨٠[النساء:  َّ , ]٣١[آل عمران:   ﴾قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱ
َّ ﴿وقوله:  ّمِ

ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلَِّبَّ ٱۡل ِ  َٔ َف ﴿, و قوله: ]١٥٧[األعراف:  ﴾ٱلَّ َّ ْ بِٱ اِمُنوا

 ِّ ّمِ
ُ
ِ ٱۡل ِ َوَكَِمٰتِهِۦ َوٱتَّبُِعوهُ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدونَ  َورَُسوِلِ ٱلَِّبّ َّ ِي يُۡؤِمُن بِٱ [األعراف:  ﴾ٱلَّ

١٥٨[ . , فهذه اآليات نزلت عىل نحو اإلطالق يف هذا الـموضوع, وال ختتص بأي مورد خاصٍّ
وكذلك فيام يتعّلق بتكليف كل نفس حسب وسعها, فهو أمر حيكم به عقُل كل إنسان 

ت عىل ذلك مثل: األنعام/ بالرضورة, , ٤٢, واألعراف/١٥٢إضافًة إىل آيات عديدة نصَّ
, ومثل آيات العرس واحلرج, وعرشات اآليات السابقة والالحقة ٧, والطالق/٦٢واملؤمنون/
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  لتلك اآليات, وكلها نزلت عىل نحو اإلطالق والعموم.
ٓ ﴿أي  –هؤالء السادة اعتربوا أن اجلملتني املذكورتني  إن ُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ  َوَما و  ﴾َءاتَ

َّ وُۡسَعَها﴿ ِ , وملَّا كان املسلمون متَّفقون عىل أن  − ﴾َ تَُكلَُّف َنۡفٌس إ جاءتا يف مورد خاصٍّ
ة تشمل كل يشء!! إن  حكمها عاّم, فآية الغنيمة أيًضا وإن وردت يف معنى خاص إال أهنا عامَّ

لدواء السائل ال إشكال فيه, والدليل عىل ذلك أن رشب هذا التشبيه يامثل قوهلم إن رشب هذا ا
, فكذلك  −السائل  −املاء  ال إشكال فيه!! فكام أنه ليس جلواز رشب املاء أي مورد خاصٍّ

رشب ذلك الدواء عامٌّ غري مقيد, بل يشمل أيًضا رشب السم كذلك!! كلنا يعلم أن يف قاعدة 
يف صفة التشابه من املَُشبَّه, فكلام أرادوا أن يثبتوا لنا أمرا التشبيه ال بد أن يكون املَُشبَّه به أقوى 

عسًريا إىل حدِّ ما, شبهوه بأمر أكثر عًرسا يقبله عامة الناس, لكن هؤالء السادة الفضالء وأهل 
املنطق, ألجل أن يربروا أخذهم اخلمس من مجيع أموال الشيعة املساكني اجلاهلني بحقيقة 

يمة احلربية بموضوع عدم تكليف اإلنسان بام خيرج عن ُوسعه األمر, شبهوا موضوع الغن
ويفوق طاقته, مما هو أمر بدهيي يدركه عقل كل إنسان, أو شبهوه بطاعة الرسول مما يؤمن به 

  بالبداهة كل عاقل متديِّن. نعم! هذا هو منطق فضالء هذا العرص!!
لغنيمة تتعلق بالغنيمة التي إذن, يمكن تلخيص منطق هؤالء السادة عىل النحو اآليت: آية ا

يناهلا املسلمون جراء حرهبم للكفار, وهذه اآلية وإن كان موردها معركة بدر, لكن هذا املورد 
ال خيصص معنى اآلية, وال حيرص حكمها بغنائم معركة بدر, بل يشمل حكُمها غنائم كل 

ُٰكُم ٱ﴿معركة تقع بني املسلمني والكفار, كام أن آية:  ٓ َءاتَ  ]٧[احلرش:  ﴾لرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما
قانون كيل عام, لكنه جاء بشأن حكم الفيء ملجرد التفهيم والتسهيل فحسب, وهو حكٌم عامٌّ 

وسبب جميئه إىل جانب أمر فرعي هو تسهيل  يأمر مجيع مسلمي العامل بطاعة النبي األكرم 
,   بل هو حكم شامل عام. قبول املسلمني لذلك األمر الفرعي, فال ُيستخدم يف مورد خاصٍّ

وهذا أيضًا مثل آية التكليف بقدر الوسع, الذي هو أيضًا حكم عقيل وبدهيي وطبيعي, وقد 
جاء إىل جانب حكم املرأة املرضعة كي يكون وسيلة إلفهام ذلك احلكم وتسهيل قبوله, بيد أّن 

رد اخلاص وحده بل ذلك احلُْكم [عدم التكليف إال بمقدار الوسع] ال ُيْسَتْخَدم يف ذلك املو
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  حكمه عام يف مجيع املوارد. 
أي  − وملا كان األمر كذلك, فاستناًدا إىل القاعدة ذاهتا ُيقال: كام أن حكم غنيمة احلرب, 

الغنيمة التي يناهلا املسلم املجاهد واملقاتل يف سبيل اهللا من مال الكافر احلريب الذي ُيقَتل أو يفر 
مخسها, وبعد أخذه هلذا اخلمس يصبح مال ذلك الكافر  أن إلمام املسلمني أخذ −أو يؤرس

ع اإلمام اخلمَس عىل مستحقيه, كذلك فإن مخس  احلريب حالالً للمسلم املجاهد يف حني يوزِّ
الة للخيوط وحاصل كدُّ  الٍة للمالبس أو غزَّ حاصل سعي كل ّمحاٍل أو عامل نظافة وكل غسَّ

حتى ولو كان ذلك  −والشيعة االثني عرشية يمينهم وعرق جبينهم من املسلمني واملؤمنني 
حالل للسادة آكيل اخلمس! أي كام أّن وجوب طاعة الرسول وكيفية  −مخس رياالت فقط 

ان بكل وضوح يف مجيع املوارد كذلك هذا العمل, أي أخذ اخلمس, ينبغي أن  التكليف عامَّ
  يكون عاما يشمل مجيع األموال; فأي فرق بني االثنني?

  اإلجابة عن كالم هؤالء السادة: إن الفرق بني االثنني هو:يف  ونقول
طاعة الرسول وقاعدة التكليف التي وردت يف تلك اآليات واضحة وضوح الشمس  −١

يف رابعة النهار, أما هنا فحكم آية الغنيمة جيب أن يكون بالوضوح مثله, يف حني أنه 
  ليس كذلك بل فيه تفصيل وتعقيد كثري.

يتم احلصول عليها يف ميدان احلرب, بينام الغنيمة فيام تقولونه يتم احلصول الغنيمة هناك  −٢
  عليها يف ماٍل خمتلف متاًما وهو ما يكتسبه الناس يف حال السلم.

أما الغنيمة هنا فهي مال املؤمنني الشيعة االثني  الغنيمة هناك مال الكفار احلربيني, −٣
  عرشية.

اربة املسلمني كي يقيض عىل اإلسالم. وهنا يعيش هناك أقدم الكافر احلريب عىل حم −٤
  املسلم الشيعي يف ظل املسلمني ويعمل بمعاونتهم.

أما هنا فكل من وضع  هناك الكافر احلريب ُقتِل أو فرَّ أو ُأِرس وال حاجة له إىل هذا املال.  −٥
  عىل رأسه عاممة وتسمى باسم حاكم الرشع كان له أن يفعل ما يريد.
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ة   مخس الغنائم هناك هو آيات الغنائم وسرية رسول اهللا الدليل عىل −٧ وعمل عامَّ
  املسلمني. ودليل السادة هنا هو قاعدة (نحن نتعدى...).

  هذه الفروق جيب أال خترج القضية من عمومها!!
«إن براعة هؤالء السادة وسفسطتهم األخرى هي قوهلم: 

.«  
الحظوا ما يقوله هؤالء املدقِّقون يف اللطائف اللغوية األدبية للقرآن! إهنم يقولون ملا جاءت 
أداة (ما) املوصولة وجاءت كلمة (يشء) التي تعني كل يشء, يف اآلية الكريمة, فإن اآلية 

ْغنَم, فيجب أن يؤخذ من الناس مخس كل يشء. وهذا يشبه أن يكون لك تشمل كل يشء يُ 
بستان فتبيعه لشخص أو تعطيه إياه وتشرتط عليه أن يكون لك مخس كل ما خيرج من ثامره. ثم 
تأيت وتتمسك هبذا القيد فتطالبه بخمس كل ما يملكه من أواٍن وسجاٍد وفرش وأثاث املنزل 

  يه كلمة (يشء)! فهل يصح هذا?ومواٍش وأطعمة وكل ما يصدق عل
اهللا تعاىل يقول يف آية الغنيمة: كل ما وقع بأيديكم يف ميدان املعركة من الغنائم من السيوف 
واخلناجر واملدافع والدبابات وسائر أموال الكفار فإن مخسه من حق أرباب اخلمس; أما هؤالء 

  يدفع مخسه.فيقولون كل من يملك أي يشء من األموال يف الدنيا عليه أن 
ءٖ ﴿يف تلك اآلية يقول اهللا:  نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
وهم يقولون كل إنسان مؤمنًا كان أم  ﴾أ

كافرًا فإن كل ما اكتسبه وحصل عليه من عمله وسعيه أو من الزراعة أو الصناعة أو غري ذلك, 
  فإن مخسه مالنا وحقنا.

هناك بني علامء الشيعة الكثري من أمثال ال تتعجبوا من مثل هذا املنطق ألنه كان وما يزال 
هؤالء النوابغ!! أمل يكن احلسن الصباح أحد كبار الشيعة اإلسامعيلية قد اشرتى أرضًا بمساحة 
جلد بقرة من وايل احلي, ثم قطع جلد البقرة ذاك وجعله كخيوط احلرير ونال أرضًا مثل قلعة 

ُ إِنََّما َوِلُّ ﴿أملوت?! أمل خيرتع هؤالء من آية:  َّ والية تكوينية مثل  ]٥٥[املائدة:  ﴾...ُكُم ٱ
والية اهللا عز وجل لعباد حمتاجني إىل اهللا وفقراء إليه? عندما أرى بعض البسطاء يذّمون علامء 
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الدين ويلوموهنم قائلني: ملاذا استطاع ذلك العامل املسيحي أن حيطِّم الذّرة وأن يغزو الفضاء يف 
هذه الكتب القديمة التي يعلوها الغبار وال يزال حيدثنا بنغمة (جيوز حني بقي عامل ديننا حبيس 

وال جيوز) بشأن أمور ال تعني أحًدا وال وجود هلا, فإنني أضحك من بساطته وجهله! إنه ال 
يدري أوالً أن عاِمل ديننا خيتلف عن عاِمل االخرتاعات والصناعات وأن لكل منهم عمل خمتلف. 

ذلك العامل املسيحي أقل شأنًا من اخرتاعات عاملِِنا? إذا حطم عامل وثانيًا: وهل اخرتاعات 
الصناعة ذاك الذرة واستخرج منها طاقة هائلة تستطيع أن خترب العامل بثانية واحدة ولكنه مل 
َ ديننا استخرج من آية الغنيمة ُمخًْسا يمكن للدخل اهلائل احلاصل منه أن  يفعل ذلك; فإن عاِمل

آت واسعًة ويمكنه إن أراد أن ينشئ قرص شّداد, وإال فبإمكانه أن يمأل ُينشئ مؤسسات ومنش
  الصحاري والبحار أمواالً, وإن مل يفعل ذلك فالسبب تقصري املكلَّفني أما هو فقد قام بواجبه.

وإن استطاع عاِمل الصناعة ذاك أن يقيض عىل عدوه يف ميدان القتال بفضل ما لديه من 
َ ديننا يمكنه من خالل حتليل الربا بواسطة احليل أسلحة متنوعة فتاكة اخرتع ها, فإن عاِمل

تومان بأوراق من فئة األلف تومان  ائةمن فئة امل األوراق النقديةالسيام مبادلة  !رشعيةال
وغريها, أن يؤمِّن آلكيل الربا ثروات هائلة وأن يصيب مئات آالف الفقراء املدينني واملقرتضني 

  ملوت واهلالك.بالتعاسة والشقاء بل با
وإن مل يتمكن عاِمل الطب ذاك رغم كل ما بذله من بحث وحتقيق أن جيد عالًجا لبعض 
األمراض املستعصية كالرسطان, فإن عامل ديننا وجد طريقًة ملعاجلة تلك األمراض وهي إرجاع 
 الشيعة إىل التوسل بباب احلوائج, واخرتاع أدعية كالطلسامت فإن مل تنجح هذه العالجات يف

لني!   شفاء تلك األمراض فعلة ذلك ضعف إيامن املتوسِّ
وإن مل يستطِع مجيع علامء احلقوق بعد, رغم استعانتهم برشائع األنبياء, أن جيدوا طريًقا 
َ ديننا فتح للشيعة بابًا سعته  صحيًحا إلنقاذ البرشية من الظلم واإلثم والعدوان, فإن عاِمل

ُثمَّ إِنَّ  ٢٥إِنَّ إَِلَۡنآ إِيَاَبُهۡم ﴿شفاعة استنادًا إىل آية: الساموات واألرض من خالل فتح باب ال
ُتؤدَّى فيه مجيع حقوق اهللا وحقوق العباد ويمكن  ]٢٦ − ٢٥[الغاشية:  ﴾٢٦َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم 

لكل فرد شيعي أن ينال مكاًنا يف أعىل جنان الفردوس حتى ولو كان قد ارتكب أنواع الفسق 
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قوق اهللا وحقوق العباد! ولدينا اآلالف من أمثال هذه االخرتاعات والفجور وأضاع ح
ن  واالكتشافات التي حيتاج رشحها إىل كتب عديدة, وحيتاج إىل مؤسسات ومنشآت ُمتَكِّ
صاحب كل ُكَتيِّب ميلء بالرتهات أن يطبع منه مخسة آالف نسخة وأكثر وينرشها وكل ذلك 

فتقد ذلك اخلمس فلنذهب إىل اجلحيم! فالذنب بربكة ذلك اخلمس الشامل! فإن كنا نحن ن
  ذنبنا ألننا رسنا بطريق خمالف لطريقهم وكفرنا بالنعمة فعلينا أن نتحمل الذل هلذا السبب!?

ثم بدأ ُكّتاب رسالة الرّد غري املغرضني (!) بذكر الروايات التي أوردها أهل السنة يف كتبهم 
ة صفحات من رسالتهم من هذا األمر. مثًال يف موضوع مخس غري الغنائم احلربية, فملؤوا  عدَّ

َكاِز اْخلُُمُس «قوله:  روى البيهقي عن رسول اهللا  مالك روايًة  بنوروى أنس ». َوِيف الرِّ
حول مخس الكنز. ثم كرروا ذكر رواية البيهقي التي رواها مسلم يف صحيحه وذكروا كذلك 

ديث الفالين جاء يف كتاب ُأْسد الغابة, و.... رواية كتاب كنز العامل حول املراتع وقالوا: إن احل
  الخ.

اف أستاذهم ذي القدر إن هؤالء الكتاب الفضالء جدا (!) اللذين يكتبون حتت إرش
فرسان الكتابة بني الشيعة يف عرص الذرة, لكْن يبدو أهنم جيهلون أدنى األمور  الرفيع, هم

ون شخصًا ميتًا! أي ال ينظرون أبدًا إىل الكتاب املتعلقة بفن اجلدل والرد, أو يتخيلون أهنم حيارب
نهم من إفحام اخلصم. ثم يغلقون بعد  الذي يردون عليه, بل يبحثون هنا وهناك عن كلمة متكِّ
ذلك أعينهم ويكيلون ما أمكنهم من السباب والشتائم ملن خيالفوهنم مما تعلموه من شيخهم 

  وأستاذهم.
ة لدهيم قد عميت وكأّن رؤوسهم قد خلت من الفهم إنك تشعر وكأن عني القراءة واملطالع

والعقل واإلدراك, ففي كتابنا اخلمس هذا ذكرنا رشح األموال واألشياء التي جتب فيها الزكاة 
كالكنز واملعادن واألموال التي اختلطت باحلرام وقلنا: إن مقدار زكاة هذه األموال هو 

هو العرش وأحيانًا نصف العرش, ومقدار زكاة  اخلمس. كام أن مقدار الزكاة يف الزروع والثامر
%). ٢.٥(أي  ٤٠من  ١, ومقدار الزكاة من النقد السائل هو ٤٠من  ١إىل  ٢٥من  ١األنعام هو 

وهذا مذكور يف فتاوى فقهاء أهل السنة, ومستندهم يف ذلك هذه األحاديث ذاهتا التي تشبث 
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ذلك اخلمس الشامل العام! إن كنتم من أهل  هبا هؤالء الكتاب الفضالء جدا ليستدلوا هبا عىل
البحث واملجادلة فلامذا ال تذكرون ألفاظ وعبارات كتايب اخلمس عينها, كام أقوم بذكر عني 
اش احلقيقي فيسوّد  عباراتكم خالل ردِّي عليها? هبذا يمكن أن يتبني للناس من هو الغشَّ

  وجهه.
عادن والركاز أي الكنوز والدفائن ويف نعم, يقول علامء أهل السنة بوجوب اخلمس يف امل

% أي اخلمس; وقد أخذ ٢٠قدار الزكاة يف تلك األمور هو املراتع, عىل معنى أّن م
هذه الزكاة من الناس وكذلك فعل اخللفاء من بعده, كام اعترب أئمة أهل البيت  اهللا رسول

. الزكاةبنا هذا ويف كتابنا أيضًا أن مقدار زكاة هذه األشياء هو اخلمس, كام رشحنا ذلك يف كتا
إن كان لكم عني تبرص ومل تكونوا قد طلقتم عقولكم فستدركون هذه احلقيقة املخالفة لرغبتكم 
وعقيدتكم فراجعوا الصفحات التي ذكرنا فيها هذا املوضوع كي تطَّلعوا عىل كثري من احلقائق 

ًا من األمور, وأّنه ينبغي إن كان ال يزال لديكم فهم وإنصاف, وكي تعلموا أنكم جتهلون كثري
وا بالعبارات التي توضع إىل جانب اسمكم مثل األستاذ القدير, التي تكتبوهنا  أال تغرتُّ
بأنفسكم, وأنكم ال تزالون بحاجة إىل القراءة واملطالعة والفهم! كان من اجليد حتى تصدقوا 

 وتقرؤوا احلديث الذي بحقيقة أن مخس املعادن ليس سوى زكاهتا, أن ترجعوا إىل كتاب الكايف
ْو مُخَُس  ÷وَُسئَِل «يقول: 

َ
ِ، أ ِ ُخُذ ِمنُْه َهُؤَالِء َزاَكَة َما

ْ
(أي أبو جعفر احكيق) َعِن الرَُّجِل يَأ

ُ يِف َزاَكتِِه ومَُخُِسِه؟ قَاَل: َغَعمْ  َ حُيَْسُب َذلَِك 
َ
ُ ِمَن الَْمَعاِدِن، أ َ ْو مُخَُس َما خَيُْرُج 

َ
ومن  .»َغِنيَمِتِه، أ

الواضح متاًما أن اخلمس الذي كان يأخذه خلفاء بني العباس من الناس هو زكاة املعادن هذه 
  ذاهتا وقد أوضحنا هذا املوضوع بشكل جيد يف كتابنا الزكاة.

 يقول: إن رسول اهللا  الِعقد الفريدواألعجب من كل ذلك أهنم نقلوا حديًثا من كتاب 
نت كلمة سيوب تعني يف اللغة املال املخبأ يف األرض وكان , وملا كا»يف السيوب اخلُمس«قال: 

املراد من ذلك الدفائن والكنز التي زكاهتا هي مخسها; وكان هناك من معاين كلمة (سيب) 
املتعددة, كاملطر اجلاري وشعر ذنب الفرس وجمداف السفينة وشعر رقبة احلصان وغريها, 

لو «ضل يقولون: معنى هو: العطاء واهلبة, كتب الُكّتاب األفا
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 .« هذا يف حني

ويف مجيع كتب اللغة بمعنى » النهاية«تاب ويف ك» القاموس«أن كلمة َسْيب وردت يف كتاب 
«الدفينة. واألفضل من كل ذلك أنه جاء يف كتب الشيعة الفقهية كاملعترب قول املحقق: 

 .« لكن السادة استخرجوا من
ا هل فهمتهم اآلن ماذا كان دليل السيوب معنى العطاء واهلبة وبالصورة التي الحظتموها. إذً 

  السادة الواضح وردهم املفحم يف إثبات مطلبهم!!
وكاتبه سني متعصب وقد أورد هذا احلديث هبدف  −  الِعقد الفريدإن َقبِْلنا حديَث كتاب 

ْفنا كلمة السيوب عن معناها اخلاص  −إثبات وجوب اخلمس يف زكاة الكنوز والدفائن وَحرَّ
, وإذا اعتربنا أن »َسْيب«عطاء واهلبة, وهي أحد املعاين العرشة لكلمة وفرسناها بمعنى ال

املقصود من العطاء واهلبة عطاء اهللا وهبته لإلنسان, وإذا اعتربنا أن أجرة احلامل والعامل وأجرة 
النساء العامالت يف غسل املالبس وغزل اخليوط من عطاء اهللا وهبته, عندئذ وبعد كل حروف 

كلمة السيوب شاملة جلميع ما يدخل إىل اإلنسان وما يكسبه من مال, وبالتايل (إذا) تلك تكون 
البد من إعطاء مخسه! هل هناك دليل أمتن ومستند أقوى من هذا?! هل ألحد بعد ذلك أن 

  جيرتئ عىل القول: إن مخس أرباح املكاسب ال سند له وال عالقة له بدين اإلسالم الصحيح?!
وصلتنا من مصادر حديث أهل البيت كتب مؤلفو رسالة الرد  وحتت عنوان الروايات التي

«يقولون: 
 .«.ثم أخذوا يعددون عدًدا من هذه األبواب  

ا يف موضوع اخلمس يف كتب الشيعة حديثً  ٨٠وأقول: نعم, يمكن أن نجد أكثر من 
ن صاحب وسائل الشيعة من مجعها يف كتابه. ولكن  : رصف األحاديث أوالً املعروفة, مما مكَّ

بعضها إىل جانب بعض ال يدل عىل كثرهتا ألن عادة صاحب الوسائل هي كذلك. مثًال جاء يف 
ر الشيخ الصدوق  ٢٨حوايل  الكايفكتاب  من ال حيرضه يف كتابه حديًثا يف باب اخلمس, وكرَّ
من و الكايفبعض أو كل تلك األحاديث ذاهتا, ثم أورد املرحوم الشيخ الطويس أحاديث  الفقيه
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وأضاف إليها بضعة أحاديث  االستبصارو هتذيب األحكامكلها يف كتابيه  ال حيرضه الفقيه
ر صاحب  ت بشكل ذكر هذه األحاديث التي ورد وسائل الشيعةأخرى يف هذا املوضوع, وكرَّ

متكّرر يف تلك الكتب األربعة وغريها من الكتب, وَمجََعها إىل بعضها حتى وصل عددها إىل 
ْقنا النظر يف مجيع هذه األحاديث ملا وصل عددها احلقيقي وغري املتكرر  ثامنني حديًثا; أما لو دقَّ

اب اخلمسة إىل ثلث هذا العدد. أضف إىل ذلك أن بعض األحاديث التي تم مجعها يف تلك األبو
يتعلق بخمس املعادن والكنوز والغوص واألموال التي اختلطت باحلرام  الوسائلعرش يف 

وهي أحاديث تتعلق بموضوع الزكاة وينبغي أن تذكر يف باب الزكاة وال عالقة هلا بذلك 
وبضعة أحاديث يف حتليل اخلُمس, وبعض هذه  ٢٠اخلمس الشامل, كام أن لدينا حوايل 

نني أيًضا يتعلق بتقسيم ُمخس الغنائم احلربية, فَجْمع ثامنني حديًثا ال يدل عىل األحاديث الثام
: إن كثرة احلديث يف كتب الشيعة ال تدل بالرضورة عىل ثانًياأمهية ذلك اخلمس الشامل! 

أمهيتها يف نظر الرشع. هناك يف كتب الشيعة كثري من األحاديث ليس هلا أدنى قيمة يف نظر 
حديث يف موضوع  امئةيف كتابه أكثر من ثالث وسائل الشيعةمجع صاحب  اإلسالم. فمثالً 

, يف »إيقاظ اهلجعة يف إثبات الرجعة«ويف كتاب بحار األنوار من  ١٣مما ُذِكر يف املجلد  الرجعة
حني أن الرجعة يف نظر العقل والرشع ليست سوى خرافة. وكذلك وردت أحاديث يف فضل 

قراءة األدعية و... إلخ; وكام ذكرنا يف كتابنا احلايل, ليس هناك زيارة قبور األموات ويف ثواب 
يف وجوب اخلمس الشامل أكثر من عرشة أحاديث وقد أقر ُكّتاب هذا الُكتِّيب بأنه وردت يف 
وجوب اخلمس عرشة أحاديث; والواقع أن هذه األحاديث العرشة كلها ضعيفة من حيث 

«نهم كتبوا يقولون: السند كام أثبتنا ذلك يف هذا الكتاب. لك



.«  

قلنا: لو كانت كثرة األحاديث يف موضوٍع من املوضوعات تعطينا العلم بصحة صدورها 
عن اإلمام, لوجب أن نعترب أحاديث الرجعة والزيارة والشفاعة وأمثاهلا صحيحة, يف حني أن 
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ًرا كتاًبا يف  هؤالء الُكتَّاب أنفسهم ال يستطيعون االطمئنان إىل صحتها; وقد ألَّف أحدهم ُمَؤخَّ
ه إثب وهو ينوي إعادة طباعته ثانيًة, أما هذه » اإلسالم والرجعة«ات بطالن هذه العقائد وسامَّ

, حتى رأينا يف هذه املدة القصرية أربع »اُخلْمس«الضجة والصخب الذي أثاروه ضد كتاب 
ت يف الردِّ عليه, فإن ما قام به صاحب الرد عىل الرجعة  ارنًة مق −رسائل أو ُكتِّيبات ُألِّفت وُنِرشَ

حديث عن  امئةال ُيَعدُّ عمًال مهام بالنسبة ملوضوع الرجعة التي رووا فيها أكثر من ثالث − بذلك 
دنا  األئمة, ألن رد الرجعة أو إثباهتا ال ُينِقص أحًدا شيًئا. ولكن ماذا بشأن اخلمس? لذلك هيدِّ

  باملوت! −يف الّرس والَعَلن−اليوم أشخاص 
عىل اخلمس أن بعض هذ األحاديث العرشة املوجبة للخمس يف يعتقد ُكتَّاب رسالة الرد 

  رأهيم, صحيح السند, كحديث حممد بن احلسن األشعري.
يف رأهيم  −وهذا احلديث الذي أورده هؤالء السادة عىل رأس قائمة األحاديث الصحيحة 

بن سعد «يف موضوع اخلمس, قد قمنا يف كتابنا احلارض بتمحيص سنده, فراويه األول هو  −
يف القسم اخلاص  −الذي هو من أئمة علامء الرجال  − , قد أورده ابن داود »عبد اهللا األشعري

من الطبعة اجلديدة).  ٤٥٧(يف الصفحة » الرجال«بالضعفاء واملجهولني واملجروحني من كتابه 
« قائلني بغضب:» سعد بن عبد اهللا«والعجيب أن ُكتَّاب رسالة الرد هذه, كتبوا يف الدفاع عن 



.«  

ا ذكرنا اسم سعد بن عبد اهللا األشعري يف هذا الكتاب مل نقل أبًدا: إنه فأقول: أوالً: عندم
شخص غري موثوق, كام مل نقل أبًدا إنه مل يوثِّقه أي عامل كبري من علامء الرجال, فهذا الذي 
نسبوه لنا كذب ُرصاٌح ناجم عن بعدهم التام عن اإلنصاف! وهذا الكذب فضيحٌة لصاحبه 

لذين يستحقون هذه الفضيحة! أما نحن فقد كتبنا أن الراوي األول وهم الذين ارتكبوه وهم ا
يف القسم اخلاص » ابن داود«, الذي أورده »سعد بن عبد اهللا األشعري«هلذا احلديث هو 

من الطبعة اجلديدة).  ٤٥٧(يف الصفحة » الرجال«بالضعفاء واملجهولني واملجروحني من كتابه 
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الذي » سعد بن عبد اهللا األشعري«األول هلذا احلديث هو كام كتبنا يف موضع آخر: إن الراوي 
ورد اسمه يف متحيص رواة األحاديث السابقة, ومل يتفق مجيع أئمة الرجال عىل توثيقه. 

من أئمة علامء الرجال الشيعة أم ال?! » ابن داود احليل«ونسألكم أن تتفضلوا وختربوننا: هل 
ثِّقه, أو جيرحه فإن أقررتم بأنه من أئمة الرجاليني  الشي ل راٍو وُيوَّ عة, فهل حيق له إذن أن ُيَعدِّ

فه أم ال حيق له ذلك? وما دام  قد ذكر سعد بن عبد اهللا األشعري يف عداد » ابن دواد«ويضعِّ
الضعفاء واملجهولني واملجروحني, أفليس لدينا احلق يف القول بأن أئمة الرجال مل يتِّفقوا مجيًعا 

إذن من الذي كذب َكِذًبا رصًحيا  − كام هو واضح  −نا احلق يف ذلك عىل توثيقه? فإن كان ل
ُمَسبًِّبا لفضيحة صاحبه سوى ُكتَّاب رسالة الرد هذه? فهم أوالً: اهتموًنا ظلًام وزوًرا بالكذب, 

«وثانًيا: اخرتعوا من عند أنفسهم عبارة: 
 «نسبوها إلينا. نعم هذا هو الكذب الفاضح بعينه!! كال يا ُكتَّاب الشيعة البارزون يف و

ة! لو بحثتم يف كتبي ومؤلفايت كلِّها, بكل تدقيق وعناية, والتي ُطبِع وُنِرش منها حتى  عرص الذرَّ
ا البيئة التي جملًدا, فلن جتدوا فيها مجلًة واحدًة خمالفًة للواقع. ألننا نعلم جيدً  ٣٠اآلن أكثر من 

نعيش فيها, وأن هناك عيوًنا مرتبصًة بنا ال شغل هلا سوى مالحقتنا عىل الصغرية والكبرية. 
وعىل الرغم أنني مل أقل يف أي مكان: إن سعد بن عبد اهللا األشعري شخص غري ثَِقٍة, إال أنكم 

لكم فهم أنتم يا من تدافعون بشدة عن وثاقته وتعتربونه صاحب تصانيف عديدة, إن كان 
أن تعتربوه شخًصا غري موثوق, ألن أحد مؤلفاته  − حسب زعمكم  −وإنصاف فعليكم 

الذي ُيدرك كل من قرأه أن مؤلفه ليس بذاك الشيعي » املقاالت والفرق«املشهورة هو كتاب 
الذي تتصورونه. لقد عاش هو نفسه يف زمن األئمة مثل اإلمام اجلواد وحتى آخر األئمة, 

باألئمة, لكنه رغم كل ذلك, ذكر يف كتابه أنه  −حسب ادِّعاء مصنفي الشيعة  −اواْلَتَقى شخصي 
انقسم الشيعة إىل مخس عرشة فرقة, ومل خيرت هو أي فرقة  ÷بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري 

ة! فهل يمكن الوثوق بمثل هذا واالعتامد عىل كالمه بعد كل ما  ذكره  منها بوصفها الفرقة املحقَّ
ب كل فرقة من فرق الشيعة?! نعم هو موثوق ومعتمد ولكن ال ِمْن ِقَبِل شيعة من  من معاي

أمثالكم! لقد سجلوا له أكثر من عرشين كتاًبا يف موضوعات فقهية وغريها, وحسب قول 
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علامء  الرجال, وافق يف مخسة كتب فقط من كتبه تلك قول الشيعة (اإلمامية), وخالف أقواهلم 
   تزالون تعتربون أقواله صحيحة وموثوق هبا يف نظر علامء الشيعة?!يف سائر كتبه! فهل ال

سعد بن «كان كالمنا حول صحة حديث حممد بن احلسن األشعري, الذي راويه األول هو 
الذي مل يتفق مجيع علامء الرجال الشيعة عىل توثيقه (بل منهم من وثََّقه, » عبد اهللا األشعري

َفه وَجَرَحه).    ومنهم من َضعَّ
وقد كتبنا يف كتابنا احلارض أن عيل بن مهزيار روى هذا احلديث عن حممد بن احلسن 

  األشعري, وهو شخص جمهول احلال, ملا يأيت:
الذي ال ريب أن ُكتَّاب هذه الرسالة يفتخرون  −أشكل املرحوم املقدس األردبييل  −١

«وقال:  رشح اإلرشادعىل هذا احلديث يف كتابه  −بحمل حذائه 
 أي أن وثاقة حممد بن احلسن األشعري غري]

ثم ذكر عدة أمور إلثبات وجهة نظره هذه, وجيب الرجوع إىل كتابه  .»ظاهرة]
لالطالع عليها. فكيف جيرتئ هؤالء الُكتَّاب عىل تصحيح احلديث بعد أن تأمَّل يف 

  مع كل ما لديه من إحاطة ومقام  علمي?! صّحته املقدس األردبييل,
, مدارك األحكامالذي فضله غنيٌّ عن الوصف أيًضا, يف كتابه  كتب صاحب املدارك, −٢

«ذيل هذه الرواية, يقول: 
 .«حلسن األشعريإذن فهذا العامل اجلليل أيًضا بنيَّ أن حممد بن ا  

وروايته كالمها ال يمكن الوثوق به واالعتامد عليه. فهل هو الذي فهم حقيقة األمر 
  جيًدا أم أنتم?!

ق السبزواري يف كتابه  −٣ أن حممد بن احلسن جمهوٌل ورد  ذخرية املعادواعترب املرحوم املحقِّ

                                                 
ِجمُ . (٣١٣, ص ٤  , ججممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهاناملُقدَّس األردبييل,  −١  )املَُرتْ

ق السيد حممد بن عيل املوسوي العاميل (هو  −٢ مدارك األحكام يف «كتاب:  صاحب هـ)١٠٠٩ تالفقيه املحقِّ
ِجمُ . (للمحقق احلّيلّ  ائع اإلسالمرشالذي رشح فيه كتاب » رشح رشائع اإلسالم  )املَُرتْ
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  روايته جلهالة راوهيا.
الذي كانوا من فقهاء الشيعة الكبار, هذه الرواية ومل  فإذا ردَّ هؤالء العلامء األجالء الثالثة,

يثقوا هبا, واعتربمتوها أنتم صحيحًة, أي القولني نختار?! وأي كالم لديكم تقولونه بعد 
  ذلك?!

احلديث الثاين الذي اعتربه أصحاب رسالة الرد هذه صحيًحا أيًضا حديث أبو عيل بن 
  :راشد; فإليكم شخصية أبو عيل احلسن بن راشد

أبو عيل «) يقول: ٢٧١(ص  رشح اإلرشادكتب املرحوم املقدس األردبييل يف كتابه  − ألف
ح بتوثيقه فامذا نعمل إن كان أصحاب رسالة الرّد هذه يعتربون ». بن راشد غري ُمَرصَّ

  رأهيم أرجح من رأي املقدس األردبييل!
ق السبزواري يف كتابه  −ب عدة إشكاالت عىل هذا  ذخرية املعادكام أورد املرحوم املحقِّ

  ».راويه مل ُيَوثَّق يف كتب الرجال رصًحيا«احلديث وقال بعد ذلك: 
)اسم أيب عيل احلسن بن راشد يف ٤٣٩(يف الصفحة » الرجال«أورد ابن داود يف كتابه  −ج

  القسم الثاين من كتابه اخلاص بالضعفاء واملجهولني واملجروحني.
  ? »سن بن راشد ضعيٌف جدااحل«قال املرحوم  الغضائري عنه:  − د

  هل ما زلتم تعتربون هذا احلديث صحيًحا?!
احلديث الثالث الذي اعتربوه صحيًحا أيًضا هو حديث إبراهيم بن حممد اهلمداين, وملا كان 

عن عيل بن حممد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن  الكايفالكليني قد روى هذا احلديث يف كتابه 
كام جاءت يف كتب الرجال الشيعية التي » سهل بن زياد«ابنا احلارض هوية حممد, فقد بيَّنا يف كت

ين, وأن أمحد من حممد بن عيسى األشعري  ذكرت أنه كان غالًيا وكّذاًبا وفاسد الرواية والدِّ
أخرجه من قم وأظهر الرباءة منه ومنع الناس من سامع احلديث منه واألخذ عنه, كام أن إبراهيم 

ا جمهول احلال يف كتب الرجال. فهذا احلديث إًذا, رواُه حفنة من الغالة بن حممد ذاته أيًض 
ين واملجهولني, ورغم ذلك يعتربه ُكتَّاب رسالة الرد هذه حديًثا  الكّذابني فاسدي الرواية والدِّ
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 »!الغريق يتشّبث بكل حشيش«صحيًحا!  ماذا  ينبغي عليهم فعله غري ذلك? فاألمر ِجدُّ خطري, و

رابع من األحاديث العرشة التي اعتربها أصحاب ُكَتيِّب الرّد صحيحًة هو حديث احلديث ال
عيل بن مهزيار. ومل يرِو عيل بن مهزيار هذا احلديث فقط, بل روى َمخَْسَة أحاديث أخرى أيًضا 
من هذه األحاديث العرشة! فحديث حممد بن عيل بن شجاع رواه عيل بن مهزيار, وحديث أيب 

ه عيل بن مهزيار أيًضا! وحديث إبراهيم بن حممد اهلمداين وحديث أمحد بن عيل بن راشد روا
حممد بن عيسى أيًضا روامها عيل بن مهزيار; فلم نبتعد عن احلقيقة عندما قلنا إن عيل بن مهزيار 
بطل أحاديث مخس األرباح واملكاسب, ألنه هو الذي روى هذه األحاديث اخلمسة التي تعترب 

مس خاصٌّ باإلمام; وملا كان هذا الرجل وأبوه يف بداية أمرمها من النصارى, أربعٌة منها أن اخل
رغم كل شهرته ووثاقته, وكان يعترب نفسه وكيًال لألئمة, أو لإلمام اجلواد, وقال هو نفسه: 

َّ َواحكَّْحِليَل لَِما يِف يََديَّ فَ « َع يلَعَ ُ احكَّوَسُّ ُ ْسأَ
َ
َع اُهللا َكتَبُْت إِىل اإلمام حممد احكيق أ َكتََب: وَسَّ

ْكرَثِ 
َ
ُّ ِعنِْدي ِمْن أ ْهِل بَيِْتَك َولََك يَا يلَعِ

َ
ْهِلَك َوِأل

َ
لَْت بِِه احكَّوِْسَعَة ِمْن أ

َ
َعلَيَْك َولَِمْن َسأ

. أي يقول إن اإلمام وهبه كل ما كان بيديه إليه!! ونحن مهام أردنا أن نحسن الظن, »احكَّوِْسَعةِ 
جالنا بالثناء عىل هذا الرجل ومدحه, ال يمكننا أن نصدق أنه كان شخًصا ومهام قام علامء ر

وا أحاديثه  ن هذه األحاديث لوجه اهللا, يف حني أننا نرى كبار علامء الشيعة قد ردُّ نزهيًا, وأنه دوَّ
كلها. كام ال يمكننا القول: إنه كان جيمع تلك األموال طلًبا لرضا اهللا! ولكي يوصلها إىل إمام 

َّ َواحكَّْحِليَل لَِما يِف  َكتَبُْت إِىل اإلمامِ «ه! يف حني أننا نراه هو نفسه يقول: زمان َع يلَعَ ُ احكَّوَسُّ ُ
َ
ْسأ

َ
أ

َع اُهللا َعلَيَْك...   وأحل له كل ما يف يديه!! »يََديَّ فََكتََب: وَسَّ
مهزيار واعتربوه أما بالنسبة إىل احلديث الذي أطلق عليه ُكتَّاب الُكَتيِّب اسم حديث عيل بن 

من ُكَتيِّبهم, فنقول: أوالً:  ٧٦حتى  ٦١صحيًحا, ودافعوا عن صحته سنًدا ومتنًا يف الصفحات 
اءنا الكرام إىل مطالعة الصفحة  احلارض, إْذ ال داعي أن  من الكتاب ٢٣٠إىل  ٢١٦ندعو قرَّ

ر هن ا ما ذكرناه هناك, جتنًُّبا لإلطالة. ثانًيا: ملا كان ُكتَّاب الرّد قد أغمضوا أعينهم عن كل نكرِّ
إنصاف وكالوا ما شاءوا من الشتائم والُتهم ملؤلف كتاب اخلُمس, بسبب اإلشكال الذي 

                                                 
 .٥٥١, ص اختيار معرفة الرجال أو رجال الكيش. الكيش, ١
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طرحه حول سند هذا احلديث ومتنه! ألن أمحد بن حممد الذي هو أحد رجال سند هذا احلديث 
ن حممد بن عيسى, فإننا نقول يف اإلجابة عن كالمهم ودون أي سب أو شتم: إن أمحد هو أمحد ب

بن حممد بن عيسى أيًضا اعتربه املرحوم املحقق السبزواري جمهوالً. نعم, إنه أمحد بن حممد بن 
عيسى ذاته الذي مل يكن مستعًدا أن يشهد بإمامة حرضة اهلادي بعد اإلمام اجلواد, وكان يرغب 

مرآة هذه الفضيلة نصيب شخص عجمي إيراين! كام اعتربه العالمة املجلس يف  أن تكون
) جمهوالً. ونحن ال نستطيع أن نرمي جانًبا قول هذين العاملني ٤٤٦, ص ١(ج  العقول

الكبريين ونقبل قول هؤالء الكّتاب املطلعني والعلامء جدا!! فليقل عديمو اإلنصاف هؤالء ما 
قلبهم من غيظ ألننا نعلم جيًدا ما يعتمل يف صدورهم جتاهنا! أما يشاؤون وليفرغوا ما يف 

بالنسبة إىل متن هذا احلديث, واإلشكاالت التي أوردناها عليه, فلام مل يكن كالمنا مقبوالً لدى 
هؤالء الُكتَّاب, فإننا نحيلهم إىل دراسة مؤلفات علامء كبار كاملقدس األردبييل واملحقق 

  صاحب املعامل.السبزواري والشيخ حسن 
) عدة إشكاالت عىل ٢٧٣(ص » رشح اإلرشاد«أورد املرحوم املقدس األردبييل يف كتابه 

وفيها أحكام كثرية خمالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن داللتها عىل «هذا احلديث وقال: 
مذهبه, لعدم ذكر اخلمس رصًحيا ورجوع ضمري (هي) إىل الزكاة عىل الظاهر, وداللة صدر 

عىل سقوط اخلمس عن الشيعة, وقرصها يف الذهب والفّضة مع حول احلول, والسقوط  اخلرب
  .»عن الربح.....

