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مقدمة

الحك�م الش�رعي المتعل�ق بخم�س أرباح المكاس�ب من 
البح�وث التي ت�م التعرض لها كثيًرا عند قدم�اء الفقهاء، ومازال 
يلق�ي بظالله على البحث الفقهي والفكري المعاصر في آن، لما 
يكتنفه من تس�اؤالت تتعلق بالصورة الخاصة له، فهل هل حكم 

شرعي دائمي، أم ضريبة وقتية.

لذلك رأيت أن أفرد لهذه المادة البحثية دراس�ة تركز على 
يته�ا وداللتها. راجًيا  األدل�ة المتداولة في المقام، ومس�توى حجِّ
من الله س�بحانه التوفيق والس�داد. وصلى الل�ه على محمد وآله 

والطاهرين.

فيصل عبد الله العوامي
القطيف

13-3-1437ه�
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مدخل البحث

ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى تفصياًل لموارد انطباق 
قاعدة الخمس في أرباح المكاسب، هذا نصه:

»ما يفضل عن مؤنة س�نته ومؤنة عياله من أرباح التجارات 
ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات واإلجارات حتى 
الخياط�ة والكتاب�ة والتج�ارة والصيد وحي�ازة المباحات وأجرة 
العبادات االس�تيجارية م�ن الحج والصوم والص�الة والزيارات 
وتعلي�م األطف�ال وغي�ر ذل�ك م�ن األعمال الت�ي لها أج�رة، بل 
األح�وط ثبوت�ه ف�ي مطلق الفائ�دة وإن ل�م تحصل باالكتس�اب 
كالهب�ة والهدي�ة والجائ�زة والم�ال الموصى به ونحوه�ا، بل ال 
يخل�و من قوة، نعم ال خمس ف�ي الميراث إال في الذي ملكه من 
حيث ال يحتسب فال يترك االحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد 
في بلد آخر لم يكن عالًما به فمات وكان هو الوارث له، وكذا ال 
يترك ف�ي حاصل الوقف الخاص بل وكذا في النذور، واألحوط 
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اس�تحباًبا ثبوت�ه في عوض الخلع والمه�ر ومطلق الميراث حتى 
المحتسب منه ونحو ذلك«)1).

مالحظات تشكيكية
كم�ا حص�ل بع�ض اإلختالف بي�ن الفقه�اء ف�ي تفاصيل 
وف�روع هذا الحكم اإلقتصادي، فقد حصل بش�كل نس�بي أيًضا 
ف�ي أصل الحكم من حيث الوجوب واإلباحة، إذ ثمة من توقف 
في القول بأصل الوجوب ال بلحاظ زمن الغيبة فقط كما هو رأي 
بعض، وإنما بلحاظ أصل وجوب الخمس في أرباح المكاس�ب 

بصفته حكًما شرعًيا دائميًّا كما هو ظاهر كلمات بعض آخر. 

العناص�ر  ببع�ض  التقدي�م  ينبغ�ي  البح�ث  مطل�ع  وف�ي 
والمالحظات التي يمكن أن ُيستَدل بها على القول بعدم وجوب 
الخمس في المقام باللحاظين على سبيل منع الخلو، حتى يكون 

المراد من تأسيس هذه القاعدة جلًيا.

املالحظة األوىل: 

عند تتبع كلمات الفقهاء حول هذا المطلب نجد أن بعضهم 
اعتبر الحكم اجماعًيا بينما اعتبره البعض مش�هوًرا، وذلك ينبيء 

عن وجود نسبة من االختالف.

)1) العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج4، ص275، مؤسسة النرش اإلسالمي 
التابعة جلامعة املدرسني بقم.
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فقد جاء في الغنية: »ويجب الخمس أيًضا في الفاضل عن 
مؤونة الحول على االقتصاد من كل مس�تفاد بتجارة أو زراعة أو 
صناع�ة أو غي�ر ذلك من وجوه االس�تفادة بأي وج�ه كان، بدليل 

االجماع المشار إليه وطريقة االحتياط«)1).

وج�اء في المنته�ى »الصن�ف الخامس: أرب�اح التجارات 
والزراع�ات والصنائ�ع وجمي�ع أن�واع االكتس�ابات وفواض�ل 
األقوات من الغالت والزراعات عن مؤونة الس�نة على االقتصاد 

ويجب فيها الخمس، وهو قول علمائنا أجمع«)2).

بينم�ا جاء في المعتبر »الرابع: أرب�اح التجارات والصنائع 
والزراع�ات وجميع االكتس�ابات ق�ال كثير م�ن األصحاب فيها 

الخمس بعد المؤونة«)3).

كما ج�اء ف�ي المختلف: »المش�هور بين علمائن�ا إيجاب 
الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات«)4).

فالتعبي�ر بكثي�ر م�ن األصح�اب أو المش�هور في�ه دالل�ة 
عل�ى وج�ود االخت�الف، ولذلك ف�إن إدعاء االجم�اع قد يكون 

)1) غنية النزوع، ابن زهرة احللبي، ص129، النارش: مؤسسة اإلمام الصادق.
)2) منتهى املطلب، العالمة احليل، ج1، ص520، طبعة حجرية.

)3) املعترب، املحقق احليل، ج2، ص623، مؤسسة سيد الشهداء – قم.
)4) خمتلف الشيعة، العالمة احليل، ج3، ص313، مؤسسة النرش اإلسالمي 

التابعة جلامعة املدرسني – قم.
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مخدوًش�ا، إال إذا كان الرأي اآلخ�ر القائل بعدم الوجوب مما ال 
يعتنى به لبعض األسباب العلمية، وسنأتي على ذلك.

املالحظة الثانية: 

التصري�ح من قبل بعض الفقهاء بما ظاهره عدم الوجوب، 
كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

فقد قال األول: »وقد قيل: الخمس في األموال كلها حتى 
عل�ى الخياط والنجار وغلة الدار والبس�تان والصانع في كس�ب 

يده ألن ذلك إفادة من الله وغنيمة«)1).

وقال الثاني: »فأما ما استفيد من ميراث أو كّد بدن أو صلة أخ أو 
رب�ح تجارة أو نحو ذلك فاألحوط إخراجه الختالف الرواية في ذلك، 

ولو لم يخرجه اإلنسان لم يكن كتارك الزكاة التي ال خالف فيها«)2).

فنس�بة األول ال�كالم إل�ى القي�ل، واعتبار الثاني المس�ألة 
احتياطية بسبب اختالف الروايات، وأنها ليست من الضروريات 
ما يعني أن تركها ال تترتب عليه اآلثار الشرعية المترتبة على ترك 
الزكاة، كل ذلك فيه إشارة إلى أن المسألة خالفية وغير محسومة 

على نحو اليقين. 

)1) منتهى املطلب، مصدر سابق، ج1، ص548.
)2) فتاوى ابن اجلنيد، إعداد االشتهاري، ص103، مؤسسة النرش اإلسالمي 

التابعة جلامعة املدرسني – قم.
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املالحظة الثالثة: 

�د عليه إال  م�ا قي�ل من أن هذا القس�م م�ن الخمس لم يؤكَّ
في العص�ور المتأخرة من حياة المعصومين A، بل يظهر من 
الرواي�ات عدم العمل به فعاًل إال في زمان الكاظم ومن بعده من 
األئم�ة الكرام -عليهم الس�الم جميًعا-. والس�ؤال هنا: لماذا لم 

د عليه قبل ذلك ولم ُيْعَمل به؟ يؤكَّ

وممن حّرر هذا االشكال الشيخ المنتظري حيث قال: »فال 
يخف�ى أن األخبار الدالة على ه�ذا الخمس مروية عن الصادقين 
وم�ن بعدهما م�ن األئم�ة A، بل أكثره�ا مروية ع�ن الجواد 
واله�ادي B من األئمة المتأخرين، وال تجد في صحاحنا وال 
صح�اح العامة حديًثا في هذا الباب مروًيا عن النبي K وأمير 
المؤمني�ن C، الله�م إال بعض العمومات الت�ي ربما يحتمل 
انطباقه�ا علي�ه، ول�م يضبط ف�ي التواري�خ أيًض�ا مطالبتهما لهذا 
الخم�س من أحد مع أنه ل�و كان ثابًتا ف�ي عصرهما كان مقتضى 
عم�وم االبتالء به نقل التواريخ له وكث�رة روايته بطرق الفريقين، 
ولي�س ه�ذا مم�ا يخالفه حكومات الج�ور حتى يظن ذلك س�بًبا 
الختفائه، كيف وهو كان يوجب مزيد بيت المال وتقوية الجهات 
المالي�ة، فلم صار هذا الحكم مهجوًرا عند العامة بحيث لم يفت 
به أحد منهم ولم يتعرض لثبوته أو أخذه أحد من المؤرخين وال 
يوجد في كتب علي C إلى عّماله اسم وال رسم منه مع عموم 
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االبتالء به!؟ فهذه معضلة قوية في هذه المسألة«)1).

ووق�ف عنده العدي�د من الفقهاء من بينهم الس�يد الخوئي 
في المستند)2)، والشيخ الفاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة)3) 
والشيخ مرتضى الحائري في كتاب الخمس)4)، وال شك أن لكل 
فقيه منهم إشارات ربما تكون إضافية في سياق تصوير اإلشكال، 

وسنأتي عليها جميًعا عند المناقشة.

املالحظة الرابعة: 

المعارض�ة بي�ن األخب�ار الظاه�رة ف�ي وج�وب الخم�س 
وأخب�ار التحلي�ل الظاهرة في عدم الوجوب، ول�ذا توقف الكثير 
م�ن الفقهاء عن�د أخب�ار التحليل وتع�ددت توجيهاته�م لها كما 

سنرى الحًقا.

وللتدلي�ل على ذلك يمكن التمثيل بخبرين متعارضين في 
المقام، وس�ندع التفصيل لما سيأتي الحًقا عند التحدث مفصاًل 

عن أخبار التحليل.

)1) كتاب اخلمس، الشيخ حسني املنتظري، ص149، انتشارات اسالمي – 
قم.

)2) موسوعة اإلمام اخلوئي، السيد أبو القاسم اخلوئي، ج25، ص197.
الشيخ حممد  الوسيلة اخلمس واألنفال،  )3) تفصيل الرشيعة يف رشح حترير 

الفاضل اللنكراين، ص109، مركز فقه األئمة االطهار.
)4) اخلمس، الشيخ مرتىض احلائري، ص13.



17 مدبل البدم   

ففي خبر محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي 
الحس�ن الرضا C فس�ألوه أن يجعلهم ف�ي حل من الخمس، 
فق�ال: »ما أمحل ه�ذا تمحضونا بالمودة بألس�نتكم وتزوون عنا 
حًق�ا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، ال نجعل ال نجعل ال 

نجعل ألحد منكم في حل«)1).

وف�ي خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله C قال: 
قل�ت ل�ه: إن لنا أم�وااًل من غالت وتج�ارات ونح�و ذلك، وقد 
علم�ت أن لك فيها حًقا، قال: »فلم أحللنا إًذا لش�يعنا إال لتطيب 
والدته�م، وكل م�ن وال�ى آبائي فهم في حل مما ف�ي أيديهم من 

حقنا فليبلغ الشاهد الغائب«)2).

املالحظة اخلامسة:

إجم�ال الن�ص القرآني، وه�و يعني عدم الوض�وح وعدم 
تمامية البيان في تشريع الحكم المتعلق بخمس أرباح المكاسب.