فكام استنتجنا, نسبة مثل هذه األقوال إىل اإلمام, أمٌر خمالٌف للمذهب والدين, وال يمكن 
  نه. أن حيكم اإلمام بمثل هذا احلكم. ويف األساس, ليس هلذا احلديث هذا املعنى الذي يريدو

  وختم املقدس األردبييل كالمه يف نقد متن هذا احلديث بقوله:
  .»ء وباجلملة هذا اخلرب مضطرب بحيث ال يمكن االستدالل به عىل يش«

                                                 
ِجمُ . (٣١٥ ص ,٤  , ججممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهاناملقدس األردبييل,  −١  )املَُرتْ
ِجمُ . (٣١٦, ص ٤, ج املصدر نفسه −٢  )املَُرتْ
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نعم, هذا هو رأي املقدس األدربييل! وهناك إشكاالت أخرى البد من جتشم عناء مطالعتها 
سهل! إنني ال أدري لعلهم قرؤوا ما  بروح اإلنصاف أما إغالق العينني والسب والشتم فأمر

قاله املقدس األردبييل وغاظهم رؤية مثل هذه املطالب يف كتابه ولكنهم ملا مل يكونوا قادرين عىل 
سب املقدس األردبييل وشتمه صبوا جام غضبهم علينا وأوسعونا سبا وشتًام. وحقا إنه ملن 

السبزواري وفقهاء آخرون من هذا  دواعي العجب أن يستنبط املقدس األردبييل واملحقق
احلديث سقوط اخلمس, إضافة إىل اإلشكاالت األخرى العديدة يف هذا احلديث, ومع ذلك 

  يأيت فقهاء آخر الزمان فيستدلون به عىل وجوب اخلمس!!
«ثم كتب أصحاب الرّد حول حديث ريان بن الصلت يقولون: 


.«  

ليت كان هلؤالء السادة من فقهاء آخر الزمن واملحّدثني املطلعني واملتبحرين جدا, علٌم 
دئذ ما كانوا أقدموا عىل كل هذا الضجيج واهلجوم كاٍف بعلم احلديث ومصطلحاته, ألهنم عن

عىل هذا وذاك ونسبة  الكذب الذي هو من أكرب املعايص يف دين اإلسالم, للناس, السيام 
  الكذب بشأن املوضوعات الدينية.

احلديث املرَسل هو الذي سقط من سلسلة سنده راٍو أو أكثر أو كان أحد رواة سلسلة سنده 
من  ٢٤٠كام ذكرنا يف الصفحة  −احلديث ا ال ُيعَرف اسمه وال صفته, وهذا شخًصا جمهوالً متامً 

 ,(طبع النجف التهذيبث من كتابه أورده الشيخ الطويس وحده يف اجلزء الثال − كتابنا احلارض
ْلِت َقاَل: َكَتْبُت «) عىل النحو التايل: ١٣٩ص  اُن ْبُن الصَّ يَّ ٍد  َرَوى الرَّ .  هذا يف »÷إَِىل َأِيب ُحمَمَّ

ْلِت, لو كان هذا األخري قد أدرك  اُن ْبِن الصَّ حني أّن هناك بني زمن الشيخ الطويس إىل زمن َريَّ
ئتي سنة عىل أقل تقدير, فمن املسلَّم به أن الشيخ افعًال حرضة اإلمام حسن العسكري, م

اِن بْ  ْلِت والبد أنه كان بينه وبني الشيخ الطويس مل يسمع هذا احلديث مبارشًة من َريَّ ِن الصَّ
الطويس أشخاص آخرون ال ندري عن اسمهم أو صفتهم شيًئا. أليس مثل هذا احلديث ُمْرَسًال 
أم ال? فمن الذي يكذب كذًبا ُرصاًحا نحن أم أنتم? يف النهاية من اجليد أن يكون عند اإلنسان 
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  يشء من احلياء!
وا باحلديث عينه مع سنده ثم هامجوا خصمكم, ال أن تغلقوا إن كنتم صادقني يف قولكم فأت

» املعاد«أعينكم ثم تفتحوا فمكم بام تشاؤون من اهتام وشتم ملن خيالفكم. أنتم يا ُكّتاب كتاب 
  واملؤمنون بعقاب اهللا ألهل الكذب والفساد! هل هذا هو نموذج اإليامن باملعاد?!

ْلِت أن  واإلشكال األكثر أمهية عىل حديث َريَّانِ  ْلِت هو أنه ال يمكن لرّيان ْبِن الصَّ ْبِن الصَّ
يكون قد التقى باإلمام احلسن العسكري, ألن رّيان كان من اخلطباء املشهورين زمن املأمون 

هـجرية يف حني أن إمامة حرضة احلسن العسكري ابتدأت سنة  ١٩٦العبايس, أي حوايل سنة 
طيب البارع, حني أمره املأمون ببيان فضائل أمري املؤمنني هـ. فإذا اعتربنا أن سن ريان, اخل ٢٥٤
عام, مع  مائة, كان أربعني عامًا, فإن عمره سيكون يف زمن حرضة العسكري قريبًا من عيل 

أّنه مل يّدِع أحد أن رّيان بلغ هذا السن من العمر! والشيخ الطويس ذاته الذي روى وحده هذه 
ه من أصحاب حرضة الرضا حتى حرضة اهلادي. بل ذكر أنه من الرواية املرَسَلة عنه, قد اعترب

الناس الذين مل يرووا حتى حديًثا واحًدا عن األئمة. فكيف يمكن أن ُيروى مثل هذا احلديث 
كام هو  −عنه? بناًء عىل ذلك, لو دّققنا يف األمر ألدركنا أن احلديث ذاته كذب سواء كان مرَسًال 

إىل ذلك أن متن احلديث ال يفيدنا بأي يشء ألنه يتضمن سؤاالً عن أم ُمْسنًَدا. أضف  − الواقع 
األرايض اإلقطاعية التي كان املنصور العبايس يمنحها لعامله. من هنا يتبّني بأي أدلة واهية 

  يتشبث آكلو اخلمس!!
اِن ْبِن عن حديث  ذخرية املعادإضافًة إىل ما سبق, فإن املحقق السبزواري قال يف كتابه  َريَّ

ْلِت ا لِْت يف احلسن بإبراهيم بن هاشم قال: كتبت إىل أ عبد اِهللا «: لصَّ : ÷َريَّاُن ْنُن الصَّ
رِْض قَِطيَعٍة يِل 

َ
ً يِف أ َّ يَا َمْوَالَي يِف َغلَِّة َر ُب يلَعَ ِي جَيِ

َّ . إن كان األمر كذلك فإّن »َما ا
ْلِت مل يلَق سقوط هذا احلديث من االعتبار ينبغي أن يكون أمرًا ُمَس  اَن ْبَن الصَّ لًَّام به, ألن َريَّ

حرضة الصادق مطلقًا! ومن أين لنا أن نعلم بأن أصل احلديث مل يكن كذلك وأّن نسخة 

                                                 
ِجمُ . (٤٨٠ ص ,٢ , ج ة املعاد يف رشح اإلرشادذخرياملحقق السبزواري,  −١  )املَُرتْ
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التي كانت لدى املحقق السبزواري مل تكن تتضمن هذا السند هلذا احلديث? وعىل أي  التهذيب
ري أم ُنِسب إىل حرضة اإلمام حال سواًء ُنِسب هذا احلديث حلرضة اإلمام حسن العسك

ْلِت قد أدرك أيا من  اُن ْبِن الصَّ الصادق فإنه حديث غري صحيح ألنه من املحال أن يكون َريَّ
اإلمامني أو التقى هبام, وال ُتْسَتْبَعد مثل هذه األخطاء من الشيخ الطويس, كام أوردنا يف كتابنا 

  حة.بعض أخطاء الشيخ الطويس بالدالئل الواض الزكاة
واحلديث اآلخر الذي اّدعى أصحاب الرد صحته حديث سامعة, وقد دافعوا يف الصفحة 

من ُكَتيِّبِهم عن صحة حديث سامعة وأرادوا هبذا املنطق (إثارة الضجة وكيل الشتائم) أن  ٧٧
  يثبتوا صحة هذا احلديث الذي متّسكوا به.

والشيخ الصدوق كالمها  من الكتاب احلارض أن الشيخ الطويس ٢٣٧ولكننا كتبنا يف الصفحة 
مني من علامء الرجال  − يعتربان سامعة واقفيًا, كام أّن ابن الغضائري  وكذلك  − الذي هو من املقدَّ

هـ, فإذا كان هناك اختالف أو تناقض بني  ١٤٥أمحد بن احلسني, ذكرا أن وفاة سامعة كان سنة 
«لطويس وابن الغضائري, فلامذا تكيلون الشتائم لنا وتقولون: الشيخ الصدوق والشيخ ا


 .« املعاد«كال, ليس األمر مضحكًا, بل املضحك هو أّن الذين يكتبون كتاب «

والقيامة, خيتلقون ِمْن كالٍم هبذا الوضوح إثًام لكاتبه ويرضبون يمنًة  ويؤمنون بالوجدان واحلساب
  ويرسًة وُيغالِطون لُِيِضلُّوا العوام, فمرحى هلذا الفهم والفراسة والوجدان!!

«ثم كتبوا يقولون: 
.«  

وأقول: كال ليس األمر كذلك, نحن نعتقد بل نوقن أن كل ذي شعور وإدراك ووجدان خاٍل 
من الغرض واملرض, لن يلومنا أبًدا إذا قرأ كالمنا, ونأمل أن يكون ُكَتيُِّبكم سبًبا لتشجيع القراء 

الغش يف هذا األمر. ودفعهم لقراءة كتابنا ومقارنته مع ما كتبتموه, كي يسَودَّ وجُه كلُّ من مارس 
اب األرش ومن هو اخلائن واملعاند واملغرض نحن أم أنتم?!   وعندئذ سُيعَلم من هو الكذَّ

عن حرضة  ٨٨و  ٨٧أما احلديثان اللذان أوردمها أصحاب الُكَتيِّب يف الصفحتني 
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اِر َفاِرَس ومن مجاعة من  ÷الرضا أهايل وجاء فيهام أن اإلمام طلب اخلمس من َرُجٍل ِمْن ُجتَّ
خراسان; فإضافًة إىل أّن تاريخ حياة حرضة الرضا ال يؤيد مثل هذا االدعاء, فإن سند احلديثني 

مْحََد بِْن الُْمثَىنَّ َقْن «هو التايل: 
َ
ً َقْن َسْهٍل َقْن أ يعا ٍد مَجِ ِّ بِْن حُمَمَّ ِد بِْن احْلََسِن َويلَعِ َوَقْن حُمَمَّ

رَبِيِّ قَ  ِد بِْن َزيٍْد الطَّ   .»اَل:.....حُمَمَّ
فقد بّينا هويته فيام سبق وأّنه رجل غاٍل وكّذاب وفاسد الرواية والدين, » سهل بن زياد«أّما 

وأن أمحد بن حممد بن عيسى أخرجه من قم, وال يمكن ألي إنسان رشيف أن يقبل رواية مثل 
  هذا الشخص.

يف أي كتب من كتب فال ذكر ألي منهام » حممد بن يزيد الطربي«و » أمحد بن املثنى«وأما 
عون أهنم قرؤوا كتب الرجال أن يعّرفوا لنا  رجال الشيعة. لذا نرجو هؤالء الكتاب الذي يدَّ
هوية هذين الراويني املجهولني كي تكون حجتهم مقبولة ودليلهم قويا, ونحن جاهزون لدفع 

ا هلم أي ترمجٍة فليتَّقوا أتعاهبم يف هذا املجال كي ال يكونوا قد بذلوا جهدًا دون أْجر! فإن مل جيدو
هللا وال يتَّهموا دينه بمثل هذه التهمة استناًدا إىل مثل هذه األخبار املوضوعة واملردودة, وال 
يشوهوا صورة األئمة املظلومني يف أعني  الناس, وبعد ذلك فليفعلوا ما بدا هلم. فالناس الذين 

ًة وال دليًال ع [أي املرِجع]  »السيِّد«ىل ذلك, بل قول يدفعون هلم اخلمس ال يطلبون منهم حجَّ
ُفون الناَس عىل اهللاِ ورسولِِه عىل هذا النحو?   كاٍف هلم, فلامذا إًذا ُتَعرِّ

» «ثم عقد أصحاب الُكَتيِّب فصًال بعنوان: 
قوا حتته بعض التلفيقات أرادوا من خالهلا أن يثبتوا أن  هبة األئّمِة اخلمَس لشيعتهم إنام ولفَّ

يتعّلق باألرسى الذين كانوا يؤخذون كغنائم حرب, أو أن حتليل اخلمس يتعلق بزمن معني 
د  خاص وهو الزمن الذي ال يستطيع الشيعة أن يصلوا فيه إىل األئمة, وأنه يتعلَّق بشخص حمدَّ

د بعينه. أو أن املقصود منه األنفال. وأن األحاديث التي ال خت تص بزمن معنيَّ أو بشخص حمدَّ
بعينه,  ليست سوى ثالث روايات أحدها حديث سامل بن مكرم (أبو خدجية) وسنده ضعيف, 
والثاين حديث معاذ بن كثري وال عالقة له باخلمس أصًال. واحلديث الثالث مرسل جاء يف 

البد من دفع تفسري العيايش و رواه شخص جمهول. هذا كل ما يف األمر وبكل بساطة! إًذا, 
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  ذلك اخلُْمس الشامل!
دة للثالثني حديًثا التي أوردناها يف كتابنا احلارض,  اء الكرام إىل قراءة جمدَّ ونحن هنا ندعو القرَّ

  نقًال عن كتب الشيعة املعتمدة, يف حتليل اخلُمس, كي تعلموا ماذا يقول آكلو اخلُمس هؤالء?! 
يف أرباح املكاسب استناًدا إىل تلك األحاديث  لو فرضنا اآلن أنكم أوجبتم مثل هذا اخلُمس

غري الرصحية بشكل كاٍف يف هذا املوضوع, فهل تتجاهلون تلك األحاديث الثالثني الواضحة 
مون لنا عنها عذًرا أقبح من ذنب?     التي ال إشكال يف داللتها عىل حتليل اخلُمس وتقدِّ

جنيد والشيخ ابن عقيل والشيخ  أِضف إىل ذلك, لقد استنبط علامء كبار مثل الشيخ ابن
وبعض املتأخرين مثل املحقق اِحليلِّ  −من قدماء علامء اإلمامية −املفيد والشيخ سالر الديلمي 

ق اخلراساين واملال  واملحقق السبزواري والقطيفي واملقدَّس األردبييل وصاحب املدارك واملحقِّ
نفًرا من  ١٧ين, ممن ذكرنا أسامء حمسن الفيض الكاشاين والشيخ عبد اهللا بن صالح البحرا

أولئك العلامء الكبار مع نقل فتاوهيم من مؤلفاهتم الفقهية, استنبطوا من تلك األحاديث حلية 
يكون اُخلمس بأمجعه مباًحا «اخلمس وسقوطه عن الشيعة, إىل حد قول بعضهم برصاحة: 

العلامء األجالء أم قول  فهل نقبل قول هؤالء»! للشيعة وساقًطا عنهم فال جيب عليهم إخراجه
  آكيل اخلُمس يف آخر الزمان?

«ثم أورد ُكتَّاب الُكَتيِّب آخر فصول ردِّهم بعنوان: 
 « :وكتبوا حتته يقولون»
‡
.«  

وأقول: إنه ال يوجد يف تاريخ أئمة اهلدى عىل اإلطالق شاهٌد واضٌح يفيد أهنم أخذوا فعًال 
مخس أرباح املكاسب الذي ليس له أي سند يف كتاب  فضًال عن − من الناس شيًئا باسم اخلُمس

; وُمْستند هؤالء السادة ليس سوى هذه األحاديث الضعيفة التي − هللا وال يف سنة رسولها
يستدلون هبا يف ُكَتيِّبهم هذا. ألننا كام قلنا, ال يمكن لإلمام أن يأيت برشيعة موازية لرشيعة 

ملثل هذا املوضوع يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله, فال , وملَّا مل يكن هناك وجوٌد أبًدا النبي
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يمكن ألي إمام أن يدعيه, ومل حيصل أن اّدعاه أحد منهم أبًدا. ثانيًا: لو أخذ شخٌص من 
, إمامًا كان أم غري إمام, مثل هذا اخلمس, لسّجل التاريخ ذلك بوضوح, ألن أئمة صالنبي آل

والعلن, وكانوا يراقبون ترصفات األئمة وأعامَهلُم, فإن أهل البيت كان هلم أعداء ُكُثر يف الرس 
وجدوهم قد عملوا عمًال خمالفًا للمشهور واملعروف بني املسلمني, لشّهُروا بذلك بوصفه بدعًة 
ًة إليذاء أولئك األئمة األجالء والطعن فيهم! ولكن مثل  يف الدين, واختذوا ذلك وسيلًة وحجَّ

 ذلك مل حيصل.

يدفعون زكاة أمواهلم لألئمة, كام  −كام أوردنا يف كتابنا احلارض  −يعة نعم, كان بعض الش
أهنم كانوا إذا نالوا شيًئا من غنائم احلرب التي شاركوا فيها, وقام قائد جيش اإلسالم بأخذ 
مخسها, كانوا يفصلون مما نالوه من الغنائم مقدار اخلمس مرة ثانية ويدفعوه لإلمام الذي 

ألحاديث التي تتعلق باخلمس وحتليله إنام تشري هلذه القضية بالذات; واألمر يؤمنون بإمامته. وا
ذاته ينطبق عىل األموال األخرى مثل موقوفات آل حممد والنذورات التي كانت ُتعطى هلم. نعم 
اق مثل أيب محزة البطائني وزياد القندي والواقفة وأشخاص آخرون  كان هناك حمتالون ُرسّ

ألئمة كانوا ينهبون أموال الناس بكل شكل أو طريق من الطرق, وقد يّدعون أهنم وكالء ل
أوضحنا هذا يف كتابنا احلارض, فكل هذه االدعاءات [بأن األئمة كانوا يطالبون بخمس 

  .‡األرباح] كذب حمض وهتمة ألولئك األئمة األطهار 
يف هذا البحث  أما ُمخْس املعادن والكنوز والغوص واملال املخلوط باحلرام الذي جاء ذكره

والذي اضطّر ُكّتاب الرد إىل اللجوء إىل سنن البيهقي وروايات أهل السنة إلثباته عندما ضاقت 
واخللفاء كانوا يأخذون مخس تلك  عليهم األدلة, فحقيقته ما بّينّاه سابًقا من أّن رسول اهللا 

عن مقدار الزكاة الواجب  األشياء بوصفه مقدار زكاهتا; وبّينّا أنه عندما كان األئمة ُيْسألون
ُة ذلك أن  أداؤها من الكربيت والنفط والغوص والكنز والركاز? كانوا جييبون: اخلمس! وِعلَّ
بعض فقهاء ذلك الزمن كانوا ُيْفُتون بوجوب دفع الُعْرش أو أقل من الُعْرش أو أكثر منه, زكاًة 

رفة وجه احلق يف هذا األمر لتلك األموال, فكان السائلون يرجعون إىل أئمة أهل البيت ملع
املُْخَتَلف فيه, فكانوا جييبوهنم أن مقدار الزكاة الواجبة فيها هو: اخلمس! إذن, فاملوضوع يتعلَّق 
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, واملوضوع الزكاةبالزكاة, وقد أوضحنا هذا املطلب بشكل كاٍف يف الكتاب احلارض ويف كتاب 
  أوضح من الشمس يف رابعة النهار, ملن طلب احلق.

ني بأن  كام أن مسألة حرمان بني هاشم من الزكاة التي هي من أهم دالئل آكيل اخلمس حمتجِّ
َع لتعويض بني هاشم عن الزكاة التي ُمنِعوا من أخذها, مسألٌة ال أساس هلا يف  اخلمس ُرشِ

, بعد جبايته الرشع, بل هي موضوع سيايس تشبث به بعض الناس!  نعم! إن مل يكن النبي 
ة للصدقات وأموال  الزكاة, يعطي أهل بيته شيًئا منها, فإن ذلك كان بناًء عىل مصلحة خاصَّ

وهي إبعاد أي شبهة أو هتمة عن  نفسه بأنه يأخذ أموال الناس باسم الزكاة كي يستفيد منها يف 
ا بعد عرص النبي  عند  −فإن عامة آل بيت النبي وذريته استفادوا  إعاشة نفسه وأهل بيته. أمَّ

أموال الزكاة هذه. هذا رغم أن خلفاء بني أمية وبني العباس كانوا َيُضنُّون عىل من  −اللزوم 
كام بينا يف كتابنا  −بني هاشم هبا ويبخلون بإعطائهم منها, إال أن األئمة مجيعهم, استفادوا 

  من عطايا اخللفاء وجوائزهم التي كانت الزكاة أحد أهم مصادرها. − احلارض
عىل  −ال ُيزِعجنا أبًدا نرش وتوزيع هذه الُكَتيِّبات, أو الكتب  يف ختام الكالم نقول: نحن

التي انترش منها حتى اآلن أربعة كتب ألَّفها أبرز الُكتَّاب املعارصين من أكلة  −حد قول مؤلفيها 
اخلُمس, وليس هذا فحسب بل ُنَرسُّ جدا من نرشها, ألهنا تثبت لنا ولآلخرين, بكل وضوح, 

ر هلم أخذ هذا املال من الناس وأْكِله, بل هم أنه ليس لدى هؤال ء املُْفِلسني أي مستند أو حق يربِّ
ون ذلك  يأكلون هذا اخلُمس وسهم اإلمام اعتامًدا عىل الظنون واألوهام! والعجيب أهنم ُيَسمُّ
بيت املال!! وليت شعري! لو كان هذا بيت املال حقا, فهل كان األئمة أنفسهم ينفقونه عىل هذا 

نحو ويبنون به أبنيًة شاخمًة, وعىل حد قوهلم, يبنون به مؤسسات واسعة ومنشآت متنوعة, ال
ويعطون منه من يشاؤون دون حساب أو يمنعونه عمن يشاؤون كام يرغبون? إن كانت سرية 

املليئة بالفخر واالعتزاز معروفة  ÷بقية األئمة غري واضحة متاًما فإن سرية أمري املؤمنني عيل 
أمام أنظار أهل الدنيا مجيعهم, يقرؤون فيها ما كان يفعله ذلك اإلمام اجلليل مع أخيه ومنشورة 

ويمكن لكل من له اطالع عىل كيفية وابنته وأبنائه ونسائه يف موضوع اإلنفاق من  بيت املال?! 
إنفاق اخلُمس ِمْن ِقَبِل آخذيه اليوم, أن يالحظ مدى التفاوت بني اإلسالم الذي كان يتِّبعه 
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عيه هؤالء, ويفهم الفرق الكبري بينهام!  ÷عيلٌّ    واإلسالم الذي يدَّ
أْذُكُر أن أحد املتشبِّهني بأهل العلم, زمن أحد املراجع املعروفني, مدح يف إحدى املجالس 
بشدة ُجوَد ذلك املرِجع وسخائه قائًال: بعد املعصومني ال أعترب أحًدا من الناس أسخى من هذا 

وهو اآلن من  − د طالب الرشيعة الظرفاء الذي كان حاًرضا يف ذلك املجلس فقال أح»! السيِّد«
لسُت أدري! ولكن ما أعرفه عن املعصوم أنه أمحى حديدًة وقّرهبا من : «− حاشية أحد املراجع 

  , فضحك كل من كان يف املجلس من كالمه هذا, وخجل املتشبِّه بأهل العلم ذاك!»يد أخيه!
اًما رشعيني, ومن هذا نعم! هؤالء العاجزون عن  إدارة ُأَرسهم, يعتربون أنفسهم ُحكَّ

ف يف كل يشء. ولست أدري أي رشع هذا الذي له أكثُر من  املنطلق جييزون ألنفسهم الترصُّ
حاِكٍم يف كل شارع و زقاق! يف حني أنه يف قانون اإلسالم إذا بويع إلمامني يف زمن واحد وجب 

كم الرشع هذا الذي ليس لديه مسؤولية سوى أخذ اخلُمس قتل الثاين. نعم! ال شك أن مثل حا
وأكله وحتليل احلرام, والذي يلبس العاممة والعباءة بعد دراسة بضع سنوات يف مدرسة دينية, 

  ويصبح حاكًام للرشع مطلق العنان, من السهل جدا لكل طالب رشيعة أن يصبح مثله!
 ذكره ُمؤلِّفو هذه الكتب التي كتبوها يف الرّد لقد أجبنا بعون اهللا سبحانه إجابًة مفحمًة عامَّ 

عىل كتابنا اخلُمس, بيد أن الفرق بيننا وبينهم أهنم ملا كانوا  يملكون َدْخًال عظيًام وكان لدهيم 
ار البازار (السوق الكبري)  مريدون ودعاٌة ال حرص هلم, إضافًة إىل امتالكهم ملشرتين ُكُثر من ُجتَّ

ة منهم, كانت كتبهم تطبع وتنرش عىل نطاٍق واسع, خالًفا ملؤلفاتنا وكتبنا ممن ينتفع هؤالء الساد
التي تبقى حبيسة اإلمهال وأسرية النسيان, نظًرا لَِعدم توفر اإلمكانيات املادية لطباعتها 
ونرشها, باإلضافة إىل مئات املوانع والعوائق التي توضع يف طريق نرشها, عالوة عىل خوف 

قد يقع عليه من حوادث وخماطر, فليس أمامنا إال التوكل عىل اهللا الكبري من يريد نرشها مما 
  املتعال.

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب   َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللاِ َعَلْيِه َتَوكَّ
 هجرية شمسية ١٣٥٤
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  عن رّد السيد رضا أستادي األصفهاني اإلجابة - ٢

﴿ ۖ ُة ٱۡلَبٰلَِغُة ۡجَعِيَ  قُۡل فَلِلَّهِ ٱۡلُجَّ
َ
ُٰكۡم أ   ]١٤٩[األنعام:   ﴾فَلَۡو َشآَء لََهَد

سوى ابن قرية صغرية, أمىض أفضل أوقات  −بَِمنِّ اهللاِ َوَكَرِمه  −ليس كاتب هذه السطور 
عمره يف القرية, ومل يكن لديه أيُّ نصيب من متع املُُدن وما فيها من الزينة والرفاهية والتكلُّف, 

ر قد أجلسه يومًا أو بضع سنوات وراء منضدة أفضل منصب تعليمي وإْن كان القضاء والقد
يملك أي شهادة علمية, ألنه مل يَر يف طفولته كّتابًا وال مدرسًة  (مدير ثانوية املدينة), إال أنه مل

انتقل يف شبابه إىل احلوزة العلمية, ومل يأكل يف حياته دينارًا من سهم اإلمام أو   ابتدائيًة, وال
بل تربَّى يف أحضان الطبيعة ونبت يف حديقة  ال لبس العاممة وال اْنَتَعَل النعلني!!الصدقات و

  أزهار املشيئة. 
با جدا للعلم واملعرفة من أعامق قلبي, وشغوًفا بالفكر والبصرية. منذ  نُت رغم ذلك, كُ  ُحمِ

  ابة, سعيُت عىل الدوام بنعمة القراءة والكت −بلطفه وكرمه  −اليوم الذي َمنَّ اهللاُ فيه عيلَّ 
إىل النظر يف ملكوت السموات  −بمقتىض البحث عن احلقيقة الذي غرسه اهللا يف فطريت −

نظر يف كل ما به, واستنتاج احلقائق منه, وكنت أواألرض والتأمل يف عجائب عامل اخلليقة وغرائ
منه  −د املتعال واجب الوجو −هو موجود وظاهر, بعني التحقيق, إىل احلد الذي مكنني اهللاُ 

بِ أوأقدرين عليه, ومل   −عاجز حمتاج إىل اهللا مثيل  −عترب أي إنسان أْع أيَّ ُمناٍد اتباًعا أعمى ومل ـتَّ
قوله  واجب الطاعة والزم االتباع, اللهم إال إذا رأيت فيه فضيلًة وعلًام جتعالنه أهًال لقبول

باعه. هلذا السبب مل أ بِْع واتِّ كثًريا مما هو سائد يف البيئة  −ئق وتأسيس عقيديت يف حتقيق احلقا − تَّ
املحيطة يب ِممَّا ُخيالف يف معظمه العقل والوجدان, بل بنيُت أساس عقائدي عىل العقل الذي 
منحني اهللا إياه. فقد رأيت الناس يف جمتمعي مبتلني بالتكلُّف والعصبيات املذهبية والتعصب 

                                                 
, مل نتمكن من »اُخلمس«مالحظة: من بني إجابات املؤلف عىل الردود اخلمسة التي ُكتَِبت ردا عىل كتاب  −١

 ).د. حنيفالعثور إال عىل ثالثة إجابات فقط, فأوردناها يف هذا القسم من الكتاب. (
ِجمُ ج لعلامء الدين يف بلده. (إشارة إىل اللباس الرائ −٢  ) املَُرتْ
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. ولذلك رجعت يف مسائل الدين وأحكام الرشيعة  ص, مما ينُفر منه الطبع النقيُّ لألشخا احلُرُّ
إىل الكتاب والسنة مبارشًة, فحصلت عىل حقائق ختالف ما هو منترش يف جمتمعنا, فدونت ذلك 
يف أوراق دفاتري وأخرجت بعض ذلك أحياًنا بصورة كتاب أو رسالة قمت بطباعتها ونرشها 

يب خمالفة لألفكار التي طرحتها ومل يكن ما طرحته بمشّقة بالغة. ولكن ملا كانت البيئة املحيطة 
منسجًام مع مصالح ذوي النفوذ وال موافًقا ملنافعهم الشخصية, ُقوبَِلْت كتبي باإلعراض 

يعلوه  بقي كثري مما كتبته وطبعته حبيًسا يف زوايا املنزل مهجوًرا مرتوًكاواإلدبار وكساد السوق و
والتحقيق حلظًة, بدافع فطريت املشتاقة إىل الوصول إىل  الغبار! ورغم ذلك مل أتوقف عن البحث

  احلقيقة! 
ة جمموعات ودفاتر يف موضوعات خمتلفة, وربام قام  من هذا املنطلق كتبُت حتى اآلن عدَّ
بعض اإلخوة بطباعتها ونرشها دون رًىض مني وال استئذان, ورغم كل االعرتاضات عىل 

يها, ولكْن ملَّا مل أكن أملك أي وسيلة من الناحية كتبي كان هناك كثريون يطلبون احلصول عل
املادية واملعنوية لنرشها كنت كلام كتبت شيًئا نسخُت عنه بعض النسخ بالتصوير الضوئي 
وأعطيتها ملن يطلبها ويرغب بقراءهتا, وربام انتقلت النسخة من يد إىل يد وقرأها عدد من 

طاف من املعطي ومن اآلخذ? وملَّا كانت األمانة يف األشخاص, حتى مل َيُعْد ُيْعَرف يف هناية امل
جمتمعنا ليست عىل الوجه املطلوب, كان ذلك الُكَتيِّب املُعار ُيْفَقُد بعد مدة من الزمن وال ُيعاد 

  إىل صاحبه, أو يقوم بعضهم بطباعته باسٍم أو بدون اسم وبنرشه عىل حسابه! 
قد ُكتَِبْت عىل نحو مل يكن كاتبها يتوقع معه ومن جهة أخرى, ملَّا كانت مثل تلك املكتوبات 

مكتوبات ناقصة وغري مكتملة, السيام أن طباعتها قد متَّت  −ُحْكَامً  −أن ُتْطَبَع وُتنَْرش, كانت 
ق إليها  −أي راقم هذه السطور  −دون إرشاف مؤلِّفها  ودون أمر منه, فمن الطبيعي أن يتطرَّ

التي قام عدد من األفراد املجهولني » اخلُمس«ري بمجموعة الغلط والنقصان. وقد حلَّ هذا املص
بأخذ صور عنها وجتليدها ونرشها. وكان السبب يف ذلك أيضًا أن األمر تمَّ بال رًىض مني وال 

أنني مل أكن راضًيا عن نرش هذه املجموعة هبذه  −وكفى باهللا شهيداً −استئذان! ويشهد اهللا 
ُت البيئة املحيطة يب إىل حدٍّ ما وأنا واقف عىل نفسية الصورة ومل ُأَرسَّ بذلك, وقد عرف
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األشخاص الذين ستؤثِّر هذه الرسالة يف حياهتم وأمور معيشتهم, ولست جاهًال بام يمتلكونه 
من سلطة ونفوذ; وكنت أنوي أن أكتب قبل ذلك بعض املوضوعات الرضورية وأن أرتقي 

وىل, وكنت أعلم أن نرش مثل هذه املجموعة نحو املوضوع درجًة درجًة, مبتدًأ من الدرجة األ
  قد يؤدي إىل منع تداوهلا, ولكن حدث ما حدث! 

بعد انتشار هذه املجموعة أعددت نفيس لردود أفعال جديدة وهيأت نفيس للدفاع عام 
ِمني, أحدمها من طهران  كتبته, وحصل ما توقعته, فبعد مدة من الزمن كتب اثنان من املَُعمَّ

نُت عىل الفور واآلخر من أصفه ان, أوراًقا مضطربًة حسبوها ردا عىل ما كتبُته, ورغم أنني دوَّ
إجابًة عام كتبوه, لكن ملَّا مل أكن أملك القدرة املالية عىل نرش إجابتي, احتفظت بَِردِّي هذا يف 

» رضا أستادي األصفهاين«مكان ما من املنزل إىل أن حيني وقت نرشه, إىل أن قام شخص ُيْدعى 
الذي أصبح بعد ذلك ذا منصب ونفوذ وسلطة يف نظام اجلمهورية اإلسالمية ويف احلوزة [

ها. يف آية اُخلمس» الغنيمة«توضيحات حول كلمة العلمية يف قم] بكتابة رسالة بعنوان ( ) وَنْرشِ
وكان هذا السيد قد أدى حق معّلمه وشيخه [الشيخ صاحلي نجف آبادي] بأن كتب ردا عىل 

ض عدًدا من األشخاص  !أي (الشهيد اخلالد احلسني بن عيل)» د جاويدشهي«كتابه  وحرَّ
ة حتى أجربوا الشيخ صاحلي نجف  اآلخرين عىل مالحقة ذلك الشيخ انطالًقا من دوافع خاصَّ
آبادي عىل ترك موطنه وإغالق منزله, ولعل هذا األستاذ أراد برسالته املشار إليها أن يفعل يب 

اُخلْمس «قد سمعت منذ عدة سنوات أنه يستعد لكتابة ردٍّ عىل كتايب  نُت األمر ذاته! ولكنني ك
, حتى أنه استعان ببعض األشخاص هلذا الغرض واستفاد من تتبُّعاهتم يف هذا »والزكاة

م لنا  مثل تلك الرسالة  − بعد كل تلك املدة الطويلة−املوضوع, ولكنني مل أكن أتوقع أن ُيقدِّ
املتهافتة التي ال أساس هلا من الصحة! وانطبق عليه املثل: َصَمَت َدْهًرا الضعيفة املليئة باألمور 

  ُثمَّ َنَطَق ُكْفًرا!!
«كتب السيد أصفهاين هذا يف رسالته ذات الثالثني صفحة يقول: 


.«  
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وأقول: إن الكتاب الذي يشتمل عىل عرشات املطالب, حتى لو كانت مطالبه (املتعلقة  
كبري احلجم,  −ُحْكًام −باخلمس والزكاة ونحومها) ضعيفًة واهيًة يف نظر صاحب الرّد, سيكون 

ي يعترب نفسه عميق التفكري لرأى أنه إْن كان قد سود ثالثني صفحة ولو أنصف هذا الكاتب الذ
ام عاب عىل كتاب اخلمس والزكاة كرب ـيف آية اخلُْمس, فقط, ل» الغنيمة«يف بيان املراد من كلمة 

حجمه. ألن الذين أنفقوا أعامرهم يف بحث األلفاظ واآلراء واألمور التي ال طائل حتتها, وبعد 
وا بأن تلك األبحاث الطويلة واملفّصلة مل ُتِفْدهم شيًئا حتى يوًما  ستني سنة من عمرهم أَقرُّ

التي َذَكَر ربُّ العاملني بشأهنا أكثر » الزكاة«واحًدا, لن يعيبوا عىل كتاب يتحدث عن موضوع 
نه ما آية يف كتابه الكريم واعتربها ِصنَْو الصالِة وقرينًا هلا, تلك الصالِة التي بنيَّ اهللاُ أ مائةمن 

َّ ِلَۡعُبُدونِ ﴿ خلق اجلن واإلنس إّال ألجلها فقال: ِ نَس إ نَّ َوٱۡلِ ۡقُت ٱۡلِ
: الذاريات[ ﴾َوَما َخلَ

وكان مفّصًال, السيام إذا أخذنا بعني االعتبار » الزكاة«, فإذا طال البحث حول موضوع ]٥٦
ؤلفه! لكننا ال نتعجب من كل تلك اجلرائم التي ارتكبت بحق هذه الفريضة املقدسة, ملا الموا م

مثل هذا الكاتب الذي استهل كتابه هذا االستهالل البارع(!) يف السطر األول منه, وأتى 
ٍ حزيٍن, وأن    له احلق يف أن يفرغ غضبه وحزنه!!.بجمل تدل عىل أهنا تنطلق من قلٍب متأملِّ

الدليل عىل ذلك, فلننظر  أما اهتام ما جاء يف كتايب بأنه أمور باطلة ومنحرفة فام زلنا ال نعلم
  ماذا يف جعبة هذا الكاتب.

رجل سبَّاب شّتام لكنه مل » اُخلْمس«أنَّ مؤلَِّف كتاب » أستادي أصفهاين«لقد اعترب السيُد 
«ُيِرنا حتى مورًدا واحًدا يثبت ذلك, اللهم إال ما كتبه يف احلاشية من قوله:  

.  
ومن الواضح أن هدف املؤلف من هذه العبارات ليس سوى إثارة العواطف وارتكاب 

                                                 
در باره مسائل واجب بعد از  ىبحث «[واسمه الكامل بالفارسية: » الزكاة: «يشري إىل كتاَيب املؤلف قلمداران −١

[واسمه األصيل » اُخلْمس«بحث حول املسائل الواجبة بعد الصالة, اجلزء األول: الزكاة], و» = نامز
مسألة اخلُْمس مأخوذة من الكتاب والسنَّة], اللذين » = مأخوذ از كتاب و سنتأله مخس سم«بالفارسية: 

 صدرا يف وقت متزامن تقريًبا.
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اجلرائم, وإال فكان بإمكانه أن يظهر لنا مثاًال واحًدا حتى نعرف كيف يكون السب والشتم 
  ه بشكل صحيح!كي نفهم قصد» اُخلْمس«وأين قمُت به يف كتايب 

بِّي العلم وطالبه, ويعترب يف كتاباته العلامَء احلقيقيني يف  إن كاتب هذه السطور نفُسه ِمْن ُحمِ
الدرجة الثالثة بعد واجب الوجود ويف الدرجة الثانية من ممكنات الوجود, ُمتَّبًِعا يف ذلك قول 

َّ ُهوَ ﴿ اهللا تعاىل: ِ ٓ إَِلَٰه إ َ نَُّهۥ 
َ
ُ أ َّ ْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا بِٱۡلقِۡسِط  َشِهَد ٱ ْولُوا

ُ
[آل  ﴾...َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ

إِنََّما َيَۡش ﴿ ويصف العلامَء بالصفة البارزة التي وصفهم اهللا هبا يف كتابه حني قال: ]١٨: عمرن
 ْ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ َّ احرتامي البالِغ,  . فمثل هؤالء األفراد كانوا دائًام موضع]٢٨: [فاطر ﴾ٱ

ولو حدث أن جترأُت عىل أحٍد منهم فإين أستغفر اهللا تعاىل عىل ذلك. أما لو ُوِجد بني هؤالء 
نَزۡلَا ِمَن ﴿ األشخاص َمْن تنطبق عليهم اآليات الكريمة اآلتية:

َ
ٓ أ ِيَن يَۡكُتُموَن َما إِنَّ ٱلَّ

ٰهُ  ُ َوَيۡلَعُنُهُم  ٱۡلَّيَِنِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن َبۡعِد َما َبيَّنَّ َّ ْوَلٰٓئَِك يَۡلَعُنُهُم ٱ
ُ
لِلنَّاِس ِف ٱۡلِكَتِٰب أ

ٰعُِنوَن  ُ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب ﴿ وقوله تعاىل: ]١٥٩: [البقرة ﴾١٥٩ٱللَّ َّ نَزَل ٱ
َ
ِيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنَّ ٱلَّ

ُكلُوَن ِف 
ۡ
ْوَلٰٓئَِك َما يَأ

ُ
ً أ وَن بِهِۦ َثَمٗنا قَلِي ُ يَۡوَم  َويَۡشَتُ َّ َ يَُكّلُِمُهُم ٱ َّ ٱلَّاَر َو ِ ُبُطونِِهۡم إ

ِلٌم 
َ
َ يَُزّكِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ َلٰلََة بِٱلُۡهَدٰى َوٱۡلَعَذاَب  ١٧٤ٱۡلقَِيَٰمةِ َو ُواْ ٱلضَّ ِيَن ٱۡشَتَ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
أ

 ٱلَّارِ 
َ َ ۡصَبَُهۡم 

َ
ٰ  ١٧٥بِٱلَۡمۡغفَِرةِۚ َفَمآ أ ِيَن ٱۡخَتلَُفواْ َذ نَّ ٱلَّ  ۗ ّقِ َل ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَ َ نَزَّ َّ نَّ ٱ

َ
لَِك بِأ

; وينطبق عليهم أهنم ٧٧إىل آخر اآلية  ]١٧٦ −١٧٤: [البقرة ﴾ِف ٱۡلِكَتِٰب لَِف ِشَقاقِۢ بَعِيدٖ 
َكَن ٱلَّاُس ﴿سبَُّبوا باختالفاهتم وقوع االختالف والتشّتت يف األمة اإلسالمية كام قال تعاىل: 

ُ ٱلَّبِّيِ  َّ ٗة َوِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱ مَّ
ُ
ّقِ ِلَۡحُكَم  ۧ أ نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَ

َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن َوأ َن ُمبَّشِ

وتُوُه ِمۢن َبۡعِد َما َجآءَ 
ُ
ِيَن أ َّ ٱلَّ ِ ْ فِيهِۚ َوَما ٱۡخَتلََف فِيهِ إ ۡتُهُم َبۡيَ ٱلَّاِس فِيَما ٱۡخَتلَُفوا

وعرشات اآليات األخرى التي نزلت يف ذمِّ علامء  ]٢١٣: [البقرة ﴾...ٱۡلَّيَِنُٰت َبۡغَيۢا بَۡيَنُهمۡ 
السوء وبنيَّ القرآن لنا بعض النامذج اخلارجية عنهم, يف آيات يمكننا أن نقول إهنا بحدِّ ذاهتا من 

س اإلسالم, وذلك عندما خاطب املؤمنني فقال ۡحَبارِ ﴿: أكرب معجزات مؤسِّ
َ
إِنَّ َكثِٗيا ّمَِن ٱۡل

 ِ َّ وَن َعن َسبِيِل ٱ ۡمَوَٰل ٱلَّاِس بِٱۡلَبِٰطِل َوَيُصدُّ
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
. ]٣٤: [التوبة ﴾...َوٱلرُّۡهَباِن َلَأ

أقول: فمثل علامء السوء هؤالء ليسوا موضعًا الحرتامي بل ال يمكن ألّي مؤمن باهللا ورسوله 
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حسب بل قد ذهب كتاُب اهللا إىل حدِّ جواز لعنهم, أي جواز الطعن أن حيرتمهم, وليس هذا ف
عن مثل هذا اللعن هلم والطعن  −أنا عبده العاجز −فيهم بأشد العبارات, َوِمْن َثمَّ فلن أتوانى 

َوٱتُۡل ﴿ فيهم! فقد شبََّههم اهللاُ يف كتابه أحياًنا باحليوانات, كام قال تعاىل عن أحد علامء السوء:
ۡيَطُٰن فََكَن ِمَن ٱۡلَغاوِيَن َعلَۡيهِ  ۡتَبَعُه ٱلشَّ

َ
ِٓي َءاَتۡيَنُٰه َءاَيٰتَِنا فَٱنَسلََخ ِمۡنَها فَأ  ٱلَّ

َ
 ١٧٥ۡم َنَبأ

ُٰهۚ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱۡلَكۡبِ  َبَع َهَو ۡرِض َوٱتَّ
َ
َ ٱۡل ِ ۡخَلَ إ

َ
ۥٓ أ ُه إِن  َولَۡو ِشۡئَنالََرَفۡعَنُٰه بَِها َوَلِٰكنَّ

بُواْ  َتِۡمۡل  ِيَن َكذَّ ٰلَِك َمَثُل ٱۡلَقۡوِم ٱلَّ ۡكُه يَۡلَهۚث ذَّ ۡو َتۡتُ
َ
: [األعراف ﴾...َيٰتَِناَعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ

١٧٦−١٧٥[.  
ْضُت هلم بالسب  إنني ال أعرف يف كتابايت أشخاًصا من هذا القبيل من العلامء الذين تعرَّ

 أشخاًصا تنطبق عليهم هذه العالمات املذكورة فهذا والشتم. أما لو َوَجَد حرضُتُه بني املَُلومني
  ال ذنب يل فيه بل هو نتيجة لرؤيته وفهمه. 