فم�ع أن خم�س أرباح المكاس�ب من االبت�الءات اليومية 
للمكلفي�ن، وليس كبقية موارد الخمس كالكنز والغوص التي ال 
يبتل�ى به�ا إال قلي�اًل، إال أن اآلي�ات القرآنية لم تصرح به بش�كل 
واض�ح، فغاي�ة ما اس�تدل ب�ه من الن�ص القرآن�ي اّدع�اء العموم 

)1) أصول الكايف، الكليني، ص330، مؤسسة األعلمي.
)2) هتذيب األحكام، الشيخ الطويس، ص683، طبعة مؤسسة األعلمي.
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المس�تفاد من قوله س�بحانه: }َغنِْمُتـْم ِمْن َشـْيٍء{)1)، مع العلم 
ب�أن التمس�ك بالعموم ال يصح بنحو مطل�ق وإن أمكن في بعض 
الموارد، ولذلك لم يتمس�ك بعم�وم آية التطهير من حيث المراد 
بأه�ل البيت A، وفي الق�رآن الكريم أش�باه ونظائر كثيرة لما 

نحن بصدده.

فمن ه�ذه المالحظات الخم�س، قد يقال بالتش�كيك في 
أص�ل ص�دور حكم يوج�ب الخمس ف�ي أرباح المكاس�ب، أو 

التشكيك في كونه حكًما شرعًيا دائمًيا.

)1) سورة األنفال آية 41



وقفة أولية
تقرير اإلجماع
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وقفة أولية: تقرير اإلجماع

ل�و نتأمل ف�ي المالحظات المذكورة نتوص�ل إلى أن عدم 
التطبي�ق ه�و أهم إش�كال يتول�د منه�ا، باإلضافة إل�ى التحليل، 
والثان�ي س�يأتي ال�كالم عنه، وأم�ا األول فإن ثب�وت التطبيق من 
عدم�ه ال يض�ر، إذ المعي�ار ثبوت أصل الحكم م�ن خالل األدلة 

الشرعية، وهي وافية في المقام كما سنرى.

وعليه فالبد من التأس�يس لألدلة الش�رعية بشكل مفصل، 
ولك�ن قبل ذل�ك ينبغي الوقوف عند ما قد ُيفه�مَّ من عبائر بعض 

العلماء أن الحكم ليس اجماعًيا.

في الحقيقة إن ما جاء في كالم المحقق الحلي حين صّرح 
ب�أن القائلي�ن بالوجوب ه�م األكثر، وم�ا جاء ف�ي كالم العالمة 
الحلي حين اعتبر القول بالوجوب هو القول المشهور، كل ذلك 
ناظ�ر فق�ط لما يظهر م�ن اختالف ف�ي عبارتي اب�ن الجنيد وابن 
اب�ي عقيل، ولم يثبت مخالف غيرهم�ا. لكن كالمهما غير ظاهر 
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بش�كل واضح في قولهما بالخ�الف، وذلك أن عبارة ابن الجنيد 
إنما يفهم منها:

1- الق�ول بالوج�وب وإن كان من ب�اب االحتياط، حيث 
قال »األحوط إخراجه«.

2- ترجيح�ه للروايات الظاه�رة في الوجوب عند التوفيق 
بينه�ا وبين رواي�ات التحليل، كما ه�و ظاهر عبارت�ه »فاألحوط 

إخراجه الختالف الرواية في ذلك«.

3- اعتب�ار ت�ارك الخمس ليس كتارك ال�زكاة، من جهة أن 
الدالل�ة في الزكاة ن�صٌّ صريح، بينما في الخم�س مجرد ظاهر، 
لكن ذلك ال يعني عدم ترجيح الوجوب، بل هو ترجيح للوجوب 
إال أن مرتبت�ه أخف من مرتبة الزكاة نظًرا الختالف الروايات في 

الخمس وعدم اختالفها في الزكاة، وهو ما ال ينكره الباقون.

وكذلك عبارة ابن أبي عقيل فإنها خالية من التصريح بنفي 
الوجوب، ألنه:

أول: اعتب�ر الوج�وب أح�د األق�وال ف�ي المس�ألة حيث 
ق�ال »قي�ل«، لكن�ه ف�ي مقابله ل�م يتب�نَّ رأًيا آخ�ر. ولذل�ك فهو 
لي�س صريًحا في الق�ول بعدم الوجوب حتى نع�د كالمه مخالًفا 

للمشهور للخدش في االجماع.

وثانًيـا: عندم�ا أش�ار إل�ى الق�ول بالوج�وب ذك�ر مدركه 
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العلم�ي بقوله: »ألن ذلك إف�اءة من الله وغنيم�ة«، ولم يعترض 
عليه بإشكال ما.

وبن�اًء عل�ى ذلك يمك�ن الق�ول بأن اب�ن أبي عقي�ل يميل 
إل�ى الق�ول بالوجوب، نظًرا لس�كوته ع�ن التعليق عل�ى الفتوى 
والمدرك، ال أن كالمه كاشف عن توقفه في المسألة كما احتمله 

بعض)1).

كم�ا أن ما اس�تغربه البع�ض)2) من عدم ذك�ر رأي ابن أبي 
عقي�ل بين فتاوى القديمين ربما ال يكون في محله، إذ اإلعراض 
ق�د ال يكون ع�ن غفلة وإنما لعدم اعتبار فت�واه مخالفة لما ذهب 

إليه بقية العلماء، والله العالم.

وأم�ا التبرير بعدم خدش كالم اب�ن الجنيد وابن أبي عقيل 
لالجماع، نظًرا إلعراض الفقهاء عن كالمهما في س�ائر الفتاوى 
واألبواب بس�بب قولهم�ا بالقي�اس)3)، فهو غير مهم ف�ي المقام 

)1) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، الشيخ جعفر السبحاين، ص267، 
ج10  النراقي،  الشيخ  الشيعة،  ومستند  قم.   – الصادق  اإلمام  مؤسسة 

ص9، مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث – قم.
)2) املصدر نفسه.

اعترب  حيث  اجلنيد  البن  بالنسبة  خصوًصا  اخلوئي  السيد  ذلك  إىل  أشار   (3(
اخلوئي،  اإلمام  موسوعة  انظر  غالًبا.  حنيفة  ايب  لفتاوى  مطابقة  فتاواه 
ج25، ص195. كام يستشعر ذلك من عبارة اجلواهر حيث اعترب خالفهام 

مما اليعتد به. اجلواهر، ج16، ص45.
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ألنه فرع التس�ليم بمعارضتهما للقول بالوجوب، ومادام قد ثبت 
خالف ذلك فال حاجة للتمسك بالتبرير المذكور.

أض�ف إلى ذلك إمكانية اإلش�كال في أص�ل المبنى، ألن 
مج�رد قولهم�ا بالقياس ال يقلل من القيم�ة العلمية لفتواهما، بل 
ل�و ثبتت لكان�ت مخالفة لالجم�اع فعاًل، خصوًصا أن االس�تناد 
فيه�ا إنم�ا كان إل�ى الروايات وليس إل�ى القياس، نع�م لو كانت 
مس�تندة إلى القياس وُمعِرضة عن الروايات صراحًة لصح القول 
بع�دم معارضتها لدعوى اإلجم�اع، ولكن األمر ليس كذلك، بل 
اإلستناد إلى الروايات صريح في كالمهما كما الحظنا قبل قليل.

ويمكن أن ُيؤيَّد االجماع المذكور في المقام بأمرين:

1- م�ا ذك�ره الجواهر نق�اًل عن البي�ان من دع�وى انعقاد 
االجماع على وجوب خمس األرباح في األزمنة الس�ابقة لزمان 
ابن الجنيد وابن أبي عقيل)1)، ويضاف إليه االجماع المحقق بعد 

زمانهما.

2- الس�يرة المتش�رعية المتصل�ة قطًع�ا بزم�ن المعص�وم 
 C حيث جرت س�يرة المتش�رعة من زم�ن المعصوم ،C
وال�ى هذا اليوم عل�ى العمل بهذا الحكم وه�و وجوب الخمس 

في أرباح المكاسب.

)1) جواهر الكالم، ج16، 31، دار احياء الرتاث العريب – بريوت.
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م�ع التأكيد على أن العم�ل بهذا الحكم لم يك�ن مبهًما أو 
حت�ى مردًدا في س�يرة الفقه�اء بين كون�ه حكًما سياس�ًيا وقتًيا أو 
ش�رعًيا دائمًي�ا، ب�ل كان صريًحا في كونه ش�رعًيا دائمًي�ا. فهذان 
األم�ران يعّززان من ق�وة االجماع، من خالل كش�فهما عن عدم 
وجود قيمة علمية تذكر لتوقف ابن الجنيد وابن أبي عقيل لو فيما 

لو قلنا بثبوته.

بن�اًء عل�ى ذل�ك يتض�ح لن�ا جلًي�ا ق�وة االجماع ف�ي هذه 
المسألة، وإن كان مدركًيا للعلم باستناد المجمعين قديًما وحديًثا 
إلى نصوص معلومة، ألن مدركّيته ال تخدش فيه بعد العلم بعدم 
وج�ود مخالف صريح، ولذلك ينبغي صرف النظر إلى الحديث 

عن النصوص القرآنية والروائية.





الفصل األول
الدليل من الكتاب
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الدليل من الكتاب

اآلي�ة األس�اس الت�ي دار البح�ث حوله�ا قول�ه تعال�ى: 
ُسوِل َولِِذي  َما َغنِْمُتْم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ للِه ُبُمَسـُه َولِلوَّ }َواْعَلُموا َأنَّ

اْلُةْوَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِيِن{)1). 

ومح�ل التس�اؤل هنا: ه�ل له�ذه اآلية ظهور ف�ي وجوب 
خمس أرباح المكاسب بغض النظر عن األخبار واإلجماع؟

أدلة النفي
ذه�ب جمهور أهل الس�نة إلى القول بانحص�ار المراد من 
اآلي�ة ف�ي غنائم الحرب)2)، وثم�ة من قال بذلك أيًض�ا من فقهاء 
ومفّس�ري الش�يعة، فقد قال الكاظمي: »ظاهر الغنيمة ما أخذت 
من دار الح�رب، ويؤيده اآليات الس�ابقة والالحقة، وعلى ذلك 

)1) االنفال: 41.
 – العلمية  الكتب  الرازي، ج15، ص132، دار  الفخر  الكبري،  التفسري   (2(

لبنان.
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حمله�ا أكثر المفس�رين، والظاهر م�ن أصحابنا أنه�م يحملونها 
عل�ى الفائ�دة مطلًقا، وإن ل�م يكن من دار الح�رب... والحق أن 
اس�تفادة ذلك من ظاهر اآلية بعيدة، بل الظاهر منها كون الغنيمة 
غنيمة دار الحرب، والخبر غير صحيح)1)، واألولى حمل الغنيمة 
في اآلية على ذلك وجعل الوجوب في غير الغنيمة من المواضع 
السبعة ثابًتا بدليل من خارج كاإلجماع إن كان أو األخبار، ويبقى 

ما عدا ذلك على األصل الدال على العدم«)2).

وق�د جاء ف�ي بعض نس�خ الكت�اب وفي هوام�ش بعضها 
تأيي�دات أخ�رى، ففيها: »وقد يؤيد ذلك قوله }ِمن َشـْيٍء{ فإنه 
يش�مل كل ما يقع عليه اسم الش�يء من كثير وقليل ما أمكن نقله 
كالثي�اب وال�دواب، وم�ا لم يك�ن كاألراض�ي والعق�ارات مما 
يصبح تملكه للمسلمين، وظاهر أن هذا اإلطالق يناسب المعنى 
الخ�اص ألن اكث�ر الفوائ�د يعتب�ر فيه�ا النص�اب أو الفضل بعد 
المؤن�ة. وكذا يؤيده كون س�ابقها والحقها في الحرب والجهاد، 

ونزولها في غنيمة دار الحرب إن صح، فتأمل«)3).

وقد يفهم ذلك أيًضا من عبارة الطبرس�ي في مجمع البيان 
حي�ث ق�ال في بحث�ه اللغ�وي المتعلق باآلي�ة: »الغنيم�ة ما أخذ 

)1) يعني خرب حكيم مؤذن بني عبس وسيأيت.
ج2،  الكاظمي،  اجلواد  الفاضل  األحكام،  آيات  إىل  األفهام  مسالك   (2(

ص76، املكتبة املرتضوية، 1365ه� . ش.
)3) املصدر نفسه، ص81.
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م�ن أم�وال أهل الحرب م�ن الكفار بقت�ال«)1)، ثم ق�ال في بحثه 
التفس�يري: »وق�ال أصحابن�ا أن الخم�س واج�ب ف�ي كل فائدة 
تحصل لإلنس�ان من المكاس�ب وأرباح التج�ارات وفي الكنوز 
والمع�ادن والغ�وص وغي�ر ذل�ك مم�ا هو مذك�ور ف�ي الكتب، 
ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه اآلية فإن في عرف اللغة يطلق 

على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة«)2).

كما صرح بذلك المق�دس االردبيلي في بحثه حول آيات 
األحكام قال: »والذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون اآلية فهي تدل 
عل�ى وجوبه ف�ي غنائم دار الحرب مما يصدق عليه ش�يء، وأي 
ش�يء كان منقوالً وغير منقول، قال في الكش�اف: »حتى الخيط 
والمخيط«، فإن المتبادر من الغنيمة هنا هي ذلك ويؤيده تفس�ير 
المفسرين به، وكون ما قبل اآلية وما بعدها في الحرب مثل )يوم 
الفرق�ان( أي يوم حصل الف�رق بين الحق والباطل فيه، بأن غلب 

الحق عليه، و)يوم التقى الجمعان( المسلمون والكفار«)3).

وبذل�ك أيضًا قال صاحب المدارك والفاضل الخراس�اني 

)1) جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس، ج4، ص672، دار احياء الرتاث 
العريب، الطبعة األوىل.

)2) املصدر نفسه، ص673.
ص280،  االردبييل،  املحقق  القرآن،  أحكام  براهني  يف  البيان  زبدة   (3(

انتشارات مؤمنني – قم.
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ف�ي الذخي�رة)1)، حيث جاء ف�ي عبارة األول: »أما اآلية الش�ريفة 
ف�ألن المتبادر م�ن الغنيمة الواقع�ة فيها غنيم�ة دار الحرب، كما 
يدل عليه س�وق اآليات السابقة والالحقة، فال يمكن التجّوز بها 

في غيره إال مع قيام الداللة عليه«)2).

كما ج�اء في عبارة الثاني »احتج الموجب�ون بقوله تعالى: 
ُسوِل...{،  َما َغنِْمُتم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ لِّلِه ُبُمَسـُه َولِلوَّ }َواْعَلُموْا َأنَّ
وفي�ه نظ�ر ألن الغنيم�ة ال يش�مل االرب�اح لغ�ة وعرًف�ا، على أن 
المتبادر من الغنيمة الواقعة في اآلية غنيمة دار الحرب، كما يدل 

عليه سوق اآليات السابقة والالحقة«)3).

ه�ذا وقد نس�ب إل�ى الش�هيد الص�در دليل آخ�ر ملخصه 
احتم�ال احتف�اف اآلي�ة بقرين�ة تصرفه�ا إل�ى المعن�ى األخص 
للغنيم�ة وإن كان اللف�ظ عاًم�ا، بتقري�ب أن القرين�ة المحتملة لو 
كان�ت منفصلة فال أثر لها النعقاد الظهور قباًل، وكذلك لو كانت 
متصلة س�واء كانت لفظية أو لبية غي�ر ارتكازية، ألن عدم ذكرها 
ش�اهد على عدمه�ا، أما لو كان�ت ارتكازية فع�دم ذكرها ال يدل 

)1) احلدائق النارضة، الشيخ يوسف البحراين، ج12، ص319، دار األضواء 
الرابعة 1430ه�. – بريوت، الطبعة 

)2) مدارك األحكام، السيد حممد العاميل، ج5، ص382، مؤسسة آل البيت 
الحياء الرتاث – قم.

القديمة،  الطبعة  ص480،  ج1،  السبزواري،  املحقق  املعاد،  ذخرية   (3(
مؤسسة آل البيت A، الحياء الرتاث.
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على عدمها إذ إن الس�كوت عنها قد يكون لشدة وضوحها، وقد 
يدعى ذلك بالنسبة لآلية هنا نظًرا ألن المرتكز عند المسلمين في 

زمن صدور النص غنيمة دار الحرب.

اللفظي�ة واللبي�ة  بالنس�بة للقرين�ة  ب�ل ق�د يج�ري ذل�ك 
المتصلتين وإن لم تكن األخيرة ارتكازية، إذ إن س�كوت الراوي 
ق�د يعود لوجود باعث عرف�ي، والباعث هنا نق�ل النص القرآني 
إذ ل�م يكن م�ن المتعارف ذك�ر القرائن عن�د نقل اآلي�ة القرآنية، 
بل ع�ادة ال تنقل تحّرزًا من طرو التحري�ف على القرآن، ولذلك 
يك�ون احتمال القرينة مقبوالً، وهو يجع�ل اآلية مجملة من هذه 

الجهة فال يمكن االستدالل بها على المعنى األعم للغنيمة.

فتلخ�ص م�ن كل ذل�ك أن أدل�ة القائلين بانحص�ار ظهور 
اآلية في غنائم دار الحرب هي:

1- ظهور اآلية في غنيمة دار الحرب، وكونه المتبادر.
2- السياق، نظًرا لكون اآليات السابقة والالحقة تتحدث 

عن الحرب والقتال.
3- نزول اآلية في غنيمة دار الحرب.

4- الغنيم�ة لغة غنيم�ة دار الحرب، بل الغنيمة ال تش�مل 
األرباح لغة وعرًفا.

5- تفس�ير المفس�رين للغنيمة بغنيمة دار الحرب، كما هو 
مالح�ظ في مجم�ع البيان للطبرس�ي والتبيان للش�يخ 
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ري السنة. الطوسي، وبه قال عامة مفسِّ
�رة للغنيمة في اآلية بمطلق  6- ع�دم صحة األخبار المفسِّ

الفائدة.
7- تناسب قوله سبحانه: }ِمْن َشْيٍء{ مع المعنى الخاص 
وه�و غنيم�ة دار الح�رب، ألن أكثر الفوائ�د يعتبر فيها 

النصاب أو الفضل بعد المؤونة.
8- االجمال الناشيء من احتمال القرينة.

أدلة اإلثبات
لك�ن مش�هور فقهاء الش�يعة قال�وا بظهور اآلي�ة في مطلق 
الفائ�دة أما مس�تقاًل أو بالواس�طة، أي منهم من ق�ال بأنها بذاتها 
ظاه�رة ف�ي ذلك ب�ال معونة م�ن األخب�ار، بينما ق�ال بعض آخر 
بالظه�ور بمعون�ة األخبار. ولذلك نج�د البعض م�ن الفقهاء لم 
يتوقف عند البحث عن اآلية بش�كل خ�اص، كما في الحدائق)1) 
والجواهر)2) والش�يخ مرتض�ى الحائري)3) والمحق�ق الداماد)4) 
وغيره�م، حيث اكتفى جملة منهم بإس�ناد الظهور إلى الروايات 
�ة، ف�ي حي�ن انطل�ق آخ�رون مباش�رة إل�ى البح�ث في  المنضمَّ

)1) احلدائق النارضة، مصدر سابق، ج12، ص295 و319.
)2) جواهر الكالم، مصدر سابق، ج16، ص31.

)3) اخلمس، مصدر سابق، ص144.
)4) كتاب اخلمس، املحقق الداماد، ص163، دار اإلرساء للنرش – قم.
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الروايات من غير توقف عند اآلية.

وأما من أشار إلى خصوص اآلية فاستدل بها بوجوه:

1- ليس في العرف واللغة شاهد على االختصاص بغنائم 
دار الحرب، كما نص عليه الش�يخ مرتض�ى الحائري)1)، بل أكد 
الس�يد الخوئي ب�أن أحًدا لم يتوهم اختصاصها ب�دار الحرب)2). 
وه�و كالم يقاب�ل مدعى البعض بك�ون المعنى اللغ�وي للغنيمة 

منحصر في غنيمة دار الحرب كما سبق بيانه.

وهذا الكالم يراد منه انكار وجود أي تعريف لغوي يحصر 
الغنيمة في المعنى الخاص، ويضيف إلى ذلك عدم وجوده حتى 

عند العرف، فالمتعارف خالفه.

2- ان الغنيم�ة وإن كان�ت ف�ي االصط�الح الفقه�ي تعني 
الغنائ�م الحربي�ة)3)، إال أنه�ا في اللغ�ة تعني مطل�ق الفائدة، كما 
صرح بذلك الش�يرازي)4) والس�بحاني)5) والخوئ�ي)6) وغيرهم، 
بل وفي القرآن واألحاديث الشريفة كما هو مّدعى السبحاني)7).

)1) اخلمس، الشيخ مرتىض احلائري، ص144.
)2) موسوعة اإلمام اخلوئي، ج25 ص196.

)3) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، مصدر سابق، ص19.
)4) الفقه، السيد الشريازي، ج33، ص6.

)5) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ص19.
)6) موسوعة اإلمام اخلوئي، مصدر سابق، ج25، ص196.

)7) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية، ص21.
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فق�د صّرح بع�ض أهل اللغة بذلك، حي�ث جاء في مجمع 
البحري�ن الغنيم�ة ف�ي األص�ل ه�ي الفائ�دة المكتس�بة)1)، وفي 
المقايي�س: »غن�م أص�ل صحي�ح واح�د يدل عل�ى إفادة ش�يء 
ل�م يمل�ك من قبل ث�م يختص بما أخ�ذ من مال المش�ركين«)2)، 
وف�ي القام�وس: »والغنم – بالضم – الفوز بالش�يء بال مش�قة، 
وأغنمه كذا تغنيًما َنَقله إياه واغتنمه وتغنّمه: عده غنيمة«)3)، وفي 
المفردات »والغنم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور 

به من جهة العدو وغيرهم«)4). 

وبناء عليه صّرح الس�يد الخوئي بأن غن�م بالصيغة الواردة 
ترادف ربح واستفاد وما شاكل ذلك، فتعم مطلق الفائدة)5).

َها الَِّذلَن آَمنُوْا  وأما ما جاء في القرآن فقوله س�بحانه: }َلا َألُّ
اَلَم  إَِذا َضَوْبُتْم فِي َسبِيِل الّلِه َفَتَبيَّنُوْا َولَ َ:ُةوُلوْا لَِمْن َأْلَةى إَِلْيُكُم السَّ
ْنَيا َفِعنَد الّلِه َمَغانُِم َكثِيَوٌة{)6). َلْسَت ُمْؤِمنًا َ:ْبَتُغوَن َعَوَض اْلَدَياِة الدُّ

بتقريب أن المراد بالغنائم الغنائم األخروية بدليل مقارنتها 

)1) جممع البحرين، الشيخ الطرحيي، ج3، ص333.
)2) معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس زكريا، ج4، ص397، 

مكتبة اإلعالم اإلسالمي.
)3) قاموس اللغة، مادة »غنم«.