أما قوله:   « ْفُت نفيس فال أدري ما الذي يقصده? إنني الشخص الذي عرَّ
 بنفيس. إنني إنسان ال أخشى إال اهللا وال أرجو غريه, إنساٌن مسلٌم أؤمن بام جاء يف كتاب اهللا

الذين مدحهم القرآن, وأعمل  صوسنة رسوله املتواترة وبسرية املسلمني وأصحاب النبي
ِه احلمد, وال هيّمني رضا أحد عني أو سخطه عّيل, وكل من ظنَّ َيب  بذلك قدر املستطاع َولِـلَّ

  غري ذلك َأِكُلُه إىل ديَّان يوم الدين وحسابه الدقيق يوم احلساب.
«كالمه قائًال: » أستادي أصفهاين«د ثم تابع صاحب الرّد السي

           
        

 .«  
ن هذ الكالم يتبنيَّ أنَّ ما كتبه مل يكن تلبيًة ملرضاة اهللا, بل تلبيًة لطلب أحد أصدقائه, ممن م

, وال غْرَو, فهذا الكتاب سُيغِلق عليه دّكانه »اخلُْمس«هو يف االحتامل الغالب من أعداء كتاب 
  أو يصيب حانوته بالكساد, فال عجب أن يقوم بنرش تلك املالحظات.

, فنقل »َغنِْمُتم«حول كلمة » اُخلْمس«رّد عىل نقل ُمجٍَل أوردُهتا يف كتايب ثم عكف صاحب ال
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ُمجًَال ناقصًة وعباراٍت مبتورًة, ثم علَّق عىل ما ذكرُته حول كالم أهل اللغة وفقهاء اإلسالم 
  فقال:» الغنيمة«حول معنى كلمة 

»           



          

 .«  
اب غري املنطقيني مل يستطيعوا أن يفهموا أهنم عندما يكتبون إن هذا الكاتب وأمثاله من الكتّ 

أن يستندوا  −عىل األقل− يف نقض عقيدة شخص أو معارضتها أو بيان وجه آخر هلا, فعليهم 
ما فهمه املرحوم املريزا القمي من كالم الشافعي إىل قول ذلك الشخص نفسه ال أن حييلوا إىل 

وحييى بن آدم وأبو يوسف واملاوردي, مع أنه جاء بعدهم بحوايل ألف عام, وإىل ما قاله عن 
كالمهم طبقًا لعقيدته! وليت شعري! هل كان عىل الناس أن ينتظروا كل مدة األلف عام تلك 

كلامت الشافعي وحييى بن آدم وأبو يوسف حتى يأيت املريزا القمي ويفرسِّ لنا املراد من 
  وأقواهلم?! 

«دعونا اآلن ننظر ماذا قال املريزا القمي, لقد كتب يقول:   
‡

   
  

«.  

                                                 
تأليف املريزا أبو القاسم بن حممد حسن القمي (ت » غنائم األيام يف مسائل احلالل واحلرام«يقصد كتاب  −١

تب اإلعالم اإلسالمي التابع قم, مكنرش: جملدات,  ٦يف ويقع هـ. ق.)  ١٢٣٣أو  ١٢٣١أو  ١٢٣٢
ِجمُ . (هـ.ق١٤١٧للحوزة العلمية يف قم,   )املَُرتْ

ِجمُ . (٣١٥, ص ٤,ج غنائم األيام يف مسائل احلالل واحلراماملريزا أبو القاسم القمي,  −٢  )املَُرتْ
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لًفا, وهذا , وأن للفيء حكًام خمت»الفيء«ال تشمل » الغنيمة«فاالختالف هنا هو أن كلمة 
ليس لصالح صاحب الرد بل ضده! ألنه يريد أن تكون هذه الكلمة  − لسوء احلظ−املعنى 

عاه  −عامة, يف حني يرى الطربيس أن معناها خاص; ثم ذكر صاحب الرّد  نظريَة كلٍّ  −إثباًتا ملُدَّ
«من الشيخ الطويس والشيخ الطربيس, فقال: إن الشيخ الطويس قال: 


﴿ نََّما َغنِۡمُتم

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ  َّ ِ نَّ 
َ
ٖء فَأ بِيِل إِن  ّمِن َشۡ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسَّ

 ٰ َ َ  ُ َّ ٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡلََق ٱۡلَۡمَعاِنۗ َوٱ َ َ نَزۡلَا 
َ
ٓ أ ِ َوَما َّ ِ ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱ

 ُكّ
ءٖ قَِديٌر  »: جممع البيان«شيخ الطربيس يف وقال ال .«﴾٤١َشۡ

»  :إىل قوله».  
مل يستطع الشيخ الطويس وال الشيخ الطربيس, يف هاتني اجلملتني, أن يستنبطا من اآلية 

يٍّ  −الكريمة  يف أشياء أخرى غري غنائم  ما يريدانه من وجوب اخلمس −بشكل قاطٍع وجدِّ
عى, كل ما »«احلرب, ألن كالمها قال:  , أي أن اآلية ليست رصحية يف هذا املُدَّ

يف األمر أنه من املمكن أن ُيْسَتَدّل هبا عىل ذلك, ولكن اهللا يعلم, كام يعلمون هم أنفسهم أيًضا, 
ز, كام اعترب أكثُر حمققي الشيعة أن يف هذا أن مثل هذا االستدالل عسري وال خيلو من َتـَجوُّ 

ز وتعدٍّ عىل املعنى األصيل لآلية.   االستدالل جتوُّ
«أما قول صاحب الرّد: 

املؤلِّف  (أي يف غري صالح
ومضاّدة لكالمه)  

              

                                                 
ِجمُ . (٤١: األنفال −١  )املَُرتْ

ِجمُ هـ.ق. ( ١٣٦٤عام  , طبعة٧٩٧, ص ١, ج التبيان يف تفسري القرآنالشيخ الطويس,  −٢  )املَُرتْ
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.  
من الذي كتبتم فيه فينبغي أن نقول لصاحب الرّد: أوالً: نعم, إنني مل أكن قد رأيُت, يف الز

مالحظاتكم تلك, كثًريا من كالم املقدس األردبييل الذي ليس معاكًسا ملا أقوله أبًدا بل موافًقا 
  , وفيام يأيت سأذكر لكم جزًءا مما قاله املقّدس األردبييل:ائةيف امل مائةومؤّيًدا ملَِا أقوله 

لة التي نقلها عنه صاحب الرّد السيد , بعد اجلم»زبدة البيان«أورد املقّدس األردبييل يف كتابه 
استادي أي مجلة (   التي جاء فيها أن اإلمام  التهذيب) مبارشًة, روايَة

ِ ُخَُسُهۥ ﴿ ُسِئل عن معنى قوله تعاىل: ÷الصادق  َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

هي واهللا الفائدة يوًما فيوًما, إال أّن أيب جعل شيعتنا من ذلك يف " ? فقال اإلمام:﴾َولِلرَُّسولِ 
  ."ليزكوا حلٍّ 

إال أّن الظاهر أن ال قائل به, فإّن بعض العلامء جيعلونه «ثم أعقب ذلك عىل الفور بقوله: 
  .»خمصوًصا بغنائم دار احلرب كام عرْفَت 

التالية من كتابه عىل املرحوم الطربيس وعندئذ أشكل املرحوم املقدس األردبييل يف الصفحة 
ُه:» فيام هو مذكور يف الكتب«الذي قال:    فقال يف الرّد عىل مجلته هذه ما نصُّ

وأيًضا قال: مذكور يف الكتب, وليس ذلك مذكوًرا يف الكتب فكأّنه أشار إىل إمكان «
ونه بغنائم دار احلرب, االستدالل ملذهب األصحاب باآلية الرشيفة, إلزاًما للعاّمة فإّهنم خيصُّ 

  .»وذلك غري جّيد
), بعد أن أورد أخبار ٢٧٨(ص » رشح اإلرشاد«وقال املقدس األردبييل أيضًا يف كتابه 

                                                 
, حتقيق زبدة البيان يف أحكام القرآنهـ.ق), ٩٩٣أمحد بن حممد األردبييل املعروف باملقدس األردبييل (ت  −١

ِجمُ . (٢١٠حممد باقر البهبودي, طهران, املكتبة اجلعفرية إلحياء اآلثار اجلعفرية, ص   )املَُرتْ

, ١, ج الكايف, وانظر أيضًا: حممد بن يعقوب الكليني, ٣٨٨, ص ١, ج األحكام هتذيبالشيخ الطويس,  −٢
ِجمُ ( .٥٤٤ص   )املَُرتْ

ِجمُ . (٢١٠, ص زبدة البيان يف أحكام القرآناملقدس األردبييل,  −٣  )املَُرتْ
ِجمُ . (٢١١, ص املصدر نفسه −٤  )املَُرتْ
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وهذه األخبار هي التي دلَّْت عىل السقوط حال الغيبة, وكون اإليصال «حتليل اخلمس, ما نّصه: 
ق حمّل الوجوب إال قليًال, لعدم دليل قوي مستحبًا كام هو مذهب البعض مع ما مرَّ ِمن عدم حتقُّ 

  .»إىل آخر ما أفاده... عىل األرباح واملكاسب
والنتيجة هي أن جناب املقّدس ال يعترب الغنيمة سوى غنائم دار احلرب, وهذا أمر مقطوع 

: ٢٧٧ صبه عنده, هذا رغم أنه ال يعتقد بوجوب ذلك اخلمس الذي يراه اإلمامية, ويقول يف 
, ويقول ذيل أخبار حتليل اخلمس: »اهر إباحة مطلق الترصف يف أمواهلم للشيعةبل الظ«
واعلم أّن عموم األخبار األول يدل عىل السقوط بالكّلية زمان الغيبة واحلضور, بمعنى عدم «

, فال َيِرُد أّنه ال جيوز  ‡الوجوب احلتمي, فكأهنم  أخربوا بذلك, َفُعلَِم عدم الوجوِب احلتميِّ
, فإنه مال الغري مع الترصيح يف البعض بالسقوط إىل قيام القائم ويوم ‡ملا بعد موهتم اإلباحة 

القيامة, بل ظاهرها سقوط اخلمس بالكّلية حتى حّصة الفقراء أيًضا وإباحة أكله مطلًقا سواء 
  .»أكل من ماله ذلك أو غريه

واعه ساقطًا عن من الواضح أن املقدس األردبييل يعترب اخلمس بشكل عام وبجميع أن
الشيعة إىل قيام القائم أو إىل قيام الساعة; وكل من جاء بعده من العلامء كانوا يعرفون أن هذه 
هي عقيدة املقدس األردبييل بشأن اخلمس. ورغم ذلك فإهنم كانوا يف بعض كتاباهتم أحياًنا 

حياًنا أخرى أن يوافقون بشكل ضمني عىل بعض أقاويله, ويعتربوهنا أحياًنا مستحبة ويرون أ
دفع اخلمس الزم من باب االحتياط. وملا كان املقدس األردبييل يعيش يف زمن امللوك 
الصفويني, أي يف أوج فرتة قوة الشيعة اإلمامية ونرشهم لعقائدهم, والفرتة التي كانت عقائد 

لوامع «تابه الشيعة فيها سوًقا رائجًة جدا, إىل درجة أن املجليس األول (حممد تقي) اهتم يف ك
يٌّ ملجرد عزمه عىل ترك عبارة  »صاحبقراين أشهد أن عليًا «أستاذه: موالنا عبد اهللا, بأنه ُسنـِّ

يف اآلذان واإلقامة, مما أجرب الشيخ عبد اهللا عىل التقية خوًفا عىل نفسه, وارتكب من » ويل اهللا
                                                 

ِجُم)٣٥٦ ص, ٤ ج ,جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهاناملقدَّس األردبييل,  −١  . (املَُرتْ
ِجمُ . (٣٥٦ − ٣٥٥, ص٤ ج , ص املصدر نفسه −٢  )املَُرتْ
 .٦٨٢, ص ٢حممد تقي جمليس, لوامع صاحبقراين, ج  −٣
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و ُجرحوا يف ذلك الزمن ال ليشء جديد تلك البدعة يف األذان! وما أكثر األبرياء الذين ُقتلوا أ
كام تنقل − إال لرتكهم ذكر تلك الشهادة يف األذان! ففي ذلك الزمن كان شيخ اإلسالم الشيعي 

يركب اخليَل وينادي شخصان أحدمها عن يمينه واآلخر عن شامله بصوت عال:  −التواريخ
ب عنق كل من ُيَقرصِّ يف النطق بتلك  اللعنة عىل خلفاء الثالثة الباطلني مجيًعا, ثم كانت ُتْرضَ

اللعنة! فصدور مثل تلك الفتوى ِمْن ِقَبِل املقدس األردبييل يف مثل ذلك الزمن دليل عىل أنه 
كان من أعظم الناس إيامًنا وأنه كان حمقا يف ممارسة يشء من اللف والدوران واملجامالت يف 

م أي مستند قوي ملن يبحثون عن يشء يتعلقون به ويستندون  العبارات! لكنه كام رأينا, مل ُيَقدِّ
إليه, وكان يرفض عىل الدوام القول بأن آية الغنيمة تدل عىل أي يشء آخر سوى غنائم دار 

  احلرب.
  ثم قال صاحب الرّد الذي يبحث عن ذرائع وحجج لتأييد كالمه: 

»      



              

 .«  
وأقول: رغم أن صاحب الرد أمىض سنوات طالًبا للعلوم الرشعية, إال أنه يبدو أنه مل يقرأ 

, وأنت يا صاحب الرّد »عليكم باملتن ال باحلوايش«! حيث جاء فيه: آداب املتعلمنيبعد كتاب 
ِه ولُِكتَّاب احلوايش هؤالء!تركت املتن    وجئَت إىل احلاشية! وينبغي أن نقول يا لِـلَّ

الذي كتب مؤلفه الفاضل اجلواد فيه, بعد » مسالك األفهام«إن ما ذكرناه هو نص كتاب 
نََّما َغنِۡمُتم﴿ذكر آية 

َ
ْ أ ظاهر الغنيمة ما ُأخذت من دار احلرب, ويؤّيده «, يقول: ﴾َوٱۡعلَُمٓوا

بقة والالحقة, وعىل ذلك محلها أكثر املفّرسين, والظاهر من أصحابنا أّهنم حيملوهنا اآليات السا
  .»عىل الفائدة مطلًقا, وإن مل يكن من دار احلرب

                                                 
 .٧٦, ص ٢مسالك األفهام, ج −١
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وقد أدرجوا السبعة األشياء التي «ثم أورد حديث مؤّذن بني عبس ثم تابع املوضوع قائًال: 
(أي قول علامء الشيعة) دون أن يتدخل ونسب ذلك إىل قول األصحاب ». فيها اخلمس يف ذلك

  هو نفسه يف األمر. ثم أخذ يعدد األشياء السبعة حتى وصل إىل قوله: 
 اجلبيلّ  العسل  عىل ذلك: املرياث واهلدّية واهلبة والصدقة, وأضاف الشيخ وزاد احللبي«

ّن استفادة ذلك واحلّق أ«ثم استبعد ذلك قائًال:  ,»هشبه و الصمغ الفاضالن وأضاف واملّن,
من ظاهر اآلية بعيدة, بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار احلرب, واخلرب غري صحيح, 
واألوىل محل الغنيمة يف اآلية عىل ذلك, وجعل الوجوب يف غري الغنيمة من املواضع السبعة ثابًتا 

صل الداّل عىل أو األخبار, ويبقى ما عدا ذلك عىل األ − إن كان− بدليٍل من خارج كاإلمجاع 
  .»العدم

فخالصة رأي الفاضل اجلواد الكاظمي أن علامء الشيعة الذين أرادوا أن يستفيدوا من اآلية 
ما حيقق قصدهم, ابتعدوا كثًريا يف استفادهتم هذه عن ظاهر اآلية, ألنه من املعلوم بِنَْحٍو واضٍح 

ة دار احلرب, ولو كان مستندهم فيام يف اآلية الكريمة غنيم» الغنيمة«جدا أن املراد من كلمة 
يذهبون إليهم خرب مؤذن بني عبس, فإن هذا اخلرب غري صحيح وال يمكن االستناد إليه, 
فاألَْوىل محُل اآلية عىل معناها األصيل ذاته وهو غنيمة دار احلرب, وهذه األشياء السبعة التي 

مة, إنام وجب مخسها بدليل خارج يعتقد علامء الشيعة بوجوب اخلمس فيها والتي هي غري الغني
وإال فدليلهم هو األخبار, وما أضافه احللبي  −إن كان هلذا اإلمجاع وجود  − عن اآلية كاإلمجاع 

ُق  كخمس املرياث واهلدية واهلبة أو ما أضافه الشيُخ كالَعَسِل اجلََبِيلِّ وغريه, وما أضافه املحقِّ
ُّ كالصمغ وأمثاله, باق    عىل األصل يف الداللة عىل عدم اخلمس فيه. والعالمُة اِحليلِّ

ث  وبرصف النظر عن الفاضل اجلواد الذي كان عاملًا جليًال, فهل يمكن ألي جمنون أن ُيَلوِّ

                                                 
ا للشيخ كان معاًرص  ,اإلمامية ءمن كبار علام ,ابن النجم احللبي الشيخ األقدم قيهو أبو الصالح الشيخ ت −١

ِجمُ ( عليهم أمجعني. جعفر الطويس, وقرأ عليه وعىل السيد املرتىض رمحة اهللا بىأ  )املَُرتْ

ِجمُ ( .٨٠ − ٧٩, صص ٢, ج مسالك األفهام إىل آيات األحكامالفاضل جواد الكاظمي,  −٢  )املَُرتْ
ِجمُ . ( ٨١, ص ٢, ج املصدر نفسه −٣  )املَُرتْ



    
 

 
 

  مساجلواب عن الردود اليت ُكتِبت بل كتاب اخلُ : الفصل اخكامن

?! وكيف يمكن ملن ٨٠مثل تلك العبارة البليغة بمثل تلك املطالب التي جاءت يف الصفحة 
حلرب, ويؤيده اآليات السابقة والالحقة, ظاهر الغنيمة ما أخذ من دار ا«قال يف بداية املوضوع: 

َلَها أكثر املفّرسين إن الغنيمة يف اللغة والعرف للفائدة «أن يقول فيام بعد: » وعىل ذلك َمحَ
  ?! »مطلًقا

وأيا كان األمر, فهذه العبارة موجودة يف هذا الكتاب وهي يف نظرنا خالية من أي إشكال, 
اجلواد, ولو كانت تلك النسبة إىل الفاضل اجلواد, يف  وتتناسب متاًما مع مرشب جناب الفاضل

يف نظره من  −التي هي ترقيع وتشويه− رأي صاحب الرّد, غري جائزة, وكانت هذه احلاشية 
كتابة السيد الفاضل اجلواد, يف حني أننا نحتمل بل نجزم أن أمثال تلك احلوايش قد َكَتَبها 

قائد ال تنسجم مع آرائهم وأهوائهم; السّيام أهنا أشخاٌص فضوليون كانوا يرون أن مثل هذه الع
ُتنَْسب إىل كتب ال نظن خًريا ببعض أصحاهبا; ورغم ذلك فإننا ألجل خاطر هذا السيد 
صاحب الرد, سنرصف النظر عن الفاضل اجلواد. بيد أننا نقول: إن هذا الكتاب هو من تأليف 

اد أو شخًصا آخر! وما نقوله هو أّن بني أحد علامء الشيعة, وال فرق بأن يكون هو الفاضل اجلو
ب بل يقولوا كلمة احلق. وعىل أي  علامء الشيعة أشخاًصا يمكنهم أن ال يقعوا حتت تأثري التعصُّ
حال فليس يف هذا النقد أي يشء مهم لصالح صاحب الرد, وال داعي أن يفضح نفسه به دونام 

  فائدة. 
املقدس األردبييل فهو العبارة ذاهتا التي أوردناها عن » مرآة العقول«وأما ما نقله املجليس يف 

  عنه آنًفا.
«ثم كتب صاحب الرّد يقول:  




.«  
حقا إن اإلنسان ليعجب أي أشخاص ُيْقِدمون عىل الكتابة وأي عقوٍل وراء هذه 

الدينية, رغم أنه قد اعترب نفسه يف هذه الرسالة الكتابات?! إن هذا السيد الطالب للعلوم 
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, وأراد هبذه اجلملة أن يفهمنا أن هناك علامء كثريين »أقّل طالب العلوم الدينية شأًنا«املخترصة 
أكرب منه وأعظم منه شأًنا! ولكنه يف الوقت ذاته اعترب نفسه منافًسا لعامل كبري جليل كاملرحوم 

, إذ ألَّف رسالًة يف الرد عليه; إال أنه رغم »لشهيد اخلالدا«صاحلي نجف آبادي مؤلف كتاب 
كل هذه االدعاءات ال يعلم أن الغنائم احلربية رغم أنه من املمكن أن يناهلا املجاهدون أحيانًا 
بمشقة وصعوبة, لكن هذه املشقة ليست أبًدا ألجل احلصول عىل الغنيمة, بل اهلدف األصيل 

د واجلهاد هو إبالغ رسالة اإلسالم ونرش كلمة التوحيد, والقصد األسايس من ذلك اجلُهْ 
واملسلمون املجاهدون عندما كانوا ينوون احلرب واجلهاد كانوا يريدون أن يتقّربوا بذلك إىل 
. ولو قصد املجاهد من عمله هذا احلصول عىل الغنيمة فقط فلن يكون له أي  اهللا َعزَّ َوَجلَّ

هذا فحسب بل سيكون وثنيا أسوأ منه ألنه انطلق إىل  فضل عىل الكافر الذي حياربه, وليس
احلرب والقتل والقتال ال ليشء سوى احلصول عىل املال واملنال! فإْن نال املجاهد يف املعركة 
الشهادَة فبها ونعمت, وإْن حصل أحياًنا عىل يشء من الغنائم فإنَّ هذا املال قد أتى إليه دون 

فتشمله إًذا عبارة (الفوز باليشء بال مشقة). ولكن ال مشقة بل دون قصد للحصول عليه, 
عجب من كالم صاحب الرد; إْذ كيف يمكن ملن ينظر إىل مجيع األمور نظرًة مادّيًة أن يفهم هذه 
ُة احلرب وما يبذل فيها من جهٍد, كبًريا أم قليًال, فإهنا هذه املشقة  احلقيقة وهي أنه مهام َتُكْن مَشقَّ

  مة بل طلًبا لرضا اهللا.مل تقع ألجل الغني
«وتابع صاحب الرّد كالمه قائًال:  

 .«  
ال ليس وحيًا منزالً ونحن  القاموسوأقول يف اجلواب عن كالمه: نعم, كالم صاحب 

نحتاج لوحي منزل ملعرفة املعنى اللغوي للفظة من األلفاظ, ألن اللغة كانت موجودة قبل 
نزول الوحِي, والوحُي نزل هبذه اللغة املوجودة فعًال, فإن كان يعتقد أننا جيب أن نرجع يف فهم 

, فنرجوه أن يرشدنا إىل ذلك »القاموس«اللغة إىل قاموس منزل من السامء وليس إىل كتاب 
لقاموس الساموي كي ال نقع مرة أخرى يف مثل هذا اخلطأ وال نرجع يف فهم املعنى اللغوي ا

  وأمثاله!!» القاموس«لكلمة من الكلامت إىل كتاب 
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ألجل فهم املعنى  − وأن حييلنا  القاموسأما عن حماولة صاحب الرد أن يرصفنا عن كتاب 
أن نقول متأسفني, إن فهم كلمة  , فينبغي»تفسري املنار«إىل  − »الغنيمة«الصحيح لكلمة 

التي جاءت يف آيات القرآن الكريم ال حيتاج إىل كل هذا اجلهد وال إىل انتظار ألف » الغنيمة«
كتاب تفسري وليس  املنارفيفرسها لنا! ثم إن  تفسري املناروأربعامئة سنة حتى يأيت صاحب 

مما أعجب كاتب النقد » الغنيمة«لكلمة  املنارقاموس لغة! واآلن لننظر أي تفسري ذكره كتاب 
  ورأى فيه حربة يمكنه استخدامها ضدنا?! لقد كتب يقول:

»

 .«  

ليس سوى (الفوز باليشء بال  املنارحلسن احلظ أو لسوئه, فإن املعنى الذي ذكره صاحب 
مشقة), ألنه يقول إن الغنيمة أو الغنم هو ما حيصل عليه اإلنسان ويناله دون أن يرصف أي 

ي حيصل عليه اإلنسان بالتجارة ويرصف رأس مال مقابل احلصول عليه, عىل عكس املال الذ
  رأس املال ألجل احلصول عليه! فهذا أيًضا انتقاد يف غري حمله وغري صحيح.

«صاحب الرد كالمه قائًال: » استادي«ويتابع السيد   



﴿ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ِ َفَتبَيَُّنو َّ ۡبُتۡم ِف َسبِيِل ٱ َلَٰم لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َضَ ۡلَقٰٓ إَِلُۡكُم ٱلسَّ
َ
َ َتُقولُواْ لَِمۡن أ اْ َو

ُ َعلَۡيُكۡم  َّ ِ َمَغانُِم َكثَِيةۚٞ َكَذٰلَِك ُكنُتم ّمِن َقۡبُل َفَمنَّ ٱ َّ ۡنَيا فَعِنَد ٱ َعَرَض ٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ
َ َكَن بَِما تَ  َّ ْۚ إِنَّ ٱ   ».]٩٤: [النساء﴾٩٤ۡعَملُوَن َخبِٗيا َفَتبَيَُّنٓوا

ٞ ﴿ ولسوء حظكم فإن عبارة نعم, حلسن حظنا يف اآلية تعني غنيمة احلرب  ﴾َمَغانُِم َكثَِية
ذاهتا, ألن املفّرسين مجيًعا متفقون عىل أن هذه اآلية نزلت بشأن قيام أحد القادة العسكريني من 

بقتل رجل أظهر اإلسالم يف إحدى املعارك أو  −أسامة بن زيد أو شخص آخرإّما  −املسلمني 
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يف إحدى األسفار, ومع ذلك قتلوه طمًعا بامل الدنيا, واآلية أخربت عن سوء نية الشخص أو 
األشخاص الذين أقدموا عىل قتل من أظهر هلم اإلسالم, وأهنم كانوا يبتغون بذلك عرض 

ول خطأ هلم أنذرهتم اآلية أن ال يعودوا ملثله أبًدا, وقالت هلم: إن احلياة الدنيا; وملا كان ذلك أ
كنتم تبحثون عن الغنائم فإن اهللا أعّد لكم غنائم كثرية. وقد جاء يف كتب التفسري أن ذلك (ِعَدٌة 
من اهللا...), أي أن ذلك وعٌد من اهللا, وقد أوىف اهللا بعهده كام جاء يف اآلية عرشين من سورة 

يِۡدَي ﴿: لهالفتح يف قو
َ
َل لَُكۡم َهِٰذهِۦ َوَكفَّ أ ُخُذوَنَها َفَعجَّ

ۡ
ُ َمَغانَِم َكثَِيٗة تَأ َّ وََعَدُكُم ٱ

ٞ ﴿وملا كانت آية  ]٢٠: [الفتح ﴾ٱلَّاِس َعنُكمۡ  ِ َمَغانُِم َكثَِية َّ يف  ]٩٤: [النساء ﴾فَعِنَد ٱ
ون, يف حني أن سورة الفتح هي سورة النساء, وترتيبها يف النزول هو السورة الثالثة والتسع

والثانية عرشة يف ترتيب النزول, ففي خالل هذه املدة أكرم اهللا املسلمني بأكثر من  ائةالسورة امل
ألف شاٍة وغري ذلك من الغنائم الكثرية. وإال فأي يشء ُرسَّ  امئةأربعة وعرشين ألف َمجٍَل وأربع
ِ ﴿ به املسلمون مما أشارت إليه مجلة َّ ٞ فَعِنَد ٱ   سوى غنائم احلرب?! ﴾ َمَغانُِم َكثَِية

ولعل صاحب الرّد ملا رأى يف بعض التفاسري مجلة: (أي يف مقدوره, فواضُل ونعٌم 
تصور أن املراد من املغانم هنا هي ما يكون من الفواضل عند اهللا والنعم والرزق,  ورزٌق)

ُقتَِل فيها رجٌل مسلٌم هبدف نيل  أن اآلية نزلت بشأن وضع وحالة :لكنه غفل عام ييل: أوالً 
اآلية وردت يف وسط  :اآلية يف مقام الوعد بيشء هو نعم البدل; ثالثاً  :الغنيمة ومتاع الدنيا; ثانياً 

زق التي عند اهللا,  :آيات متعلقة بالقتال, وقد وقع فيها قتل أيضًا; رابعاً  أن الفواضل والنعم والرِّ
ئدة منها? نعم كل يشء عند اهللا لكن ما عالقتنا أنا وأنت بذلك?! إن مل ترجع إىل املقاتلني فام الفا

خامسًا: ما الذي أعطاهم اهللا إياه سوى املغانم الكثرية? إذًا, أهيا السيد العزيز! ال ختدعنَّك 
ٰ ﴿األلفاظ كثًريا واستخدم عقلك جيًدا لفهم اآليات وتدبرها:  َ َ ۡم 

َ
َ َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ فَ

َ
أ

                                                 
ِ ٱ فَعِندَ ﴿  للطربيس من قوله: )١٤٦, ص ٣( ج  جممع البيانكام جاء يف تفسري  −١ ٞ  َمَغانِمُ  َّ أي يف  ﴾َكثَِية

للمال فتح اهللا  زبدة التفاسريمقدوره فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيام أمركم به). ومثله ما جاء يف 
ِ ٱ فَعِندَ ﴿من قوله:  ( )١٢٩, ص ٢الكاشاين ( ج  ٞ  َمَغانِمُ  َّ عم وأرزاق أي: يف مقدوره فواضل ون ﴾َكثَِية

ِجمُ ( .)غنيكم هبا عن قتل رجل يظهر اإلسالم لتأخذوا ماله, إن أطعتموه فيام أمركم بهي  )املَُرتْ
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ۡقَفالَُهآ 
َ
  ]٢٤: [حممد ﴾٢٤قُلُوٍب أ

«ثم كتب صاحب الرّد يقول: 
   

.«  
وأقول يف اإلجابة عن كالمه: إن ما يدل عليه نص القرآن وسياق اآليات هو أن اآلية متعّلقة 

ٰبُِقوَن ﴿بغنيمة دار احلرب, كام أن سرية رسول اهللا وسرية مسلمي الصدر األول:  َوٱلسَّ
نَصارِ 

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجرِيَن َوٱۡل وَّ

َ
ة بغنيمة دار احلرب, كام يشهد تشهد بأن اآلية متعلق ﴾ٱۡل

 − سواء كانوا خلفاء بحق أم بباطل  − تاريخ اإلسالم أيضًا أنه مل ُيسَمع يوًما بني خلفاء املسلمني 
ث عن غنيمٍة سوى غنيمة دار احلرب, إىل أن بدأ ُيقال مثل هذا  أيُّ كالم يفيد أن هذه اآلية تتحدَّ

دما وقع اخلالف والنزاع بني املسلمني بدسائس عام من نزول القرآن, عن امئةالكالم بعد ثالث
أعداء اإلسالم والفتن التي بثوها بني املسلمني, مما أدى لنشأة الفرق واملذاهب املتعددة وانتشار 

  األفكار املخالفة ملا رشعه شارع اإلسالم يف هذا الدين املبني. 
ن كالمهم خمالًفا للحقيقة فإن قال علامؤك الُعَظامء مثل هذا الكالم, ففي املوضع الذي يكو

وفيه تَعدٍّ عليها, ال شأن لنا به; ونحن من حيث املبدأ, ليس عندنا عظامء سوى اهللا تعاىل 
. أما أولئك العظامء اخلاّصني بك فهنيًئا لك هبم! ألننا نعوذ باهللا أن نكون ممن ورسوله 

ا يوم القيامة قائًال, كام جاء جييبون عىل قول رسول اهللا الكريم عندما ينادي يف أرض املحرش غدً 
َُذواْ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َمۡهُجوٗرا﴿ يف نص القرآن: فنجيب عن  ]٣٠: [الفرقان ﴾َيَٰرّبِ إِنَّ قَۡوِم ٱتَّ

َضلُّونَا ﴿ تلك التأويالت الباطلة التي يف غري حملِّها قائلني:
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَ

َ
َربََّنآ إِنَّآ أ

۠ ٱ َ بِي   .]٦٧: [األحزاب ﴾لسَّ
موضع  مائةشخص أو  مائةثم أورد املؤلف (أي كاتب رسالة الرد) يف رسالته الصغرية اسم 

عيه من أن آية الغنيمة تشمل  ألشخاص استندوا إىل هذه اآلية إلثبات اخلُمس, إلثبات ما يدَّ
فإن بعض أصحاب بعمومها كل أصناف األموال التي يأخذون ُمخسها اليوم, ولسوء احلظ, 
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ة (أي أهل السنَّة) الذين ال يؤمنون عىل اإلطالق بمثل هذا اخلمس  تلك األسامء هم من العامَّ
الذي تؤمن به الشيعة اإلمامية, وال يمكن استنباط ما يؤيد هذا اخلُمس من أقواهلم, أما يف 

ن مرة ليصل بالعدد علًام أنه كرر اسم بعضهم أكثر م − ائةكلامت كثري من الباقني من أولئك امل
, فكرر مثًال اسم الشيخ الصدوق أربع مرات, واسم الشيخ املفيد مرتني, واسم الشيخ ائةإىل امل

ق مرتني, واسم العالمة احليل اثنتي عرشة مرة, واسم الفاضل  الطويس ست مرات, واسم املحقِّ
رتني, واسم الشيخ املقداد مرتني, واسم الشهيد الثاين مرتني, واسم الشيخ يوسف البحراين م

فقد أراد كل واحد منهم  −عبد اهللا املمقاين ثالث مرات, واسم السيد عيل الرامهرمزي مرتني 
ي معنى الكلمة)  أن يستدل باآلية املذكورة عىل قصده من خالل عبارات مثل: (نحن نعدِّ

أو  ائة.., وكانت بعض عبارات أولئك األشخاص امل.و(يمكن االستدالل...) ونحو ذلك
مورد, خمالفة لرأيه, وحسب تعبريه: ال تصبُّ يف صاحله, بل هي ضد رأيه وإن مل ينتبه إىل  ائةامل

هري وعن كتاب  ٢٧و ٨ذلك! فمثًال: نقل يف الصفحتني  أن  ,معيار اللغةمن رسالته عن الزُّ
ة), وأورد يف الصفحة »: الغنيمة«معنى كلمة   عن ابن فارس أن ١٠(الفوز باليشء بال مشقَّ

عن الزخمرشي وابن  ١٦و ١٣(إفادُة يشٍء مل ُيْمَلك), ونقل يف الصفحتني »: الغنيمة«معنى 
عن املجليس األول قوًال أحد  ٢١منظور عبارة: (َلَك ُغنُْمُه َوَعَلْيِه ُغْرُمُه), و ذكر يف الصفحة 

ة. وأورد يف الصفحة » الغنيمة«احتامالته أن تكون  ي قوله: عن الشيخ إسامعيل احلق ٢٤عامَّ
(الُغنْم الفوز باليشء, وأصل الغنيمة إصابة الَغنَم من العدو, ثم اّتسع وُأطِلق عىل كل ما ُأصيب 

قوله: (َغنَِم اليشَء: فاَز به);  منتهى األربعن مؤلف  ٢٧منهم كائنًا ما كان). ونقل يف الصفحة 
مورًدا خارجون عن شخًصا أو  ٤٠, هناك حوايل ائةفمن بني أولئك األشخاص أو املوارد امل

القائمة, وعرشة منهم معارضون لرأيه! أي هناك عرشة ممن ذكرهم, يقولون يف الواقع مثل 
خاصة بدار احلرب, أو كام قال صاحب القاموس: » الغنيمة«قولنا ويثبتون ما ندعيه, وهو أن 

ة).    (الفوز باليشء بال مشقَّ

                                                 
ل ألَّفه املريزا حممد عيل بن حممد صادق الشريازي, وأتم تأليفه سنة طوَّ معجم عريب مُ »: معيار اللغة« −١

ِجمُ . (ينجزأهـ.ق يف ١٣١٤ُطبِع يف طهران طبعة حجرية عام ثم هـ. ١٢٧٣  )املَُرتْ
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ن أرادوا أن يستدلوا باآلية الكريمة عىل وأما َرْصُف أسامء مخسني شخًصا أو مخسني مورًدا مم
ي) فإن هذا ُيَذّكرنا  قصدهم من خالل عبارات من مثل: (يمكن االستدالل.... و نحن ُنَعدِّ

غراب بحجرة واحدة), والذين يستندون إىل آيات  مائةباملثل املعروف القائل: (يمكن إبعاد 
صدر األول, ال خييفهم َرْصف أسامء القرآن وإىل سنة نبي آخر الزمان, وسرية مجيع مسلمي ال

مئات آالف األشخاص الذين يعرضون آراءهم املعارضة للقرآن, بل لو ذهب مجيع أهل الدنيا 
  إىل أمر خمالف للقرآن فإن املؤمنني بالقرآن ال يأهبون هبم, وال يعريوهنم اهتامًما.