)4) مفردات غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ص366، دفرت نرش الكتاب.
)5) موسوعة اإلمام اخلوئي، ج25، 196

)6) النساء: 94.
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بع�رض الحي�اة الدني�ا، وبالتال�ي فالمغن�م ال يخت�ص بغنائم دار 
الح�رب وإنم�ا بكل فائ�دة وإن كانت في اآلخ�رة، وال يخفى أن 

غنائم اآلخرة ال عالقة لها بالحرب)1).

كما أن األحاديث اس�تعملت الغنيمة في أكثر من مورد في 
عموم الفوائد، فقد روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله K: »إذا أعطيتم الزكاة فال تنسوا ثوابها أن تقولوا: )اللهم 

اجعلها مغنًما وال تجعلها مغرًما(«)2).

وفي مسند أحمد عن النبي K: »وغنيمة مجالس الذكر 
الجنة«)3).

»غن�م   K النب�ي  ع�ن  رمض�ان  ش�هر  وص�ف  وف�ي 
للمؤمن«)4).

وواض�ح أن ه�ذه االس�تعماالت ال عالق�ة له�ا بغنائم دار 
الحرب، وإنما بمطلق ما يس�تفيده اإلنس�ان س�واء بالنسبة لألجر 

والثواب أو غيره.

3- اطالق الخطاب في بعض اآليات الس�ابقة لهذه اآلية، 

)1) اخلمس يف الرشعية اإلسالمية الغراء، ص21.
الفكر  دار  ص573،  ج1،  القزويني،  يزيد  بن  حممد  ماجة،  ابن  سنن   (2(

للطباعة والنرش.
)3) مسند امحد، اإلمام امحد بن حنبل، ج2، ص177، دار صادر – بريوت.

)4) املصدر نفسه، ص374.
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َما َأْمَواُلُكْم َوَأْولَُدُكْم فِْتنٌَق{)1)،  حيث قال س�بحانه: }َواْعَلُموْا َأنَّ
َها الَِّذلَن آَمنُـوْا َإن َ:تَُّةوْا الّلـَه َلْجَعل لَُّكْم  وقول�ه عز وجل: }لِـا َألُّ
ُفْوَجانـًا{)2)، ف�إن الخط�اب ف�ي هذه اآلي�ات عام يش�مل جميع 

المؤمنين وليس خاًصا بالمقاتلين)3).

4- وإن كان�ت اآلي�ات الس�ابقة والالحق�ة لآلي�ة تتعل�ق 
ص الوارد)4) ولو قيل بالتخصيص  بالقتال، إال أن المورد ال يخصِّ

هنا لوجب تخصيص اآلية بغنائم غزوة بدر فقط)5).

5- إذا كانت هيئة َغنَِم عامة كانت هيئة غنيمة كذلك، إذ ال 
داللة في هيئة فعيلة على اإلختصاص)6).

6- إن التعبير بالش�يء في قوله سبحانه }ِمْن َشْيٍء{ يشير 
إلى التعميم، وإن الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الش�يء 
م�ن الربح وإن كان يس�يًرا ج�ًدا كالدرهم، وذلك ال يتناس�ب مع 

غنائم الحرب)7) حيث تكون الغنائم كبيرة عادة.

وأما ما أش�كل به الكاظمي الذي سبق بيانه من أن وجوب 

)1) األنفال: 28.

)2) األنفال: 29.
)3) موسوعة اإلمام اخلوئي، ج25، ص196.

)4) املصدر نفسه.
)5) كتاب اخلمس، الشيخ املنتظري، مصدر سابق، ص9.

)6) موسوعة اإلمام اخلوئي، ج25، ص197.
)7) املصدر نفسه، ص196.
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الخمس في كل فائدة حتى اليسيرة ال يتناسب مع القول باشتراط 
النص�اب في الكن�ز والمعدن والغ�وص والفضل بع�د المؤونة، 
فأج�اب عليه الفاضل الس�يوري ب�أن اللف�ظ وإن اقتضى العموم 

لكن البيان من األئمة A خصصه وحصره)1).

َد كلُّ ذلك)2) بما اعترف به القرطبي في تفس�يره بأن  وقد أيِّ
الغنيمة تش�مل جمي�ع الفوائد بقول�ه: »الغنيمة في اللغ�ة ما يناله 
الرج�ل أو الجماع�ة بس�عي«)3)، ثم قال: »وال تقتض�ي اللغة هذا 
التخص�ص«)4)، وإن التزم في النهاية بالتخصيص نظًرا ألن عرف 

الشرع قّيد اللفظ بغنائم دار الحرب)5).

7- احتف�اف اآلي�ة باآلي�ات الس�ابقة والالحقة ال يش�كل 
قرين�ًة كافي�ًة تدلل عل�ى الغنيم�ة بالمعنى األخص، لع�دم احراز 
كونه�ا نازل�ًة كذل�ك، إذ لعلها نزل�ْت عام�ًة وأثناء جم�ع القرآن 
وترتيب�ه وقعْت في هذا المكان، كما حص�ل آليات أخرى، وهو 

)1) كنز العرفان يف فقه القرآن، مجال الدين بن املقداد بن عبد اهلل السيوري، 
ج1 ص249، مؤسسة أهل البيت- بريوت، 1987م.

الرشيعة  يف  واخلمس  ص196،  ج25،  اخلوئي،  اإلمام  موسوعة  أنظر   (2(
للفاضل  واالنفال  واخلمس  ص268،  للسبحاين،  الغراء  اإلسالمية 

اللنكراين، ص108.
)3) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج8، ص3، دار الكتب العلمية.

)4) املصدر نفسه.

)5) املصدر نفسه.
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مّدعى الشيخ البروجردي النجفي)1).

8- ما جاء في اآلية نفسها من قوله سبحانه: }َلْوَم اْلُإْوَجاِن 
َلـْوَم اْلَتَةى اْلَجْمَعاِن{ ال ش�هادة فيه عل�ى المعنى األخص لعدم 

ظهوره في ذلك)2).

9- ما أفاده الش�يخ المنتظري بقول�ه: »إن الغنم ال يصدق 
عل�ى كل ما يظفر به اإلنس�ان وإن كان بتبديل ماله به بال حصول 
رب�ح وفائ�دة، ف�ال محال�ة يعتب�ر ف�ي صدق�ه خصوصي�ة، ولعل 
الخصوصي�ة التي ُأش�ِرَبْت ف�ي معناه هو ع�دم الترّق�ب والتوّقع 
مس�تقيًما، فه�و عب�ارة عّما ظف�ر به اإلنس�ان بال توق�ع لحصوله 

بة. وتصّد مستقيم لتحصيله، وبعبارة النعمة غير المترقَّ

فم�ا يتصدى اإلنس�ان لتحصيل�ه في الحرب مس�تقيًما هو 
خ�ذالن الع�دو والغلبة علي�ه ال اغتنام األم�وال، وكذلك الكنوز 
والمع�ادن وما يحصل بالغ�وص نَِعٌم غير مرتقبة بحس�ب العادة 
ق�د تحص�ل وق�د ال تحص�ل، وم�ا يتص�دى اإلنس�ان لتحصيله 
بحس�ب الع�ادة ف�ي مكاس�به وِحَرفِه اليومي�ة هو إم�رار المعاش 
ورفع الحوائ�ج اليومية، فالزائد على ذلك نعم�ة غير مرتقبة«)3). 

 – النجفي، ص16، دار اهلادي  الشيخ عيل الربوجردي  )1) كتاب اخلمس، 
بريوت.

)2) املصدر نفسه.
)3) كتاب اخلمس، الشيخ املنتظري، مصدر سابق، ص8.
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له�ذا فالغنيمة تش�مل كل نعمة غير مرتقبة، وغنيم�ة دار الحرب 
م�ن مصاديقها وكذلك الزائد على المؤونة من أرباح المكاس�ب 

وغير ذلك.

10- الُغنْ�م ُيعَرف من مالحظة ضده وه�و الُغْرم، كما هو 
المش�هور في األلسن »من له الغنم فعليه الغرم«)1)، ومادام الغرم 
يشمل س�ائر الخس�ائر س�واء كانت في الحرب وفي غيرها، فإن 

ضده وهو الغنم ينبغي أن يشمل سائر الفوائد واألرباح.

وبالتال�ي فإن الغنيمة والمغنم من مش�تقات الغنم، وحيث 
لم يختص هو بغنيمة دار الحرب فكذلك هما، وكثرة االستعمال 
لهم�ا في غنائم دار الحرب لو ُس�ّلم بحيث صارت�ا حقيقة عرفية 

فإن ذلك ال يوجب هجر معناهما اللغوي)2).

ولو ُس�لِّم أيًضا ظهورهما في غنائم دار الحرب، فإن ذلك 
ال يوج�ب ظه�ور الفعل الماض�ي في ذلك، والمذك�ور في اآلية 

الفعل ال لفظ الغنيمة والمغنم)3).

11- ورود لفظ الُغنْم باش�تقاقاته ف�ي القرآن بمعنى غنائم 
الح�رب ال يوجب صرف هذه اآلية مح�ل البحث إلى غنيمة دار 

)1) املصدر نفسه، ص9.
)2) املصدر نفسه.
)3) املصدر نفسه.
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ُإوَن إَِذا انَطَلْةُتْم إَِلى  الحرب)1)، فقوله س�بحانه: }َسـَيُةوُل اْلُمَخلَّ
ُه  َمَغانِـَم لَِتْأُبُذوَها َذُروَنا َنتَّبِْعُكْم{)2)، وقوله تعالى: }َوَعَدُكُم اللَّ
َمَغانِـَم َكثِيَوًة َ:ْأُبُذوَنَها{)3)، وآيات أخرى أيًضا، ال يدل إال على 
اختص�اص هذه اآليات بغنائ�م دار الحرب، إذ م�ن معاني الغنم 
غنائ�م دار الحرب وال مانع من اس�تخدام اللف�ظ في خصوصها 
في بعض الموارد، لكن ذلك ال يوجب اختصاص اللفظ بها، بل 
يبق�ى اللفظ على عمومه ويمكن اس�تعماله ف�ي موارد أخرى في 

المعنى العام كما هو الحال في اآلية محل البحث.

ه�ذه عمدة الوج�وه التي أس�ُتِدلَّ به�ا على ك�ون اآلية في 
نفس�ها ظاهرة في مطلق الفوائد واألرباح، وس�يأتي المناقشة في 

جميع ذلك.

)1) املصدر نفسه ص10.
)2) األنفال: 69.

)3) الفتح: 20.
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مناقشة أدلة النفي

إن ادعاء ظهور اآلية في غنيمة دار الحرب وكونها المتبادر 
من الغنيمة مص�ادرٌة، وذلك لوجود ادعاء بخالفه حيث اس�تدل 
القائلون بش�مول اآلية لعموم األرباح والفوائد بالظهور والتبادر 

أيًضا كما مّر علينا.

كم�ا أن ه�ذا االدع�اء ليس دلياًل مس�تقاًل، وإنما ه�و مبنّي 
عل�ى مقدم�ات وهي األدلة الس�تة األخرى المذكورة س�لًفا عند 
اس�تعراض أدلة المانعين، أي بناء عل�ى هذه المقدمات تم ادعاء 
الظه�ور والتب�ادر ولواله�ا لم�ا كان هن�اك مج�ال لذل�ك. لكن 
ه�ذه المقدمات هي في نفس�ها محل نظ�ر وقابلة للمناقش�ة كما 

سنالحظ، لهذا ال يبقى مجال الدعاء الظهور وال التبادر.