 النتيجة
مة واخلاصة ال خيتلفون يف أن يعرتض السيد استادي عىل قولنا: إن فقهاء اإلسالم من العا

التي وردت يف اآلية الكريمة إنام تتعلق بغنيمة دار احلرب, لكنه مل ينتبه إىل أننا مل » الغنيمة«كلمة 
م معنى  ل كلَّ ذلك » الغنيمة«نقل إن أيا من أولئك العلامء مل يعمِّ إىل سائر األشياء, لذلك حتمَّ

  ظنونه وأوهامه يف الفقرات اآلتية: الَعناء. بناًء عىل ذلك, فإننا نجيب عن
يف غنائم » الغنيمة«نحن مل نقل أبًدا إن فقهاء العاّمة واخلاّصة مجيًعا حرصوا معنى كلمة  −١

دار احلرب, وال ينبغي أن نقول ذلك, ألننا قرأنا معظم كتب الفقه ونعرف أساليبها, 
ومتسكوا هبا إلثبات  لذلك قلنا يف بداية كالمنا: لقد تشبث بعض الناس هبذه الكلمة

مقصدهم, لكننا رغم ذلك نشاهد أن كثًريا من فقهاء الشيعة ال جييزون التمسك هبذه 
اآلية إلثبات اخلمس يف األشياء السبعة, بل حييلون الدليل عىل وجوب اخلمس فيها إىل 
اإلمجاع أو إىل األخبار; والذين يتمسكون هبذه اآلية يف هذا األمر يقولون: (يمكن 

تدالل هبا) أو يرصحون قائلني بأننا مضطرون لتعدية معنى الكلمة يف اآلية (فال بد االس
ي) أي ال يمكننا االكتفاء هبذا املعنى الذي جاء يف اآلية, ألننا عندئٍذ لن يكون  من التعدِّ

ى منه).   لدينا أي دليل ألخذ ذلك اخلمس, لذا (فنحن نتعدَّ
ح الفريق الثاين من العلامء أِضف إىل ذلك أننا ال يمكننا بأي وجٍه م ن الوجوه أن نرجِّ

ى املعنى الظاهر لآلية, وال شأن لنا بمعناها الواقعي,  الذين يقولون رصاحًة: إننا نتعدَّ



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

عىل الفريق األول الذين فهموا من اآلية املعنى الذي نفهمه, اللهم إىل أن نقول كام 
دين يقولون كالمهم بجّدّيٍة إن هناك فريًقا من رجال ال»: «موريس ميرتلينغ«يقول 

, ألنه ليس لدهيم أي دليل من »بالغٍة جتعلك تظن وكأهنم تناولوا طعام الغذاء مع اهللا!!
اللغة والكتاب والسنة, كام أن التاريخ واللغة والكتاب والسنة والسرية كلها تشهد 

  بخالف ما يقولون.
ول اهللا ملثل هذا اخلمس الذي نحن نقول ال أثر وال خرب يف كتاب اهللا وال يف سنة رس −٢

يّدعونه اآلن. إن نبي اإلسالم ليس كزردشت أو بوذا اللََّذْين ضاعت سريهتام يف ظلامت 
القرون والعصور. لقد عاش نبي اإلسالم أكثر من ثالثة وعرشين عاًما بني مسلمني 

بلغ من ربام بلغ عددهم منذ بداية بعثته إىل زمن رحيله عن الدنيا حوايل مليون نفر, و
عظمة شأنه وشهرته أن كتب يف زمن حياته الرشيفة رسائل إىل ستٍة من عظامء ملوك 
ورؤساء الدنيا يف ذلك الزمن, دعاهم فيها إىل دينه. فلو أخذ مثل هذا النبّي اخلمَس, 
بالصورة التي يقولوهنا اليوم, من أحٍد من الناس, ملا خفي ذلك عىل الناس أو عىل 

ر, يف حني أننا ال نجد يف تاريخ حرضة النبي وال يف تاريخ أصحابه عىل أقل تقدي
أي إشارة إىل  −باحلق أم بالباطل  − مسلمي صدر اإلسالم وال يف سرية خلفاء النبي 

سنة بعد ظهور اإلسالم أي آثار مكتوبة أو  امئةهذا اخلمس, كام ال نجد حتى ثالث
  تارخيية تفيد أن هناك مسلًام ادعى مثل هذا األمر.

قون لوحدة املسلمني أن ينشئوا فَِرًقا  −٣ بدأ ظهور هذه االدعاءات عندما استطاع املفرِّ
دة, وال ريب أن روح اإلسالم بريئة من  انفصلت عن املسلمني وأوجدوا مذاهب متعدِّ

ق والتشتُّت.   هذا التفرُّ
 جبني لو قبلنا عىل سبيل الفرض بوجود مثل هذا األمر يف اإلسالم لكان ذلك وصمة عار يف − ٤

  الذي مل يسأل أحًدا أجًرا عىل رسالته  الرشيعة, ألنه ال يمكن لرسول اهللا 
أن يفرض عىل أتباعه أن يدفعوا مخس أموال الدنيا إىل ذريته  − كام هي سنة األنبياء من قبله  − 

 وأقربائه; وما من عاقل خيفى عليه أن يف هذا القول توجيه رضبة شديدة لصورة اإلسالم.
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كام حققنا ذلك يف  − نا بصحة هذه األخبار واألحاديث التي مجيعها أو معظمها لو سلم −٥
من رواية أولئك الغالة والوضاعني الذين استطاعوا يف زمن حضور  −كتابنا اخلمس 

األئمة أنفسهم أن يضعوا عىل ألسنتهم ثالثني ألف وأربعني ألف حديث وينرشوها, فام 
ننا مع ذلك نرى أن يف مجيع تلك األحاديث تم بالك بام وضعوه بعد وفاة األئمة, فإ

حتليل اخلمس للشيعة, فلو فرضنا أن األئمة كانوا زمن حياهتم بحاجة إىل مثل هذا 
اخلمس, فكيف ُيؤَخذ هذا اخلُمس اليوم باسمهم من شيعتهم رغم أهنم مل يعودوا 

  موجودين يف هذه الدنيا?!
ال الذي يناله اإلنسان بال مشقة, وتعني التي تعني لغًة امل − ملاذا ُتْؤخذ الغنيمة  −٦

من كل  −اصطالًحا ورشًعا األموال التي تعود إىل املسلمني من الكفار املحاربني 
عجوز تغزل اخليوط, وكل محَّال حيمل احلطب عىل ظهره, وكل عامل يعمل بتقطيع 

عىل  احلطب وأمثال هؤالء األفراد الكادحني, يف حني أن (أوساخ أيدي الناس) حمرمة
  ?! النبي وأهل بيته, ورغم ذلك يأخذها الشيوخ من كل عامل باسم النبي األكرم 

ال ندري ما السبب الذي حيمل هؤالء السادة عىل إخراج اآلية الكريمة عن معناها  − ٧
األصيل, الذي يدل العقل والوجدان والتاريخ والقرآن أنه غنائم دار احلرب, وعىل 

ى....) وأمثاهلا, .له بعبارات مثل (يمكنتوسيعهم ملعناها ومطِّهم  ... ونحن نتعدَّ
  ليجعلوها تتعلق بمقصدهم?

لو اتبعنا أمثال هؤالء األشخاص ألصابنا هذا احلال والوضع الذي نعيش فيه اآلن, إذ 
ي وما زلنا نشاهد اليوم مثل هذه  ض القرآن الكريم منذ قديم الزمن إىل مثل هذا التعدِّ تعرَّ

نرى مل يكن لذلك من نتيجة سوى الذل واملصائب التي حتيق باملسلمني من كل التعديات, وكام 
  صوب, هذا فضًال عام يستتبع ذلك, يقينًا, من خرسان اآلخرة.

لقد شاهدنا دائًام مثل هذه التعديات عىل التعاليم الدينية وما زلنا نشاهد ذلك, وال يمكننا 
ي أو القبول به وقال:لألسف أو حلسن احلظ أن نقبل هبا, ألن اهللا تعا رنا من التعدِّ   ىل حذَّ
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ٰلُِمونَ ﴿ −١ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ َّ   ]٢٢٩: [البقرة ﴾َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱ

ا فِيَها َوَلُۥ َعَذاٞب ﴿ −٢ َ َورَُسوَلُۥ َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه نَاًرا َخِٰلٗ َّ َوَمن َيۡعِص ٱ
ِهٞي    ]١٤: ساء[الن  ﴾١٤مُّ

٣− ﴿ َ  َ َّ ْۚ إِنَّ ٱ َ َتۡعَتُدٓوا ُ لَُكۡم َو َّ َحلَّ ٱ
َ
َ ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمآ أ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

  ]٨٧[املائدة:  ﴾٨٧ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن 
ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُهۥ﴿ −٤ َّ   .]١: [الطالق ﴾َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱ

لو قبلنا ذلك اخلمس (الذي يقول به مجهور اإلمامية) والذي ليس له سند يف الواقع سوى 
األخبار, وجتاهلنا كل األخبار التي وردت حول حتليل اخلمس للشيعة بعد أن نعتربها حكم اهللا 
عى أهنم ال يقولون شيًئا أبًدا سوى حكم اهللا, أفلن نكون  لورودها من ناحية األئمة الذين ُيدَّ

م عىل نفسه طيبات ما أحل اهللا له فتشملنا اآلية الكريمة التي هنت عن ذلك?!مم   ن حرَّ
وا عىل  مع األسف مل حيصل التعدي يف الفروع واألحكام عىل القرآن فقط, بل لقد تعدَّ
األصول واالعتقادات أيضًا وما يزالون يفعلون!! إن كنتم من أهل القراءة واملطالعة ودققتم 

ار واآلثار لرأيتم أن هذه الفرق املتعددة واملتنوعة التي نشأت مع مرور الزمن يف النظر يف األخب
قت روابط الوحدة اإلسالمية بني املسلمني, وقّرت بوجودها أعني  هذه األمة الواحدة ومزَّ
أعداء اإلسالم, قد تعّدى كل واحدة منها بنحو من األنحاء عىل القرآن, َوَسَعْت كلُّ فرقة 

هدافها ومآرهبا من خالل مثل هذه الدالئل الواهية والضعيفة, مما ال يمكننا يف للتوصل إىل أ
  هذا املخترص أن نرشحه ونفّصل الكالم بشأنه. 

دسائس  بسببوبغض النظر عن أن نشأة هذه الفرق التي انشعبت عن اإلسالم إنام تّم 
ا من املسلمني أنفسهم! أعداء اإلسالم ومكرهم, هذا رغم أّن عوامل ذلك التفّرق وأدواته كانو

فقد ُوِجَدت أيضًا بعض العقائد القبيحة واملخالفة ألصول اإلسالم املسلَّم هبا لدى بعض تلك 
الفرق واستند بعضها إىل آيات من القرآن أو إىل عبارات فيها جتاوز لروح اآليات القرآنية وتعدٍّ 

ًا متجددًا. فمثًال توجد لدى هذه عليها, وكل يوم تتخذ هذه العقائد ثوبًا جديدًا وتنال تأييد
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الفرقة عينها التي ُتْعَرف اليوم باسم الشيعة اإلمامية بعض اآلراء التي ال أساس هلا وال عالقة 
هلا باإلسالم من قريب وال من بعيد, بل من أهداف اإلسالم والقرآن الواضحة حماربة مثل هذه 

  اآلراء واألهواء.
. فهذه العقيدة ‡لوالية التكوينية لألئمة االثني عرش ومن مجلة هذه العقائد اإليامن با

الباطلة نشأت يف البداية ِمْن ِقَبِل الغالة عديمي الدين واإليامن الذين كان أعداء اإلسالم 
يقّووهنم ويشجعوهنم عىل نرش عقائدهم املغالية. لكن األئمة أنفسهم بذلوا كل جهدهم يف 

لشيعة ذوو االعتقاد الصحيح, فكانوا يصمون حماربة تلك العقائد وواصل هذا اجلهد ا
أصحاب تلك العقائد بالغلو واالرتفاع ويطردوهنم من بني املسلمني وخيرجوهنم من املدن 

» سهل بن زياد«اإلسالمية, مما تكّفلت كتب الرجال برشح حال بعض هؤالء الغالة من أمثال 
إىل ». القاسم بن عبد اهللا البطل«و » املعىل بن ُخنَْيس«و » أمحد بن هالل«و » حممد بن سنان«و 

كانوا يعتقدون أن األئمة ال يعلمون كل األحكام  −كام ينقل لنا الشيخ املفيد  −حد أن شيعة قم 
كام يقول  − ويلجؤون يف بعض األوقات إىل الرأي والظن; وكان الشيعة املعارصون لألئمة 

عتربون من ينكر سهو النبي غاليًا, يعتربون األئمة علامء أبرار فحسب, وكانوا ي − املجليس 
والغايل بنص األحاديث الواردة عن األئمة أسوأ من اليهود والنصارى واملجوس واملرشكني. 
ولكن بعد ذلك, كلام ازدادت قوة الشيعة ومتكنهم يف األرض واستطاعوا أن يفصلوا أنفسهم 

قام األئمة حتى أوصلوهم عن سائر املسلمني, ازدادت عقائدهم بشأن األئمة غلوا ورفعوا م
إىل اإلهلية, إىل حد أن أحد ُكتَّاب كتب الرجال, وهو الشيخ عبد اهللا املامقاين, دافع يف كتابه 

عن كل راٍو َوَصَمُه علامء الشيعة القدماء بالغلّو, وقال: لقد » تنقيح املقال«الرجايل املعروف 
موقف قدماء الشيعة, أما اليوم فام كان اعترب القدماء صاحب هذه العقيدة من الغالة, وهذا كان 

القدماء يعتربونه غلوا, نعتُربُه اليوم من رضوريات مذهب الشيعة! فمن هذا يتبنيَّ أن مذهب 
الشيعة, خالل تلك الفرتة الزمنية, تطور بنفسه من نفسه, دون أن يكون لدى الشيعة نبي أو 

  إمام, ووصل مذهبهم إىل هذا احلد الذي وصل إليه!!
نك ترى وكأن هذه الطائفة تعترب الدين عبارة عن مدح أشخاص معينني والثناء عليهم إ
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وأنه جيب عىل الناس أن يذكروا أولئك األشخاص دائًام ويشتغلوا بمدحهم ومتجيدهم بألفاظ 
لفقوها من عند أنفسهم, وأن يلعنوا أعداءهم الومهيني وال يشء سوى ذلك! وتراهم ينرشون 

لوالية التكوينية لألئمة وعن إساءة الكالم بحق من ال يعتقدون بمثل هذه كل يوم كتبًا عن ا
(أي جتيل » جتىل واليت«(أي أمراء الكون) و » أمراء هستى«األوهام, وذلك مثل كتاب 

(أي بحث حول الوالية) وأمثاهلا; ويتشبثون إلثبات مثل » بحثى در باره واليت«الوالية) و 
منها بآيات من القرآن الكريم وحسب قوهلم خيرجون تلك هذه املوضوعات التي ال فائدة 

اآليات عن موارد نزوهلا ويعّدون معناها إىل أمور أخرى! ورغم أهنم كتبوا اآلالف من هذه 
  الكتب فإهنم مل حيصلوا عىل أدنى نتيجة من ذلك ألن هذا املوضوع ليس له أي جانب عميل.

ن إثباهتا اليوم. وإن كان املراد منها حمبة اإلمام, لو كانت والية عيل هي خالفته فال فائدة له م
فأي مسلم عىل وجه األرض بل أي إنسان ذي وجدان ال حيب عليًا الذي كان يتمتع بكل 
الكامالت النفسية تلك, أو يعاديه? وبغض النظر عن كون حمبة ذلك اإلمام اهلامم أو عداوته ال 

أصحابه وصيًة مؤكدًة  به رسول اهللا  تفيد شيًئا وال ترض, ففي ذلك اليوم الذي أوىص
, عليا  ر من معاداته, كان اهلدف من كالمه أال يرتك املسلمون املعارصون لعيلٍّ بمحبة عيلٍّ وحذَّ
وحده يف وسط تلك املصاعب والنزاعات واالختالف والتشتت الذي وقع بني املسلمني. أما 

أما لو كان املراد حمبة فضائله وأن يتمثل  اليوم فمحبة اإلمام أو معاداته ال تنفعه وال ترضه,
الناس هبذه الفضائل ويرغبون هبا فمع األسف معظم الدعاة واملبلغني النارشين لتلك الفضائل 

  فاقدون هم أنفسهم هلا بل متَخلُِّقون بعكسها. 
وعىل أي حال, إن كان معنى اإلمامة إرشاد الناس إىل طريق اهللا فإن مثل هذه اإلمامة ال 

, وإن كان املقصود من والية اإلمام ترصفه يف الكون واملكان يمك ن ألحد أن يغصبها من عيلٍّ
وتدبريه ألمور الساموات واألرض, فهذا بحدِّ ذاته كفر رصيح, ألنه لو فرضنا أن ذلك اإلمام 
اهلامم كان صاحب مثل تلك الوالية فام هو نفع ذلك هلم? إن عليًا ليس ابن خالتهم حتى 

ًئا من فضائله, هذا رغم أن ذلك اإلمام مل يكن ليمنح ال ابن خالته وال حتى أخاه يمنحهم شي
وأبناءه من تلك الوالية شيًئا, ومل يكن بإمكانه أن يفعل ذلك; ألن مثل تلك الوالية ليست قابلة 
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ا للمنح واإلهداء. هذا إضافًة إىل أنه ال فائدة من تلك الوالية ملن يعتقدون هبا, بل االعتقاد هب
سبب خلرساهنم الدنيوي واألخروي, ألن هذه العقيدة جعلت سائر املسلمني يعتربون الشيعة 
مرشكني وأعطت سائر املسلمني ذريعًة إليذاء الشيعة واإلرضار هبم ما استطاعوا إىل ذلك 
سبيًال, واستحلُّوا هلذا السبب أرواح الشيعة وأمواهلم وأعراضهم. أما اخلرسان األخروي فألن 

ذه العقيدة إن مل تكن رشًكا رصًحيا فهي عىل األقل رشك خفي, والرشك إثم ال ُيغَفر; ولو مثل ه
عقًال −مل يكن عيلٌّ مترصًفا يف الكون واملكان ومدبًرا للساموات واألرض فأي رضر يف ذلك له 

  وأي عار وذل لشيعته وأي نقص يف ذلك لعامل الوجود?!  −ووجداًنا
ُ َورَُسوُلُ ﴿ ية التكوينية من آية:والعجيب أهنم استخرجوا الوال َّ  ﴾...إِنََّما َوِلُُّكُم ٱ

, لكن يبدو أهنم انتبهوا بعد ألف عام أهنم لو استندوا إىل هذه اآلية فإهنا لن تفي ]٥٥: [املائدة
ِه ولرسوله  بقصدهم, ألن مرجع الضمري (كم) يف هذه اآلية هم املؤمنون ولو تقرر أن يكون لِـلَّ

والية تكوينية عىل املؤمنني فقط فلن تكون هلم والية عىل سائر الكائنات, لذلك ال يمكن ولعيلٍّ 
  االستناد إىل هذه اآلية إلثبات الوالية التكوينية.

ِ ﴿وأخًريا تشبث أحدهم بقوله تعاىل:  َّ ۚ ُقۡل َكَفٰ بِٱ ٗ ِيَن َكَفُرواْ لَۡسَت ُمۡرَس َوَيُقوُل ٱلَّ
واستخرج منها الوالية  ]٤٣: [الرعد ﴾ۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَتٰبِ َشِهيَدۢا بَۡيِن َوبَ 

: [الرعد ﴾َوَمۡن ِعنَدُهۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَتٰبِ ﴿: التكوينية! وخالصة كالمه أنه ملا كان املراد من آية
ِي﴿ عّيل بن أيب طالب, واملراد من قوله تعاىل: −طبقًا لألحاديث الواردة− ]٤٣ ِعنَدهُۥ  قَاَل ٱلَّ

آصف بن برخيا, وكان آصف قادرًا عىل إحضار عرش  ]٤٠: [النمل ﴾ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَتٰبِ 
الذي كان عنده,  ﴾ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَتٰبِ ﴿ بلقيس من أرض سبأ إىل أرض فلسطني بواسطة الـ

ُكلِّه,  ُم اْلكَِتاِب ِعنَْدُه ِعلْ والذي يدل عىل أنه كان يتمتَّع بوالية تكوينية(!); فإن عليًا الذي كان 
ة ومطلقة.   كان ذا والية تكوينية تامَّ

سوى بضعة أخبار غري  −وينبغي أن نقول لعشاق اخرتاع الوالية التكوينية: أوالً بأي دليل 
ابني  اعني الغالة والكذَّ صحيحة وأحاديث موضوعة باقية يف الكتب رواها حفنة من الوضَّ
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هو عيل بن أيب طالب? لقد  ﴾ۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَتٰبِ َومَ ﴿ تقولون إن املراد من − املفرتين
دققت النظر يف تلك األحاديث ذات السند كلها, وحمصت أسانيدها فلم أجد من بينها حتى 
حديًثا واحًدا صحيًحا وأغلب رواهتا إما ضعفاء أو غالة أو كّذابون, هذا فضًال عن أن متوهنا 

اآلية املذكورة إنام تأيت بدليل وشاهد من علامء اليهود بحّد ذاهتا شاهدة عىل كذهبا. ثانيًا 
والنصارى وكتب األنبياء السابقني إلثبات نبوة نبي اإلسالم, شأهنا يف ذلك شأن عرشات 
اآليات املشاهبة األخرى. كام نجد أن أول آية تقول: إن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبي اإلسالم 

يون يشهدون بذلك, كام نجد ذلك يف اآليات الكريمة األكرم وكان علامء أهل الكتاب الربان
السورة  − طبقًا لقول علامء علوم القرآن مجيًعا  −من سورة الشعراء والتي هي  ١٩٧إىل  ١٩٣

اخلامسة واألربعون يف ترتيب النزول, وأهنا نزلت عىل النبي يف مكة املكرمة وجاء فيها برصاحة 
نَُّهۥ لَِف ﴿ ; وهذه هي اآليات:دق نبوة النبي ذكر علامء بني إرسائيل وأهنم يشهدون لص

لَِي  وَّ
َ
ٰٓءِيَل  ١٩٦ُزُبرِ ٱۡل ُؤاْ بَِنٓ إِۡسَر ن َيۡعلََمُهۥ ُعلََمٰٓ

َ
َُّهۡم َءايًَة أ َو لَۡم يَُكن ل

َ
− ١٩٦ :[الشعراء ﴾أ

لتي , (أي مخسة عرشة عاًما قبل نزول سورة الرعد ا, أي أنه يف بداية بعثة رسول اهللا ]١٩٧
) نزلت سورة الشعراء عىل ﴾َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَتٰبِ ﴿: نزلت يف املدينة وتضمنت آية

مة يف السنة الرابعة للبعثة. إًذا, هذه اآليات نزلت عىل  رسول اهللا  يف مكة املكرَّ
, أي أنه مل يكن قد يبلغ سن البلوغ ابن مخسة عرش عاًما ÷عندما كان عيلٌّ  اهللا رسول
عي بعد, والفقهاء يعتربون أن مثل هذه السن غري كافية يف الفقه اإلسالمي للشهادة يف الرش

  أمور ذات أمهية أقل بكثري من أمهية الشهادة بتصديق النبوة. 
وهناك آيات كثرية يف القرآن تبني هذه احلقيقة وهي أن علامء اليهود والنصارى كانوا 

َُّهۡم ﴿ . والقرآن يقول بكل رصاحة:يعرفون نبي اإلسالم وقد آمن كثري منهم به َو لَۡم يَُكن ل
َ
أ

ٰٓءِيَل  ُؤاْ بَِنٓ إِۡسَر ن َيۡعلََمُهۥ ُعلََمٰٓ
َ
 ٤١سنة من نزل اآلية  ١٥وذلك قبل  ]١٩٧ : [الشعراء ﴾َءايًَة أ

 ﴾َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَتٰبِ ﴿ من سورة الرعد, أفال يكفي ذلك لنفهم أن املراد من آية:
  ليس عيلَّ بن أيب طالب بل علامء أهل الكتاب أنفسهم?!  ]٤٣: [الرعد

ر من سخَ ويَ  وهل جيوز لشخص عاقل وبالغ أن يتالعب عىل هذا النحو بمعاين آيات اهللا
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  , وأن يستخرج من هذه اآلية الوالية التكوينية?أهل العلمنفسه أمام 
ن حييل املنكرين كا لدينا يف تاريخ اإلسالم شواهد عديدة تدل عىل أن رسول اهللا 

لنبوته إىل علامء اليهود والنصارى كشاهد عىل صدق نبوته, ومن أبرز األمثلة عىل ذلك قصة 
إسالم عبد اهللا بن سالم. وليت شعري! هل هناك أدنى دليل أو حتى حديث موضوع نجد فيه 

 أحال الناس ألجل إثبات نبوته إىل شهادة عيل بذلك?! وهل يمكن عقالً  أن رسول اهللا 
أن يقبلوا بصحة رسالته استنادًا إىل  للناس الذين مل يكونوا يصدقون بنبوة رسول اهللا 

مثل هذا األمر إىل  عاًما? وهل أحال النبيُّ  ١٤شهادة عيل الذي كان حني ذلك طفًال ابن 
عيلٍّ فعًال?! وليت شعري! كيف يمكن للناس الذين مل يكونوا يصدقون النبي نفسه أن يصدقوا 

عيلٍّ فيه? يف هناية األمر ال ينبغي لإلنسان أن يتجاوز يف استدالله احلقيقة إىل هذا احلّد,  شهادة
فيتجاوز حد الكالم ويسخر من املتكلِّم » نحن نتعدى منه«بعبارة  −حسب قوهلم  −ويتمسك 

مل يكن ملذهب الشيعة منذ يومه األول أي «حتى َيْصُدَق عليه قول أمحد الكرسوي حني قال 
  » ة بالعقل أو املنطق!!عالق

ثم ما عالقة معجزة األنبياء بالوالية التكوينية? إن أعظم املعجزات التي ال حتتمل أي تأويل 
الذي حتولت العصا بيده إىل ثعبان حي, يف حني أن  ÷هي معجزة حرضة موسى بن عمران 

آيات بنص  −شخص موسى مل يكن له أي تدخل يف إنجاز هذا العمل اخلارق, وكان موسى 
عديم االطالع عىل هذا األمر, لذا ملَّا وقع ذلك احلدث ُأصيَب بالرعب  −القرآن الكريمة

إىل  ١٩واخلوف ومل يمكن يدري أي مصري ستؤول إليه تلك العصا, كام نقرأ ذلك يف اآليات 
 − من سورة النمل, والتي تبني بوضوح أنه ملا ألقى موسى عصاه  ١٠من سورة طه واآلية  ٢٠

ورأى أهنا حتولت إىل ثعبان مبني, الذ بالفرار خوفًا منه, إْذ مل يكن يعلم أن تلك  − مر اهللاطاعة أل
العصا ستتحول إىل ذلك الثعبان? فهل هذه الوالية التكوينية?! وحتى عندما احتج عىل سحرة 
تي فرعون, أوجس يف نفسه خيفًة من أن ال يتمكن من القيام بام أمره به ربه من إظهار املعجزة ال

وَۡجَس ﴿ من سورة طه وهي قوله تعاىل: ٦٧تغلب سحرهم. كام نقرأ ذلك يف اآلية الكريمة 
َ
فَأ

وَسٰ  إىل أن طمأنه اهللا بواسطة الوحي بأنك منترص عليهم كام . ]٦٧[طه:  ﴾ِف َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ
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ٰ ﴿: ٦٨قال تعاىل يف اآلية  َ ۡ
َ
نَت ٱۡل

َ
َ َتَۡف إِنََّك أ وهكذا كان شأن . ]٦٨: [طه ﴾قُۡلَنا 

األنبياء مجيعًا, فكانوا يرفعون أكفهم يف مجيع املوارد إىل اهللا داعني إياه بعجز وترضع وطالبني 
منه أمرًا من األمور, وعندئذ كان اهللا تعاىل يلبي دعاءهم إن رأى يف ذلك خريًا وصالحًا وإال 

  فال!
زات منهم, إْذ مل تكن هناك حاجة أما بشأن األولياء فليس هناك أي دليل عىل صدور املعج

ة, ومل  عون شيًئا خاصا حتى يثبتونه بمعجزة خاصَّ لذلك. مل يكن عيلٌّ وأوالده األطهار يدَّ
يسجل التاريخ عنهم أي ادعاء من هذا القبيل, ومل حيصل يف أي يوم أهنم وقفوا أمام املأل العام 

بها إليهم اليوم الشيعة الغالة! وكل ما وادَّعوا ألنفسهم أي واحد من هذه املقامات التي ينس
وأمثاهلام, ال يعدو مفرتيات » مدينة املعاجز«وكتاب » عيون املعجزات«جاء يف كتب مثل كتاب 

عارية عن الصدق والصحة! فإن كان هلم كرامات كاستجابة دعائهم أو حلهم ملسألة من 
  مسائل الدين وأمثال ذلك, فهذا مل يكن منحًرصا هبم.

أحد أي نفع وفائدة يف جنون اختالق املعجزات هذا أو اخرتاع الوالية التكوينية,  وال يدري
  وأي دافع لفعل ذلك سوى االستهزاء بحقائق الدين واالستخفاف هبا! 

وهل كان عيلٌّ يعاين من أي نقص من الفضائل األخالقية والكامالت اإلنسانية حتى نسعى 
هذه الفضائل اخلارقة له?! إن عليا إماُم  إىل جربان ذلك النقص من خالل اخرتاع مثل

املسلمني, أي هو اإلمام الذي ينبغي عىل املؤمنني أن يقتدوا به وجيعلوه أسوهتم يف أقواهلم 
وأفعاهلم ويتبعوه, فقد كان نموذجًا للرتبية اإلسالمية جلميع الناس, واهللا تعاىل يريد من 

, أي أن دين اإلسالم قادر عىل تربية  املسلمني أن يتبعوا اإلسالم ما استطاعوا, كام اتبعه عيلٌّ
. فعىل املسلمني أن يكونوا متبعني حقيقيني وصادقني للقرآن كام كان حرضة ÷أفراد مثل عيلٍّ 
  اإلمام كذلك. 

هل معنى اإلمام غري ذلك? هل يمكن ملن هو مترصف يف الكون واملكان ومدبر ألمور 
بًعا للمسلمني? وهل يمكن أن يكون اهللا تعاىل ظاملًا إىل الساموات واألرض أن يكون إماًما متَّ 

بأن يؤاخذ الناس يوم القيامة قائًال: ملاذا مل تسلكوا مثل عيلٍّ إماِمكم?  − والعياذ باهللا− هذا احلد 
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ًفا يف الكون واملكان? يا إهلي! أي محاقة  عيلٌّ ذاك الذي كان صاحب والية تكوينية ومترصِّ
  وجنون هذا?!
َهه السيد رضا استادي إىل كتاب اخلمس نقول يف اخلتام : إن االعرتاض واإلشكال الذي وجَّ

ال يستحّق االعتناء, وقد أتعب نفسه كل ذلك التعب بال طائل! فقولنا: إن فقهاء العاّمة 
يف اآلية هو غنيمة دار احلرب, ال يستدعي كل ذلك » الغنيمة«واخلاّصة قالوا: إن املراد من كلمة 

لة للرد عىل هذا الكالم! وكان من الغضب الشدي د منه إىل حّد اندفاعه إىل تأليف رسالة مفصَّ
األفضل له أن يالحظ أن بعض علامء الشيعة ادعوا اإلمجاع واالتفاق عىل بعض املسائل يف حني 
أن مثل ذلك اإلمجاع غري موجود بتاًتا. مثًال ألف أحدهم رسالًة يف بيان حرمة صالة اجلمعة يف 

من رسالته أن السيد جواد العاميل أورد ثالثًة وثالثني إمجاًعا  ٧٤بة وذكر يف الصفحة عهد الغي
 ٣٦٠من رسالته وجود  ٢٤٤عىل نفي الوجوب العيني لصالة اجلمعة; كام ادعى يف الصفحة 

إمجاًعا, مع أن مثل ذلك غري موجود يقينًا. أما ادعاؤنا بأن فقهاء اإلسالم متفقون بأن املراد من 
يف اآلية الكريمة, غنيمة دار احلرب, فهو ادعاء صحيح واضح ال خمالف له, » الغنيمة«كلمة 

وما أراد بعضهم إلصاقه باآلية إنام تم باستخدام عبارات من قبيل (ويمكن االستدالل.... 
عيه  ى منه....) مما هو باطٌل وجداًنا وعقًال وإنصاًفا, وهو التعدي ذاته الذي يدَّ ونحن نتعدَّ

  عون.املُدَّ 
أما اهتامه لنا بأننا سّبابون شتَّامون ألننا اعرتضنا عىل كالم بعض الفقهاء, مع أننا مل نخرج 
عن حدود أدب احلوار والنقد العلمي, فكان األجدر به أن يرجع إىل كتب فقهاء الشيعة 
 أنفسهم الذي يعتربون خمالفيهم من علامء الشيعة من أهل العناد بل من الشياطني!! مثل ابن

إظهار ما سرته أهل العناد من الرواية عن أئمة العرتة «جنيد اإلسكايف الذي ألََّف كتاًبا عنوانه: 
مهم أهنم كتموا روايات أئمة » يف أمر اجلهاد اعترب فيه بعض علامء الشيعة من أهل العناد, واهتَّ

فيض الكاشاين أهل البيت الدالة عىل وجوب اجلهاد وأخفوها عن الناس! ومثل املرحوم املال ال
الذي اعترب معاريض الوجوب العيني لصالة اجلمعة يف زمن الغيبة شياطَني, وألََّف يف هذا 

ومئات من أمثال ذلك مما نحن يف ». الشهاب الثاقب رجوًما للشياطني«الباب كتاًبا َعنَْونه بـ 
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  غنى عن تفصيله. 
ف البحراين يف عداد نعم, قد أكون وقعت يف بعض األخطاء كذكري للمرحوم الشيخ يوس

نََّما ﴿ علامء الشيعة القائلني بأن املراد من اليتامى واملساكني وابن السبيل يف آية
َ
ْ أ َوٱۡعلَُمٓوا

هم يتامى ومساكني وأبناء السبيل من عامة املسلمني, وهذا خطأ ألن عقيدة املرحوم  ﴾َغنِۡمتُم
نبهنا إىل هذا اخلطأ من خالل الشيخ البحراين مل تكن كذلك, ونشكر الشخص املجهول الذي 

ال نأبه باملعارضني املعاندين الذين  − كام ذكرنا  − مذكرة حتريرية من غري بيان اسم صاحبها. لكننا 
هيامجوننا دون دليل وال منطق بل انطالًقا من عصبيات جاهلة, ومن تقليد أعمى لألفراد, وكام 

ق من حياتنا, يف طريق حفظ حقائق الدين قلنا يف بداية كتابنا نحن صامدون ثابتون حتى آخر رم
وأحكام القرآن األبدية والدفاع عنها, مهام تعرضنا يف هذا السبيل إىل اللوم واالهتام وحتملنا 
اخلسائر الدنيوية, آملني بمضاعفة أجرنا مئات األضعاف عند اهللا سبحانه بمنِّه وكرمه. ألن الدين 

ل غاٍل ونفيس, ونحن نعترب أن ديننا العزيز أصيب أعز يشء عند املسلم ويرخص يف سبيله بذل ك
  بالذل بل قتلته هذه البدع واإلضافات الطفولية واجلاهلة التي ألصقوها به. 

إننا عندما قررنا تأليف مثل هذه الكتب كنا مطلعني متاًما عىل وخامة األوضاع وأعددنا 
نعرف جيًدا منطق معارضينا  أنفسنا لتحمل كل أنواع االعرتاضات واهلجامت علينا, وبام أننا

الضعيف والواهي فإننا عىل يقني تام بأهنم إذا أقدموا عىل الكتابة فلن يكونوا فرسان هذا امليدان 
بذلك املنطق الواهي والضعيف, وكل ما يمكنهم فعله هو حتريض عوام الناس يف األزقة 

كي يقوم العوام بأعامل واألسواق ضدنا من خالل إثارة غبار املعركة وعمليات الكر والفر, 
نا! هذا أقىص ما يمكنهم فعله, ونحن ال نخشى وقوع مثل هذه األمور ألننا  قبيحة ضدَّ

  متوكلون عىل اهللا وننتظر لقاءه يوم الدين.
  

  وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب.
  هـ.ق. ١٣٩٦ذي احلجة احلرام, 



 

 
 

  امي األصفهانيالجواب عن الرّد الذي كتبه السيد حسن إم - ٣

ِه َربِّ الَعاملََِني, والصالة والسالم عىل حممد وآله  ِحيِم. احلَْمُد لِـلَّ ْمحَِن الرَّ بِْسِم اهللاِ الرَّ
  الطاهرين, والسالم علينا وعىل ِعَباِد اهللاِ الصاحلني, وبعد

وصل إىل يدي, عن طريق أحد  هجرية شمسية ١٣٥٧يف منتصف شهر فروردين عام 
  ».اخلُْمس«ُألَِّف وُنِرش للردِّ عىل كتايب » اخلُْمس«, ُكَتيٌِّب آخر بعنوان األصدقاء

ليس باألمر املستغرب بل ُكنُت قد » اخلُْمس«إن كتابة وتأليف مثل هذه الردود عىل كتايب 
ْعُت حصوَله منذ أن تم تكثري كتايب  وانتشار عدة نسخ ضوئية منه ِمْن ِقَبِل عدد من » اخلُْمس«َتَوقَّ

  ألشخاص, دون إذن منِّي.ا
حتى اآلن هذا الرّد هو الُكَتيِّب أو الكتاب اخلامس الذي ُألَِّف وُنِرشَ للرّد عىل كتايب 

, وربام يتم تأليف ُكَتيِّبات أو كتب أخرى يف هذا األمر أيًضا فيام بعد. وال غرو, »اخلُْمس«
  عاش!فاملوضوع مهم ألنه موضوع اقتصادي, وألن املسألة مسألة خبز وم

الُكَتيِّب الذي نرد عليه اآلن َألَّفه شخٌص ُيدعى السيد حسن إمامي الذي يبدو أنه من أهايل 
أصفهان. وقد ذكر عىل غالف كتابه أن الكتاب هو اجلزء األول, مما يفيد بأن أجزاًء أخرى 

نجيب ستتبعه. لذلك ربام كان األوىل أن ننتظر صدور أجزائه األخرى كي نعلم ما يريد قوله ثم 
عنها كلها مّرًة واحدًة, لكننا بادرنا إىل اإلجابة اآلن لسببني: األول أنه مضت حوايل ثالث 
سنوات أو أكثر ونحن نسمع أن هذا املؤلف مشغول بكتابة مثل هذا الكتاب! وبعد انتظارنا كل 

ن كثًريا من احلشو واألمور الزائدة التي ال عالقة هلا  هذه املدة طلع املؤلف علينا بُكَتيِّب تضمَّ
صفحة, بحيث أننا لو أردنا تلخيص مطالب الكتاب ملا زادت  ١٣٠باملوضوع يف حوايل 

خالصته عن صفحة واحدة! ولكنه ملا أراد أن يرد عىل كتابنا ِمن ألِِفه إىل يائه فقرًة فقرًة, ربام 
ن َنـْحظى احتاج إىل عدة سنوات كي ينجز تأليفه هذا, وربام أمضينا آخر سنوات عمرنا دون أ

رنا بأن إجابتنا عن اجلزء األول من كتابه قد  برؤية مثل هذا الكتاب. والسبب الثاين: أننا فكَّ

                                                 
ِجمُ م. (١٩٧٨, ٤, ٤هـ. و ١٣٩٨, ربيع الثاين, ٢٦املوافق لـ  −١  )املَُرتْ
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م ِعناء مواصلة كتابة نقده دونام فائدة, ألن معظم  جتعل مؤلفه يصحو عىل نفسه وُيْقلع عن جتشُّ
وال يؤثر فيام  ما أتعب نفسه يف مجعه وكتابته خالل عدة سنوات ال عالقة له بأصل املوضوع

ۡت بِهِ ٱلّرِيُح ِف يَۡوٍا َعِصٖفۖ ﴿ ندعيه. بل ينطبق عىل بعض ما كتبه قوُله تعاىل:  ﴾َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ
  .]١٨: [إبراهيم

بدأ السيد حسن إمامي يف مقدمته بجملة أرادها أن تكون من براعة االستهالل قال فيها 
ه وغضبه! ثم ابتدأ بعنوان عدائي مستخدًما اآلية (باسم العزيز اجلبار), كأنه خيربنا فيها عن قهر

م مراحل الفقه الشيعي إىل سبع مراحل وهذا  ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم...). ثم قسَّ الكريمة: (َوَال َجيْ
التقسيم يف حدِّ ذاته يفيد أن دين اإلسالم كان ناقًصا يف بداية نشأته واكتمل يف زمن الشيخ 

  األنصاري!!
ن نضيِّع وقتنا يف اإلجابة عن املوضوعات السخيفة, ونعتقد أن الذين عىل كل حال, ل

يتفوهون هبذه الُرتَّهات ال يستحقون االعتناء بكالمهم وال اإلجابة عنه! ألنه لو كان مؤلِّف 
الرّد من أهل املنطق وتشخيص احلقيقة ملَا سمح لعقله أن يتصور أن دين اهللا كان ناقًصا وبقي 

له يف القرن اخلامس عرش!! ينتظر عىل هذا الن   حو حتى أتى الشيخ األنصاري فكمَّ
«يقول كاتب الرّد حول هذا االدعاء:       

           
       

.«  
وأقول: إننا ال نقبل بأي واحد من ادعاءاته هذه, ونعتقد أن مسؤولية هذه االختالفات تقع 

رون السبعة األوىل تلك كان املسلمون عىل عاتق أصحاب االختالف, ونؤمن أنه خالل الق
مسلمني وكان دين اهللا كامًال, ومل يكن هناك أي حاجة لوجود مثل هؤالء الفقهاء ومثل هذه 

  االختالفات. وعىل كل حال فنحن متبعون لِِعْلِم مسلمي القرون السبعة األوىل أولئك. 
فيام بينهم فلم ُيَشاَهد من  كتب مؤلف الرّد كل تلك املقدمات ليثبت أنه إذا اختلف الفقهاء
«أحدهم أي إهانة لساحة بعضهم اآلخر املقدسة. ثم أضاف قائًال:    
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.«...  
ه أحٌد منهم أدنى إهانة  يف اإلجابة عن قوله إن فقهاء الشيعة عندما اختلفوا يف آرائهم مل يوجِّ
اَءَنا الكرام إىل العناوين التي كان فقهاء الشيعة َيِصُمون هبا خمالفيهم من فقهاء  لآلخر, نحيل ُقرَّ

اجلنيد اإلسكايف يف كتبه خمالفيه من أهل العناد, وأطلق املرحوم الشيعة أيًضا. فمثًال اعترب ابن 
) عىل خمالفي الوجوب العيني لصالة اجلمعة يف الشهاب الثاقبالفيض الكاشاين يف رسالته (

باملرحوم املحقق  اخلراجستهزأ الشيخ إبراهيم القطيفي يف كتابه واعهد الغيبة لقب الشياطني; 
ا واعترب رسالته (واهية املباين وركيكة املعاين). كام نسب اخلوانساري يف الثاين وانتقده نقًدا الذعً 

هـ.) املُحقَق إىل اجلهل ووصمه بـ (عدم الفضيلة بل  ١٣٦٧طبع  ,٨(ص روضات اجلناتكتابه 
[عدم] التدين والعدالة). كام قال الشيخ عيل بن الشيخ حممد بن الشيخ حسن يف رسالته التي 

لقد جترأ : «ذخرية املعاداملحقق اخلراساين املريزا حممد باقر صاحب رد فيها عىل املرحوم 
, وإن اإلنسان ليخجل من قراءة »١١٧اخلوانساري جترؤًا قبيًحا أورده يف روضات اجلنات ص

تلك العبارات والنِّسب التي كان بعضهم ينسبها لآلخر! وهناك عرشات الفقهاء والفضالء ممن 
ه عاملٌ من علامء الشيعة أدنى إهانة كتبوا يف رد بعضهم اآلخر. فا دعاء أنه مل يشاَهد أبًدا أن وجَّ

  ملخالفيه يف الرأي ال يعدو ادعاَء من ال اطالع له عىل حقائق األمور! 
ف الشديد واهتامه لنا بأننا غري مؤهلني وال نصيب لنا من العلم, وأننا  أما إظهاره التأسُّ

تآمرون عمالء..., فلن أقول هنا شيًئا يف الدفاع أشخاص معروفو اهلوية وأعداء حمرتفون وم
عن نفيس ألن حيايت وتارخيي غري خافيني عىل أحد, ويمكن لكل إنسان أن يعرفها ويدرك أن 
ما يّتهمني به صحيح أم ال? وَأِكُل جمازاة أمثال هؤالء املتَِّهِمني إىل أحكم احلاكمني العامل بالرس 

  واخلفايا.
هؤالء األشخاص فهو من العيان الغنّي عن البيان, وكل من كان عىل  أما ما أنسبه إىل أمثال

  ضعف ما قلُته عنهم!  مائةصلة هبؤالء األشخاص قال فيهم 
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ًرا أنني أسعى إىل  −من سورة املنافقني  ٧ثم أورد صاحب الرد اآليَة الكريمَة رقم  متصوِّ
 فقال عنِّي: − ة خاصة ضدهقطع رزقه حسًدا أو بخًال أو ضيق عني, أو أنني أنطلق من عداو

﴿ ْ وا ٰ يَنَفضُّ ِ َحتَّ َّ ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل ٱ َ َ َ تُنفُِقواْ  ِيَن َيُقولُوَن    .]٧: [املنافقون ﴾ُهُم ٱلَّ
يف حني أنه لو استخدم أقل ما يمكن من عقله وفكره وإنصافه لفهم أن قياسه الذي  

قياٌس مع الفارق. إذا كان املنافقون قد منعوا استخدمه يف هذه اآلية وما اعتربه مصداًقا هلا 
استطاع  فألهنم كانوا يرون أن رسول  الناس من اإلنفاق عىل أصحاب رسول اهللا 

نفًرا من املسلمني املؤمنني أن يلقي الرعب يف قلوب ملوك ذلك الزمن مثل  ٣١٣بواسطة 
مسلمي ذلك العرص عىل كرسى برويز ملك إيران وهرقل إمرباطور الروم. يف حني أن إنفاق 

يعادل واحًدا من مليون ما ينفقه املسلمون اليوَم عليكم; وهذا العدد  رسول اهللا وأصحابه ال
ُحيىص اليوم يف مدن الشيعة وديارهم والذي يصل إىل مئات آالف املعممني الذي   الذي ال

الشامئل التي يرتزقون من كّد يمني املسلمني وعرق جبينهم ليس يف واحد منهم تلك الصفات و
كانت يف صحابة رسول اهللا, ولو استخدمنا يف حق هؤالء املعممني كلمة (العاطلني الباطلني) 

  ملا كان يف ذلك إهانة كبري هلم. 
ثم بدأ كاتب الردِّ يوجه أسئلة من باب االستفسار اإلنكاري سائًال: ملاذا تفعلون كذا وكذا? 