الدليل األول
الق�ول بأن س�بب نزول اآلية غزوة بدر غي�ر ثابت، حتى أن 
القائل به ذكره متردًدا كما هو ظاهر عبارة الكاظمي المتقدمة حيث 
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ق�ال: »ونزوله�ا في غنيم�ة دار الحرب إن ص�ح«. واألقرب فعاًل 
ع�دم نزول اآلية في ب�در كما هو ظاهر الروايات ل�دى الفريقين، 
فالقرطب�ي ف�ي تفس�يره بعد أن ذكر س�بب نزول اآلي�ة األولى من 
ُسوِل{  سورة األنفال: }َلْسَأُلوَنَك َعِن األَنَإاِل ُجِل األَنَإاُل لِّلِه َوالوَّ
وأنه كان في بدر حيث اختلف المسلمون في كيفية التوزيع، قال: 
َما َغنِْمُتم ِمْن َشـْيٍء{، كما أنه ذكر عن أبي  ث�م نزلت }َواْعَلُموْا َأنَّ
عبيد أنها ناس�خة لآلي�ة األولى، باعتبار أن اآلي�ة األولى اعتبرت 
األنف�ال لل�ه س�بحانه وللنب�ي K فق�ط، بينم�ا اآلي�ة األخرى 
اعتبرت الحق شاماًل لله سبحانه والنبي K وذوي القربى )ع( 
 K واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأضاف أيًضا بأن النبي
لم يخمس غنائم بدر)1)، بينما اآلية تتكلم عن الخمس، وكل ذلك 

فيه إشارة واضحة إلى أنها لم تنزل في بدر.

وأما ما ورد عن الباقر C قال: »الغس�ل في س�بعة عشر 
موطنًا، ليلة س�بعة وعش�رين من ش�هر رمضان وهي ليلة }اْلَتَةى 
اْلَجْمَعاِن{ ليلة بدر«)2)، فإن غاية ما يثبته أن المقصود بيوم التقاء 
الجمعي�ن ي�وم بدر، وال يثب�ت أن اآلية نزلت في ب�در، وذلك أن 
اآلي�ة لم تق�ل واعلم�وا أنما غنمت�م ي�وم التقى الجمع�ان، حتى 
نس�تفيد من ذلك وجوب تخميس غنائ�م يوم بدر، وإنما اعتبرت 

)1) اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج8، ص4 وص8.
)2) تفسري نور الثقلني، احلويزي، ج3، ص50، مؤسسة التاريخ العريب.
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وجوب الخمس مبنًيا على أساس�ين أولهما اإليمان بالله والثاني 
اإليمان بما أنزل على الرسول K يوم بدر، فبعد قوله سبحانه: 
َما َغنِْمُتم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ لِّلِه ُبُمَسُه{ قال جلت قدرته:  }َواْعَلُموْا َأنَّ
}إِن ُكنُتْم آَمنُتـْم بِالّلِه َوَما َأنَزْلنَا َعَلى َعْبِدَنا َلْوَم اْلُإْوَجاِن َلْوَم اْلَتَةى 
اْلَجْمَعـاِن{، وليس في ذلك أي إش�عار بن�زول اآلية في بدر، بل 
في�ه إش�عار بأنها نزلت بعد ب�در، ولهذا كان االرج�اع فيها لذلك 
الي�وم، ولو كانت اآلي�ة نازلة في ب�در وتتعلق بالغنائم لخمس�ها 

النبي K وهو لم يفعل كما ذكر القرطبي وغيره.

الدليل الثاين
ل�و س�لمنا بدليلّي�ة الس�ياق ف�ي المق�ام، إال أن المورد ال 
يخص�ص ال�وارد، والعب�رة بعموم اللف�ظ، كم�ا أن مالحظة بقية 
األدلة والمؤيدات التي يس�تفاد منها إلثب�ات المعنى األعم تقلل 

من أثر السياق كما سيتضح ذلك الحًقا.

الدليل الثالث
م�ا ذكر م�ن أن الغنيمة في اللغة بمعن�ى غنيمة دار الحرب 
غي�ر تام، ألن الكثير من اللغويين المعتمدين صّرحوا بأن الغنيمة 

تعني مطلق الفائدة كما مّر علينا.

وأم�ا القول بأن الغنيمة ال تش�مل األرباح لغة وعرًفا، فغير 
ت�ام أيًضا، أما لغًة ف�ألن األصل اللغوي للغنيمة هو مطلق الفائدة 
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وهو شامل لألرباح، وأما عرًفا فلو سلمنا بأن االستعمال العرفي 
للغنيم�ة ال يش�مل األرب�اح، لكن ذل�ك ال يوج�ب هجر األصل 
اللغ�وي كما أش�ار إليه قب�ل قليل الش�يخ المنتظري وه�و دقيق. 
هذا مع إننا ال نس�لم بكون األرباح غير مش�مولة عند العرف في 

استعمالهم للفظ الغنيمة، بل األمر عكس ذلك تماًما.

وكذلك تفس�ير المفس�رين لآلية بغنيم�ة دار الحرب، فإن 
تصريحه�م بغنيم�ة دار الح�رب ال ينف�ي م�ا ع�داه، أي أنه�م لم 
ينف�وا المعن�ى الع�ام وإنم�ا صرح�وا بالمعنى الخ�اص فقط، بل 
إن الطبرس�ي ذك�ر في تفس�يره لآلية ما ذه�ب اليه فقهاء الش�يعة 
ح  م�ن القول بالمعنى العام واس�تدل عليه أيًضا م�ن دون أن يصرِّ
بمعارضت�ه له، والقرطبي صرح بأن المعنى اللغوي يفيد العموم، 
وق�د مر علين�ا كل ذلك. ومع ذلك فإن تفس�ير بعض المفس�رين 
لآلي�ة بالمعنى الخاص إنما يدلل على وج�ود قول به فقط، وفي 
مقابل�ه أق�وال أخ�رى مخالفة له أق�وى وأكثر ش�هرة، أضف إلى 
ذل�ك أن المفس�ر ع�ادة ال يبحث في س�عة معنى اآلي�ة وأبعادها 

الفقهية وإنما يكتفي بكشف ظاهرها.

الدليل الرابع

القول بعدم صحة األخبار المفسرة لآلية بمطلق الفائدة ال 
يمنع من التمس�ك بالمعنى العام، ألن ادعاء شمول اآلية للمعنى 
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العام ال يس�تند لألخبار عند كثيرين وإن استند اليها بعض، وإنما 
يستند إلى األدلة األحد عشر التي مّر ذكرها.

ث�م إن ضعف رواية حكيم مؤذن بني عبس ال يكفي في رد 
األخبار لسببين:

أرب�اح  لخم�س   A المتأخري�ن  االئم�ة  أخ�ذ  إن   -1
المكاس�ب وإن ل�م يك�ن صريًح�ا ف�ي كون معن�ى اآلية ش�اماًل 
لألرب�اح، إال أن اإلش�عار فيه ق�وي، وذلك للمطابق�ة التامة بين 
أق�وال وأفع�ال األئم�ة A ف�ي خم�س األرباح مع م�ا نصت 
 C علي�ه رواي�ة حكيم، فرواي�ة حكيم تقول عن أب�ي عبد الله
َما َغنِْمُتم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ لِّلِه ُبُمَسـُه  ق�ال: قلت ل�ه: }َواْعَلُمـوْا َأنَّ
ُسـوِل{ ق�ال: ه�ي والله الفائ�دة يوًما بي�وم إال أن أبي جعل  َولِلوَّ
ش�يعتنا من ذل�ك في حّل ليزك�وا«)1). في حين تق�ول مثاًل موثقة 
سماعة قال: سألت أبا الحسن C عن الخمس فقال: »في كل 
م�ا أفاء الناس من قليل أو كثي�ر«)2). وهذا مما يؤيد القول باعتبار 
رواية حكيم، ولعله لهذا لم يعتن الكثير من العلماء ممن يهتمون 

بأسانيد األخبار بضعف سندها واستدلوا بها فعاًل.

2- إن المعن�ى ال�ذي ج�اءت ب�ه رواي�ة حكي�م نطقت به 
صحيح�ة علي بن مهزي�ار، وصحة الثانية كاٍف ف�ي التدليل على 

)1) وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج6، ص381، دار احياء الرتاث العريب.
)2) املصدر نفسه، ص350.
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ٌز العتب�ار األولى، حيث ج�اء في الثاني�ة عن أبي  المعن�ى ومع�زِّ
جعف�ر الجواد C: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في 
َما َغنِْمُتم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ لِّلِه  كل ع�ام قال الله تعالى: }َواْعَلُموْا َأنَّ
ُسـوِل{، فالغنائم والفوايد يرحمك الله فهي الغنيمة  ُبُمَسُه َولِلوَّ
يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من اإلنسان لإلنسان...)1).

الدليل اخلامس
م�ا ذهب إليه الكاظمي - من أن قوله تعالى }ِمْن َشـْيٍء{ 
ال يتناسب مع القول بعموم الفائدة، باعتبار أن ذلك يعني وجوب 
الخم�س ف�ي كل فائدة بما يش�مل المؤونة وما ل�م يبلغ النصاب 
فيم�ا وجب فيه بلوغ النصاب وهو خالف الفرض- ال يس�تقيم، 
لما ذكره بعض األعالم كالفاضل الس�يوري من أن البيان الصادر 
م�ن األئمة A خص�ص هذا العم�وم، بل األصح ك�ون }ِمْن 
َشْيٍء{ من الدالئل على المعنى العام للغنيمة كما أشرنا إليه عند 
اس�تعراض كالم الس�يد الخوئي، حيث اعتبر قوله سبحانه }ِمْن 

َشْيٍء{ متناسًبا مع المعنى العام ال الخاص.

م�ع مالحظ�ة أن ما أف�اده الس�يد الخوئي من المناس�بة مع 
مطل�ق الفائدة وعدم التناس�ب م�ع غنائم دار الح�رب فيه تأمل، 
فه�و يتناس�ب مع مطلق الفائدة كما يتناس�ب م�ع غنائم الحرب، 

)1) املصدر نفسه، ص349.
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إذ إن األخيرة قد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة أيًضا كالس�كين 
والدجاج�ة، ل�ذا فاألصح القول ب�أن }ِمْن َشـْيٍء{ تفيد العموم 
فقط، وأما متعلقه فال تفيده }ِمْن َشْيٍء{، وإنما يستفاد من عموم 

مفهوم الغنيمة في قوله سبحانه }َغنِْمُتم{. 

الدليل السادس

ما نسب إلى الشهيد الصدر مجرد احتمال غير ناجز، سواء 
كان�ت القرين�ة منفصل�ة أو متصلة لفظي�ة أو لبية، ولو س�لمنا بأن 
المتصل�ة اللبية االرتكازية تفيد، لك�ن ذلك فرع ثبوتها على نحو 
القطع، وأما مجرد االحتمال فال أثر له، ألن األصل عدم القرينة، 
واالحتم�ال مجرد ظ�ن ال يغني من الحق ش�يًئا، ولو عملنا بمثل 
ه�ذه االحتماالت لما أمكن التمس�ك بجميع العمومات القرآنية 
ل�ورود االحتمال بالنس�بة لكثي�ر منها، أضف إلى ذلك أن س�يرة 
أه�ل البيت A - وهم أهل اللس�ان- في أخذ خمس األرباح 
بالطريق�ة التي س�بق بيانها مؤيِّد قوي على نف�ي أو ال أقل ضعف 

هذا االحتمال.

ل مانًعا عن التمس�ك  له�ذا ف�إن مجرد االحتم�ال ال يش�كِّ
بالعم�وم، وبالتالي ال حاجة للتكلف بم�ا أجاب به بعض تالمذة 
الشهيد الصدر على هذا اإلشكال، ألن إجابته محل مناقشة أيًضا 

وال داعي للتعرض لها. 



مخس أرباح املكاسب   50

وبه�ذا تكون جمي�ع المقدمات غير تامة، ف�ال يبقى مجال 
الدع�اء الظه�ور أو التبادر، ما يعن�ي أن داللة اآلي�ة على المعنى 

الخاص للغنيمة غير ظاهرة.
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مناقشة أدلة اإلثبات

إن عمدة ما اس�تدل به المثبتون العموم المستفاد من اللفظ 
}َغنِْمُتـم{ اس�تناًدا إلى كالم أه�ل اللغة، وهو دلي�ل كاٍف ما لم 

تكن هناك قرائن تصرفه إلى المعنى الخاص. 

فأكث�ر اللغويي�ن يظه�ر م�ن كالمه�م إرادة المعن�ى العام، 
وم�ع ذل�ك فإن ما اّدعاه المثبتون من عدم وجود ش�اهد في اللغة 
والعرف على المعنى الخاص غير دقيق، إذ قد مّر علينا تعريفات 
ص اللفظ ف�ي غنائم دار الحرب فق�ط كما صّرح به  لغوي�ة ُتخصِّ
الطبرس�ي، وأما عدم وجود شاهد في العرف فإن كان المراد منه 
ع�دم االس�تعمال أص�اًل في المعن�ى الخاص –بغ�ض النظر عن 
االس�تعمال أيًض�ا في المعن�ى العام– فغير صحي�ح، ألن العرف 
يس�تخدم لف�ظ الغنيمة في غنيم�ة دار الحرب كما يس�تخدمه في 
المعن�ى األعم كما هو ثابت لكل أح�د، وإن كان المراد من عدم 
وجود ش�اهد أن العرف ال يس�تخدم لفظ الغنيم�ة إال في المعنى 
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الخاص وال يس�تخدمها أصاًل في المعنى العام، فهو كالم متين، 
ألن الع�رف يس�تعمل هذا اللفظ ف�ي المعنيين ويش�ير إليهما من 

خالل القرائن.

الس�بحاني م�ن أن  الش�يخ  إلي�ه  وهك�ذا ف�إن م�ا ذه�ب 
االس�تعماالت في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة إنما تكون 
في المعنى األعم، مردود بما أش�ار إليه الش�يخ المنتظري من أن 
ف�ي الق�رآن أيًضا آيات كثيرة اس�تعملت فيها الغنيم�ة في المعنى 
الخاص، وهذا ما يمكن اثباته أيًضا في األحاديث الش�ريفة، ومع 
ذل�ك يمكن الق�ول هنا بأن الق�رآن الكريم واألحاديث الش�ريفة 
اس�تعملت اللفظ في المعنيين، فتارة في المعنى الخاص وأخرى 
ف�ي المعن�ى العام، ويمكن اس�تفادة أحدهما م�ن القرينة، وذلك 
دلي�ل عل�ى اس�تعمال اللفظ ف�ي المعن�ى األعم وه�و كاٍف بهذا 

المقدار.

وأما ما أش�ار إليه الس�يد الخوئي من اط�الق الخطاب في 
بعض اآليات السابقة الشامل لعامة المؤمنين المقاتلين وغيرهم، 
د به فض�اًل عن أن يك�ون دلياًل، وذل�ك للفاصل الطويل  ف�ال ُيَؤيَّ
بين تلك اآليات واآلية محل البحث، ولو كان األمر كذلك لكان 

األولى األخذ باآليات األقرب وهي متعلقة بالقتال.

ويكفينا ع�ن تكّلف مثل ه�ذه المؤيِّدات التمس�ُك بعموم 
اللف�ظ وكون المورد ال يخص�ص الوارد، لكن ليس بالمس�توى 



53 مناجاق أدلق اةثبام   

ال�ذي اّدع�اه الش�يخ المنتظري حين ق�ال بأن الق�ول بتخصيص 
الم�ورد لل�وارد في ه�ذا المقام يل�زم منه تخصيص اآلي�ة بغنائم 
غ�زوة بدر، وذلك ألن المورد المّدعى في اآلية – كما هو الحال 
في اآليات السابقة والالحقة– مورد القتال وليس خصوص غزوة 
ب�در، ولهذا فالتخصيص على القول به يصرف معنى الغنيمة إلى 
غنيم�ة دار الح�رب عموًم�ا ال خص�وص غنيمة ب�در، ومع ذلك 

فالقول بالتخصيص غير صحيح كما ذكرنا وجهه سلًفا.

وبناء عليه أيًضا فإن التمسك بعموم اللفظ يغنينا عن تكلف 
ما اّدعاه البروجردي النجفي في س�ياق مناقشته إلشكالية السياق 
التي تمس�ك بها المانعون، حيث ادعى عدم إمكانية إحراز نزول 
اآلي�ة ف�ي موضعها الحالي، إذ قد تكون نزلت في مناس�بة أخرى 

ولكنها وضعت في هذا الموضع عند الجمع والتأليف. 

ف�ال يخف�ى أن ه�ذا الرأي ف�ي غاي�ة التكلف وه�و مجرد 
احتمال بال قرينة وال شاهد، مع أنه حاصل فعاًل في آيات أخرى، 
ولكن األصل خالفه، وما لم يكن شاهد يلزم التمسك باألصل.

به�ذا فالمع�ّول على العموم المس�تفاد من الُغنْم المس�تند 
إل�ى كلم�ات اللغويين، وما يقال في الغنم يقال في بقية مش�تقاته 
كالغنيم�ة والمغنم، كما ذكره الش�يخ المنتظري، وهو متين لعدم 
وج�ود خصوصية ينفرد بها لفظ الغنم دون بقية المش�تقات، كما 

ال شاهد من اللغة على الخصوصية.
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وله�ذا يبق�ى المعنى اللغ�وي على حاله حت�ى على فرض 
كثرة اس�تعماله من قبل العرف في المعنى الخاص بحيث أصبح 
حقيقة عرفية، ألن تعارف االستعمال في المعنى الخاص ال يلزم 
منه هجران المعنى اللغوي كما س�بق البيان. ومع ذلك ال نس�لم 
بتع�ارف االس�تعمال ف�ي المعنى الخ�اص وإن كان�ت له حصة، 
ويكفينا المشهور على األلسن »من له الغنم فعليه الغرم«، وعموم 
اللفظ هنا يعرف من استعماله بإزاء ضده الدال على عموم الغرم 

من الخسائر كما أشير إليه سلًفا.

وأما التفريق بين الفعل واللفظ بالكيفية التي ذكرها الشيخ 
المنتظري، بادعاء أن لفظ الغنيمة لو ُس�لِّمْت داللته على المعنى 
الخ�اص، ف�إن ذلك ال يعن�ي داللة الفعل )غنمت�م( عليه، ألن ما 
يدل عليه اللفظ ليس من الضرورة داللة الفعل عليه، إذ قد يكون 
للفع�ل خصوصيات، إن هذا التفريق غي�ر صحيح إذ ال فرق بين 
المص�در ومش�تقاته في المعنى م�ن ناحية الس�عة والضيق، وهو 

مقتضى األصل إال إذا كان شاهد على خالفه.

من جميع ما مضى يتبين بأن الدليل الذي يمكن الركون إليه 
في المق�ام عموم اللفظ الذي دلت عليه كلم�ات اللغويين، وهو 
يفيد ب�أن الغنيمة تعني مطلق الفوائد واألرباح، وأما الخصوصية 
الت�ي ذكرها الش�يخ المنتظ�ري والس�بحاني)1) من ك�ون الغنيمة 

)1) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ص20.
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المقص�ودة في اللغ�ة إنما هي الفوائ�د غير المرتقب�ة والمتوقعة، 
فغير تامة.

ألن قي�د غي�ر الترق�ب والتوق�ع ل�م ي�رد في ن�ص كلمات 
اللغويي�ن كم�ا هو واضح لم�ن نظر فيها، وإنما هو مس�تنَبط لعله 
من خصوصية )بغير مشقة( المنصوص عليها في كلماتهم أو من 
غيرها، وليس فيها هذه الظالل، بل قيد غير المش�قة ليس الزًما، 
وإنما ذكر لعله من باب الغالب، مع أنه ليس غالًبا أيًضا، والمعّول 
عل�ى التعريف�ات العام�ة التي ل�م تذكر فيه�ا ه�ذه الخصوصية، 
ألنه�ا ل�و كانت الزم�ة وداخلة في مفه�وم اللفظ لوج�ب ذكرها 
عن�د الجمي�ع، وحيث ل�م تذكر عند كب�ار اللغويي�ن كالمقاييس 
والمفردات فإنها غير داخلة في المفهوم على نحو الش�رط، وقد 

ُيَجاء بها للتأكيد ال الحصر.
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استخالص

بن�اًء عل�ى ما تم من مناقش�ة ألدلة النف�ي واإلثبات، يمكن 
لن�ا االلت�زام فقط بكون لف�ظ الغنيمة عاًما ش�اماًل لجميع الفوائد 
واألرباح استناًدا إلى كلمات اللغويين، من غير تخصيص ال بغير 
 A المترق�ب وال بغير المش�قة، ويؤيد ذلك س�يرة أهل البيت
س�ون جميع الفوائ�د كانت مرتقبة أو  وفقهائهم، حيث إنهم يخمِّ

مع شرط المشقة أو لم تكن.

فعم�وم اللفظ ه�و الدليل الوحيد الدال على ش�مول اآلية 
لمطل�ق الفوائد واألرباح، ومع ذلك يصعب القول بالظهور التام 
لآلي�ة في المعنى األع�م للغنيمة بنحو مس�تقل أي بال معونة من 
األخب�ار، وذلك أن االس�تدالل بالس�ياق عل�ى المعنى األخص 
عل�ى درجة من القوة، وقد يورث ش�بهة في الق�ول بالعموم، أي 
أن اللفظ في نفس�ه عام لكن السياق يمكن أن يصرفه عن عمومه 
إلى خصوص غنائم دار الحرب، وهو أمر غير مس�تغرب، إال أن 
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مْت القول بالمعنى األعم، ولوالها لكان من الصعب  األخبار دعَّ
التمسك به.

والمقص�ود باألخب�ار لي�س خبر حكي�م م�ؤذن بني عبس 
لوح�ده، حت�ى يق�ال بأن�ه ضعي�ف، وإنم�ا أيًضا صحيح�ة علي 
ب�ن مهزي�ار المتقدمة وس�يرة أه�ل البيت A ف�ي أخذ خمس 

األرباح، وقد مّر علينا تفصيله.

فاألصح أن اآلية ليس لها ظهور مس�تقل في المعنى األعم 
وإنما بواسطة األخبار، وستأتي مناقشة ذلك أيًضا.