  شاء اهللا خالل بحثنا. م هذه مجيًعا إنوملاذا تقولون كيت وكيت, وسنجيب عن أسئلته
  وبعد خطبة مقدمة الكتاب بدأ املؤلف يف رشح وتفسري اآلية الكريمة فقال:  

 .....» 
           

« :ثم أخذ يذكر ادعاءات ال دليل عليها كقوله ;»
 « :أو قال ,»

  « :أو قال ,»    « ,
وأمثال هذه اجلمل والتصورات التي أورد كثًريا منها يف كتابه مما أجبنا عنه سابًقا; إىل آخر هذا 
املوضوع الذي ال يعدو بحًثا ال طائل حتته وجمرد ادعاءات مل يذكر دليًال واحًدا عىل ثبوهتا 
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رة, والعجيب أنه وصحتها, كل ما يف األمر أنه يصدر احلكم من عند نفسه مثل السالطني اجلباب
  يعترب ذلك حكَم اهللا!!

«ثم طرح يف الفصل األول من كتابه السؤال اآليت: 
 « :وأجاب عن سؤاله قائًال»

  
 « أي تلك السنة ذاهتا التي وقعت فيها معركة)

بدر, والتي فرض النبيُّ فيها ُمخس الثروات التي فوق سطح األرض لُتدفع إىل ذوي قرباه 
جب عىل كل فرٍد غنيٍّ أو أرسٍة غنيٍَّة أن يتصدق استناًدا إىل آية اخلمس, كان النبيُّ أيًضا قد أو

ًة يف السنة, لُيْعَطى ذلك جلميع فقراء املسلمني!!  بصاع من الرب أو الشعري أو امللح أو الزبيب, مرَّ
ص هلذا اهلاشمي من قرابته  م عىل اهلاشمي زكاَة فطر غري اهلاشمي ويف مقابل ذلك خصَّ ثم حرَّ

ق سطح األرض من أهل الدنيا!! أي مل يعطه واحًدا وأخذ منه ُمخس عائدات مجيع من يعيش فو
  ألًفا)!!

ب ويأَسف للتحّجر الفكري ملثل هؤالء األفراد  هنا يتحري اإلنسان ذو الوجدان ويتعجَّ
بِهم والصداقة احلمقاء هلؤالء الذين خيرتعون للنبي واإلمام فضائل من عند أنفسهم!  ولتعصُّ

ر هؤ الء بنتيجة أقواهلم وال يسألون أنفسهم: هل سيقبل عقالء العامل ولست أدري ملاذا ال يفكِّ
مونه لنبي اإلسالم    ?!هذا التعريف والتصوير الذي يقدِّ

ة وينادي بأعىل صوته يف أكثر من ثامنية موارد من كتابه الساموي بأن اهللا  شخٌص يّدعي النبوَّ
الوقت ذاته يفرض من خالل آية أمره أن يقول: ال أسألكم عىل دعويت هذه أي أجر, ولكنه يف 

عىل مجيع  − ال تدّل بأي حال من األحوال عىل ذلك املعنى الذي يّدعونه  −واحدة يف القرآن 
أهل الدنيا دفع مخس كل ما عىل سطح األرض من ثروات إليه وإىل أقربائه ويقول: (وإخراج 

  اخلمس من كل ما يملكه أحد من الناس).
رمضان يف اليوم الذي وقعت فيه معركة بدر أنزل اهللا آية  أي أنه يف السابع عرش من شهر

اخلمس التي تأمر باستحصال مخس الثروات فوق سطح األرض من مجيع الناس. ويف آخر 
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ذلك الشهر ذاته فرض النبيُّ يف ليلة عيد الفطر عىل كّل مسلم قادر بنحو من األنحاء عىل تأمني 
ر أو ملح لتدفع للفقراء من غري بني هاشم أو يدفعها معاشه, أداء صاٍع من ُبرٍّ أو شعري أو مت

  األغنياء اهلاشميون للفقراء من قبيلتهم أي من بني هاشم!!
هذا هو النبيُّ الذي يعّرفونه للعامل باسم نبيِّ الرمحة! ثم يتوقعون أن يؤمن أهل الدنيا مجيعًا 

  بنبوته ويؤمنوا بدين اإلسالم ويذعنوا ألحكامه!!
ًة ثانيًة يف هذا احلكم والبيان: يف شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة وجب دققوا النظر مر

ِ ُخَُسُهۥ﴿ دفع مخس ما يملكه كل فرد بآية: َّ ِ نَّ 
َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ْ أ  ﴾...۞َوٱۡعلَُمٓوا

أن يدفع  ألقرباء رسول اهللا, ويف آخر الشهر ذاته وجب عىل كل فرد غني وقادر ]٤١: [األنفال
صاعًا من الطعام لفقراء سائر املسلمني!! ومن مل يعجبه ذلك فليبلط البحر أو ينطح رأسه 

  .باحلائط!! هذا هو احلكم أعجبك أم مل يعجبك!
 إهنم يزعمون أن دين اإلسالم ديٌن يرى أن العامل كلَّه وآدَم وذريَته ُخِلقوا ألجل النبي 

وأحفاده] أن يأخذوا من الناس ما يشاؤون من األموال وأحفاده وذريته, فيحق هلم [أي النبي 
َما َغنِۡمُتم ﴿ ويأكلوها وال حيق ألحد االعرتاض عىل ذلك, ألن آية اخلمس تقول: نَّ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ
ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبِۡن ٱل َّ ِ نَّ 

َ
ءٖ فَأ بِيلِ ّمِن َشۡ   .﴾سَّ

هذا هو حكم اهللا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, والدليل والربهان والعقل والوجدان 
  كالم لغو وال حمل له!! 

هذا هو منطق هؤالء السادة! لكننا أثبتنا أنه ال يمكن أبًدا لرب العاملني ونبي آخر الزمان أن 
  يقوال مثل هذا اليشء أو يفرضانه عىل الناس.

ثاين من كتّيبه تفلسف املؤلف يف بيان علة تطبيق حكم اخلمس عىل الفور, فقال: يف الفصل ال
»

 « ثم قال
«بسفسطة:  
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 .« وهكذا لّفق أموًرا غري مرتابطة, ومل يأِت بأي دليل عىل أقواله, ال من كتاب اهللا
وال من حديث رسول اهللا وال من التاريخ وال من العقل وال من األمر الواقع, كل ما فعله أنه 

  ن خياله وتصّور يف عامل اخليال حكومًة ال ُتدار إال من طريق اخلمس!!نسج أفكاًرا م
». ?«ثم طرح يف الفصل الثالث هذا السؤال فقال: 

وهذا أمر ال عالقة له بموضوعنا, وال شأن لنا بام ذكره صوابًا كان أم خطًأ ألنه ال يتعلق بذلك 
  عونه.اخلمس الشامل الذي يدّ 

هذا وملا ُكنَّا قد شّككنا يف كتابنا بصحة بعض أخبار العامة واخلاصة التي تذكر أن أخذ 
ًما عىل األنبياء السابقني وأهنم كانوا حيرقوهنا, وقلنا: إن أخذ مخس غنائم  غنائم احلرب كان ُحمَرَّ

ر, (واستدلينا عىل احلرب كان أمرًا معموالً به قبل اإلسالم, خالًفا ملا جاء يف بعض تلك األخبا
قها, وثانيًا أن العقل يأبى  عدم صحة تلك األخبار بعدة أدلة أوهلا أن القرآن الكريم ال ُيَصدِّ
قبوهلا, وثالثًا أن هناك نصوًصا عديدًة يف كَِتاَيب العهد القديم والعهد اجلديد تثبت حلية غنائم 

ا فعًال, وذكرنا عدًدا من هذه احلرب لدى األنبياء السابقني وأقوامهم وأهنم كانوا يأخذوهن
النصوص); طرح كاتب الرد, الذي ال يتوّرع عن اإلتيان بأي فكرة خمالفة لكتاب اهللا أو خمالفة 
للعقل, بل يسعى إلثبات كل ما أورده الصديق والعدو يف حديث موضوع, أو َذَكره الشيخ 

«باته, طرح سؤاالً مضمونه: الفالين يف كتابه, دون التفات إىل اللوازم الفاسدة ملا يريد إث


.«  
خالفًا ملا  −تدل عىل أّن غنائم احلرب  التوراةوملا كنا قد أوردنا عرشة شواهد من كتاب  

لألنبياء السابقني وأممهم, سعى هذا الشخص معوّج  كانت حالالً أيضاً  − تّدعيه تلك األخبار 
الفكر الذي يريد ُمنَاَكَفَتنَا بأي طريقة ممكنة مهام كانت قبيحة, إىل اإلتيان بنصوص من العهد 

 ١٣من اإلصحاح  ١٧و ١٦القديم تعارض ما ذكرناه. هلذا السبب َذَكَر آياٍت ناقصًة مها اآليتان 
ْمِتَعِتَها إِىل وََسِط َساَحِتَها َوحُتِْرُق بِاجَّاِر «ني تقوالن: من سفر التثنية يف التوراة اللت

َ
جتَْمُع لُك أ

بَِد ال تُبىَْن َنْعُد. َوال يَلتَِص 
َ
ْمِتَعِتَها اَكِملًة لِلرَّبِّ إِلِهَك َفتَُكوُن َخَرابًا إِىل األ

َ
ْق الَمِدينََة َولُكَّ أ
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مِ  ٌء ِمَن الُمَحرَّ ْ َ هذا النص من الكتاب املقدَّس منقوصًا ومبتورًا عام  . وهكذا أورد»نِيَِدَك 
خالفًا جلميع مفرسي الكتاب املقدس وخالفًا لعرشات اآليات  −جاء قبله, وأّرص بكل جلاج 

  عىل إثبات حرمة تلك الغنائم عىل األنبياء السابقني. −املتعلقة بتحليل غنائم احلرب فيه 
يف الفخ عندما اقرتب منه, ينبغي أن نذّكر  ولكي يعلم القراء أن هذا الشخص اللجوج وقع

عىل بني إرسائيل, وكان يبني  ÷بأن ِسْفَر التثنية عبارة عن مواعظ كان يلقيها حرضة موسى 
هلم كيف جيب أن يكون سلوكهم عندما سيدخلون أرض امليعاد. ومن مجلة مواعظ حرضة 

ًة ثانيًة يف هذه اخلطيئة. كام حتذيره بني إرسائيل بعد عبادهتم العجل من الوقوع مرَّ  ÷موسى 
ْفر:  ١٤جاء يف اآلية  ْخَرى ِمْن آلَِهِة «من اإلصحاح السادس هلذا السِّ

ُ
ال تَِسرُيوا َوَراَء آلَِهٍة أ

ٌ َليُوٌر يِف وََسِطُكْم ِحَال حَيىَْم َغَضُب َفْهَوه  نَّ الرَّبَّ إِلَهُكْم إِ
َ
َمِم اليِت َحْولَُكْم. أل

ُ
األ

رِْض إِلِهُكْم َعل
َ
. وتستمر هذه املواعظ والنصائح حتى »يُْكْم َفيُِبيَدُكْم َقْن وَْجِه األ

ر موسى  ١٣اإلصحاح  ْفر الذي حيذِّ إَِذا قَاَم يِف وََسِطَك «فيه بني إرسائيل قائًال:  ÷من هذا السِّ
ْعُجوَبًة، َولْو َحَدثَِت اآليَ 

ُ
ْو أ

َ
ْقَطاَك آيًَة أ

َ
ْو َحالٌِم ُحلًُما َوأ

َ
ْعُجوَبُة اليِت لَكََّمَك َقنَْها نيَِبٌّ أ

ُ
ِو األ

َ
ُة أ

ِو احلَالُِم َذلَِك احلُ 
َ
ْخَرى لْم َيْعِرْفَها َوَغْعبُْدَها....... فَذلَِك اجَّيِبُّ أ

ُ
لَُم قَائًِال: ِجَْذَهْب َوَراَء آلَِهٍة أ

يِْغ ِمْن َوَراِء الرَّبِّ ِإلِهُكُم..... نَُّه تََكلَم بِالزَّ
َ
حتى يصل إىل قوله لبني إرسائيل يف  .»ُفْقتَُل، أل

إِْن َسِمْعتُْم َقْن إِْحَدى ُمُدنُِكُم الَّيِت َفَهبَُها  ١٢«من اإلصحاح الثالث عرش نفسه:  ١٢اآلية 
نَّ َنْعَض  ١٣الرَّبُّ إِلَُهُكْم ِلتَْسُكنُوا ِفيَها، 

َ
َن » بيَِن ِحيمٍ «أ قَْد َخرَُجوا ِمْن بَيِْنُكْم وََضلَّلُوا ُساكَّ

ْخَرى َغِريبًَة َقنُْكْم 
ُ
ُقوا  ١٤َمِدينَِتِهْم قَائِِلنَي: ِجَْذَهْب َوَغْعبُْد آلَِهًة أ ًال َوحَتَقَّ وَّ

َ
ْمَر أ

َ
فَافَْحُصوا األ

نِيَع قَْد َجَرى فِْعًال،  ْمَر الشَّ
َ
نَّ َهَذا األ

َ
َ لَُكْم ِصْدقُُه، َوَعبََت أ إِْن تَبنَيَّ

فَاقُْضوا  ١٥ِمنُْه بِِدقٍَّة. فَ
يِْف.  ِن تِلَْك الَْمِدينَِة وبََلَ َنَهائِِمِهْم َواْقتُلُوُهْم حِبَدِّ السَّ ْمِتَعِتَها  ١٦قََضاًء بَلَ ُساكَّ

َ
َوامْجَُعوا لُكَّ أ

، فَ  ْمِتَعِتَها اَكِملًَة، انِْتَقاماً لِلرَّبِّ
َ
ْحِرقُوا الَْمِدينََة َمَع لُكِّ أ

َ
ُموَها يِف وََسِط َساَحِتَها َوأ تُْصِبَح تًَال َوَكوِّ

بَِد َال تُبىَْن َنْعُد. 
َ
 إِىَل األ

ً ُْخِمَد الرَّبُّ  ١٧َخَرابا ِ ٌم ِمنَْها،  ا ُهَو حُمَرَّ يِْديُكْم ِممَّ
َ
ٌء بِأ ْ َ َوَال َفْعلَُق 

  .»ِمِن اْحِتَداِم َغَضِبِه َوَيْمنََحُكْم رمَْحَةً 
يف هذه اآليات هم طبقًا ملا جاء يف  الذين جاء ذكرهم» َبنِي لِئيمٍ «هنا ال بد من التذكري بأن 

َبنُو لِئيٍم أو (ما ال فائدة فيهم) اسم أعطاه الكتاب «من تفسري الكتاب املقدس:  ١٨٨الصفحة 
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  ».املقدس لآلثمني والفاسقني الذين ال خيافون اهللا وال يستحيون من اإلنسان
ليها بنو إرسائيل ويقطنوهنا فتفسري هذه اآليات هو التايل: إذا ُوِجد يف املدينة التي يسيطر ع

أفراد رشيرون أرادوا أن حيرفوا دين التوحيد وينرشوا الوثنية بدالً منه, فتفّحصوا أمرهم 
وحتققوا بشأهنم واستفرسوا, فإن أيقنتم بصحة ما وردكم من خربهم وأهنم يعملون عىل نرش 

  يف. عبادة األصنام بينكم فعًال; فاقتلوا عندئٍذ سّكان تلك املدينة بالس
فكام ُتالِحظون, ليس هلذا األمر عالقة باحلرب وغنائمها. ألن احلرب والغنائم هي ذلك 
القتال الذي يقع بني املؤمنني والكفار فينال املؤمنون يف ميدان املعركة غنائم من الكفار, أما 

ألصنام املدينة أو القرية التي تقع حتت تّرصف حاكم اإلسالم, فلو انترش فيها الفساد وعبادة ا
فإن تطبيق احلد اإلهلي يقتيض أن يقوم الذين مل يعارضوا حكومة التوراة أبدًا بتجريد السيف 
عىل سكان مثل هذه املدينة, كام حصل يف قضية عبادة العجل, فيقتلوهنم مجيعًا وحيرقون الغنائم 

 املسلمني والكفار من أمتعتهم وال يعيدوا بناء املدينة أبدًا!! فام عالقة ذلك باحلرب التي تقع بني
  الذين كانوا يقاومون املسلمني وحياربوهنم, وينال املسلمون منهم الغنائم يف ساحة املعركة?

والعجيب أن مؤلف قاموس الكتاب املقدس نفسه (جيمز هاكس) الذي يؤمن بالتوراة 
يقول: » الغنيمة«من قاموسه, حتت كلمة  ٦٣٩واإلنجيل وقام بتفسريمها, كتب يف الصفحة 

بقسمة الغنائم إىل نصفني:  ÷اعلم أن الرشيعة املوسوية أمرت بواسطة شارعها موسى «
نصٌف ُيعطى للرجال املقاتلني الذي شاركوا يف احلرب, والنصف اآلخر ُيْقَسم بني سائر أفراد 
القوم, لكن ال بد أن ُتؤَخذ الزكاة من سائر القوم غري املقاتلني والذين مل حيرضوا ساحة القتال 

م دفاعهم عن أمتعة القوم, عرشة أضعاف ما يؤخذ من اآلخرين. ملا فتح شعب بني إرسائيل رغ
مل يأَذن اهللاُ هلم يف الترصف يف غنيمة أهايل أرحيا بل أمرهم (أن يعتربوا كل يشء » أرحيا«بعون اهللا 

َهِب َوآنَِيِة النَُّحاسِ  ِة َوالذَّ ًما عليهم ما عدا َغنَاِئِم اْلِفضَّ بِّ  هناك حمرَّ ُص لِلرَّ َواْحلَِديِد, َفُتَخصَّ
َفُظ ِيف ِخَزاَنتِِه), أما سائر الغنائم التي كان يتم احلصول عليها يف أماكن أخرى   − غري أرحيا  −َوُحتْ

  ».فقد أحلَّها اهللا هلم وجعلها مباحةً 
الحظوا أن هذا هو رأي عامل كبري ومفرسِّ شهري للكتاب املقدَّس وأنه يقول: إن الغنيمة 
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حالل! ولكن شيًخا من أنصاف املتعلمني يرضب يمنًة ويرسًة ويبذل كل جهده ليستنبط ُحْرَمة 
  غنيمة احلرب من تلك اآليات التوراتية!
«الحظتم أننا يف اإلجابة عن سؤال: 

  «لتي تقول إن الغنائم كانت حمرمة عىل األنبياء اخرتنا طريًقا وبيَّنَّا أن األخبار ا
قها القرآن وال غريه من الكتب  السابقني مشكوك بصحتها, إْذ ال يقبلها العقل, وال ُيصدِّ
الساموية األخرى. أما قولنا بأن العقل ال يقبلها فألنه ما من عاقل يقوم بحرق األمتعة واألشياء 

تهم وحياهتم, بل حيكم كل عقل بوجوب بذل اجلهد يف املفيدة التي يعتمد عليها البرش يف معيش
املحافظة عليها. أما من ناحية كتاب اهللا, فليس يف القرآن املجيد خرب عن هذه املسائل وال أي 
ذكر لتحريم الغنائم, وليس هذا فحسب, بل ُيسَتفاد من مفهوم عدد من اآليات الكريمة يف 

 فقط, بل منَّ اهللا هبا أيًضا عىل األمم السابقة (وحلَّلها القرآن أن غنائم احلرب مل ُحتلَّل للمسلمني
  هلم), ومنها اآليات الكريمة التالية: 

ُ ٱلُۡمۡلَك َوٱۡلِۡكَمةَ ﴿ َّ ُٰه ٱ ِ َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت َوَءاتَ َّ   .]٢٥١: [البقرة ﴾َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱ
ٰٖت وَُعُيوٖن ﴿ ۡخرَۡجَنُٰهم ّمِن َجنَّ
َ
ۡوَرثَۡنَٰها بَِنٓ  ٥٨َوُكُنوزٖ َوَمَقاٖا َكرِيٖم  ٥٧فَأ

َ
َكَذٰلَِكۖ َوأ

ٰٓءِيَل    .]٥٩−٥٧: [الشعراء ﴾٥٩إِۡسَر
ٰٖت وَُعُيوٖن ﴿ ْ ِمن َجنَّ ْ فِيَها  ٢٦َوُزُروٖع َوَمَقاٖا َكرِيٖم  ٢٥َكۡم تََرُكوا َوَنۡعَمةٖ َكنُوا

ۡوَرثَۡنَٰها قَۡوًما ءَ  ٢٧َفِٰكِهَي 
َ
  .]٢٨−٢٥: [الدخان ﴾٢٨اَخرِيَن َكَذٰلَِكۖ َوأ

ة مثل تلك املنَّة أيًضا  فهذه اآليات الكريمة تدل عىل هذا املعنى. كام أن اهللا منَّ عىل هذه األمَّ
  وقال يف سورة األحزاب: 

وَن َفرِيٗقا ﴿ ِسُ
ۡ
  ٢٦فَرِيٗقا َتۡقُتلُوَن َوتَأ

َ
ۡمَوٰلَُهۡم َوأ

َ
ۡرَضُهۡم َودَِيٰرَُهۡم َوأ

َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
ۡرٗضا لَّۡم َوأ

  .]٢٧−٢٦ : [األحزاب ﴾...وَها ُٔ تََط 
هو دين إبراهيم وموسى وعيسى  كام أن دين اإلسالم الذي نبيه حممد بن عبد اهللا 

. وليس هناك يشء كان حراًما يف أديان األنبياء السابقني, ثم أصبح ‡ومجيع أنبياء اهللا وُرُسله 
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األنبياء السابقني, ثم أصبح حراًما يف هذا الدين. حالالً يف هذا الدين, أو كان حالالً يف أديان 
َمت عىل اليهود, كتحريم كل ذي ظفر وشحوم البقر  وإن كانت بعض الطيبات قد ُحرِّ
والغنم....., فأوالً: هذا التحريم عىل اليهود قام به يف البداية املبتدعون ومل حيصل بوحي 

  يهود وكانت عقاًبا هلم, كام قال تعاىل: األنبياء. ثانًيا: تلك التحريامت كان سببها ظلم ال
﴿ ِ َّ هِۡم َعن َسبِيِل ٱ ِحلَّۡت لَُهۡم َوبَِصّدِ

ُ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطّيَِبٍٰت أ ِيَن َهاُدواْ َحرَّ فَبُِظۡلٖم ّمَِن ٱلَّ

  ]١٦٠: [النساء ﴾١٦٠َكثِٗيا 
  يته?! فام عالقة هذا بأنبياء اهللا الذين كانوا دائًام موضًعا لرمحة اهللا وعنا

لقد ُأِمر نبيُّ اإلسالم باتِّباع األحكام التي ُأنزلت عىل األنبياء املاضني, كام جاء يف سورة 
ُٰه ﴿ :÷منها عن إبراهيم  ١١٢النحل بعد قوله تعاىل يف اآلية  ُٰه َوَهَد ۡنُعِمهِۚ ٱۡجَتبَ

َ
َشاكِٗرا ّلِ

ۡسَتقِيٖم  ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ ُثمَّ ﴿ :لتي َتَلْتها خماطًبا نبيه الكريم حممًدا إْذ قال تعاىل يف اآلية ا ﴾١٢١إ
ِن ٱتَّبِۡع ِملََّة إِبَۡرٰهِيَم َحنِيٗفا

َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك أ

َ
  ]١٢٣: [النحل ﴾أ

  وقال تعاىل أيًضا يف سورة اجلاثية: 
ٰٓءِيَل ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلُۡكَم َوٱلُُّبوَّةَ َوَرزَۡقَنٰ ﴿ ّيَِبِٰت َولََقۡد َءاتَۡيَنا بَِنٓ إِۡسَر ُهم ّمَِن ٱلطَّ

َ ٱۡلَعٰلَِمَي  َ ۡلَنُٰهۡم  َّ ِمۢن َبۡعِد َما  ١٦َوفَضَّ ِ ْ إ ۡمرِۖ َفَما ٱۡخَتلَُفٓوا
َ
َوَءاَتۡيَنُٰهم َبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱۡل

ْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم َبۡغَيۢا بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ َربََّك َيۡقِض بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ فِيَما كَ  نُوا
َ َيۡعلَُمونَ  ١٧ ِيَن  ۡهَوآَء ٱلَّ

َ
َ تَتَّبِۡع أ ۡمرِ فَٱتَّبِۡعَها َو

َ
ٰ َشِيَعٖة ّمَِن ٱۡل َ َ  ﴾١٨ُثمَّ َجَعۡلَنَٰك 

  .]١٨−١٦ : [اجلاثية
  وقال تعاىل يف سورة آل عمران:

﴿ َّ ِ ٰٓءِيَل إ َِنٓ إِۡسَر ّٗ ّلِ َعاِم َكَن ِح ن ُكُّ ٱلطَّ
َ
ٰ َنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ َ َ ٰٓءِيُل  َم إِۡسَر  َما َحرَّ

ٓ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي  ٰةِ فَٱتۡلُوَها ْ بِٱلَّۡوَر تُوا
ۡ
ۚ قُۡل فَأ ُٰة َل ٱلَّۡوَر ِ  ٩٣ُتَنَّ َّ َ ٱ َ ٰى  َفَمِن ٱۡفَتَ

ٰلُِموَن  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ۗ قُ  ٩٤ٱۡلَكِذَب ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك فَأ ُ َّ فَٱتَّبُِعواْ ِملََّة إِبَۡرٰهِيَم ۡل َصَدَق ٱ

 ۖ   ]٩٥−٩٣: [آل عمران ﴾٩٥َوَما َكَن ِمَن ٱلُۡمۡشِكَِي  َحنِيٗفا
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فهذه اآليات تدل بوضوح عىل أن نبيَّ اإلسالم كان عىل رشيعة إبراهيم وموسى وعيسى 
ارى, إىل هذه الرشيعة عينها, تلك ذاهتا, وأنه كان يدعو أهل الدنيا مجيًعا, السّيام اليهود والنص

يل, وُأِمر حممٌد  ف وبقيت عىل بساطتها ونقائها األوَّ باِعها. الرشيعة التي مل ُحترَّ   باتِّ
إال ونزل ِمن َقبل  كام أن هذه اآليات تدل بوضوح أنه ما ِمن ُحْكم نزل عىل رسول اهللا 

بية حمرمًة عىل األنبياء السابقني, عىل األنبياء السابقني. فكيف يمكن أن تكون الغنائم احلر
عي ذلك سوى من ال هيتم بام ذكره القرآن?!وحمللًة هلذا النبي    ?! من الذي يمكنه أن يدَّ

ت معنا تشهد بوضوح بأن اهللا تعاىل أوحى للنبي ما أوحاه لنوح  إن اآليات الكريمة التي مرَّ
دم وحتى النبي اخلاتم. فإن كانت بعض وسائر األنبياء من بعده, وأن دين اهللا هو اإلسالم منذ آ

عة يف كل رشيعة فإن أساسها  العبادات مثل الصالة وغريها تؤدَّى بصور خمتلفة ولغات متنوِّ
وأصلها واحد. فاحلالل حالل واحلرام حرام يف أي دين كان, إال ما ندر من األمور. فكام هو 

م أيًضا يف هذا الدين, كام مل يكن هناك معلوم, ال يوجد أيُّ حراٍم يف دين األنبياء املاضني مل  ُحيرَّ
ا إن ُوِجَدْت أخباٌر واهيٌة متهافتٌة  أي حالٍل يف دين األنبياء املاضني مل ُحيلَّل يف هذا الدين. أمَّ
ًرا للنجاسة يف رشيعة اليهود وأنه لو وقع البول عىل موضع من  تقول إن املاء مل يكن ُمطهِّ

قصوه باملقراض!, فهو ثرثرة وكالم باطل ال معنى له, وال جسمهم كان عليهم أن يقطعوه وي
قه. وقد بيَّنَّا هتافت هذا القول وبطالنه يف كتابنا  يمكن ألي عاقل بل ألي عديم للدين أن ُيصدِّ

). ومل نكن راغبني يف اإلطالة بالرد عىل هذه النقطة, لكن ملا كان كاتب الرّد ٣٢٧(ص  الزكاة
ا عىل الرّد عىل كالمنا منذ البداية يف كل جزئيٍة منه, اضّطررنا (السيد حسن اإلمامي) مرص 

لتحمل هذا العناء وكتابة عّدة صفحات يف هذا األمر الذي ليس له عالقة كبرية بأصل املوضوع 
الذي نحن يف صدده (اخلُمس), واضّطررنا إىل ذكر عدد من آيات القرآن الكريم للرّد عىل 

طائل حتتها والتي أوردها يف كتابه, وإال فإنَّ لدينا أحاديث رشيفة  بعض األخبار الكاذبة التي ال
كثرية يف هذا املوضوع أعني يف إثبات أن نبي اإلسالم نفسه كان ُمتَّبًِعا لألوامر اإللـهية يف 
ًام هلا, وعدد هذه األحاديث أضعاف عدد األحاديث التي أوردها يف كتابه.  األديان السابقة وُمتمِّ

  ييرس لنا يوًما رشح هذا املوضوع بالتفصيل.ولعل اهللا 



    
 

 
 

  مساجلواب عن الردود اليت ُكتِبت بل كتاب اخلُ : الفصل اخكامن

يَّة الغنائم وحرمتها هذا ذاته, استعرض  يف القسم الثاين من ُكَتيِّبه, وحول موضوع ِحلِّ
من سورة األنفال, وأورد ما ذكره مفرسو الشيعة  ٧١إىل  ٦٩مؤلف الرّد اآليات الكريمة من 

الفاضل املقداد وما جاء يف تفسري يف  والسنة يف كتبهم حوهلا, ومنها حديث ابن عباس وكالم
مما يؤيد عقيدته (حرمة الغنائم عىل األنبياء السابقني) حتى وصل إىل قوله يف ص  ظالل القرآن

٢١» :
ۡسَىٰ ﴿

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
.................. [حتى يصل .:﴾َما َكَن ِلَِبٍّ أ

.. .إىل قوله]     ﴿ ََسَبق ِ َّ َ كَِتٰٞب ّمَِن ٱ .﴾لَّۡو  
.«  

, واملطبوعة سنة  أحكام القرآنيف نسخة كتاب  حيتوي اجلزء  هـ.ق, ال ١٣٢٥التي لديَّ
ۥٓ ﴿اء فيه يف تفسري آية: صفحة أصًال, وال ج ٨٧٠الثالث عىل  ن يَُكوَن َلُ

َ
َما َكَن ِلَِبٍّ أ

ۡسَىٰ 
َ
مثل ذلك الكالم الذي أشار صاحب الرد إليه, فأوالً: عدد صفحات اجلزء الثالث  ﴾أ

لكن , و٧١صفحة فقط, وثانًيا: بحث اجلّصاص فيه موضوع تلك اآلية يف الصفحة  ٤٧٩هو 
اص مجلة واحدة ٌق وعيَّاٌب ومتتبٌِّع  ليس فيام ذكره اجلصَّ مما نسبه إليه كاتب الرّد! رغم أنه مدقِّ

وال أدري من أين أتى هبذا الكذب الواضح »! اخلُْمس«لكل شاردٍة و واردٍة مما كتبته يف كتايب 
اص?!   ونسبه للجصَّ

مل نكن ولسنا يف صدد انتقاد مثل هذه األمور اجلزئية, فكل مؤلف يمكن أن يقع يف بعض 
سهًوا, فيشري أحياًنا إىل مصدٍر أو رقم صفحٍة خطًأ, أو ينقل كلمًة أو مجلًة بشكل  األخطاء

أو لنقل بكل ُبعٍد ُجمانبٍة − خاطئ أو يقع خطٌأ مطبعيٌّ يف كتابه, ولكن الذي ينسب بكل قسوة 
صفاِت انعدام الدين والعاملة واهلوية املعروفة إىل كاتب مل يدفعه إىل كتابة ما كتبه  − لإلنصاف

                                                 
 هـ),٥٤٣للقايض أبو بكر بن العريب (من  أئمة املالكية وتويف سنة , أحكام القرآنلقد رجعُت إىل كتاب  −١

خلطأ الذي وقع فيه السيد فوجدت فيه عني ما أورده مؤلف الرّد السيد حسن إمامي األصفهاين بالضبط, فا
األصفهاين هو اسم املرجع الذي نقل منه أي بدالً من أن يقول: أحكام القرآن البن العريب املالكي, قال: 

ِجُم)   أحكام القرآن للجصاص, وهذا من السهو الذي يمكن أن يقع فيه كل مؤلف. (املَُرتْ
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سوى حرصه عىل الدين, وبسبب عدم استطاعته العثور عىل موضع احلديث الذي استشهد به 
الكاتب, هياجم هذا الكاتب ويّتهمه باخرتاع احلديث و وضعه, ويقول معربًدا يف الصفحة 

«من ُكَتيِّبِه:  ١٢٠
             




.«...  
ونقول هلذا الكاتب: نحن مل نخرتع أي حديث من عند أنفسنا وليس لدينا مثل هذه اجلرأة 
مطلًقا, ومثل هذا العمل إنام يصدر من أولئك الذين يستبيحون وضع األحاديث لنرش فضائل 

كام نعرف شخًصا  ,بل يرون أن واضع احلديث يف هذا األمر مثاب عىل عمله ‡أهل البيت 
روضة ا األمر ويضع األحاديث قربًة إىل اهللا!! ونحمد اهللا تعاىل أن مستند حديث يتصف هبذ

موجود لدينا بحروفه وعباراته الكاملة وسنذكره يف حمّله. ثانًيا: نحن نعلم أن كثًريا من  الكايف
ته الرياح, ألننا مطلعون عىل التاريخ أكثر منكم, لكننا  كتب الشيعة احرتق وأصبح رماًدا ذرَّ

ل اهللا تعاىل أن ال حيرتق هذا احلديث الذي أوردناه من كتب الشيعة ألننا نعلم ماذا نسأ
ستفعلون بنا عندئذ! فإن كنتم اآلن تثريون كل هذا الصخب والضجة ضدنا رغم أن مستند 

لدينا, وتصموننا بانعدام الدين, فكيف ستفعلون بنا لو مل يكن هذا املصدر  روضة الكايف
ن نسعى بقدر ما نستطيع يف حفظ ماء وجهنا وسمعتنا كام أننا ال نسعى أبًدا إىل لدينا?! ثالًثا: نح

هتك أعراض اآلخرين وجتريح سمعتهم. ولكنكم جئتم إىل ميدان اجلدال كالغزاة املهامجني 
ممارسني للكر والفر فلامذا ال تراعون حفظ ماء وجهكم وسمعتكم? تفضلوا أرونا أين توجد 

عون كذًبا أنكم أوردمتوها من كتاب هذه اجلمل والعبارات ا للجصاص?!  أحكام القرآنلتي تدَّ
  إنه االدعاء الكاذب عينه الذي قلتموه يف ترمجة العبارات العربية لذلك الكتاب حيث قلتم: 

ابَِعُة: َقاَل َبْعُضُهمْ « ۡسَ ﴿ َيُدلُّ َقْوُلُه: :املَْْسَأَلُة الرَّ
َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
ٰ َما َكَن ِلَِبٍّ أ ٰى َحتَّ

ۡرِض 
َ
َهاُد َواِجًبا َعَىل َأْنبَِياٍء َقْبَل  ﴾ُيۡثِخَن ِف ٱۡل َهاِد لَِساِئِر اْألَْنبَِياِء. ُقْلنَا: َكاَن اْجلِ َعَىل َتْكِليِف اْجلِ
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ى َوَال َغنِيَمةٌ  ٍد, َوَملْ َيُكْن َهلُْم َأْرسَ َ كَِتٰٞب مِّ ﴿: ........ ثم قال بعد آية..ُحمَمَّ ِ َسَبَق لَّۡو َّ َن ٱ
َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيٞم 

َ
ُكۡم فِيَمآ أ املَْْسَأَلُة اْألُوَىل: ِيف  :فِيَها َسْبُع َمَساِئَل . ]٦٨[األنفال:  ﴾٦٨لََمسَّ

ْصَحابِِه: −يف سبب نزوهلا  − َسَبِب ُنُزوِهلَا: َقاَل َرُسوُل اهللاِ 
َ
نِْبيَاِء، َفَقاَل ِأل

َ
 (َغَزا نيَِبٌّ ِمْن اْأل

ُ َحاَجٌة يِف ا« َ ْو 
َ
ًة َولَْم َفنْبِ بَِها، أ

َ
َج اْمَرأ ْو تََزوَّ

َ
». لرُُّجوِع َال يَتْبَْعيِن رَُجٌل َنىَن َداًرا َولَْم يَْسُكنَْها، أ

ُموٌر،
ْ
ِّ َمأ

ُموَرٌة، َوإِ
ْ
ْمِس؛ َفَقاَل: اللَُّهمَّ إغََّها َمأ َّ  قَاَل: فَليَِقَ الَْعُدوَّ ِعنَْد َليْبُوَبِة الشَّ فَاْحِبْسَها َح

ُكلَْها اجَّارُ 
ْ
َ بَييِْن َوَبيْنَُهْم، فََحبََسَها اُهللا َعلَيِْه، فََجَمُعوا الَْغنَائَِم فَلَْم تَأ ِ   .»َيْق

وأقول: هذه الرواية األخرية التي أوردها يف هذا احلديث, هي بحد ذاهتا أكرب دليل عىل  
اص كذبه أيا كان الكتاب الذي ورد فيه هذ الذي مل −ا احلديث, سواًء كان أحكام القرآن اجلصَّ
أم غريه. ألن اهللا تعاىل ال هيدم نظام العامل ألجل سفك  − يرو مثل هذا احلديث أبًدا حلسن احلظ

الدماء, فمثل هذا الكالم ال تقوم به حجة إْذ ال يعدو ثرثرًة ولغًوا ملناقضته حلكم العقل وخمالفته 
هة األخرى, ليس يف إبراز مثل هذه األحاديث املخالفة للعقل والرشع حلكم كتاب اهللا. ومن اجل

والطبيعة أي أثر أو فائدة سوى دفع ذوي األلباب والعقالء من أهل الفهم والعلم إىل اهلروب 
  من الدين!

ثم قام كتب الرّد يف الفصل الثالث من كتابه ببحث موضوع غنائم احلرب قبل اإلسالم 
ة وأتى يف هذا الصدد بأحاديث من كتب الشيعة, وملا طبًقا ملا جاء يف أحا ة والعامَّ ديث اخلاصَّ

هبا الكتب الساموية,  كانت مجيعها خمالفة للعقل وال تتَّفق مع كتاب اهللا, وينكرها التاريخ وتكذِّ
فيجب أن نرضب هبا كلها عرض احلائط, لكن هذا العمل يتطلَّب عقًال وإيامًنا وإنصاًفا 

طيع اإلنسان أن يميز بني اخلطأ والصواب بعقله, وأن يثق بالكتب الساموية ووجداًنا كي يست
  بإيامنه, وأن يقيض باحلق بإنصافه, وأن ال يتبع أهواء نفسه بفضل وجدانه وضمريه.

ثم ابتدأ صاحب الرد يتفلسف متسائًال: هل كان حرق الغنائم قبل اإلسالم خمالًفا للعقل 
                                                 

عبد القادر عطا, بريوت, دار الكتب العلمية,  , حتقيق حممد, أحكام القرآنبن العريباقايض أبو بكر ال −١
ِجُم)٤٣٣, ص ٢أجزاء يف جملدين], ج  ٤م, [ ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٤الطبعة الثالثة,   . (املَُرتْ

ِجُم)٤٣٤, ص ٢, ج املصدر نفسه −٢  . (املَُرتْ
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اجلَُمل. وملَّا كنا قد أثبتنا بالدالئل القوية املُتقنة أن مثل هذا  ولرشائع اهللا أم ال? ولفَّق بعض
قه من فلسفة, ونعترب ما ذكره من قياٍس قياًسا  العمل ال أساس له من احلقيقة, فلن نعتني بام لفَّ
مع الفارق, وليس لدينا رغبة بتضييع الوقت يف تفكيك هذا القياس وبيان بطالنه, إْذ ال عالقة 

موضوع بحثنا وال داعي هلدر الوقت يف هذه املوضوعات التي ال فائدة منها. ولو ملا يقوله ب
فرضنا ثبوت حرمة غنائم احلرب عىل األنبياء السابقني ثم حتليلها لنبينا, فام الفائدة من هذا 

  األمر وكيف ُيثبت هذا ترشيع ذلك اخلمس الشامل?!
يف كتابنا اخلمس كلمًة واحدًة صحيحًة; لكن السيد كاتب الرّد يريد أن يفهمنا أننا مل نكتب 

اء الكرام إىل أيِّ حدٍّ كان  لذا رشع منذ بداية كتابه بإبطال كل ما قلناه, وقد الحظتم معرش الُقرَّ
  كالمه منطقيا ومقبوالً?!