الفصل الثاني
رة لآلية األخبار المفسِّ
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رة لآلية األخبار المفسِّ

تقسيمات األخبار

َما  تبي�ن لنا في الفصل األول ب�أن قوله تعالى: }َواْعَلُموا َأنَّ
َغنِْمُتْم ِمْن َشـْيٍء{ ليس فيه ظهور مستقل لعموم الغنيمة الشامل 
ينا واآلية  لغنيم�ة دار الحرب ومطلق األرباح والفوائ�د، إذ لو ُخلِّ
فق�ط لكان م�ن الصعب الج�زم بداللة اآلي�ة على المعن�ى العام 
للغنيمة، ومع ذلك فهي لها ظهور في المعنى العام ولكن بمعونة 
األخبار، ولهذا لزم صرف النظر لمناقش�ة هذا اإلّدعاء من خالل 

التأمل في تلك األخبار.

وحتى تكون تغطيتنا للبحث في األخبار تامة ينبغي تقسيمه 
إلى قسمين:

1- األخبار المتعلق�ة بداللة اآلية على عموم الفائدة اثباتًا 
ونفيًا.
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2- األخب�ار التي تدلل على وجوب خمس األرباح بغض 
النظر عن اآلي�ة، ومع ذلك يكون له أثر في فهم المراد 

الجدي في اآلية المباركة.

ف�ي ه�ذا الفص�ل س�نقتصر عل�ى الحدي�ث ع�ن األخبار 
�رة لآلي�ة فقط، وأم�ا األخبار من القس�م الثاني فس�ندعها  المفسِّ

للفصل التالي.

ينحل القسم األول من األخبار إلى فرعين:

أ- الروايات الظاهرة في المعنى األعم.
ب- الروايات الظاهرة في المعنى األخص.
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الفرع األول من األخبار

يتضمن هذا الفرع روايات خمس تم االستدالل فيها باآلية 
المباركة في سياق التأكيد على المعنى األعم للغنيمة وأنها تعني 

مطلق الفائدة.

الرواية األوىل: 
وهي أهم الروايات في المقام خصوصًا مع صحة سندها، 
فق�د رواه�ا الش�يخ الطوس�ي بإس�ناده ع�ن محم�د بن الحس�ن 
الصف�ار، فالصفار ثقة وطريق الش�يخ إليه صحيح، عن أحمد بن 
محم�د وعب�د الله بن محمد، وهما ابنا عيس�ى االش�عري القمي 

وكل منهما ثقة، جميًعا عن علي بن مهزيار الثقة الجليل، قال: 

»كت�ب إليه أبو جعف�ر C: وقرأت أنا كتابه إليه في طريق 
مكة قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين 
فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوًفا من االنتشار، 
وسأفس�ر لك بعضه إن ش�اء الل�ه: إن موالي أس�أل الله صالحهم 
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أو بعضه�م قص�روا فيما يج�ب عليهم؛ فعلمت ذل�ك فأحببت أن 
ُأطهره�م وأزكيهم بما فعلت من أمر الخم�س في عامي هذا، قال 
يِهْم بَِها َوَصلِّ  ُوُهْم َوُ:َزكِّ الل�ه تعالى: }ُبْذ ِمْن َأْمَوالِِهـْم َصَدَجًق ُ:َطهِّ
ُه َسِميٌع َعلِيٌم)103( َأَلْم َلْعَلُموا  َعَلْيِهْم إِنَّ َصالَ:َك َسـَكٌن َلُهْم َواللَّ
َه ُهَو  َدَجـاِم َوَأنَّ اللَّ ـَه ُهـَو َلْةَبُل التَّْوَبَق َعـْن ِعَباِدِه َوَلْأُبـُذ الصَّ َأنَّ اللَّ
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسـوُلُه  ِحيُم)104( َوُجْل اْعَمُلوا َفَسـَيَوى اللَّ اُا الوَّ التَّوَّ
ـَهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم بَِما ُكنُتْم  وَن إَِلى َعالِِم اْلَغْيِب َوالاَّ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَسـُتَودُّ
َ:ْعَمُلـوَن{ ولم أوج�ب عليهم ذلك في كل عام وال أوجب عليهم 
إال ال�زكاة التي فرضها الله عليهم، وإنم�ا أوجبت عليهم الخمس 
في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم 
أوج�ب ذلك عليهم في متاع وال آنية وال دواب وال خدم وال ربح 
ربح�ه في تجارة ال ضيعة إال في ضيعة سأفس�ر ل�ك أمرها تخفيًفا 
من�ي ع�ن موالي ومنًّا مني عليه�م لما يغتال الس�لطان من أموالهم 
ولم�ا ينوبه�م في ذاتهم، فأم�ا الغنائم والفوايد فه�ي واجبة عليهم 
ِه  َما َغنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ لِلَّ في كل عام قال الله تعالى: }َواْعَلُموا َأنَّ
بِيِل  ُسـوِل َولِِذي اْلُةْوَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِيِن َواْبِن السَّ ُبُمَسـُه َولِلوَّ
ِه َوَمـا َأنَزْلنَا َعَلى َعْبِدَنـا َلْوَم اْلُإْوَجاِن َلـْوَم اْلَتَةى  إِْن ُكنُتـْم آَمنُْتـْم بِاللَّ
ُه َعَلى ُكلِّ َشـْيٍء َجِدلـٌو{ فالغنايم والفوايد يرحمك  اْلَجْمَعـاِن َواللَّ
الل�ه فهي الغنيم�ة يغنمها الم�رء، والفائ�دة يفيده�ا، والجائزة من 
اإلنس�ان لإلنس�ان التي لها خطر، والميراث الذي ال يحتس�ب من 
غير أب وال ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ 
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وال يع�رف ل�ه صاح�ب، وما صار إل�ى موالي من أم�وال الخرمية 
الفس�قة فقد علم�ت أن أمواالً عظامًا صارت إل�ى قوم من موالي، 
فمن كان عنده ش�يء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيًا 
بعيد الش�قة فليتعم�د إليصاله ولو بعد حين، ف�إن نية المؤمن خير 
م�ن عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغالت في كل عام فهو 
نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته 

ال تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس وال غير ذلك«)1).

ووجه االس�تدالل به�ا ما جاء فيه�ا من االستش�هاد باآلية 
المبارك�ة على وج�وب الخمس في عم�وم الفائ�دة، وذلك عند 
قوله C: »فأما الغنائم والفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام 
ِه ُبُمَسُه{.  َما َغنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ لِلَّ قال الله تعالى: }َواْعَلُموا َأنَّ
فالغنائم والفوايد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة 
يفيده�ا...«. فاإلم�ام C ع�ّرف الغنيمة في اآلي�ة بما هو أعم 
م�ن غنيمة دار الحرب الش�امل للفوائد والجائ�زة والميراث غير 
المحتس�ب ومجه�ول المالك وغي�ر ذلك، ولهذا تك�ون الرواية 
دالة على إرادة عموم األرباح والفوائد من قوله سبحانه )غنمتم(.

إال أن جمًعا من المحققين من متأخري المتأخرين أشكلوا 
عل�ى العم�ل به�ذه الرواي�ة بع�دة إش�كاالت بالرغم م�ن صحة 

)1) هتذيب األحكام، الشيخ الطويس، ج4 ص141، دار الكتب اإلسالمية- 
طهران، الطبعة الرابعة 1365ه�.ش.
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س�ندها، فقد استش�كل الشيخ حس�ن صاحب المعالم في منتقى 
الجمان بأربعة اش�كاالت وأجاب عليها، بينما أش�كل ابن عمته 
الس�يد محمد العامل�ي صاحب المدارك بثالثة اش�كاالت التقى 
فيه�ا مع األول في اش�كالين وانفرد في واح�د، ولم يجب عليها 

إنما اعتبر الرواية بسببها متروكة.

وال بد من اس�تعراض هذه االشكاالت والنظر فيها، ألنها 
ل�و تمت فلن يس�عنا االس�تدالل به�ذه الرواية في المق�ام، أما لو 

أمكن اإلجابة عليها فسيكون االستدالل بها في محّله. 

إشكاالت صاحب املدارك:
ق�ال صاحب المدارك في تعليقه على الرواية: »وأما رواية 
علي بن مهزيار فهي معتبرة السند لكنها متروكة الظاهر، من حيث 
اقتضائه�ا وج�وب الخم�س فيما ح�ال عليه الحول م�ن الذهب 
والفضة، ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث 
ممن ال يحتس�ب والمال الذي ال يع�رف صاحبه وما يحل تناوله 
م�ن مال الع�دو في اس�م الغنائم، فيك�ون مص�رف الخمس فيها 
مص�رف خم�س الغنائم، وأما مصرف الس�هم المذك�ور في آخر 
الرواي�ة وهو نصف الس�دس ف�ي الضياع والغ�الت فغير مذكور 
صريًحا، مع أنا ال نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائاًل«)1).

)1) مدارك األحكام، السيد حممد العاميل، ج5 ص383، مؤسسة آل البيت 
ألحياء الرتاث – قم، الطبعة األوىل 1410ه�.
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اشكاالت صاحب املنتقى:
ذكر صاحب منتقى الجمان أربعة اشكاالت وأجاب عليها 
حيث قال: »على ظاهر هذا الحديث عدة إش�كاالت ارتاب منها 
في�ه بع�ض الواقفين علي�ه، ونحن نذكره�ا مفصلة ث�م نحلها بما 

يزيل عنه االرتياب بعون الله سبحانه ومشيئته.

اةشكال األولت 
إن المعه�ود والمعروف من أح�وال األئمة A أنهم خزنة 
 K العلم وحفظة الش�رع يحكمون فيه بما اس�تودعهم الرس�ول
وأطلعه�م علي�ه، وأنه�م ال يغي�رون األح�كام بع�د انقط�اع الوحي 
وانسداد باب النسخ، فكيف يستقيم وله في هذا الحديث: »أوجبت 
في س�نتي ول�م أوجب ذلك عليهم في كل ع�ام«، إلى غير ذلك من 
العبارات الدالة على أنه C يحكم في هذا الحق بما شاء واختار؟

اةشكال الثاينت 
إن قول�ه: »وال أوج�ب عليه�م إال الزكاة الت�ي فرضها الله 
عليه�م« ينافيه قوله بعد ذلك: »فأم�ا الغنائم والفوائد فهي واجبة 

عليهم في كل عام«.

اةشكال الثالمت 
إن قوله: »وإنما أوجب عليهم الخمس في س�نتي هذه من 
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الذه�ب والفضة التي قد حال عليها الحول« خالف المعهود، إذ 
الح�ول يعتبر ف�ي وجوب الزكاة في الذه�ب والفضة ال الخمس 
وك�ذا قوله: »ولم أوجب ذلك عليهم في متاع وال آنية وال دواب 

وال خدم« فإن تعلق الخمس بهذه األشياء غير معروف.

اةشكال الوابعت 
إن الوج�ه ف�ي االقتصار على نصف الس�دس غي�ر ظاهر، 
بعدم�ا ُعِل�م من وج�وب الخمس ف�ي الضياع الت�ي يحصل منها 
المؤونة كما يستفاد من الخبر الذي قبل هذا)1) وغيره مما سيأتي.