فلندعه يتِعب نفسه بقدر ما يشاء ألن احلق أوضح من أن ختفيه مثل هذه األباطيل. إننا مل 
و تصديق أو تكذيب ما أورده من أحاديث, ألن ما يدعيه هو حتريم غنائم هنتم حتى بنقد أ

احلرب عىل األنبياء السابقني, وهو أمر إما يكذبه العقل والكتاب والتاريخ وكتاب العهدين 
وإما هو كذب من أساسه. كام الحظنا أنه َكَذَب يف نسبة تلك العبارات لكتاب أحكام القرآن 

ًقا فيام نقله ملا كان يف ذلك أي فائدة له! ألننا نقول إن هذا للجصاص, وحتى لو كان صاد
مل ُيرشع ال يف رشائع األنبياء  ÷اخلمس الشامل الذي ُيْؤَخذ اليوم من شيعة عيل املرتىض 

السابقني وال يف اإلسالم وال وجود له يف كتاب اهللا وال يف سرية رسول اهللا وال يف عمل مسلمي 
سوقه منذ القرن الرابع فام بعد وال عام بعد البعثة, ثم بدأ يروج  ةامئصدر اإلسالم, حتى ثالث

  عالقة لذلك بام يقوله كاتب الرّد. ولقد رأينا ما ذكره من كالم لرّد ادعائنا هذا وما يقوله هنا? 
ويف الفصل الرابع من كتابه أطال الكالَم حول األسلوب الذي يعتمده الفقهاء إلعالن 

َ بالتطويل حكم من األحكام, واستخ دَم الطرق واملصطلحات التي اخرتعها هذا وذاك وبنيَّ
والتفصيل اململ كيفية استنباط األحكام طبًقا للقواعد املعمول هبا بني الفقهاء حسب ذوقه, 
وهذا أيًضا لن نتعرض له ألنه ليس له تلك العالقة املبارشة بموضوعنا. ألن دين اإلسالم منذ 

 األرض وعمل به ربع سكان املعمورة وال حيتاج إىل أن نقوم بحفر عام استقر يف امئةألف وأربع
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  بئر بواسطة إبرة ألجل فهمه, وال أن نتشبَّث ألجل فهمه هبذه اخليوط املهرتئة.
ثم تعرض حسب خياله لبعض النقاط واللطائف األدبية الدقيقة يف آية الغنيمة لعله يصل 

ات, وجوابنا عن كالمه هو ما قلناه. إن دين إىل مقصده من خالل التالعب باأللفاظ والعبار
اهللا أوضح من أن نسعى لرؤية شمسه بواسطة هذه املصابيح الصغرية, ولنعم ما قال الشاعر 

  »: شبسرتي«
  بنور شمع جويد در بيابان    زهي نادان كه او خورشيد تابان

  أي:
ة يف وسط الصحراء    !ما أجهل الذي يبحث بنور الشمعة عن الشمس املُِشعَّ

«يف الفصل اخلامس طرح كاتب الرّد السؤال التايل: 
 « من » الغنيمة«ثم رشع يف اإلجابة عن هذا السؤال مستخرًجا معنى كلمة

وابن منظور  هتذيب اللغة,املعاجم والقواميس العربية, فقال: إن األزهري قال: كذا وكذا يف 
 املصباح املنريوعىل هذا النحو نقل ما أورده الفيومي يف  لسان العرب,كيت يف ذكر كيت و

يف اصطالح املفرسين والفقهاء » الغنيمة«!! ثم أورد معنى القاموس املحيطوالفريوز آبادي يف 
قائًال إنه استفاد يف هذا من رسالة السيد أستادي (صاحب أول رد عىل كتابنا احلارض: اخلُمس) 

ما نقله فيها (أي يف ُكتيِّبه اإليضاحي حول حقيقة الغنيمة), ثم ابتدأ بعد ذلك  واعتمد عىل
نفًرا منهم, ونقل آراء بعضهم, وقام برضب  ٣٦٢برشح أسامي فقهاء الشيعة ورصف لنا أسامء 

نََّما َغنِۡمُتم﴿ مثال بشأن اآلية الكريمة:
َ
 التي نزلت يف وسط آيات ]٤١: [األنفال ﴾...َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َُطّهَِرُكم﴿ اجلهاد, فشبهها بآية: َمآءِ َماٗٓء ّلِ ُِل َعلَۡيُكم ّمَِن ٱلسَّ هروًبا من  ]١١: [األنفال ﴾َوُيَنّ
احلقيقة, وكذلك موضوع صالة السفر, قائًال: ملا جاءت هذه اآليات (أي آيتا الطهارة وصالة 

من آيات اجلهاد! وأراد السفر) ضمن آيات اجلهاد, فمن املمكن أن ينزل حكم اخلُمس أيًضا ض
بمثل هذه احليل واِخلَدع الكالمية, التي يربع فيها أمثال هؤالء األشخاص, أن يصل إىل 
مقصده. ولكننا أجبنا عن مجيع هذه احليل واِخلَدع الكالمية والتصورات واألوهام يف الكتاب 
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ن احلارض ويف رسائلنا األربعة األخرى (التي كتبناها يف الدفاع عن كتابنا  احلايل واإلجابة عمَّ
وا عليه) فال داعي لإلطالة يف تكرار ما ذكرناه, ومع ذلك لعلنا نشري إىل هذا املوضوع يف آخر  ردُّ

ر فقط بأنه مهام كان املعنى الذي ذكره اللغويون لكلمة  أو » الغنيمة«هذا الرّد. هنا ُنَذكِّ
ع نسأل سؤاًال واحًدا: هل جمّرد ذكر سيذكرونه الحًقا, فإننا يف الرّد عىل هذا التالعب واِخلدا

لعدد من  −سنة من نزول القرآن  امئةأو أربع امئةالذين ُوِجدوا مجيًعا بعد ثالث − علامء اللغة 
املعاين لكلمة الغنيمة يوجب علينا أن نغض النظر عن آيات أحكام القرآن التي نزلت يف زمن 

ا ومن مجلتها حكم الغنيمة, ويف وسط أكثر من مليون مسلم وعملوا هب رسول اهللا 
ة املسلمني وعملوا به  ونرضب صفًحا عن كل ذلك املعنى الذي فهمه رسول اهللا  وعامَّ

 أقرب املوارد, وما جاء يف كتاب منتهى األرببشأن هذا احلُْكم, ونرى فقط ما قاله كتاب 
يوسف البحراين ?! أو نرى كيف فرس الشيخ احلر العاميل أو الشيخ املنجدواملعنى الذي ذكره 

?! هل كان َفْهم القرآن »الغنيمة«أو السيد الربوجردي أو السيد الشيخ حممد الديزفويل كلمة 
موقوًفا عىل جميء هؤالء املشايخ ورأهيم?! أال حيق لكل مسلم أن يرجع يف فهم هذه اآلية 

 وعمله, وعمل صحابته الكرام وعامة مسلمي ومعنى هذه الكلمة إىل قول رسول اهللا 
هـ ١٣٩٦هـ أو سنة ١٣٨٠الصدر األول, إال من خالل نافذة آية اهللا الفالين املتوىف سنة 

وأمثاهلام? لعل هذا األمر يف دنيا صاحب الرّد يبدو له منطقيا, ولكن يف رأينا وفهمنا, مثل هذا 
ن به التعطيل والتوقف والتقليد ُيعترب عمًال أمحًقا ونحن مسؤولون عن عقلنا و فهمنا ومؤاخذو

  يوم القيامة, وأنتم أدرى بكالمكم وتتحملون مسؤوليته.
كام تشبث كاتب ردٍّ آخر بأن وضع الرضائب وأخذها والذي  −يا كاتب الرد  − لقد تشبثتم 

كان يشمل أخذ مخس كل ما عىل األرض من ثروات وأموال, أمٌر رضورٌي إلجياد احلكومة 
القائلني بوجوب هذا اخلمس يف السابق مل يتشبَّث اإلسالمية وتقويتها. هذا يف حني أن أحًدا من 

بمثل هذه احلجة ومل يقل مثل هذا الكالم أبًدا, وهذا من إنجازات هذا العرص والزمان الذي 
ك بمثل  أصبح الناس فيه خيرتعون فلسفًة وحكمًة لتربير كل عمل بدعي. وحتى لو تمَّ التمسُّ

س احلايل وعمل العاملني به ال يشهد بوجود مثل هذا التربير فإننا نقول: أوالً: إن وضع اخلم
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هذا اهلدف واملقصد من أخذه. وثانًيا: لو احتاجت احلكومة اإلسالمية العادلة إىل ماٍل, 
فباإلضافة إىل ما حتت ترصفها من أموال عامة يف البلدان اإلسالمية (أموال األنفال واخلراج 

أن تأخذ أموال املسلمني مجيًعا,  − األموال إن مل تكفها تلك  −والزكاة والصدقات), يمكنها 
سوى ما يسرت عوراهتم, برشط مراعاة العدل التام يف األخذ يف البدِء من أموال األغنياء إىل احلد 
الذي يصبح فيه املسلمون مجيعهم يف مستوى واحد من القدرة والثروة, وقد رشحنا هذا 

جة إًذا إىل هذه االخرتاعات التي تبتدعوهنا فام بعد, فال حا ٤٦٠, ص الزكاةاملوضوع يف كتابنا 
  والتفلسف الذي ال دليل عليه. 

 » الغنيمة«حول كلمة 
يف  −لسوء احلظ أو حلسن احلظ!  − فهو » الغنيمة«أما ما ذكره كاتب الرّد حول معنى كلمة 

ز الغنم بالضم الغنيمة, والفو :هو أن منتهى األربغري صاحله متاًما. ألن ما نقله عن كتاب 
باليشء بال مشقة, أو الُغنم هو احلصول عىل اليشء دون جهد ومشقة, وِقيل يف الغنيمة وغريها. 
والغنيمة: املال الذي حيصل عليه املسلمون من حرهبم للكفار, والفوز بامل دون جهد ومشقة, 

  أو مال الكفار احلريب.
  احلرب قائمٌة.فقال: الغنيمة ما ُيؤَخذ من املحاربني عنوًة و أقرب املواردأما 

ة; وهكذا القاموس: َغنَِم اليشَء فاَز به, ناله بال بدل. ويف املنجدويف  : الفوز باليشء بال مشقَّ
  يف سائر كتب اللغة. 

يف اللغة مل ُتسَتخدم فقط » الغنيمة«نعم, ربام كان كاتب الرّد يبحث عن يشء يفيد بأن كلمة 
(الفوز باليشء بال بدل, أو الفوز باليشء بال يف معنى غنائم احلرب بل هلا معان أخرى منها: 

ة) وأمثال هذه املعاين, لعله يستطيع من هذه املعاين املختلفة أن جيد جماًال لتوسيع معنى  مشقَّ
الغنيمة وجعله يشمل أموًرا غري الغنائم احلربية ليستخرج منه وجوب دفع ذلك اخلمس 

وافًيا بمطلوبه, ألنه أيا كان معنى كلمة  الشامل منها?! لكن عىل كل حال لن يكون هذا األمر
ل والعامل والعاملة بغسل املالبس واحلّطاب الذي  الغنيمة, فلن يكون موافًقا خلُمس أجرة احلامَّ
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ة الشيعة!! هذا يف حني أن فهم  جيمع احلطب ويقطعه, أي اخلُمس الذي يؤخذ اليوم من عامَّ
الَعَملية,  بياَهنَا, والتي بينتها سريُة النبيِّ األكرم معاين أحكام اهللا التي ضمن القرآُن الكريُم 

ُة املسلمني منذ اليوم األول لنزول هذه اآليات, ال ُيْبِقي جماًال هلذه الصوالت  وحفظها لنا عامَّ
  واجلوالت.

عىل كتب اللغة واملعاجم  −فقط  −لو أردنا أن نستنبط األحكام من آيات القرآن باالعتامد 
عرب وغري العرب واملسلمون وغري املسلمني بعد مئات السنني من ظهور اإلسالم, التي ألفها ال

تاج ُفرسِّ معناها يف كتب اللغة مثل » الصالة«فلن نصل إىل مقصدنا عىل اإلطالق. مثًال كلمة 
«بأهنا:  منتهى األربو  العروس

  .«
لكننا نرى أن القرآن الكريم ورشع اإلسالم وعمل املسلمني, استخدموا هذه الكلمة يف معنى 
خاص يتضمن سلسلة من احلركات واآلداب املعينة, وقصدوا هبا الصالة املعروفة بني 

جاءت يف اللغة وقواميسها عىل عدة معان منها: الشفع من » الزكاة«املسلمني. وكذلك كلمة 
العدد, والنامء والزيادة, وخالصة اليشء, واملال والزرع..... ومعاٍن أخرى. أما رشيعُة اإلسالم 

واملسلمون فقد استخدموا هذه الكلمة بمعنى خاص هو دفع مقدار معني من املال  والنبيُّ 
  ا إىل تلك املعاين اللغوية األخرى لكلمة الزكاة. ملصارف معينة. ومل يلتفتوا أبدً 

فاالعتامد يف فهم األحكام اإللـهية عىل اللغة فقط لن يوصلنا إىل يشء, وعلينا أن ننظر ماذا 
أراد شارع اإلسالم املقدَّس ومسلمو صدر اإلسالم من هذه الكلامت وبأي معنى 

مي الصدر األول الذين واتباع مسل استخدموها? ألن احلجة هي عمل رسول اهللا 
عارصوا زمن نزول القرآن [وُطبَِّقت أحكامه بينهم], ال املعنى اللغوي الذي ورد يف القاموس 

  أو املعجم الفالين الذي ُألِّف بعد مئات السنني!!
وآالف غريكام ال تساوي يف نظر » رضا أستادي«وهذه احلجج التي تأتون هبا أنتم والسيد 

  ٍة يف مقابل العقل والرشع.كل إنسان عاقل قيمة قشَّ 
بينكم وبني  − إننا ندعوكم, ونقسم باهللا عليكم, أن َتَدعوا اللجاج والعناد جانًبا, وتقرؤوا 
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يف » الغنيمة«ومسلمي صدر اإلسالم, لرتوا هل اسُتْخِدَمت كلمة  سرية رسول اهللا  − اهللا 
ومل يتصور أي مسلم حني نزول  يشء أو هل َفِهَم منها أحٌد شيًئا سوى غنائم احلرب والقتال??

آية الغنيمة وحتى مئات السنوات بعدها أنه سيأيت يوٌم يؤخذ فيه بتالبيب كل محَّال وعامل 
وُيقال هلام: تعال وأعِط مخس ما كسبته من كدِّ يمينك بحمل األثقال أو عملك بجمع احلطب 

الة من أجرة غزلك للخيوط أو أ جرة غسلك املالبس, فأعطيه وتقطيعه أو ما كسبتيه أيتها الغزَّ
معناها ما » الغنيمة«أن » أقرب املوارد«وهي نحن, ألنه جاء يف كتاب  لذرية رسول اهللا 

يؤخذ من املحاربني عنوًة ومعاٍن أخرى. وأن آية اهللا الربوجردي أو غريه من املراجع فهم 
أيًضا فعليك أداء تشمل بمعناها الواسع أجرة عملك » الغنيمة«الكلمة عىل هذا النحو, وأن 

  ?!مخسها للسادة األرشاف من ذرية النبي 
ال أتصور أنه يمكن اّدعاء مثل هذا األمر يف أي حمرض أو جلسة يعقدها عقالء متدينون! فإن 

  كانت الدنيا غابة حتكمها رشيعة الغاب فهي دنياكم!!
س منحًرصا بغنائم ثم بدأ كاتب الرّد يبني لنا أن عدًدا من علامء الشيعة ال يعتربون اخلم

احلرب. ورشع برشح نظريتهم هذه والرّد عىل ادعائنا الذي أردنا من خالله تنزيه أولئك العلامء 
من هذه النسبة أي أن ُينَْسب هلم أهنم يقولون إن ُمخس الغنائم معناه ُمخس كل ما عىل األرض 

  من ثروات وأموال. 
ن علامء الشيعة الكبار أقروا إما تلوًحيا أو ويف هذا القسم أيًضا رغم أننا أثبتنا بالدالئل أ

ترصًحيا بأن املقصود من اآلية ليس هو ذلك اخلُمس الشامل أبًدا, إال أننا سنتنازل له هنا عن 
هؤالء العدة من الفقهاء األجالء كي نوفر عىل كاتب الرد عناء إعداد املستندات لتكذيب 

نا آخرين غريهم ولسنا يف ضيق يف هذا املجال, كام مدعانا. ألننا إذا فقدنا عدة فقهاء أجالء فلدي
  أن خمالفينا كثريون جدا فوجود هؤالء الفقهاء معنا أو عدم وجوده ال أثر مهم له فيام نقوله.

ثم أراد كاتب الرّد أن يثبت عدم انحصار اخلُمس بغنائم احلرب وأن املعادن والركاز جيب 
أوردها من كتب العامة. وليست مثل هذه التشبُّثات  فيها اخلمس أيًضا, واستدل عىل ذلك بأدلة

سوى وسيلة للهروب من احلقيقة, وإال فإننا ذكرنا يف كتابنا احلارض هذا املوضوع بشكل واٍف 
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وهو أن اخلمس اسٌم ملقدار الزكاة الواجبة يف املعادن والكنوز والغوص واملال املخلوط باحلرام 
رغم أن بني الفقهاء اختالًفا يف مرصفه. وملا كانت  وأن مرصف هذا اخلمس هو مرصف الزكاة,

, وكان اخللفاء يأخذون الزكاة من أصحاب املعادن ‡الزكاة رائجًة ومنترشًة زمن األئمة 
والكنوز, فإن بعض فقهاء ذلك الزمن كانوا يقولون: إن الواجب يف زكاة املعادن والكنوز هو 

يسألون أئمة الشيعة عن احلكم الصحيح يف هذا العرش أو أقل من العرش أو أكثر, فكان الناس 
املعادن والكنوز والركاز والغوص وأمثاهلا هو نسبة اخلُمس من  زكاةالشأن فيجيبوهنم بأن 

قيمتها, وال عالقة هلذا األمر باخلُمس الشامل من قريب وال من بعيد. فإًذا, إطناُب صاحب 
ئدة إْذ ال يتضمن أي ردٍّ عىل ما ندعيه بل عىل الرد يف بيانه هو كالٌم بال جدوى وَعنَاٌء بال فا

  العكس يثبت دعوانا.
ويف هناية الفصل اخلامس من كتابه طرح كاتب الرّد هذا سؤاالً حسب ذوقه وأجاب عنه 

«بنفسه كام يأيت: 

÷


  



          


             




.«  
ن يتحريَّ كيف وأقول: إن وجود مثل هؤالء الُكتَّاب من عجائب هذا الزمن, واإلنسا
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ُيظِهرون هؤالء أنفَسهم, بعد أن لبسوا سنوات طويلة العاممة والعباءة والنعلني, عىل نحٍو 
جيعلك حني تراهم تتصور كأنَّ مفتاح أرسار الوجود بأيدهيم, وأهنم بعد هذا الفخر واألهبة 

سنًة من  ٧٠ − ٦٠التي يبيعوهنا للناس البد أن يكون يف جعبتهم يشء وأن ال يكونوا قد أمضوا 
عمرهم بال جدوى! لكنهم بمجرد أن يبدؤوا بالكالم أو الكتابة تظهر صورهتم احلقيقة للناس 

  ويتبنيَّ جلميع املحققني ضآلة علمهم وبضاعتهم املزجاة من الفقه فتزداد فضيحتهم!!
نُ  ُه من لقد طرح السيد كاتب الرّد سؤاالً من عند نفسه ويبدو أنه يطرح السؤال عىل نحو ُيَمكِّ

اإلجابة عنه عىل أحسن وجه, ولكنه ينسى مبارشًة ما طرحه ويشتغل بمطلب خارج عن 
ب من  املوضوع! يف حني أن ُلبَّ املطلب كان يف اإلجابة عن ذلك السؤال بالذات, ولكنه ملا هترَّ

ه من اإلجابة عنه, َأَقرَّ عمليا برصاحة أن سؤاله ال إجابة عنه, وسعى عندئٍذ إىل إغفال حماور
«خالل إيراد القصص واحلكايات!! إنه يف اإلجابة عن سؤاله:     

 ? « ترك اإلجابة وقفز إىل
كام يقول أحد − موضوع األخبار والروايات, تلك الروايات التي تسعة أعشارها عىل أقل تقدير 

كذٌب! رواياٌت يمكن للمغرية بن سعيد أن يضع ثالثني ألًفا منها  − الم الكبارعلامء اإلس
حسب قول كاتب الرد هذا, − ويدسها يف كتب أصحاب الباقر والصادق!! رواياٌت أستطيع أنا 

  قرًنا عىل ظهور اإلسالم. ١٤أن أضع منها رغم ميض  −وإن كان كاذًبا يف هذا القول
الء الُكتَّاب ميداًنا واسًعا كي يامرسوا فيه صوالهتم نعم مثل هذه الروايات متنح هؤ

وجوالهتم وينسبوا إىل اهللاِ ورسوله وأئمة اإلسالم أموًرا هم بريئون منها براءة الذئب من دم 
  ابن يعقوب!

عن اإلمام الصادق الذي يتصور  −لسوء احلظ−ولكن رغم كل ذلك, ليس لدى كاتب الرد 
, ويرى أن حديث اإلمام الصادق ادق يغنيه عن النبي أنه يصل إليه وأن وصوله إىل الص

كاف له, ليس لديه يشء مهم يستحق االعتناء به يف موضوع ذلك اخلمس الشامل; إذ كل ما 
لديه يف هذا املوضوع هو حديث كاذب موضوع يرويه أسوأ الرواة ورجال احلديث من الغالة 

  وامللعونني! كام سنرى يف الصفحات اآلتية.
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لون جدا بتاريخ اإلسالم وكيفية ترشيع األحكام إىل درجة أهنم يتصورون أن دين إهنم جاه
اإلسالم يشبه النظام الرسي الذي يعيش حتت األرض خارًجا عن القانون وأن املسلمني كانوا 
حزًبا رسيا خميًفا خارًجا عن القانون مثل حزب الثعابني السوداء الذي ال َيعِرُف أحٌد عن أتباعه 

ا, والذين مل يبَق منهم سوى بعض الرموز والكنايات! وإذا كان األمر كذلك, فعلينا اآلن شيئً 
أن نسعى بالرمل واإلسطرالب اخلاصني هبذا الكتاب إىل احلصول عىل مفاتيحه التي متكننا من 
ة املَُتَميِّزة من الناس وأن نصل إىل حقائقه من خالل كت ب فك الرموز اخلاصة هبذه الطبقة اخلاصَّ

  اللغة واملعاجم والرموز لنحل مشكالته العويصة ونستخرج حقائقه اخلفية!!
أوالً: عىل سبيل املثال, بالنسبة إىل اآلية الكريمة التي وردت فيها كلمة الغنيمة, علينا أن 

ا  −وكالمها من النصارى− املنجدأو معجم  أقرب املواردننتظر حتى يأيت مؤلف معجم  ليفرسِّ
كلمة, وعلينا, ألجل َفْهم معنى كلمة الصالة ذات املعاين املختلفة والعديدة أن لنا معنى تلك ال

ليفرسِّ لنا بأهنا تعني أحياًنا الدعاء وأحياًنا وسط  منتهى األربننتظر حتى يأيت صاحب معجم 
الظهر منَّا ومن كل ذي أربع, وما انحدر من الوركني أو الفرجة بني اجلاعرة والذنب!! كي 

باختيار أحد املعاين حسب هوانا, واألمر ذاته ينطبق عىل الزكاة واحلج وغريمها.  نقوم عندئذ
ة طبًقا ملا  غافًال عن أن شارع اإلسالم املقدَّس استخدم تلك الكلامت مجيعها يف معان خاصَّ

ذاُتُه, وماليُني املسلمني يف أطراف الدنيا وأكنافها, بتلك املعاين عىل  علََّمه اهللاُ, وَعِمل 
ألف إنسان النبيَّ الكريَم وهو يؤدي الفرائض  مائةدى سنوات مديدة, كام شاهد أكثر من م

  واألعامل وصاحبوه وجالسوه ورووا عنه كيفية أدائه هلا.
سنة من فرتة نبوته مجيع األحكام التي  ٢٣بنفسه خالل مدة  نعم لقد طبَّق رسوُل اهللا 

كم اخلُمس الذي كان أول حكم مايل أنزله رب تضمنها القرآن الكريم وحفظها لنا, السّيام ح
 العاملني يف بداية عهد تشكيل احلكومة اإلسالمية أي يف السنة الثانية للهجرة وطبَّقه النبيُّ 

بأدق صورة وأحسن وجه, وكان مسألًة تعرضت منذ ذلك الزمن للبحث والتحقيق والتدقيق 
قد شارك خالل حياته املباركة  النبي األكرم بل إىل املشاجرة والنزاع بشأهنا أيًضا, وملا كان 

رسية, وكان يستلم غنائم تلك املعارك ويقّسمها,  ٩٤غزوة كبرية وجهز بنفسه  ١٦يف أكثر من 
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َوَأَخَذ من أشخاص  −سواء رغبوا يف ذلك أم كرهوا  − وكان يأخذ الزكاة من أموال األغنياء 
إلقطاعية معدٌن من املعادن, ُمخس الدخل مثل البالل بن احلارث الذي كان لديه يف األرض ا

الذي كان حيصل عليه من هذا املعدن, زكاًة له, لذلك مل يبَق أي جمال للقيل والقال, وبعبارة 
  أخرى مل يبق هناك جمال لتطفل اآلخرين وفضوهلم. 

كان اخللفاء الراشدون منفذين هلذه األحكام عىل مدى  وأيضًا بعد رحيل حرضة النبي 
سنة كاملة أمام مجيع الصحابة الكرام, وكانوا يأخذون من الناس كل ما كان واجبًا ثالثني 

عليهم بكل جدية وحزم, وكان اخللفاء العادلون والظاملون, بعد عهد اخللفاء الراشدين ويف 
مجيع العصور اإلسالمية, يأخذون الرضائب الواجبة بصور خمتلفة من الناس. ولكن مل ُيسَمع 

ال أي خرب يف أي واحد من األزمنة والعصور املاضية تلك عن أخذ مخس هناك أي كالم و
  أرباح املكاسب الذي أصبح رائجًا اليوم بني الشيعة.

أهيا السيد كاتب الرّد! ال شك أن الذين كانوا يأخذون مخس غنائم احلرب استنادًا إىل آية 
م أن يأخذوا مخس أرباح رصحية من القرآن ومل يكونوا يعطون ذي القربى منها, كان بإمكاهن

املكاسب الذي كان أسهل عليهم وأكثر ماالً, وال يعطوا منه ذوي القربى, ألنكم تعتربون 
 حسب عقيدتكم أن دليل اخلُْمَسْني (مخس غنيمة احلرب ومخس أرباح املكاسب) هو آية:

نََّما َغنِۡمُتم﴿
َ
  .﴾...َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ًة واحدًة يف ح لو أخذ رسول اهللا  ياته كلها فلًسا واحًدا من مسلم حتت عنوان مخس مرَّ
أرباح املكاسب لكان بإمكان أيب بكر وعمر وكان بإمكان هارون واملأمون اللَذين يعتربان 
نفسيهام من ذوي القربى, أن يأخذا, بصورة آكد, ماليني املاليني من أموال املسلمني حتت هذا 

 يعتربون بني العباس أقرب إىل رسول اهللا العنوان! ألن مجيع الناس يف ذلك الزمن كانوا 
يعتربون بني العباس آَل من ناحية النسب, وكان شعراء ذلك العرص وخطباؤه وبلغاؤه 

  يف أشعارهم وخطبهم, ويقول قائلهم: اهللا  رسول
  برتاثهم فأردتم إبطاهلا    شهدت من األنفال آخر آية
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عن السؤال الذي وّجهَته بنفسك  أهيا السيد كاتب الرّد! ال يمكنك أن جتد أي جواب
 لنفسك حني قلت: هل كان يؤخذ اخلمس من يشء سوى غنائم احلرب زمن رسول اهللا 

واخللفاء الراشدين? ولكنك لست معذورًا من التهّرب من اإلجابة عن هذا السؤال ألنه باٌب 
التارخيية لعٌني فتحَته بنفسك عىل نفسك!! مل يكن هناك مثل هذا احلكم يف أدق احلوادث 

وأعمق املباحث احلقوقية, وكل من ادعى غري ذلك فإن دعواه تلك ليست سوى نتيجة لتعّصبه 
وتقليده أو خوفه من أنصار اخلمس. هذه هي احلقيقة فاذهب حيثام تشاء وقل ما تشاء. ولكننا 
يف  نقول لك من باب النصيحة وإرادة اخلري: ال تتابع هذه القضية هبذه الصورة, ألهنا ستكون

غري صاحلك عىل كل حال من األحوال. مهام كتبت وكتب املئات من أمثالك مثل هذه الردود 
فإنني بحمد اهللا يف مكان مرتفع ألنني من أنصار احلق وألن الكتاب والسنة والسرية والتاريخ 
والعقل والوجدان كلها أنصار يل وتشهد ملا أقول, ولن أتوانى عن اإلجابة عىل ردودكم ما 

حيا, ألنني أعترب السكوت عن الرّد عليكم أمًرا خمالًفا لديني ووجداين, وأوقن هبزيمتكم دمت 
  يف هناية املطاف.

أما السؤال الثاين لكاتب الرّد فكان: أمل تصلنا أي رواية يف هذا الصدد? ويف اإلجابة عن 
وأتى بكالم  هذا القسم انطلق لسان صاحب الرّد يصدح كالبلبل وأخذ يشتغل برتديد النغامت

«جديد وفكر جديد, كام يقول هو نفسه: 
  «.... ُّأي أنه يريد القول إن مل يأخذ النبي ,

واقع ادعاء كاذب آخر ال مخَس أرباح املكاسب من الناس فإن أئمة اهلدى قد أخذوه, وهذا يف ال
يستند إىل أي دليل. إنك لن جتد يف التاريخ الواضح لكل واحد من أئمة اهلدى أنه أخذ ديناًرا 

  واحًدا من باب مخس أرباح املكاسب من شخص!
نعم, ُوِجَد بني أصحاب األئمة أشخاٌص كانوا يأخذون من الناس أشياء حتت دعوى أهنم 

املطلب يف كتابنا احلايل حتت عنوان (األموال التي كان يدفعها  وكالء لألئمة. وقد أوردنا هذا
الناس لألئمة) وكانت تلك األموال يف أغلبها تؤخذ باسم الزكاة واألوقاف والنذورات, وكان 
أغلب الذين كانوا يأخذوهنا خمادعني ماكرين وذلك كأرسة البطائنة واألشاعثة وأرسة املهزيار 
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  ذون اخلمس ويأكلونه ويرصفونه عىل أنفسهم.والشلمغاين الذين كانوا يأخ
مل يأخذوا من أحٍد شيًئا أبًدا هبذا العنوان (أي عنوان  ‡أفضل دليل عىل أن األئمة 

اخلمس), وهو دليل ال يمكن أن يتطرق الشك إليه, هو اآليت: كان كل واحد من األئمة يعيش 
فاء ذلك الزمن يعتربون وجود األئمة دائًام حتت مراقبة األعداء وسعاية املخالفني, وملا كان خل

خمًال بحكومتهم ومرضا هبا, كانوا يسعون إىل الطعن فيهم واحلط من شأهنم يف أنظار الناس بأي 
وسيلة ممكنة, حتى لو استطاعوا أن يصّوروهم أشخاًصا مهدوري الدم لفعلوا ذلك. وملَّا مل 

املكاسب, كان من الكايف أن ينسبوا  يكن هناك يف دين اإلسالم أي حديث أبًدا عن مخس أرباح
أحد هذه األحاديث واألخبار التي يمكن العثور عليها يف كتب الشيعة إىل أولئك األئمة 
األجالء, وعندئذ كانوا سيستهزئون هبم بوصفهم من املبتدعني يف دين اهللا يف أنظار الناس 

مد اهللا تعاىل ال نجد يف سرية ويشمتون هبم, ويسعون بكل ُيْرسٍ يف إيذائهم بل قتلهم. لكْن بح
  أي واحد من هؤالء األجالء أدنى إشارة هلذا األمر.

«وأما ما قاله من أن       « ,
فنقول له: إن الشيعة أو كل مسلم يعلم أن ما قاله اإلمام الصادق واإلمام الباقر يف املوضوعات 

ة, كانوا فيه رواًة صادقني عن الرسول املختار, ومل يعترب أيُّ مسلم أبًدا أن الصادق والباقر الديني
َعني, ومثل هذا االدعاء مرفوض من أي شخص كان بل يستحق صاحبه القتل  نبِـيَّْني وُمَرشِّ

 لنبيُّ ألجله. كام أّن الباقر والصادق مل يقوال وال يمكن أن يقوال أيَّ حديث أو كالم مل يقله ا
  .وال أن يقوما بأي عمل مل يعَمْلُه النبي 

ليس لدينا أي يشء أو خرب مهام كان صغًريا يثبت أن رسول اهللا أخذ مخس أرباح املكاسب 
من أحد, وما نسبوه ألئمة اهلدى يف هذا اخلصوص كاذب وعاٍر عن الصحة متاًما. وقد حمَّْصنا 

  كل دقيق وكاٍف ومّيزنا الصحيح فيها من السقيم.يف كتابنا احلايل هذه األحاديث وفحصناها بش
, وكلُّ مسلم شيعي يف كل يوم وساعة يواجه هذه القضية,  إنَّ اخلُْمَس االصطالحيَّ أمٌر مايلٌّ
َوِمْن َثمَّ ال يمكن أبًدا ملثل هذا احلكم أن يكون حكًام إهليا إْذ ال يمكن أبًدا أن يبقى مثل هذا 

ومخسني عاًما تقريًبا بعد نزول  مائةًفا بل مسكوًتا عنه ال يبلِّغه أحٌد طول احلُْكم ُمَعطًَّال وموقو
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عوا  القرآن, حتى يأيت زمن الصادق والباقر فيبينونه للناس!? بياًنا بالطريقة التي نعرفها, إْذ مل يدَّ
  أبًدا مثل هذا االدِّعاء بني عرشة أفراد بل بني فردين من املسلمني.

 دواعي الَعَجب أن ينزل حكٌم للُخمس هبذه األمهية عىل رسول اهللا يف الواقع إنه ملَِن 
فال جيد رسول اهللا جماًال للقيام بأدنى خطوة لتطبيقه وأخذه من الناس, وال يتكلم حوله بأدنى 

ء  ÷ومخسني عاًما يأيت اإلمام الصادق  مائةكلمة! وبعد  ُ هذا احلكَم لراٍو كّذاٍب يسِّ فُيَبنيِّ
ث الشيعة بعد أربعالسمعة, ثم يأيت ُن هذا احلديَث يف كتاب, ثم بعد ألف سنة  امئة حمدِّ عاٍم فُيَدوِّ

ال  يصبح هذا احلديث مسَتنًَدا ألخذ مخس إيرادات الناس اليومية, حتى ما يكسبه البقَّ
ل!!    واحلامَّ

والغريب امللفت للنظر أن األخبار التي نسبوها لإلمام الصادق, نسبوها إليه عن طريق 
ية أشخاٍص هم من أسوأ رواة احلديث يف كتب الرجال, بل نحن نشك حتى يف النقل عن روا

  هؤالء الرواة, ألن رواية ذلك احلديث مل تتجاوز أبًدا رواية شخٍص واحٍد مباٍرش!
«ثم قال صاحب الرد يف موضع آخر من تلك الفقرة: 

 
 .«  

ة, إْذ أراد أن يثبت أمًرا بواسطة ختيالته!  هنا مارس كاتب الرّد االحتيال واِخلداع أكثر من مرَّ
ة ال يمكن أن تروي األحاديث املتعلِّقة باخلُمس, وتوقُّع هذا من ٌع يف إنه يقول: إن العامَّ هم َتَوقُّ

ة [أي أهل السنة] رووا يف كل مورٍد أحاديث عديدة يف  غري حملِّه أبًدا! هذا يف حني أن العامَّ
ة [أي الشيعة اإلمامّية] يف  فضل أهل البيت وحّقانّيتهم, يزيد عددها بكثري عىل ما رواه اخلاصَّ

شم البحراين إْذ نجد أن للسيد ها غاية املرامهذا املوضوع. كام نشاهد هذا األمر يف كتاب 
ة. لذلك  ة أضعاف أحاديث اخلاصَّ ة يف كل باب من أبواب الكتاب تبلغ عدَّ أحاديث العامَّ
ة أبًدا أكثر من رضر حديث الثقلني والسفينة واملنزلة والطري  فحديث اخلُمس ال يرضُّ بالعامَّ

اية اخلاصة هلا بكثري, املشوي ومئات األحاديث املشاهبة, ورغم ذلك رواها العامة أكثر من رو
وأوردوها يف كتبهم. فهذا العذر عذٌر أقبح من ذنب, وقد خطر لذهن هؤالء السادة حديًثا, 
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  لكن بال فائدة!
ومن اجلهة األخرى فإن أكثر اخللفاء اإلسالميني كانوا يعتربون أنفسهم من ذوي القربى 

ومل يكن يف ذلك الزمن لدى  ,..السيام اخللفاء العباسيون واخللفاء الفاطميون واألدارسة و..
ه. لكن اشتهر يف هذه األيام (يف  أي شخص هوية خاصة باسم ذي القربى حتى يمنعوه حقَّ

تشري إىل األئمة املعصومني, يف حني مل يكن لذي القربى هذا » ذي القربى«عرصنا) أن عبارة 
ئمًة معصومني بل منصوًصا املعنى أبًدا يف ذلك الزمن, وربام اعترب اخللفاء الفاطميون أنفسهم أ

عليهم, ورغم ذلك مل يعتربوا أن هلم مثل هذا احلق (اخلُمس), ومل يأخذوا من أحٍد ماًال حتت 
  هذا العنوان!

«واملضحك أكثر من كل ما سبق قول هذا السيد األصفهاين:  


.«  
وأقول: وكأن اخلمس, السّيام مخس األرباح واملكاسب, كان حقا ُمسلًَّام به تأخذه احلكومة 

ين ال ندري من هم يف مذهب آكيل والذ −اإلسالمية, وملَّا وصل الدور اآلن إىل ذي القربى, 
من بني  اخلُمس هؤالء, هل هم: فاطمة? أم العباس? أم عيل? أم مجيع أقرباء رسول اهللا 

ثني,  − هاشم وبني املّطلب?  فإنك تزعم إن العامة, أي أهل السنَّة, جاؤوا وخنقوا مجيع املحدِّ
ه إىل ذي القربى هؤالء, الذين وأحرقوا كتب احلديث مجيعها, كي ال يصل هذا احلق املُسلَّم ب

كانوا أصحاب حكومة إسالمية, وكي ال يقوى أمر حكومتهم اإلسالمية هذه وال تقوى 
  شوكتها; إْذ ُربَّام قامت عندئٍذ بالقضاء عىل أهل السنَّة وإهالكهم!?

ر هبا هؤالء يف عاَمل احلُ  ُلم واخلََيال: حقا إن املرَء ليقف مبهوًتا حمتاًرا أمام هذه األمور التي يفكِّ
  فأيُّ حكومة إسالمية? وأيُّ ذي القربى? وأيُّ ُمخس?!

لو كان لدى اإلنسان يشء من العقل الذي هو من لوازم احلياء, هل كان بإمكانه أن يلفِّق 
مثل هذه الُرتَّهات?! متى كانت احلكومة اإلسالمية معّطلًة وموقوفًة عىل توفر هذا اخلُمس أو 

ن من لوازم احلكومة وجود مثل هذا اخلُمس? اليوم وأنتم تأخذون هذا عدم توفره? ومتى كا
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لُتم?  لُتم, وأي مسؤولية يف املجتمع اإلسالمي حتمَّ اخلُمس من الناس املساكني, أي حكومة شكَّ
له أدنى أثر يف الوضع االقتصادي أو  − أعم من اآليات العظام وحجج اإلسالم!!  −أيٌّ منكم 

.. الخ للمجتمع اإليراين, أو يفهم شيًئا من هذه األمور .السيايسالصحي أو األخالقي أو 
بيشء سوى انشغالكم بعبارات:  −اصطالًحا  − "العلمية"أساًسا?! هل تقومون يف حوزاتكم 

رضب زيٌد َعْمًرا أو البحث والنقاش حول أنوع الغسل الواجب واملستحب, أو يف املستويات «
  الفروع?! األرفع: عبارات األحوط واألقوى يف

النص من كتاب  ١١٠والعجيب أنه أحالنا لالطالع عىل هذا املوضوع ورشحه إىل الصفحة 
, مع أنه ال يوجد كالم حول هذا املوضوع يف املرجع الذي أحال إليه! ولعل األمر واالجتهاد

ن الوحيد املوجود يف ذلك الكتاب, الذي استند إليه كاتب الرّد, هو أن اخللفاء ما كانوا يعطو
ذي القربى من سهم غنائم احلرب. فأي عالقة هلذا بخمس أرباح املكاسب? إن ذلك اخلمس 
كان مخس أموال الكفار واملرشكني مما يغنمه املسلمون منهم خالل املعارك التي كانت تقع 
ألجل نرش حقائق اإلسالم, فكان رئيس املسلمني يأخذ مخس أموال الكفار, ال مخس تعب 

!? فأين هذا من ذاك? وعناء وكد يمني كل   عجوز ومحَّال وعامل من شيعة عيلٍّ
«وأجاب كاتب الرّد عن السؤال الذي طرحه بنفسه, قائًال: 


.«  

إنه ال يمكن أليِّ مسلم يؤمن باهللا وباليوم اآلخر وبحقانية اإلسالم أن يقول  سبق أن قلنا:
ليس نبيا, كام ال يمكن حلكٍم من أحكام اهللا تعاىل أن  ÷مثل هذا الكالم. ألن اإلمام الصادق 

سنة عىل صدوره, ليأيت اإلمام الصادق ويبينه  ١٥٠يبقى موقوًفا مسكوًتا عنه حتى متيض 
َتب هذا احلديث يف كتب الشيعة يف القرن الرابع, ثم يستند إليه آكلو اخلمس بعد للناس, ثم ُيك

  ألف عام!
ومع ذلك تعالوا لِنَرى ما قاله اإلمام الصادق, املظلوم الذي تعرض إىل أذى الكذابني 

 −حسب قول كاتب الرّد  −والغالة يف حياته وبعد مماته, يف هذا املوضوع, مما جعل الشيعة 
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  ?! كالمه حتى عن كالم النبي يستغنون ب
ال يملك هؤالء السادة عن اإلمام الصادق سوى حديث واحد فقط أورده الشيخ الطويس 

الذي ُألِّف يف  التهذيب, وال يوجد هلذا احلديث أثر يف كتب القدماء قبل كتاب التهذيبيف 
عبد اهللا «إذ هو القرن اهلجري اخلامس! وراوي هذا احلديث من أسوأ الرواة ونقلة األحاديث 

أسوأ الغالة والكّذابني سمعًة, وقد بينا حاله يف الصفحة الذي كان من » بن القاسم احلرضمي
وذكرنا أن أئمة الرجال اعتربوه كّذاًبا وغالًيا ومرتوك احلديث,  ارضمن الكتاب احل ٢٣١

 −حسب ما ُنِسب إليه  − مس بيشء, ألن اإلمام اخل باإلضافة إىل أن هذا احلديث ال يفيد آكيل
ْمَرَها ِمْن «يقول فيه: 

َ
َصاَب، ِلَفاِطَمَة َولَِمْن ييَِل أ

َ
ا أ ِو اْكتََسَب، اخْلُُمُس ِممَّ

َ
بَلَ لُكِّ اْمِرٍئ َغِنَم أ

يَِّتَها احْلَُجِج بَلَ اجَّاِس، فََذاَك  ةً َنْعِدَها ِمْن ُذرِّ    ...»لَُهْم َخاصَّ
يل اخلُمس أن يستفيدوا من هذا احلديث بأي يشء لصاحلهم ولو أعملوا آالف وليس آلك

  احليل.
اب غال مثل عبد اهللا بن  نعم! هذا احلديث املنسوب لإلمام الصادق الذي يرويه شخٌص كذَّ

  !!القاسم احلرضمي, هو حّجة آكيل اخلمس هؤالء التي أغنَْتُهم عن حديث نبي اإلسالم 
عن شخص سيئ السمعة باسم أمحد بن هالل, ال ُيدرى من هو,  وهناك حديث آخر أيضاً 

ومضمون احلديث أيضًا ال يعطي آكيل اخلمس دليًال صحيحًا عىل عملهم. فهذا هو حديث 
  اإلمام الصادق الذي يغني حديثه حول اخلمس عن كتاب اهللا وسنة رسوله!!

ن أنفسهم يف غنى عن اهللا من هذا يتبني لنا مقدار وقاحة وثرثرة آكيل اخلمس الذين يعتربو
ورسوله بام لدهيم من أحاديث!! ونحن أيضًا نحيل احلكم بيننا وبينهم يف هذا األمر إىل أرباب 

ْنَا اإليامن من أهل العقل والوجدان وإىل حساب اهللا للعباد يوم املعاد. ِ تََولكَّ  ،ُهَو َمْوَالنَا، بَلَ ابَّ
ِ الُْمتَوَ 

ُونَ وََعلَيِْه فَلْيَتََولكَّ    .لكِّ
يف الفصل السادس, ال يستحق ما كتبه الردَّ عليه, ألن ما كتبه يف فصله السادس أموٌر ال 

  عالقة هلا بموضوعنا, فسواًء ثبتت أم مل تثبت ال يؤثر ذلك يف ردنا.
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«يف الفصل السابع طرح صاحب الرد سؤاالً هو: 
?.«  

وعندئٍذ أخذ يرشح بعض النقاط األدبية كبيان وظيفة (األلف والالم) يف هذا احلكم? وقد 
, تكلمنا بام يكفي حول هذا املوضوع, ومن املسلَّم به أنه مل يكن هناك بني أقرباء رسول اهللا 

هم ومساكينهم وأبناء حني نزول هذه اآلية, أشخاص يمكن أن يأخذوا اخلمس, فام بالك بأيتام
السبيل منهم, ومن املؤكد قطعًا أن املؤمنني الذين سمعوا هذه اآلية وُأِمروا باتباعها, فهموا من 

املساكني وابن السبيل من هم املُرادون منها ومل يكن هناك أبًدا أفراد باسم اليتامى و
نوا وأيا كانت هويتهم, وسواء . إذن, إثبات ذلك هلم ال يفيد شيئًا, ألهنم أيا كااهللا رسول آل

كانوا أقرباء رسول اهللا أم أقرباء أشخاص آخرين, فسيشملهم أخذ جزء من غنائم احلرب التي 
ليس هلا وجود اليوم. أضف إىل ذلك أننا ال ندري من األشخاص الذين كانوا يف ذلك الزمن 

  من آل الرسول حتى نعرف هل كان هلم يتامى أو مساكني أم ال?
ءٖ ﴿ الثامن يف هذا الُكَتيِّب يتعلَّق بحكم عبارةالفصل  التي ُيقَصد منها كل يشء  ﴾ّمِن َشۡ

من غنائم احلرب حتى اخليط واملخيط, وقد بحثنا هذا األمر بام فيه الكفاية أيضًا, وما ذكرناه 
  كاٍف لكل عاقل منصف أما املتعصب اللجوج فام من يشء يمكن أن يقنعه ويكفيه.

يًضا يتعلق بتقسيم اخلمس إىل ستة أقسام حيث سعى املؤلف من خالل والفصل التاسع أ
رصف عبارات هذا العاِمل وذاك العاِمل إىل جانب بعضها أن جيعل اهللا عز وجل أحد آكيل 
اخلمس! وهو أمر يغنينا العقُل والوجداُن وسريُة النبيِّ وعمُل املسلمني عن الردِّ عليه, وال 

َّهات وسامعها, السّيام أهنا ال ترتبط ارتباًطا كبًريا يف  نرغب يف تضييع الوقت بقراءة هذه الرتُّ
  موضوع بحثنا.

»يف الفصل العارش, أجاب صاحب الرد عن سؤال يقول
           

«  
«ثم أجاب هو نفسه عن هذا السؤال قائًال: 
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 .«.وأقول: لقد رأينا إجابته والحظتم أهنا مل تكن شيئًا  
تاب وكاخلصال وكتاب  حيرضه الفقيهثم بدأ صاحب الرّد بذكر أحاديث من كتاب من ال 

يف أن املراد من اليتامى واملساكني وابن السبيل يف اآلية الكريمة يتامى آل الرسول  التهذيب
  واملساكني وأبناء السبيل منهم, ال من عامة املسلمني.

وقد بحثنا هذا األمر بام فيه الكفاية يف كتابنا احلايل وتكرار هذا البحث هنا ال داعي له منًعا 
  إلطالة الكتاب.
حديثًا, اثنني منها نقلهام  ١٢ −حسب اّدعائه  −صاحب الرد يف هذا املوضوع لقد رصف 

وهو  − , مع أنه ليس هلام أي سند, كام أن العيايش ٩و  ٨ومها احلديثان  تفسري العيايشمن كتاب 
كان, طبقًا لتصديق علامء الرجال, من املكثرين من الرواية عن الضعفاء,  − حممد بن مسعود 
النرص بن ): «٣٣٦(ص رجالهالصّباح أبو القاسم البلخي. يقول النجايش يف  ومنهم: النرص بن

وعاّمة علامء الرجال يعتربون ». الصّباح أبو القاسم البلخي غايل املذهب روى عنه العّيايش
النرص من الصّباح غالًيا. هذا باإلضافة إىل أّن احلديث مرَسل. ولو فرضنا أننا غضضنا النظر 

َصد من هذه األحاديث سوى مخس غنائم احلرب, وال عالقة هلا بذلك عن ضعفه, فال ُيقْ 
  اخلمس الشامل. 

مروية عن سليم بن قيس اهلاليل, وراويه  ١٢و  ٤و ٣وثالثة أحاديث أخرى أي األحاديث 
هو أبان بن أيب عياش. يرى علامء الرجال أن سليم بن قيس مل يكن شخصًا صاحلًا وال معروًفا, 

سليم بن «) أن الغضائري قال عنه: ٤٤٩, ص ٤مثًال (ج  قاموس الرجالكام جاء يف كتاب 
قيس اهلاليل... وُينَْسب إليه هذا الكتاب املشهور, فكان أصحابنا يقولون: إن سليًام ال ُيعَرف 
». وال يذكر بخري والكتاب موضوع ال ِمْرَية فيه, وعىل ذلك عالمات شافية تدل عىل ما ذكرناه

سليم «) يف ذم كتاب سليم بن قيس: ٧٢(ص  رشحه لعقائد الصدوقيف وقال الشيخ املفيد 
الذي رجع فيه إىل الكتاب املضاف إليه برواية أبان بن عياش, فاملعنى غري صحيح ألن هذا 
الكتاب غري موثوق به, وقد حصل فيه ختليط وتدليس, وال جيوز العمل عىل أكثره, فينبغي 

ل عىل مجلته والتقليد لروايتهللمتدين أن يتجنب العمل بكل ما فيه و   ».ال يعوِّ



 
  

 

 

 ةوالسن ابالكت يف ساخلُمْ  ألةمس يف عميق حبث

 

ويف الكتاب مناكري «) حول سليم وكتابه: ٤٦٠(ص  الرجالوقال ابن داوود يف كتابه 
  ».مشتهرة وما أظنه إال موضوعًا!

وأبان بن أيب عياش رجل ضعيف وفاسد املذهب كام نصت عليه كتب الرجال مجيعًا. فهل 
هذا الراوي الذي تبّني لنا حاله? أضف إىل ذلك أن  من مسلم عاقل يسلِّم قياده أليدي مثل

مه لليتامى واملساكني وأبناء السبيل من آل حممد هو مخس الغنائم احلربية ال  اخلمس الذي يقدِّ
  مخس أرباح املكاسب وغريها. 

أحد األحاديث التي أوردها كاتب الرّد هو احلديث الذي رواه القايض أيب حنيفة النعامن بن 
, وهو حديث ال سند له باإلضافة إىل أن راويه دعائم اإلسالمريب اإلسامعييل يف كتابه حممد املغ

الَغِنيَمُة ُيْقَسُم بَلَ «إسامعييل املذهب, كام أنه يريد من اخلمس مخس غنائم احلرب ألنه قال: 
مْخَاِسَها بَلَ َمْن قَاتََل َعلَيَْها.

َ
ْرَبَعُة أ

َ
مْخَاٍس َفيُْقَسُم أ

َ
  .....»مَخَْسِة أ

 املحكم واملتشابهوحديث آخر من األحاديث التي أوردها كاتب الرّد مأخوذ من رسالة 
, وهو تفسري ينسب إىل حرضة الصادق أموًرا بشكل تفسري النعامينللسيد املرتىض نقًال عن 

ٍش, كام أن أحد رواته عيل بن أيب محزة وهو يف االحتامل الغالب عيل بن أيب  مضطرب ومشوَّ
حت كتب الرجال بأنه كان واقفيًا ُلِعَن عىل لسان األئمة محزة ال ; ولو ‡بطائني الذي رصَّ

تأّملنا يف متن هذا احلديث ومضمونه لتأكدنا أنه ليس من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب 
) كتب قبل ٥٦ألنه يف الصفحة ذاهتا التي جاء فيها حديث اليتامى واملساكني (ص  ÷طالب

, وال يمكن ألمري املؤمنني الذي كان معارصًا لعمر أن »عن عمر بن اخلطاب ُرِوَي «ذلك يقول: 
  »!ُرِوَي عن ُعَمر«يقول: 

َواخْلُُمُس خُيَْرُج «أضف إىل ذلك أن قصده من اخلمس هو مخس الغنائم, ألنه كتب يقول: 
ْرَبَعِة وُُجوهٍ: ِمَن الَْغنَائِِم الَّيِت يُِصيبَُها الُْمْسِلُموَن ِمنَ 

َ
ِكنَي َوِمَن الَْمَعاِدِن َوِمَن  ِمْن أ الُْمرْشِ

  .»الُْكنُوِز َوِمَن الَْغوِْص 
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. يف ُكَتيِّبه, حديث مرفوع ٦وأحد األحاديث التي أوردها كاتب الرّد أيًضا, وهو احلديث 
وهذه النسبة أعطاها الشيخ الطويس نفسه للحديث, وإال فإن املرفوع ليس معناه أن نسبته إىل 

كون صحيحة, بل مثل هذا احلديث ال ينتسب إىل أي إمام من أئمة آل البيت, بل هو اإلمام قد ت
ْشيَاَء «كالم قاله بعض الناس أو سمعه بعضهم. ومتن هذا احلديث يقول: 

َ
اخْلُُمُس ِمْن مَخَْسِة أ

ِي ُفَقاتَُل َعلَيْه
َّ الراوي ابن عمري اليشء . ونيس »ِمَن الُْكنُوِز َوالَْمَعاِدِن َوالَْغوِْص َوالَْمْغنَِم ا

اخلامس. إًذا, لو فرضنا أننا اعتربنا هذا الكالم حديًثا فعًال, فهو يتحدث أيًضا عن ُمخْس الكنز 
  واملعادن والغوص وغنائم احلرب وال عالقة له بذلك اخلُمس الشامل.

واحلديث اآلخر من األحاديث التي أوردها حديٌث مرسٌل أيًضا أرسله محاد بن عيسى وهو 
حلديث اخلامس, وهو حديث راويه عيل بن فضال. وقد َلَعَن املرحوُم صاحُب الرسائر عيلَّ بن ا

. التهذيبمن كتابه, وانتقد جده (الشيخ الطويس) وذمَّ كتابه  ١١٥فضال هذا وأباه يف الصفحة 
ينهم وعىل كل حال, فأيا كان هذا احلديث فإنه نصَّ عىل أن الغنيمة التي ينال آل الرسول ومساك

وأبناء سبيلهم سهًام منها, تؤخذ من مخسة أشياء: الغنيمة احلربية والغوص والكنوز واملعادن 
  واملالحة.

ال عن أبيه عن  احلديث الثاين يف هذا الُكَتيِّب حديٌث رواه الشيخ الطويس عن أمحد بن فضَّ
أن احلديث ُرِوي  عبد اهللا بن بكري, وهؤالء الثالثة كانوا مجيًعا من الفطحية, باإلضافة إىل

مرسًال, فال ندري عن أي إمام ُرِوي, ومن الذي اعترب أن اليتامى واملساكني وأبناء السبيل 

                                                 
لنبي أو : هو احلديث الذي مل يكن راويه معارصًا ليف مصطلح علم احلديث عند اإلمامية احلديث املرفوع −١

عنهم, ومع ذلك روى عنهم ومل ُتذَكر الواسطة بني هذا  األئمة َوِمْن َثمَّ مل يكن يف وسعه أن يروي مبارشةً 
فهو حديث ضعيف لوجود انقطاع أو إرسال يف سنده. [أما  الراوي وبني من روى عنهم يف سند احلديث.

َوَسَواٌء , َقْوًال َأْو فِْعًال َعنْهُ  − ص −َىل َالنَّبِيِّ ُهَو َما ُأِضيَف إِ يف مصطلح احلديث لدى أهل السنة فاملرفوع 
َحاِيبُّ َعْن َوَنَفى َاْخلَطِيُب َأْن َيُكوَن ُمْرَسًال َفَقاَل ُهَو َما َأْخَربَ فِ  ,َأْو ُمنَْقطًِعا َأْو ُمْرَسًال َكاَن ُمتَِّصًال  يِه َالصَّ

َحاِيبِّ هو كالم الذي  َمْوُقوَف ـَالْ , وهو ما ُيقابل اهللاِ َرُسولِ  . فاملرفوع قد يكون صحيحًا وقد يكون الصَّ
ِجُم)  ضعيفًا حسب سنده]. (املَُرتْ
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نََّما َغنِۡمُتم﴿: الذين ذكروا يف اآلية الكريمة
َ
ْ أ التي جاءت برصاحة يف ُمخس غنائم  ﴾َوٱۡعلَُمٓوا

  احلرب, هم يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.
حلديث األول من بني هذه األحاديث االثني عرش هو ذلك احلديث ذاته الذي نعترب أن وا

املساكني وأبناء السبيل املقصودين فيه هم من عامة املسلمني, ويوافقنا عىل هذا القول كثري من 
علامء الشيعة أيًضا, يف حني اعترب كاتب الرد أهنم من آل الرسول فقط. وعىل كل حال, حتى لو 

من آل الرسول فقط فسيشملهم أخذ مخس غنائم احلرب كام يشهد لذلك احلديث كله من  كانوا
أوله إىل آخره. وأعتقد أن النظر القصري للسيد كاتب الرّد هو الذي دفعه إىل رصف تلك 
األحاديث إىل جانب بعضها بعًضا, دون أن ينوبه يشء منها سوى الريح! إن التأّمل يف متن 

ح هذه احلقيقة لقارئها املنصف البعيد عن الغرض وضوًحا تاًما. الرواية مع كل ضعفها   يوضِّ
ونكتفي هنا بالقول بأنه يف زمن نزول هذه اآلية وحتى سنوات الحقة مل يكن هناك يف أرسة 

وآله أيُّ يتامى وال مساكني وال أبناء سبيل, وليس لدينا يف التاريخ واألحاديث  رسول اهللا 
أعطى أحًدا من أقربائه شيًئا حتت هذا العنوان, وكل  أن رسول اهللا شاهًدا واحًدا يدل عىل 

هذه األحاديث التي يتمسك هبا القوم اليوم ُوِجَدت بعد ُمِيضِّ أربعة قرون عىل ظهور اإلسالم; 
ظاهرًا فيه, بل كانوا قد رحلوا عن الدنيا  ‡أي يف الزمن الذي مل يكن هناك أحٌد من األئمة 

كله حتى لو سلَّمنا بصحة تلك األحاديث, فإهنا تتعلق بغنائم احلرب. ومنذ مجيًعا, ورغم ذلك 
وحتى اليوم مل تقع مثل هذه احلرب التي يمكننا أن نقسم غنائمها  ÷خالفة أمري املؤمنني عّيل 

بني أرباب اخلُمس. ألنه إذا كان من رشوط اجلهاد ضد الكفار وجود اإلمام وإذنه, فإن مثل 
له وجود. ولو فرضنا أيًضا أن كل جهاد ولو وقع دون وجود اإلمام وإذنه هذا األمر مل يكن 

تصري غنائمه لليتامى واملساكني وأبناء السبيل من آل الرسول, فقد مضت سنوات مديدة دون 
حصول مثل هذه احلرب, فالقضية سالبة بانتفاء موضوعها! أما مخس أرباح املكاسب الذي 

, هو خاص باإلمام وال يصل لليتامى واملساكني وأبناء ُوِجَد فيام بعد, فعىل فرض صحته
السبيل, وقد وهبه اإلمام يف أكثر من ثالثني حديًثا للشيعة وحّلله هلم, وهذه األحاديث الثالثني 
رغم كل ضعفها إال أهنا تبقى من حيث السند أصح من أصل أحاديث وجوب اخلُمس! وإن 
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أن  − طبًقا ألمر الفقهاء ذوي القدر العايل(!)  −أخذُتم هذا اخلُمس من غري الشيعة فعليكم 
توصوا به لشخص ما عند وفاتكم أو تدفنوه يف األرض أو ترموه يف البحر كي يصل إىل اإلمام! 
فلامذا كل هذا الصياح والرصاخ? هل سبب ذلك يشء سوى صريورة هذا اخلُمس حانوًتا لكم 

لدفاعكم املستميت عنه. وال شك أن  ترتزقون منه وتأكلون منه خبز يومكم, فهذا هو السبب
  الذي ال يفهم هذا األمر هو يف غاية احلامقة?!

ولكي يثبت السيد كاتب الرّد أنه منتبه إىل أطراف القضية ومجيع جوانبها, بحث يف حاشية 
ال أو ابنه  ١٠٧الصفحة  من ُكَتيِّبه هذا يف سند بعض هذه األحاديث التي يروهيا احلسن بن َفضَّ
ال. ولكن ملا وجدنا أن هذين الشخصني عيل بن فَ  مها من الفطحية  −طبًقا لكتب الرجال −ضَّ

رنا بالعبارات التي أوردها بعض الفقهاء يف ذّمهم, جلأ كاتب الرد, ليس للرّد عىل رأينا فقط  وذكَّ
 تنقيح املقالبل للرّد عىل رأي فقهاء كبار مثل صاحب الرسائر والعالمة احليل, فلجأ إىل كتاب 

ده! يف حني أن السيد املامقاين ذاته حيتاج إىل التطهري, ألنه ل ر هذا الراوي ويعمِّ لاممقاين لكي يطهِّ
سعى يف كتابه إىل تطهري الرجال سيئي السمعة والوّضاعني والكّذابني والغالة, وعندما رأى أن 

ال املعىل بن علامء الرجال الكبار كالنجايش والغضائري والعالمة احليل اعتربوا رواة من أمث
خنيس وحممد بن سنان وحممد بن أرومة وأمثاهلم غالًة وردُّوا أخبارهم, قال املامقاين بكل 

إن العقيدة التي كان علامء الشيعة القدماء يعتربوهنا ُغُلوا ويعتقدون أن من يقول هبا «رصاحة: 
شيعة اليوم هو يف مما يبني أن مذهب ال»! هو من الغالة, هي اليوم من رضوريات مذهب الشيعة

فة عن دين اإلسالم, وحصيلة لتالعب الوضاعني والغالة  كثري من جوانبه صورة ُحمَرَّ
وصناعتهم وإكامهلم الدين من عند أنفسهم حتى صار بالصورة احلالية! وعلينا أن نقبله كام هو 

رنا بالطبع هبذه القضية يف كتبنا حيثام لزم األمر واعترب نا ذلك األمر سنًدا هبذه الصورة! ولقد ذكَّ
وضعفه و وهن كثري مما جاء فيه, وهو ما أفصح عنه  تنقيح املقالودليًال عىل عدم وثاقة كتاب 

يف كتابه » رمحه اهللا«العامل اجلليل واملحّقق القدير السيد احلاج الشيخ حممد تقي الشوشرتي 
  ) حيث بنيَّ أخطاء السيد املامقاين يف هذا املجال.قاموس الرجال(

ىل كل حال, ال نستطيع أن نرتك عقلنا ووجداننا ونتَّبع رأي املامقاين ونرتك رأي علامء وع
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أجالء مثل النجايش والغضائري والعالمة احليل وحممد بن إدريس (صاحب الرسائر) مع أن 
أبرص بأحوال الرجال من السيد املامقاين! السّيام أن املامقاين كان من  −قطًعا ويقينًا−كال منهم 

 نصار الغالة الذين نسبوا كل هذه األكاذيب إىل األئمة وافرتوها عليهم, مع أن اهللا تعاىل يقول:أ
ِ َكِذٗبا﴿ َّ َ ٱ َ ٰى  ِن ٱۡفَتَ ۡظلَُم ِممَّ

َ
ِيَن ﴿ويقول:  .]٣٧[األعراف:  ﴾َفَمۡن أ َ ٱلَّ ِ َ تَۡرَكُنٓواْ إ َو

 ْ فنا هبذا الشخص يف كتابنا وأما دفاعه عن َعِيلِّ ْبِن . ]١١٣[هود:  ﴾َظلَُموا اٍل, فقد عرَّ  الزكاةَفضَّ
فنا به بشكل خمترص يف الكتاب احلايل, مبينني أنه يف رأي ٢٠٣حتى  ١٨٩(الصفحات  ) كام عرَّ

عن  −بال وجه حقٍّ  −فقهاء الشيعة: ضعيٌف ومطروٌد. وهنا سنردُّ فقط عىل دفاع كاتب الرّد 
ال, إْذ حاول أن يربِّ  اب:َعِيلِّ ْبِن َفضَّ   َئُه من االعتقاد بإمامة جعفر الكذَّ

إن كاتب الرّد هذا, ذي االدعاءات العريضة مع أن بضاعته من العلم مزجاة, يتمسك 
ًكا شديًدا وكأن ما فيه وحٌي منزل, فقد قال املامقاين يف  تنقيح املقالبكتاب  تنقيح للاممقاين متسُّ
الٍ ): «٢٧٩, ص ١(ج  املقال ال تويف سنة  إن َعِيلَّ ْبَن َفضَّ مل ُيدرك زمن جعفر, ألن َعِيلَّ بن َفضَّ
 − ÷أي حرضة اإلمام اهلادي  −هـ ومل يكن جعفر الكذاب قد ولد بعد, ألن والد جعفر ٢٢٤

وادَّعى جعفر  ,هـ٢١٢عاًما, ألن والدة اإلمام اهلادي وقعت سنة  ١٢كان عمره حينذاك 
اٍل يؤمن سنة من وفاة َعِيلِّ  ٣٦هـ أي بعد ٢٦٠اإلمامة سنة  اٍل, فكيف كان َعِيلُّ ْبُن َفضَّ  ْبِن َفضَّ

  »بإمامة جعفر?!
لكن ملَّا كان هذا السيد ذي االطالع الواسع (!) الذي يعترب مجيع من حوله جاهلني, يعتمد 

َة التحقيق بنفسه, لذا نجده  عىل منجزات اآلخرين فقط مثل املامقاين وأمثاله, وال يملك مهَّ
خرين املَُثلَّمة مثل املامقاين والسيد أميني ملحاربة الشهرستاين وآخرين هبا. يستخدم أسلحة اآل

اٍل هي أنه مل ُيَتَوفَّ سنة  هـ بل ٢٢٤ولكن حقيقة األمر التي ال ُتِرسّ املدافعني عن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ
اب, َوِمْن َثمَّ كان يقول بإمامته فعًال.   أدرك زمن جعفر الكذَّ

اٍل الوخيمة, ٢٠٣إىل  ١٨٩(من ص  لزكاةالقد بينا يف كتابنا  ) بالتفصيل أحواَل َعِيلِّ ْبِن َفضَّ
فعىل من أراد الوقوف عىل حقيقة أمره الرجوع إىل ذلك الكتاب. وسنكتفي هنا برّد رأي 

اٍل ُتُوّيف سنة    هـ.٢٢٤املامقاين ومقلديه يف قوهلم إن َعِيلَّ ْبَن َفضَّ
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هتذيب قاين ومقلدوه, هو قول الشيخ الطويس يف كتابه أفضل دليل عىل بطالن ما يدعيه املام
ِد ْبِن «, طبع النجف): ١٩٥, ص ٩(ج  األحكام اٍل َعْن ُحمَمَّ ا َما َرَواُه َعِيلُّ ْبُن اْحلََسِن ْبِن َفضَّ َفَأمَّ

ٍد [أي اإل َكتِِه: َمَتاٍع َوَغْريِ َذلَِك, ِألَِيب ُحمَمَّ مام احلسن ُعْبُدوٍس َقاَل: َأْوَىص َرُجٌل بَِرتِ
  .»....] َفَكَتْبُت إَِلْيِه:÷العسكري

وهو حديث طويل ومفصل وال نحتاج إىل نقله بأكمله بل ما هيمنا منه هو هذه اجلملة التي 
ِد ْبِن ُعْبُدوٍس أنه كتب رسالة إىل اإلمام  اٍل يروي َعْن ُحمَمَّ أوردناها والتي تبني أن َعِيلَّ ْبَن َفضَّ

َقاَل َعِيلُّ ْبُن اْحلََسِن: َوَماَت «شيخ الطويس يف ذيل هذا احلديث ذاته: احلسن العسكري. وقال ال
ُد ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبِن ُزَراَرَة َفَأْوَىص إَِىل َأِخي َأْمحََد َوَخلََّف َدارًا َوَكاَن َأْوَىص ِيف َمجِيِع َتِركَ  تِِه َأْن ُتَباَع ُحمَمَّ

َوُحيَْمَل َثَمنَُها إَِىل َأِيب «والشاهد يف احلديث قوله:  ».....÷ِن َوُحيَْمَل َثَمنَُها إَِىل َأِيب اْحلََس 
  .÷, أي إىل اإلمام عيل النقي (اهلادي) »اْحلََسنِ 

اٍل حديًثا يف الصفحة وأيًضا يروي  , وهناك أيًضا يذكر أنَّ اْحلَُسْنيَ ْبَن َأْمحََد ١٩٦َعِيلُّ ْبُن َفضَّ
هذا رغم أن َعِيلَّ  .÷ىل اإلمام أيب احلسن عيل النقي (اهلادي) اْحلََلبِيَّ أوىص بجزء من أمواله إ

اٍل مفتضح السرية إىل درجة أن املرحوم الشيخ الطويس يضطر إىل القول:  إِنَّ اْألَْخَباَر «ْبَن َفضَّ
يَعةِ  − ‡− إَِذا َوَرَدْت َعنُْهْم  ُْم َفَعُلوا فِْعًال ُخيَالُِف َما َقْد اْسَتَقرَّ ِيف َرشِ ْسَالِم َفَينَْبِغي َأْن  بَِأهنَّ اْإلِ
  .»ُحيَْكَم بُِبْطَالِهنَا

اق الكفر والضاللة واملبتدعني والذين ينسبون األكاذيب إىل  ولكن ماذا نفعل إن كان ُعشَّ
ال يستطيعون أن يتخلَّوا عن أعداء اهللا هؤالء!! فأحياًنا ينكرون مذهب  حممد وآل حممد 

اٍل الفاسد, وطوًرا ينكرون حياته و وفاته كي يتمكنوا من املحافظة عىل أقواله  َعِيلِّ ْبِن َفضَّ
الضالَّة وكلامت الكفر التي قاهلا, يف قالب عقائد الشيعة! ألهنم لو ختلَّوا عن مثل هذا الراوي 
فلن تنحرص الزكاة حينئٍذ يف األجناس التسعة, ولن خيرج حكم اخلمس هبذه الصورة 

  الفاضحة.

                                                 
ِجُم)١٩٦, ص ٩, ج هتذيب األحكامالشيخ الطويس,  −١  . (املَُرتْ
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ه كاتب الرّد السؤال التايل: من كُ  ١١٣ويف الصفحة  «َتيِّبه وجَّ    


 .« :ثم أجاب نفسه عن سؤاله هذا فقال»


 .  
الذي أتعب نفسه, حسبام علمنا, حوايل ثالث  − أوالً: ينبغي أن نسأل كاتب الرّد هذا 

لُكَتيِّب الذي تبني لنا أن مجيع ما ذكره سنوات أو أكثر يف إعداد رده هذا, حتى خرج علينا هبذا ا
ۡت بِهِ ٱلّرِيُح ِف يَۡوٍا َعِصٖف ﴿فيه:  : من أين فهمَت مقدار اجلهد الذي بذله − ﴾َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ

?! وأيقنت أهنم ال بد أن يكونوا قد فقدوا كل قواهم يف البحث عن تلك "املغرضون"هؤالء 
  مل يعودوا قادرين عىل اِحلراك?! األحاديث العرشة حتى ماتوا من التعب أو

إىل أكثر من  −لو أنصفَت  −أقسم باحلقيقة بكل نقائها أينِّ ال أحتاج للرد عىل عقائدك 
ساعتني من الزمن, يمكنني خالهلام أن أبطل عقائدك ُكلَّها وأفنِّد مستنداتك وأدلتك مجيَعها, 

ة كبرية بل كل ما أحتاجه هو  يشء من اإلنصاف والوجدان? فإن وال يستلزم هذا بذل أّي قوَّ
عدة سنوات, مل  −حسبام علمُت  −ُوِجدا, فبسم اهللا, هذا الُكَتيِّب ذاته الذي أنفقت يف تأليفه 

أنفق يف الرد عليه سوى يومني فقط, مع أنني صاحب أرسة كبرية وجيب عيل أن أؤمن هلا اخلبز 
عى سهٌل جدا, واختباره, واملاء والطعام ولوازم املنزل يف هذين اليومني أيًضا, و إثبات هذا املُدَّ

.   كام ُيقال, جمَّاينٌّ
إىل بذل قوة وجهد مضٍن, فآيات  −لو أنصفَت  − ثانًيا: إن تفنيد رأيك والرد عليه ال حيتاج 

كتاب اهللا وسرية نبي اإلسالم الكريم واضحٌة وضوَح الشمس يف رابعة النهار يف أن النبي 
باآلية يف عرصه مل يعطوا ديناًرا واحًدا لليتامى واملساكني وأبناء  ومجيع املسلمني املُخاَطبني

  السبيل من آل حممد, إْذ مل يكن ملثل هؤالء وجود أصًال, فالقضية سالبة بانتفاء املوضوع. 
تِۡلَك َعَشَةٞ ﴿ثالًثا: عاديت هي االكتفاء يف كل موضوع بعرشة أدلة وحجج استئناًسا بآية 

ينبغي محل ثقل أحاديث أكثر من هذا العدد. ولدي من كتب احلديث عدٌد وإال فال  ﴾َكِملَةٞ 
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كبري ال أحتاج معه إىل إنفاق ِقَواي أو بذل جهد مضن الستخراج احلديث منها, ولست بمبتدئ 
يف هذا املجال, بل قد مىض عيل أكثر من أربعني سنة وأنا أكتب يف املوضوعات الدينية. لكن 

عىل هذه األحاديث العرشة, فضعَّف كلَّ  − حسب ختيله  − للرد  األظرف من كل ذلك هو سعيه
«واحٍد منها حسب هواه واعتربه مردوًدا, وقال:      

   


.«  
وأقول يف الردِّ عليه: طاملا أن ُعَلَامَء أجالء, مثل الشيخ إبراهيم بن سليامن القطيفي, والشيخ 

ندي وصاحب روضات اجلنَّات والشيخ احلر العاميل, والعالمة املجليس و املوىل عبد اهللا األف
وا كتاب  معتًربا واعتمدوا عىل رواياته وقالوا عنه:  حتف العقولاحلسني بن عيل احلراين, عدُّ

, فعىل أشخاص مثل كاتب الرّد أن يراعي جانب األدب »وهو كتاب مل يسمع الدهر بمثله«
   ويلزم الصمت!

ر أن نردَّ كل كتا ب فاقد لألسانيد ونعتربه فاقًدا لالعتبار, فلدينا أِضف إىل ذلك أنه لو تقرَّ
كتب كثرية ُتَعدُّ من مفاخر الشيعة بل مفاخر اإلسالم, وهي إما بال أسانيد أو مرسلة, وأمهها 

, الذي مجيع خطبه وحكمه البليغة ال سند هلا ومرسلة, فعلينا أن هنج البالغةوأشهرها كتاب 
                                                 

ال خيفى ما يف كالم املؤلف قلمداران (رمحه اهللا) هنا من إشكال ونظر, إذ إن إيراد كاتب الرد عىل كتاب  −١
ول وأمثاله من الكتب الفاقدة لألسانيد يف حمله, أعني أن أي كتاب يفتقر لألسانيد املوصولة حتف العق

الصحيحة ال يمكن االعتامد عليه وال تقوم به حجٌة لذاته. وقد أمجع علامء السلف عىل أن اإلسناد من 
, به ُيْعَرف الدين, ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء, وأن اإلسناد خصيصة من خصائص هذه األمة

الصحيح من السقيم. أما االستناد إىل تأييد عدد من العلامء لكتب احلديث الفاقدة لألسانيد فهذا ليس 
بحجة وال يغني من احلق شيًئا. والواقع أن كالم املؤلف هنا ال ينسجم مع منهجه املعروف بطلب األسانيد 

ها مهام تصحيح ء يفامأقوال العلبدم االعتداد , وعةرفوعاملأو  ةرسلورد األحاديث املالصحيحة املوصولة 
. وقد رد املؤلف قلمداران قبل عدة صفحات من , ومنع التقليد هلم يف هذا املجالكانوا كباًرا وأجالء

ِجُم) ورد تفسري العيايش ألن أخباره مرسلة. الكتاب احلارض عددًا من األحاديث لكوهنا مرسلة,  (املَُرتْ
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  ا هو ما تريد الوصول إليه?!نعتربه فاقًدا لالعتبار أيًضا, فهل هذ
كان من اجليد أن يلتزم كاتب الرد هبذا املبدأ والعقيدة (بشأن الكتب ذات األحاديث الفاقدة 
للسند) ويواصل العمل هبا, ألنه حينئٍذ سريى أن القرآن الذي بني أيدي املسلمني اليوم ال سند 

   له, ألهنم مل يلحقوا به أسانيده!!
عثر عليه كاتب الرّد هذا يف كتابنا وشنَّ علينا بسببه هجوًما كاسًحا  إن أهم مستمسك ضدنا
  من ُكَتيِّبه قائًال: ١٢٠هو ما أشار إليه يف الصفحة 

»         
÷








.«  
وأقول: هذه العبارات تدلُّ بأفضل َوْجٍه عىل مقدار معلومات هذا الكاتب وأدبه ولطفه 
ودينه وإنصافه! إنه يصول وجيول ويامرس الكّر والفّر وكأنه يستند إىل نقطة ارتكاز رفيعة يف 

وكأنه عىل صلة بمؤلف كتاب  قمة جبال هياماليا, وكأنه قد رأى مجيع الكتب واملكتبات,
أي  −اخلُمس منذ سنوات وشاهد كّرات ومّرات انعدام دينه و وضعه لألحاديث وكذبه, وهو 

                                                 
ف رمحه اهللا, فالقرآن الكريم متواتٌر تواتًرا عظيًام لفًظا ومعنًى منذ نزوله وإىل اليوم هذه زلَّة أخرى للمؤل −١

 صجيًال بعد جيل فهو يف غنى عن ذكر أي سند له, فال ُتقاس عليه كتب الرواية التي ُألِّفت بعد وفاة النبي
ِجُم)   أو األئمة بقرون ووصلت إلينا بطرق أحادية غري متواترة!! (املَُرتْ

, ص ٨  جهـ.ق, ١٤٠٧اإلسالمية, دار الكتب , طبع طهران, الروضة من الكايفحممد بن يعقوب الكليني,  −٢
ِجُم) .٢٨٥  (املَُرتْ
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اآلن جالس مطمئنا خلف هضبة إطالق النار, ليطلق منها ما استطاع من التهم  − كاتب الرّد 
اع وا اب!! ولعلَّ الذي والشتائم التي تعلَّمها من أستاذه وشيخه عىل خصمه امللحد الوضَّ لكذَّ

ي أنني خالًفا لعاديت يف نقل األحاديث  أه عىل كل هذا اهلجوم والطعن والوقاحة يف حقِّ جرَّ
حيث أذكر دائًام رقم اجلزء ورقم الصفحة التي ورد فيها كل حديث, مل أفعل ذلك هنا, فربام 

عناء تلفيق كل تلك كان هذا النقص هو السبب يف إثارة كاتب الرد وهياجه, حتى كلَّف نفسه 
  الرتهات التي ال طائل حتتها يف حقي!!

نعم, من املمكن أن أكون قد نقلت هذا احلديث من كتاب غري مرقم الصفحات, كام هو 
حال أغلب الكتب املطبوعة قديًام, أو نقلته من خمطوطة من املخطوطات التي ال ُتَرقَّم صفحاُهتا 

أوَرَدْت هذا احلديث وأسَقَطْت منه  روضة الكايفض نسخ عادًة. ومن اجلهة األخرى ُأِقرُّ أن بع
«اجلملة األخرية! [أي مجلة:      .[« وهذا

إْذ من  −احلذف إما سببه أن هذه اجلملة ال تتامشى مع مرشب الذين قاموا بحذفها وذوقهم 
د أهنم ل أو أهنا سقطت  −و كانوا من أنصار اخلمس الشامل فلن يرضوا بذكر هذه اجلملة املؤكَّ

سهًوا وخطًأ. وكل من يتعامل مع الكتب السّيام كتب احلديث يعلم أن كثًريا ما تقع زيادة أو 
نقص لبعض العبارات يف بعض النسخ, أو أن تذكر نسخة مجلة يف حديث ما, وال تذكر نسخ 

ديث ذاته, أو أن ُيْرَوى احلديث يف نسخة بصورة وُيْرَوى بصورة فيها أخرى تلك اجلملة يف احل
 − مهام كان بعيًدا عن اإلنصاف  − اختالف يسري يف النسخ األخرى, دون أن يدفع ذلك أحًدا 

إىل اهتام آخر, هبذه اجلرأة واجلسارة, بانعدام الدين, ألنه من املمكن أن يكون احلديث [أو 
جوٌد فعًال ولكنه مل يعثر عليه, كام هو الواقع بشأن هذا احلديث الذي اجلملة الناقصة فيه] مو

رويته. ثانيًا: حتى لو وقع مؤلف كتاٍب يف خطأ فال أحد يتهمه هلذا السبب بانعدام الدين! ثالثًا: 
إن الذي يضع حديًثا توجد مثله عرشات األحاديث األخرى, التي تنقل األمر ذاته الذي ورد 

ضعه ال يمكن أن ُيطَلق عليه لقب امللحد وعديم الدين! وباملناسبة لست يف احلديث الذي و
احلديث الذي يقول إن اليتامى واملساكني وابن السبيل  − حسب قولك  −وحدي الذي وضع 

هم من عامة املسلمني بل هناك عرشات األحاديث املروية من طرق الشيعة والسنة يف هذا 
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 فوق سطح األرض (ما عدا الشيعة) يعتقدون أن األمر. أضف إىل ذلك أن مجيع املسلمني
اليتامى واملساكني وابن السبيل يف اآلية هم من عامة املسلمني. وحتى الطربيس صاحب تفسري 

يقول إّن القول بأن اليتامى واملساكني وابن السبيل يف اآلية هم من عامة  ,ذاته ,جممع البيان
فنا ذلك فهل جيوز اهتام إنسان مسلم معَتِقد . إذا عر‡املسلمني َمْرِويٌّ عن أهل البيت 

مات وأّدى أوامر اهللا مجيعها, بقدر وسعه واستطاعته,  بالقرآن مل يرتكب أدنى عمل من املحرَّ
ض عدًدا ممن هم أكثر منه جهًال عىل معاداة هذا  بأنه رجل عديم الدين? ولعله هبذا االهتام حيرِّ

ه! فهل هذا هو الدين?! إن كان هذا هو الدين فإنني اإلنسان وإيذائه واإلرضار به, وربام قتل
اآلن ُأْشِهُدُكم وُأْشِهد كل من يقرأ ُكَتيِّبكم أنني بريء من هذا الدين, ولو ُأعطَِيت لكم مفاتيح 
اجلنة أهيا املتدينون هبذا الدين فإنني بريء من تلك اجلنة, ألن جمالسة أمثالكم هي بحد ذاهتا 

  و شأن جمالسة اإلنسان ملن ليس عىل شاكلته أو جمالسة احلمقى! جهنم وبئس املصري, كام ه
اؤه أن يعلموا أنني مل أضع هذا احلديث  وأّن  −ال سمح اهللا  −إن عىل كاتب الرّد هذا هو وُقرَّ

نقص ومل  روضة الكايففعًال. فإن كان يف نسخة من نسخ روضة الكايف هذا احلديث موجود يف 
ف مجيع القراء تلك النسخة التي نقلنا منها هذا احلديث نكن قادرين عىل أن نضع حتت  ترصُّ

ين يعرفهام علامء الشيعة ويعتربون كاتبيهام يف  بصورته الكاملة فإننا نحيل القراء إىل كتاَبني معَتَربَ
أعىل درجات األمهية واالعتبار وقد رووا هذا احلديث بصورته الكاملة يف ُكُتبِهم املعروفة 

  واملعَتَربة.
ن الكاتبان مها العالمة الشهري والفقيه والفيلسوف الكبري والعارف اجلليل حممد بن هذا

املرتىض املعروف بالـُمال حمسن الفيض الكاشاين أعىل اهللا مقامه الرشيف الذي أورد يف كتابه 
) العبارة عينها التي أوردُهتا أي١٧, السطر ٤٨, ص ٢(املجلد » الوايف«القيِّم 

           
   ث اجلليل الشيخ يوسف البحراين والكاتب اآلخر هو الفقيه واملحدِّ

                                                 
, تصحيح ضياء الدين احلسيني األصفهاين, الوايفانظر: حممد حمسن بن شاه مرتىض الفيض الكاشاين,  −١

ِجُم)٣٤٤, ص ١٠جملًدا], ج  ٢٦هـ.ق, [١٤٠٦, ١ط, ÷أصفهان, مكتبة أمري املؤمنني عيل  . (املَُرتْ
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يف معرض رشحه لعقيدة الفيض  احلدائق النارضةابه رمحه اهللا الذي أورد هذا احلديث يف كت
. وأعتقد أن تصديق هاتني الشخصيتني الكبريتني لنص احلديث الكاشاين يف سهم اإلمام

  الذي رويُتُه كاٍف لرّد كالم كاتب الرّد املسكني عديم االطالع, يف نحره, ولعله خيجل مما قاله.
العرشَة التي أوردناها حول أن اليتامى واملساكني وابن  يف اخلتام ملا ردَّ كاتب الردِّ األحاديَث 

ه لـ (حديث   حتف العقولالسبيل يف آية الغنيمة هم من عامة املسلمني, حسب ذوقه وهواه كردِّ
هتذيب وحديث  تفسري العيايشوحديث  من ال حيرضه الفقيهوحديث  روضة الكايفوحديث 
) فإننا نحيله إىل فقهاء الشيعة الكبار وإىل اعيون أخبار الرضللشيخ الطويس وحديث  األحكام

متن تلك األحاديث ألنَّ كلَّ َمْن له أدنى اطالع عىل أحكام اإلسالم وأحاديث أهل البيت يعلم 
أن املراد من تلك األحاديث هو أن اليتامى واملساكني وابن السبيل يف اآلية هم من عامة 

  أفضل بيان لذلك. يمة وسرية النبي املسلمني. إضافة إىل أن اآلية القرآنية الكر
هناك حديثان فقط من املمكن أن ُيْبِقَيا شبهًة لدى القراء, أحدمها احلديث الذي نقلناه عن 

إذ قال مؤلف الرّد أن هذا الكتاب مل يكن يف أي وقٍت  ُمْسنَد زيد بن عيل بن حسنيكتاب 
َتَمدًا لدهيم اآلن, ألن هذا الكتاب َمْبنيٌّ عىل ُمْعَتَمًدا لدى أيِّ فقيه من فقهاء الشيعة, كام ليس ُمعْ 

ُرنا أنه تفسري ابن عباسنظرية الزيدية. واحلديث اآلخر هو الذي نقلناه من كتاب  , وكان تصوُّ
ملا كان اخلصم يعترب حديث ابن عباس يف كثري من األمور ميزانًا ومالكًا للحق والباطل فإن ذكر 

  .هذا احلديث سيكون كافًيا إلسكاته
وإذا كان األمر كذلك, فانتقاد هذين احلديثني من األحاديث العرشة التي أوردناها هو يف 
نظر هذا السيد تقليل حلديقة أحاديثنا. وهلذا ولكي نعوِّض هذا النقص نأيت هنا بحديثني آخرين 
من كتب الشيعة, لتبقى أحاديثنا العرشة عىل قوهتا التي كانت عليها. فإن استطاع الطعن يف 
هذين احلدثني وإجياد شبهة فيهام فلدينا أحاديث أخرى أيضًا نستطيع اإلتيان هبا, ونقول قبل 

                                                 
, تصحيح حممد تقي ايرواين احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرةانظر: يوسف بن أمحد البحراين,  −١

مكتب النرش اإلسالمي التابع جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية بقم, الطبعة  قم, , والسيد عبد الرزاق مقرم
ِجُم)٤٦٢, ص ١٢جملًدا], ج  ٢٥هـ. ق., [١٤٠٥األوىل,   . (املَُرتْ
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ألف حديث أيضًا يف موضوٍع ما, ومل نجد ما يؤيِّدها من كالم اهللا يف  مائةهذا كله: لو كان لدينا 
سوى هذه يف سريته وسنته, فال ت القرآن الكريم, ومل نجد تطبيًقا هلا ِمْن ِقَبِل النبيِّ 

األحاديث يف نظرنا قيمة قشة! وإليكم هذين احلديثني اللذين يتفقان مع القرآن: احلديث األول 
الذي نأيت به بدالً من حديث زيد بن عيل بن احلسني هو حديث زيد بن عيل بن أيب طالب الذي 

, ٢٠(ج  ألنواربحار ا, طبقًا ملا نقله العالمة املجليس يف تفسري فرات بن إبراهيم الكويفجاء يف 
ٍد َقْن قَْوِل اِهللا َيَعاىَل:«) ٥٢ص  لُْت َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

َ
بَاِن بِْن َيْغِلَب قَاَل: َسأ

َ
 َقْن أ

نَفالِ  َٔ يَۡس ﴿
َ
بَا اجْلَاُروِد َرَوى َقْن َزيِْد ﴾...لُونََك َعِن ٱۡل

َ
إِنَّ أ

ِ ؟ قُلُْت: فَ
َ
ِّ بِْن أ  ‡َطاِلٍب  بِْن يلَعِ

نَُّه قَاَل 
َ
وَر َوالُْقُصوَر؟!ك ُّ ْن نَبيِْنَ ا

َ
ِْه، فَإَِذا اْستَْغنَيْنَا َقنُْه َفلَيَْس َجَا أ َ

 : اخْلُُمُس َجَا َما اْحتَْجنَا إِ
  .»قَاَل: َفُهَو َكَما قَاَل َزيْد

, ص ١(ج  ُمْسَتْدَرك الوسائلواحلديث الثاين هو الذي أورده املريزا حسني النوري يف كتابه 
َل ْبَن ُعَمَر قال إن اإلمام الصادق ) و٥٣٣ ة فدك, إىل أن وصل  ÷يذكر أن املَُْفضَّ حكى له قصَّ

ِ   ِلـلَّهِ   َفَما اَكنَ «..... [أي اإلمام الصادق] إىل قوله:  ِ َ   َفُهَو لِرَُسو ِي الُْقْر ِ ِ َفُهَو  ِ َوَما اَكَن لِرَُسو
. قَاَل اُهللا َيَعاىَل  َ ۡس ﴿ : َوحَنُْن ُذو الُْقْر

َ
ٓ أ َّ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ  َٔ قُل  َّ ٱلَۡمَودَّ ِ ۡجًرا إ

َ
 ﴾لُُكۡم َعَلۡيهِ أ

َ ف بُو بَْكٍر إِىَل ُقَمَر َفَقاَل: َما َيُقوُل؟ َفَقاَل ُقَمُر: َمْن ِذي الُْقْر
َ
َتَاىَم   �ََغَظَر أ ْ َوَمِن ا

ِبيِل؟ َفَقالَْت فَاِطَمُة  ِ َوبِِذي  :-‘-َوالَْمَساِكنُي َواْنُن السَّ ِ وَن بِاِهللا َوبِرَُسو َيمُّ
ْ
يَن يَأ ِ

َّ َتَاىَم ا ْ ا
ي ِ

َّ ِبيِل ا ْغيَا َواْآلِخَرِة، َواْنُن السَّ ُّ ْسِكنُوا َمَعُهْم يِف ا
ُ
يَن أ ِ

َّ ، َوالَْمَساِكنُي ا َ يَْسلُُك   الُْقْر
ْشيَاِعُكْم؟! َفَقالَْت  ُء َواخْلُْمُس لُكُّهُ  َمْسلََكُهْم. قَاَل ُقَمُر: فَإًِذا اليَْفْ 

َ
ُكْم َوِأل ِ لَُكْم َولَِمَوا

ْشيَاِعنَا َكَما تََرى يِف ِكتَاِب .:-‘-فَاِطَمُة 
َ
نَا َوأ ِ ا اخْلُُمُس َفَقَسَمُه اُهللا َجَا َولَِمَوا مَّ

َ
.. َوأ

  .»...اخْلرََب .اهللاِ 

                                                 
, ص ٩٣هـ, ج ١٤٠٣, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب, الطبعة الثانية, بحار األنوارحممد باقر املجليس,  −١

ِجُم)١٠٢  . (املَُرتْ
, ٧  هـ, ج١٤٠٨, الطبعة األوىل, ‡, قم, مؤسسة آل البيت مستدرك الوسائلاملريزا حسني النوري,  −٢

ِجُم)٢٩٢ − ٢٩٠صص   . (املَُرتْ



    
 

 
 

  مساجلواب عن الردود اليت ُكتِبت بل كتاب اخلُ : الفصل اخكامن

اج إىل مثل هذه وقد أوردنا هذا احلديث من باب إسكات اخلصم فقط, وإال فإننا ال نحت
الواضحة. فإذا كان األمر كذلك فلو كان هلذا  األحاديث بعد كتاب اهللا وسنة رسوله 

احلديث سند أو مل يكن له سند, ولو كان الذي رواه مؤمنًا عادالً أو فاسقًا فاجرًا, فإن موافقة 
ديث كتاب اهللا لنص هذا احلديث تكفي لقبولنا له, وعىل العكس من ذلك لو كان نص احل

رة  −خمالفًا لكتاب اهللا, فعلينا  دة واملكرَّ أن  − طبقًا ألمر رسول اهللا وأوامر أئمة اهلدى املؤكَّ
ة العارشة أن مجيع األحاديث الواردة يف  ر للمرَّ نطرحه جانبًا ونرضب به عرض احلائط. ونكرِّ

ح لنا هذه  أبواب اخلُمس تتعلق بخمس غنائم احلرب, والتأّمل فيها دون غرض أو مرض يوضِّ
  احلقيقة متامًا.

أهيا السيد إمامي! لقد تشبثَت أنَت وكاتب ردٍّ آخر قبَلَك يف أقوالكام بأّن أخذ هذه الرضائب 
هبذه الكيفية, أي مخس الثروات واألموال املوجودة فوق سطح األرض, أمر رضوري إلجياد 

ائلني هبذا اخلُمس الشامل احلكومة اإلسالمية وحتكيم أسسها, يف حني أنه مل يوجد يف دالئل الق
من قبلكم مثل هذا القول أبًدا, ومل يقل أحد بمثل هذا الكالم ومل يستدل به, بل هو من 
منجزات عرصنا الذي أصبح كل كاتب فيه خيرتع فلسفًة وِحْكَمًة لتربير كل عمل بدعي. ولو 

به يشهد بأن مثل  أردنا التسمك بمثل هذا الدليل فأوالً: وضع الشيعة احلايل وعمل العاملني
هذا اهلدف مل يكن مقصودًا وال ُمرادًا. ثانيًا: لو احتاجت احلكومة اإلسالمية العادلة إىل ماٍل, 
فباإلضافة إىل ما حتت ترصفها من أموال عامة يف البلدان اإلسالمية (أموال األنفال واخلراج 

أموال املسلمني مجيًعا,  أن تأخذ − إن مل تكفها تلك األموال  −والزكاة والصدقات), يمكنها 
سوى ما يسرت عوراهتم, برشط مراعاة العدل التام يف األخذ يف البدِء من أموال األغنياء إىل احلد 
الذي يصبح فيه املسلمون مجيعهم يف مستوى واحد من القدرة والثروة, وقد رشحنا هذا 

الخرتاعات التي تبتدعوهنا فام بعد, فال حاجة إًذا إىل هذه ا ٤٦٠, ص الزكاةاملوضوع يف كتابنا 
  والتفلسف الذي ال دليل عليه. 

أقول لك وهلؤالء السادة من باب إرادة اخلري والنصيحة اخلالصة: لو لزمتم  ويف اخلتام
السكوت يف هذا الباب لربام كان أفضل لنا ولكم, وإال فنحن بحمد اهللا تعاىل جاهزون لرد ما 
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ِه قالوه حتى اآلن وما سيقولونه يف املستق بل بالرباهني الواضحة والدالئل املتقنة. َواْحلَْمُد لِـلَّ
  الَِّذي َهَداَنا ِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْوَال َأْن َهَداَنا اهللاُ.

يشهد رب اإلسالم إنه ليس لدينا أي عداوة أو أي غرض من وراء هذه الكتابات واألقوال 
ع األوهام واخلرافات والبدع والضالالت التي التي نقوهلا, وليس لدينا من هدف سوى دف

أجناس فقط)  ٩(املنحرصة يف  الزكاةعرضت لديننا املقدَّس, ونعترب أن وجود مثل هذه 
واخلُمس الذي يقولون به, جيعل دين اإلسالم الذي هو دين أبدي وبه حياة البرشية, دينًا ناقًصا 

آيات القرآن الكريم والسرية املقدسة لنبي آخر وَمِعيًبا وُيلصق به هتمًة باطلة, كام تشهد لذلك 
  واتفاق كافة مسلمي قرون اإلسالم األوىل. والسالم. الزمان 

  
  وما توفيقي إال باهللا.

  هـ.ش ١٣٥٧, فروردين ماه, ٢٢الثالثاء: 
  م).١١/٤/١٩٧٨هـ. ق. و  ١٣٩٨/ مجادى األول/  ٣(املوافق لـ 
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ولكني استقرأُت مصادره  ,ر املؤلف قائمة خاصة بمصادره يف آخر كتابهمل يذك :مالحظة(
 ,حيث يشري يف املتن ملصدر اقتباسه وللطبعة غالباً  ,ومراجعه هذه من متن كتابه ومن حواشيه

وقد اجتهدت قدر اإلمكان يف ذكر تواريخ املصادر وتواريخ وفيات مؤلفيها تتميًام للفائدة 
  )املرتجم( )ق من مصادره والرجوع إليها واالطالع عىل أحوال مؤلفيهاوإعانًة ملن أراد التحقُّ 

 .القرآن الكريم .١
 ).العهد القديم والعهد اجلديد(الكتاب املقدس  .٢

 كتب التفسري وأحكام القرآن
 ٥٣٥(النيسابوري  ,احلسني بن عيل بن حممد بن أمحد اخلزاعي الرازي ,أبو الفتوح الرازي .٣

حممد  .د :حتقيق ),بالفارسية(» وروح اجلنان يف تفسري القرآنروض اجلنان « ?),هـ٥٦٠وقيل 
 .هـ١٤٠٨ ,مشهد ,جعفر ياحقي

زبدة البيان يف رشح آيات « ),هـ٩٩٣(الشهري باُملَقدَّس األردبييل  ,أمحد بن حممد ,األردبييل .٤
 .ت.د ,كتابفرويش مرتضوي ,طهران ,»أحكام القرآن

بن جواد البغدادي الكاظمي  )عيدأو س(الفاضل جواد بن سعد  ,اجلواد الكاظمي .٥
 ,كتابفرويش مرتضوي ,طهران ,٢ط ,»مسالك األفهام إىل آيات األحكام« ),هـ١٠٦٥(

 ).م١٩٨٦املوافق لـ (هـ شميس ١٣٦٥
ِيس  .٦ جممع البيان يف تفسري « ),هـ٥٦٠(الشيخ أمني اإلسالم أبو عىل الفضل بن احلسن  ,الطَّْربِ

 .طهران ,طبع مطبعة إسالمية ,»القرآن
 ,»التبيان يف تفسري القرآن« ),هـ٤٦٠(شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن  ,الطويس .٧

 .هـ١٣٦٥ ),طبعة حجرية(طهران 
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أو طبعة  ,طبعة النجف ,»تفسري فرات بن إبراهيم« ),هـ٣القرن (فرات بن إبراهيم الكويف  .٨
 .هـ١٤١٠ ),بتحقيق حممد الكاظم(طهران 

 − ٦٠٠(حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي  شمس الدين أبو عبد اهللا ,القرطبي .٩
أمحد عبد  .حتقيق أ ,املعروف بتفسري القرطبي» تفسري اجلامع ألحكام القرآن« ),هـ٦٧١

  .جزءًا] ٢٠هـ [١٣٧٢ ,٢ط ,دار الشعب ,القاهرة .العليم الربدوين وآخرين
 − ١٢٨٢(القلموين السيد حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين  ,حممد رشيد رضا .١٠

 .بريوت ,»تفسري املنار« ),هـ١٣٥٤
 كتب احلديث واألخبار وأصول احلديث 

رشح هنج « ),هـ٦٥٥ − ٥٨٦(عز الدين عبد احلميد بن أيب احلسن املدائني  ,ابن أيب احلديد .١١
 .جزءًا] ٢٠[.هـ١٣٧٨ ,مرص ,»البالغة

 ),هـ٢٣٥( شيبة العبيس الكويف اإلمام احلافظ أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب ,ابن أيب شيبة .١٢
  .»املصنَّف يف األحاديث واآلثار«
 )ابن الشهيد الثاين(الشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل  ,ابن الشهيد الثاين .١٣

عيل أكرب  :تصحيح وتعليق ,»منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان« ),هـ١٠١١(
  .هـ١٤٠٦ ,العلميةنرش جامعة املدرسني يف احلوزة  ,قم ,الغفاري

كان حيًا قبل (احلسن بن عىل بن احلسني بن شعبة احلرانى احللبي الشيعي  ,ابن شعبة احلراين .١٤
  .»حتف العقول عن آل الرسول« ?),هـ٣٨١

  .»املسند« ),هـ٢٤١(اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ,أمحد بن حنبل .١٥
  .»صحيح البخاري« ),هـ ٢٥٦(البخاري اجلعفي اإلمام حممد بن إسامعيل  ,البخاري .١٦
 .»املحاسن« ),هـ٢٧٤(أمحد بن حممد بن خالد  ,الربقي .١٧
 .»السنن الكربى« ),هـ٤٥٨−  ٣٨٤(اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني  ,البيهقيُّ  .١٨
 ,»سنن الرتمذي« ),هـ٢٧٨(حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الرتمذي السلمي  ,الرتمذي .١٩

 .بريوت ,دار إحياء الرتاث العريب ,شاكر وآخرونحتقيق أمحد حممد 
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وسائل الشيعة إىل « ),هـ١١٠٤ − ١٠٣٣(الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن  ,احلُّر العاميل .٢٠
إيران  ,قم ,مؤسسة آل البيت.أو ط .طبع أمري هبادر احلجرية ,»حتصيل مسائل الرشيعة

 .هـ١٤٠٩
 .سكريالتفسري املنسوب لإلمام احلسن الع ,احلسن العسكري .٢١
مجع » هنج البالغة« )هـ٤٠٦− ٣٥٩(حممد بن أيب أمحد احلسني بن موسى  ,الرشيف الريض .٢٢

 .÷الرشيف الريض من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
منشورات مكتبة  :قم ,٣ط ,»الدراية« ),هـ ٩٦٦(الشيخ زين الدين العاميل  ,الشهيد الثاين .٢٣

 .هـ١٤٠٩ ,املفيد
 .»إكامل الدين« ),هـ٣٨١ −  ٣٠٥(عيل بن بابويه القمي الشيخ حممد بن  ,الصدوق .٢٤
 .»األمايل« ,الصدوق .٢٥
 .»اخلصال« ,الصدوق .٢٦
 .»÷عيون أخبار الرضا « ,الصدوق .٢٧
 .»الفقيه  ال حيرضه من « ,الصدوق .٢٨
 :بريوت ,٢ط ,»املصنَّف« ),هـ٢١١−١٢٦(احلافظ عبد الرزاق بن ّمهام الصنعاين  ,الصنعاين .٢٩

  .هـ١٤٠٣ ,عليق حبيب الرمحن األعظميحتقيق وت ,املكتب اإلسالمي
ِيس  .٣٠ ريض الدين أبو نرص احلسن بن أمني الدين أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس  ,الطَّْربِ

  .»مكارم األخالق« ?),هـ٦القرن ( )ابن صاحب تفسري جممع البيان(
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي املرصي املعروف بالطحاوي  ,الطحاوي .٣١

 .دار الكتب العلمية ,بريوت ,»رشح معاين اآلثار« ),هـ٣٢١(
 .»املجالس«أو » األمايل« ),هـ٤٦٠(شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس  ,الطويس .٣٢
 .»االستبصار« ,شيخ الطائفة ,الطويس .٣٣
 هـ١٤١١ ,مؤسسه معارف اسالمي ,قم ,»الغيبة« ,شيخ الطائفة ,الطويس .٣٤
  .طبع النجف ,»األحكامهتذيب « ,شيخ الطائفة ,الطويس .٣٥
 .ق .هـ١٤٠٩ ,قم ,»اخلرائج واجلرائح« ),هـ ٥٧٣(قطب الدين الراوندي  .٣٦
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 ),هـ٣٢٩(ثقة اإلسالم الشيخ حممد بن يعقوب بن إسحاق الُكَلْينِّي الرازي  ,الُكَلْينِّي  .٣٧
  .ش.هـ١٣٦٥ ,دار الكتب اإلسالمية ,طهران ,٤ط ),األصول والفروع والروضة(» الكايف«
 .»املوطأ« ),هـ١٧٩(اإلمام الفقيه  ,أنسمالك بن  .٣٨
املطبوع ( .»مقباس اهلداية يف علم الدراية« ),هـ ١٣٥١أو  ١٣٥٠(الشيخ عبد اهللا  ,املامقاين .٣٩

 ).تنقيح املقال :مع كتابه الرجايل الكبري
اللوامع القدسية « ),هـ١٠٧٠(العالمة حممد تقي بن مقصود عيل األصفهاين  ,املجليس األول .٤٠

  .طبعة حجرية يف جملدين كبريين ),بالفارسية(» ن ال حيرضه الفقيهرشح كتاب م
طبعة كمباين » بحار األنوار« ),هـ ١١١١(العالمة املال حممد باقر بن حممد تقي  ,املجليس .٤١

  .جملدات ١١٠هـ يف ١٤٠٤ ,مؤسسة الوفاء ,أو طبعة بريوت ,احلجرية )تربيز(
مرآة العقول يف رشح أخبار آل « ),هـ ١١١١(قي العالمة املال حممد باقر بن حممد ت ,املجليس .٤٢

 ).للُكَلْينِّي » الكايف«رشح وحتقيق لكتاب ( .»الرسول
  .»صحيح مسلم« ),هـ٢٦١(اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  ,مسلم .٤٣
ِد ْبِن النُّْعَامن العكربي البغدادي  ,املفيد .٤٤ ُد ْبُن ُحمَمَّ  ,)هـ ٤١٣− ٣٣٦(الشيخ املعلم ُحمَمَّ

 .»األمايل«
 .»سنن النسائي الكربى« ),هـ٣٠٣(احلافظ أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  ,النسائي .٤٥
مستدرك « ),هـ١٣٢٠ −  ١٢٥٤(املريزا حسني بن حممد تقي املازندراين  ,النوري الطربيس .٤٦

 .حجرية.ط ,»الوسائل
تويف ( ,أبو خالد الكويف ثم الواسطي ,عمرو بن خالد القريش اهلاشمي موالهم ,الواسطي .٤٧

 .دار مكتبة احلياة ,بريوت ,»مسند اإلمام زيد« ?),هـ١٦٠و ١٥٠بني 
 .»جمموعه ورام«املعروف بـ» تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر« ),هـ٦٠٥(ورام بن أيب فراس  .٤٨

 الكتب الفقهية والكالمية
 .»الرسائر« ),هـ٥٩٨(الفقيه حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس العجيل احليل  ,ابن إدريس .٤٩
» حترير الطاوويس« ),هـ١٠١١(الشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل  ,ابن الشهيد الثاين .٥٠

 .»هـ٦٧٣(مستخرج من كتاب حل اإلشكال للسيد أمحد بن موسى الطاووس (
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بداية املجتهد « ),هـ٥٩٥(حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي أبو الوليد  ,ابن رشد .٥١
 .لكتب العلميةدار ا ,بريوت ,»وهناية املقتصد

  .»األموال« ),هـ٢٢٤(أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي  .٥٢
  .»اخلراج« ),هـ١٨٢(قايض القضاة يعقوب بن إبراهيم األنصاري  ,أبو يوسف .٥٣
جممع الفائدة « ),هـ٩٩٣(الشهري باُملَقدَّس األردبييل  ,الفقيه املحقق أمحد بن حممد ,األردبييل .٥٤

إرشاد األذهان إىل أحكام «رشح كتاب العالمة احليل (» والربهان يف رشح إرشاد األذهان
 .هـ١٤٠٥ ,مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم :قم ),يف الفقه» اإليامن

مصباح « )هـ١٣٢٢ –١٢٤٠(العالمة الفقيه رضا بن حممد هادي اهلمذاين  ,آقا رضا اهلمداين .٥٥
 .لكبريجملدات من القطع ا ٣طبعة حجرية يف  ,»الفقيه

شيخ الفقهاء وإمام املحققني آية اهللا الشيخ حممد حسن النجفي الشهري بالشيخ  ,اجلواهري .٥٦
حتقيق وتعليق الشيخ  ,»جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم« ),هـ١٢٦٦(اجلواهري 

املوافق لـ (هجرية شمسية  ١٣٦٥ ,دار الكتب اإلسالمية ,طهران ,٢ط ,عباس القوچاين
  .ًا]جملد ٤٣[ .)م١٩٨٦

  ).ط جديدة(» تذكرة الفقهاء« ),هـ٧٢٦(العالمة احلسن بن يوسف بن املطّهر األسدي  ,احليل .٥٧
ر ,احليل .٥٨ [أو  )الطبعة القديمة(» خمتلف الشيعة« ,العالمة احلسن بن يوسف بن املطهَّ

 .أجزاء] ٩يف  .هـ١٤١٣ ,مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ,قم ,جديدة.ط
را ,احليل .٥٩  .الطبعة احلجرية القديمة ,»منتهى املطلب« ,لعالمة احلسن بن يوسف بن املطهَّ
 ,»رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام« ),هـ٦٧٦(املحقق جعفر بن احلسن  ,احلّيل  .٦٠

 .هـ١٣٨٩النجف  ,مطبعة اآلداب
  .قم ),بالفارسية(» الزكاة« ,حيدر عيل قلمداران .٦١
مؤسسة  ,قم ,طبعة حجرية ,»ذخرية املعاد« ),هـ١٠٩٠(باقر املحقق املال حممد  ,السبزواري .٦٢

  .إلحياء الرتاث ‡آل البيت 
 »يبرواية الربيع بن سليامن املراد» «األم« ),هـ٢٠٤(اإلمام حممد بن إدريس  ,الشافعي .٦٣

  .هـ ١٣٢٥ ,مطبعة بوالق ,القاهرة
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  .»الذكرى« ),هـ٧٨٦(شمس الدين  ,حممد بن مكى العاميل النبطي اجلزينى ,الشهيد األول .٦٤
مسالك األفهام « )هـ٩٦٦ – ٩١١(زين الدين بن عيل بن أمحد العاميل اجلبعي  ,الشهيد الثاين .٦٥

  .»إىل رشائع اإلسالم
ق السيد حممد بن عيل املوسوي العاميل  ,صاحب املدارك .٦٦ مدارك « ),هـ١٠٠٩(الفقيه املحقِّ

 :قم ),للمحقق احليلّ رشح كتاب رشائع اإلسالم (» األحكام يف رشح رشائع اإلسالم
  .هـ١٤١٠ ,مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث

 .»اخلالف« ),هـ ٤٦٠(شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس  ,الطويس .٦٧
  .»املبسوط« ,شيخ الطائفة ,الطويس .٦٨
 .»النهاية« ,شيخ الطائفة ,الطويس .٦٩
بائي األصبهاين الكاظمي الفقيه األصويل السيد عيل بن حممد بن عيل الطباط ,عيل الطباطبائي .٧٠

مؤسسة النرش  ,قم ,»رياض املسائل يف بيان أحكام الشـرع بالدالئل« ),هـ١٢٣١(احلائري 
 .هـ١٤١٢ ,اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

األحكام « ),هـ٤٥٠ – ٣٦٤(عيل بن حممد حبيب أبو احلسن املاوردي  ,املاوردي .٧١
 .»السلطانية

 ,النجف ,»إثبات الوصية« ),هـ٣٤٦(احلسني بن عيل املسعودي اهلذيل عيل بن  ,املسعودي .٧٢
الكتاب منسوٌب خطًأ للمسعودي وهو يف احلقيقة ملؤلف  :مالحظة[ .املطبعة احليدرية

 .والكتاب موضوٌع وخمتلٌق من أساسه] ,جمهول
ِد ْبِن النُّْعَامن العكربي البغدا ,املفيد .٧٣ ُد ْبُن ُحمَمَّ  ),هـ ٤١٣− ٣٣٦(دي الشيخ املعلم ُحمَمَّ

  .طبع تربيز ,»تصحيح االعتقاد«
 .»املقنعة« ,الشيخ املعلم ,املفيد .٧٤
ار اجلامع « ),هـ٨٤٠(اإلمام أمحد بن حييى بن املرتىض احلسني  ,املهدي لدين اهللا .٧٥ البحر الزخَّ

  .»ملذاهب علامء األمصار
األموي الكويف  احلافظ املحدث الفقيه أبو زكريا حييى بن آدم بن سليامن ,حيي بن آدم .٧٦

 .»اخلراج« ),هـ٢٠٣(



    
 

 
 

  قائمة املصادر واملراجع

 – ١١٠٧(الشيخ يوسف بن أمحد بن إبراهيم الدرازي البحراين  ,يوسف البحراين .٧٧
 :قم ,نرشه الشيخ عىل اآلخوندي ,»احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة« ),هـ١١٨٦

 .مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني
 احلديثوأصول  )التعديلو اجلرح(كتب الرجال 

نرش مؤسسة  ,»رجال ابن داود« ),?هجري ٨تويف يف القرن ( ,احلسن احليل ,ابن أيب داود .٧٨
 .هـ١٣٨٣ ,النرش يف جامعة طهران

 ),هـ٤١١(أبو عبد اهللا أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن إبراهيم الغضائري  ,ابن الغضائري .٧٩
 .هـ١٣٦٤ ,مؤسسه اسامعيليان :قم ,»الغضائري ابن  رجال «
 .»منتهى املقال يف علم الرجال« ),هـ ١٢١٥(الشيخ حممد بن إسامعيل  ,عيل احلائريأبو  .٨٠
 .هـ١٤٠٣ ,طبع قم ,»جامع الرواة« ),هـ ١١٠١(حممد بن عيل الغروي احلائري  ,األردبييل .٨١
املعروف » منهج املقال يف حتقيق أحوال الرجال« ),هـ ١٠٢١(املريزا حممد  ,األسرتآبادي .٨٢

  .هـ١٣٠٦ ,طهران طبع ,بالرجال الكبري
 ١١هـ [١٣٧٩ ,طهران ,»قاموس الرجال« ),هـ ١٤القرن (الشيخ حممد تقي  ,التسرتي .٨٣

 .جملدًا]
 ,»نقد الرجال« ?),هـ ١٠٣١أو  ١٠١٥(آقا مري مصطفى بن احلسني احلسيني  ,التفريش .٨٤

 .هـ١٣١٨ ,طهران
 .»يف الرجالاحلاوي « .),هـ١٠٢١(الشيخ عبد النبي بن سعد النجفي احلائري  ,اجلزائري .٨٥
 .»خالصة األقوال يف معرفة الرجال« ),هـ٧٢٦(العالمة احلسن بن يوسف بن املطهر ,احليل .٨٦
 .»اختيار معرفة الرجال« ),هـ٤٦٠(شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن  ,الطويس .٨٧
 .»الرجال« ),هـ٤٦٠(شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن  ,الطويس .٨٨
 .طبع كلكوتة» ستالفهر« ,شيخ الطائفة ,الطويس .٨٩
اختيار « ?),هـ٣٥٠حوايل سنة (أبو عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز الكيش  ,الكيش .٩٠

أو طبعة مؤسسة النرش يف  ,الطبعة القديمة يف كربالء ,»رجال الكيش«أو » معرفة الرجال
 .بتحقيق الدكتور حسن املصطفوي ,هـ١٣٤٨ ,جامعة مشهد/ إيران
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الطبعة  ,»تنقيح املقال يف أحوال الرجال« ),هـ١٣٥١أو  ١٣٥٠( الشيخ عبد اهللا ,املاَمَقاينّ  .٩١
 .جملدات] ٣[احلجرية القديمة 

 .»إتقان املقال يف أحوال الرجال« ,آية اهللا الشيخ ,حممد طه نجف .٩٢
 ,٥وط .طبع بمبئي ,»الرجال« ),هـ٤٠٥(الشيخ اجلليل أبو العباس أمحد بن عيل  ,النجايش .٩٣

 .هـ١٤١٦ ,بعة جلامعة املدرسنيمؤسسة النرش اإلسالمي التا :قم
 كتب التاريخ والسري والطبقات

الكامل يف « ),هـ٦٣٠− ٥٥٥(عز الدين أبو احلسن عيل بن حممد الشيباين  ,ابن األثري اجلزري .٩٤
 .ه١٣٠٢ ,القاهرة ,»التاريخ

ُأْسد « ),هـ٦٣٠ – ٥٥٥(عز الدين أبو احلسن عيل بن حممد الشيباين  ,ابن األثري اجلزري .٩٥
  .اسامعيليان ,قم ,»معرفة الصحابة الغابة يف

املنتظم يف تاريخ « ),هـ ٥٩٧(أبو الفـرج عبد الرمحن بن عّيل البغدادي احلنبيل  ,ابن اجلوزي .٩٦
 .»امللوك واألمم

 ,دار الكتب العلمية ,»تاريخ ابن خلدون« ),هـ٨٠٨(عبد الرمحن بن خلدون  ,ابن خلدون .٩٧
 .هـ١٤١٣ ,بريوت

وفيات األعيان « ),هـ٦٨١(الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر أبو العباس شمس  ,ابن خلكان .٩٨
دار  :بريوت ,إحسان عباس .د :حتقيق ),املعروف بتاريخ ابن خّلكان(» وأنباء أبناء الزمان

 .أجزاء] ٨[ .م١٩٧٨ ,الثقافة
 .»املناقب« ,ابن شهرآشوب املازندراين .٩٩
 ),هـ٣٣٨(و عبد امللك الفقيه أمحد بن حممد بن عبد الرب أب ,ابن عبد الرب القرطبي .١٠٠

 .»االستيعاب يف معرفة األصحاب«
  .»السرية النبوية« ),ه٢١٨أو  ٢١٣(عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي  ,ابن هشام .١٠١
تاريخ أيب « ),هـ٧٤٦(امللك املؤيد إسامعيل بن حممد بن قالوون بن أيب الفداء  ,أبو الفداء .١٠٢

  .»الفداء
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 ,»األغاين« ?),هـ٣٥٦أو  ٣٥٠(ني بن حمّمد األصفهاين عيل بن احلس ,أبو الفرج األصفهاين .١٠٣
 .م١٩٩٢ ,بريوت

كشف الغمة يف معرفة « ),هـ٦٩٣(أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح اإلربيل  ,اإلربيل .١٠٤
 .تربيز/ إيران.ط ,»‡األئمة 

  .هـ١٣٩٥ ,دار الكتب العربية ,بريوت ,»اإلمام الصادق واملذاهب األربعة« ,أسد حيدر .١٠٥
 ,املقاالت والفرق ),هـ٣٠١(سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف األشعري القمي  ,رياألشع .١٠٦

 .م١٩٦٣ ,طهران ,حممد جواد مشكور .صححه وعلق عليه د
  .»فتوح البلدان« ),هـ٢٧٩(أمحد بن حييى بن جابر البالذري  ,البالذري .١٠٧
قفي الكويف أبو اسحق إبراهيم بن حممد بن سعيد بن هالل املعروف بابن هالل الث ,الثقفي .١٠٨

 .طهران.ط ,»االستنفار والغارات«أو » الغارات« ),هـ٢٨٣(
 ),هـ٣٣١(أبو عبد اهللا  ,حممد بن عبدوس بن عبد اهللا الكويف اجلهشياري ,اجلهشياري .١٠٩

  .»تاريخ الوزراء«املعروف بـ » كتاب الوزراء والكتاب«
  .»تاريخ قم« ?),هـ ٤تويف يف القرن ( ,احلسن بن حممد بن احلسن القمي .١١٠
 ),هـ١٣١٣(العالمة السيد حممد باقر بن زين العابدين املوسوي اخلوانساري  ,اخلوانساري .١١١

 .»روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات«
 .»تاريخ اإلسالم« ),هـ ٧٤٨(احلافظ شمس الدين حممد بن أمحد  ,الذهبي .١١٢
والرشاد يف سبل اهلدى « ),هـ ٩٤٢(حممد بن يوسف الصاحلي الشامي  ,الصاحلي الشامي .١١٣

 .م١٩٩٣هـ/ ١٤١٤ ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,»سرية خري العباد
الوايف « ),هـ٧٦٤ − ٦٩٦(صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي  ,الصفدي .١١٤

 هـ١٤٢٠ ,دار الثقافة ,بريوت ,»بالوفيات
ل االحتجاج عىل أه« ?),هـ ٦القرن (أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب  ,الطربيس .١١٥

 .هـ١٣٨٦ ,طبع النجف ,»اللجاج
 .هـ١٣٥٧ ,القاهرة ,»تاريخ األمم وامللوك« ),هـ٣١٠(أبو جعفر حممد بن جرير  ,الطربي .١١٦
 .طهران ),بالفارسية(» خاندان نوبختي« ,عبَّاس إقبال آشتياين .١١٧
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 .طهران.ط ,»منتهى اآلمال« ),هـ١٣٥٩ − ١٢٩٤(الشيخ املحدث  ,عّباس القمي .١١٨
 .طهران.ط ,»نتهىتتمة امل« ,عّباس القمي .١١٩
 ,النجف األرشف ,٢ط» بشارة املصطفى لشيعة املرتىض« ),هـ٥٢٥(عامد الدين الطربي  .١٢٠

 .هـ١٣٨٣
ويسمى » جوامع احلكايات« ),هـ ٧القرن (حممد بن مجال الدين العويف اهلندي  ,العويف .١٢١

طبع  ,هـ٦٢٨صنفه مؤلفه للوزير نظام امللك سنة  ,بالفارسية» جامع احلكايات«أيضًا 
 .هولندا ,يدنل
ذخائر العقبى يف مناقب ذوي « ),هـ٦٩٤(حمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي الشيعي  .١٢٢

 .»القربى
دار  ,حتقيق حسن األمني ,»أعيان الشيعة« ),هـ١٣٩٠(آية اهللا السيد  ,حمسن األمني .١٢٣

 .جملدات من القطع الكبري] ١٠[ .هـ١٤٠٦بريوت  ,املعارف
 ,»مروج الذهب ومعادن اجلوهر« ),هـ٣٤٦( اهلذيل عيل بن احلسني بن عيل ,املسعودي .١٢٤

 .هـ١٣١٦ ,القاهرة
» ناسخ التواريخ« ),هـ١٢٩٧(حممد نقي خان ابن املستويف امللقب بلسان امللك  .١٢٥

 ).م١٩٦٦املوافق ( .هجري شميس١٣٣٦طبع  ,[بالفارسية]
ه صحح ,»فرق الشيعة«?),,هـ٣١٠و ٣٠٠تويف بني(أبو حممد احلسن بن موسى  ,النوبختي .١٢٦

 .هـ١٣٥٥النجف  :السيد حممد صادق آل بحر العلوم :وعلق عليه
  .»مغازي الواقدي« ),هـ٢٠٧(حممد بن عمر بن واقد الواقدي  ,الواقدي .١٢٧
 ٧٦٨(الشيخ العالمة أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن عيل اليمني املعروف باليافعي  ,اليافعي .١٢٨

  .»زمانمرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث ال« ),هـ
حتقيق عبد األمري  ,»تاريخ اليعقويب« ),هـ٢٩٢( ,أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر ,اليعقويب .١٢٩

 .م١٩٩٣بريوت  ,مؤّسسة األعلمي ,مهنّا
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 كتب اللغة 
النهاية يف غريب احلديث « ),هـ٦٠٦(أبو السعادات املبارك بن حمّمد اجلزري  ,ابن األثري .١٣٠

 .»واألثر
مجال الدين ابن منظور األنصاري  ,أبو الفضل ,عىلحممد بن مكرم بن  ,ابن منظور .١٣١

 .»لسان العرب« ),هـ٧١١ – ٦٣٠(الرويفعي األفريقي 
 .أكرب موسوعة لغوية للغة الفارسية ,»لغت نامه دهخدا« ,دهخدا .١٣٢
 ),هـ١٠٨٥ –٩٧٩(فخر الدين بن حممد بن عيل بن طريح الرماحي النجفي  ,الطرحيي .١٣٣

 .»جممع البحرين«
 ),هـ٨١٧ − ٧٢٩(د بن يعقوب بن حممد جمد الدين أبو طاهر الشريازي حمم ,الفريوزآبادي .١٣٤

 .»القاموس املحيط«
 

   
 