إذا تق�رر ه�ذا فاعل�م أن اإلش�كال األول مبن�ي عل�ى م�ا 
اتفق�ت فيه كلمة المتأخرين من اس�تواء جميع أنواع الخمس في 
الص�رف، ونح�ن نطالبهم بدليل�ه ونضايقهم في بي�ان مأخذ هذه 
التس�وية، كيف وفي األخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم 
م�ا يؤذن بخالفها، بل ينادي باالختالف كالخبر الس�ابق عن أبي 
علي بن راش�د، ويعزى إلى جماع�ة من القدماء في هذا الباب ما 
يلي�ق أن يك�ون ناظًرا إلى ذلك، وفي خب�ر ال يخلو من جهالة في 

)1) يقصد ما رواه الشيخ الطويس بسنده عن عيل بن مهزيار قال: قال يل أبو 
عيل بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك 
ذلك، فقال يل بعضهم: وأي يشء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه به، فقال: جيب 
وضياعهم،  أمتعتهم  يف  فقال:  يشء؟  أي  يف  فقلت:  اخلمس،  عليهم 
والتاجر عليه والصانع بيده، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم. اإلستبصار، 

الشيخ الطويس، ج2 ص55، دار الكتب اإلسالمية- طهران.
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الطري�ق تصريح ب�ه أيًضا، فهو عاض�د للصحي�ح. والخبر يرويه 
الش�يخ، بإس�ناده عن س�عد ب�ن عبدالله، ع�ن أحمد ب�ن محمد، 
ع�ن عل�ي ب�ن مهزيار ق�ال: حدثن�ي محمد ب�ن علي بن ش�جاع 
النيس�ابوري أنه س�أل أبا الحس�ن الثالث C عن رجل أصاب 
من ضيعته)1) مائة كر، فأخذ منه العش�ر عش�رة أكرار، وذهب منه 
بس�بب عمارة الضيعة ثالث�ون كًرا وبقي في يده س�تون كًرا، ماذا 
ال�ذي يجب ل�ك من ذلك؟ وهل يجب ألصحاب�ه من ذلك عليه 
ش�يء؟ فوقع C: لي من�ه الخمس مما يفضل م�ن مؤونته)2). 
وإذا ق�ام احتمال االختالف فضاًل عن اتضاح س�بيله باختصاص 
بعض األن�واع باإلمام C فهذا الحديث مخرج عليه وش�اهد 
 C به. وإش�كال نسبة االيجاب فيه باالثبات والنفي إلى نفسه

مرتفع معه فإن له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذًا وتركًا.

وبهذا ينحل االشكال الرابع أيضًا فإنه في معنى األول، وإنما يتوجه 
الس�ؤال ع�ن وجه االقتص�ار على نصف الس�دس بتقدير عدم اس�تحقاقه 
C لل�كل، فأم�ا مع كون الجميع له فتعيين مق�دار ما يأخذ ويدع راجع 

إلى مشّيته وما يراه من المصلحة، فال مجال للسؤال عن وجهه.

وأما اإلشكال الثاني فمنشؤه نوع إجمال في الكالم اقتضاه 
تعلق�ه بأم�ر معه�ود بي�ن المخاطب وبين�ه C كما ي�دل عليه 

التهذيب واالستبصار )أصاب من ضيعته من احلنطة(. هتذيب  )1) يف نص 
األحكام، ج4 ص16. واإلستبصار، ج2 ص17.

)2) املصدر نفسه.
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قوله: »بما فعلت في عامي هذا« وس�وق الكالم يش�ير إلى البيان 
وينب�ه على أن الحصر ف�ي الزكاة إضافي مخت�ص بنحو الغالت 
ومنه يعل�م أن قوله: »والفوائد« ليس عل�ى عمومه بحيث يتناول 
الغالت ونحوها بل هو مقصور على ما سواها، ويقرب أن يكون 
قول�ه: »والجائ�زة« وما ُعطِف عليه إلى آخر هذا الكالم، تفس�يًرا 
للفائ�دة أو تنبيًها على نوعها وال ريب ف�ي مغايرته لنحو الغالت 
الت�ي ه�ي متعل�ق الحصر هن�اك. ثم إن في ه�ذه التفرق�ة بمعونة 
مالحظة االستش�هاد باآلي�ة وقوله بعد ذل�ك: »فليتعمد إليصاله 
ولو بعد حين« داللة واضحة على ما قلنا من اختالف حال أنواع 
الخمس، وأن خمس الغنائم ونحوها مما يستحقه أهل اآلية ليس 
لإلم�ام C أن يرفع في�ه ويضع على حد مال�ه في خمس نحو 

الغالت، وما ذاك إال لالختصاص هناك واالشتراك هنا.

وبق�ي ال�كالم على االش�كال الثالث ومحصله أن األش�ياء 
الت�ي عدده�ا C ف�ي إيجاب�ه للخمس ونفي�ه أراد به�ا ما يكون 
محصاًل مما يجب له فيه الخمس، فاقتصر في األخذ على ما حال 
علي�ه الح�ول من الذهب والفض�ة ألن ذلك أمارة االس�تغناء عنه، 
فلي�س في األخ�ذ منه ثقل على م�ن هو بيده، وت�رك التعرض لهم 
في بقية األشياء المعدودة طالًبا للتخفيف كما صرح C به«)1).

)1) منتقى اجلامن، الشيخ حسن صاحب املعامل، ج2، ص439، مؤسسة النرش 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني – قم، 1406ه�.
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مناجاق اةشكال األول للمنتةىت
وقد أجيب على اإلشكال األول المذكور في منتقى الجمان 
من قبل المستشِكل نفسه وهو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني كما 
ه�و مدّون في نص عبارته المذكورة س�لفًا، وملخصه اختصاص 
اإلم�ام C بخمس االرب�اح دون بقية م�وارد الخمس، بمعنى 
أن خم�س ارباح المكاس�ب حق لإلمام C فقط وال يش�اركه 
فيه�ا بقية المذكورين في اآلية كاليتيم والمس�كين وابن الس�بيل، 
وبالتالي فله الحق في األخذ أو االسقاط، وكان مستنده في ذلك 

روايتي أبي علي بن راشد والنيسابوري.

وقد اعت�رض عليه صاحب الحدائ�ق)1) كما اعترض على 
صاحب المدارك)2) لتوقفه في المسألة، نظرًا الختالف الروايات 

مها إلى طائفتين: في المقام والتي يمكن أن نقسِّ

الطائإق األوىلت الظاهوة يف البتصاص،وأمههات 
1- رواية محمد بن علي بن شجاع النيسابوري المتقدمة.

2- رواية أبي علي بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك 
وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم وأي ش�يء 

)1) احلدائق النارضة، الشيخ يوسف البحراين، ج12 ص359، دار األضواء- 
بريوت، الطبعة الثانية 1405ه�.

)2) املصدر نفسه ص378.
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حق�ه؟ فلم أدر م�ا أجيبه، فق�ال: يجب عليهم الخم�س، فقلت: 
ففي أي ش�يء؟ فقال: في أمتعتهم وضياعه�م، قال: التاجر عليه 

والصانع بيده، فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم)1).

بتقري�ب أن قول اإلم�ام C في رواية النيس�ابوري »لي 
من�ه الخمس مم�ا يفضل من مؤونت�ه« صريح ف�ي االختصاص، 
فالفاض�ل بع�د المؤونة متعلق بخم�س االرباح كما ه�و معلوم، 

وقوله »لي« تعني أنه له خاصة.

وه�و أيضًا ظاه�ر قوله في رواي�ة بن راش�د »يجب عليهم 
الخم�س«، الذي يعتب�ر تقريًرا لصحة ما جاء في كالم الراوي من 
أن الخم�س ح�ق لإلم�ام C، إضاف�ة لذكر الم�وارد المتعلقة 
بخم�س األرباح ال بغيرها، وهي االمتعة والضياع وأرباح التاجر 

والصانع بعد المؤونة.

الطائإق الثانيقت الظاهوة يف عدم البتصاص، وأمههات
1- رواي�ة أحم�د ب�ن محمد ق�ال: حدثنا بع�ض أصحابنا 
رف�ع الحديث ق�ال: الخمس من خمس�ة أش�ياء –إل�ى أن قال– 
فأما الخمس فيقس�م على س�تة أسهم، س�هم لله وسهم للرسول 
وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم ألبناء 

)1) هتذيب األحكام، الشيخ الطويس، ج4 ص123، دار الكتب اإلسالمية 
– طهران.
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الس�بيل، فالذي لله ولرس�ول الله K فرسول الله أحق به فهو 
ل�ه خاصة، والذي للرس�ول هو ل�ذي القربى والحج�ة في زمانه 
فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمس�اكين وأبناء الس�بيل 

من آل محمد A الذين ال تحل لهم الصدقة وال الزكاة..)1).

2- مرسلة حماد بن عيسى)2)، بالمضمون نفسه الوارد في 
رواية أحمد بن محمد.

3- ما رواه الس�يد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه 
من تفس�ير النعماني بإس�ناده عن علي C )3) بالمضمون نفسه 

أيًضا. 

وتقريب�ه أن اإلمام C إنما اختص بنصف الخمس فقط 
في كل ما يجب فيه الخمس، كما هو صريح الروايات الثالث.

التوفيق بني الطائإتني
قد وق�ع االختالف في كيفية التوفيق بي�ن هاتين الطائفتين 
من الروايات، فاستظهر البعض كما قد ُيفَهم من كلمات صاحب 

)1) املصدر نفسه، ج4 ص126.
)2) الكايف، حممد بن يعقوب الكليني، ج1 ص539، دار الكتب اإلسالمية 

– طهران.
البيت إلحياء  الشيعة، مصدر سابق، ج9 ص516، مؤسسة آل  )3) وسائل 

الرتاث – قم.
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المدارك)1) وصاحب منتقى الجمان)2)، أن الطائفة الثانية خارجة 
تخصًص�ا أو تخصيًص�ا ع�ن أرب�اح المكاس�ب، وذل�ك بحم�ل 
ل فيها بالنس�بة للغنائم، فمرس�لة حماد وإن  المجمل على المفصَّ
ورد فيها ذكر »الغنائم« من غير االش�ارة إل�ى غنائم دار الحرب، 
إال أن رواي�ة أحم�د ب�ن محمد ورواية تفس�ير النعمان�ي صّرحتا 
بذل�ك، فقد ج�اء في األول�ى »المغنم ال�ذي يقاتل علي�ه«، وفي 
الثانية »الغنائم التي يصيبها المس�لمون من المشركين«، وبالتالي 
فالم�راد من الغنائم ف�ي الطائفة الثانية غنائم دار الحرب ال مطلق 
الغنائ�م والفوائد. وقد صّرحت ه�ذه الطائفة بأن اإلمام C له 
حق النصف فقط ولش�ركائه في اآلية النصف اآلخر، هذا بالنسبة 
للم�وارد الخمس�ة الت�ي يجب فيه�ا الخمس المذك�ورة في هذه 

الطائفة وهي الغنائم والغوص والكنوز والمعادن والمالحة.

وأم�ا الطائف�ة األول�ى فه�ي أيًض�ا خارج�ة تخصًص�ا أو 
تخصيًص�ا ع�ن الموارد الخمس�ة المذك�ورة في الطائف�ة الثانية، 
ألنها متعلقة فقط بأرباح المكاس�ب كما مّر البيان. وبالجمع بين 
الطائفتي�ن يتضح أن اإلمام C يختص بأرباح المكاس�ب وال 

يشاركه غيره فيها، بينما يشاركه غيره في بقية موارد الخمس.

لك�ن هن�اك من قال بخالف ذل�ك حاماًل لف�ظ الغنيمة في 

)1) مدارك األحكام، مصدر سابق، ج5 ص399.
)2) منتقى اجلامن، مصدر سابق، ج2 ص439.
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الروايات على المعنى األعم الشامل ألرباح المكاسب وغيرها، 
كم�ا ص�ّرح به صاح�ب الحدائ�ق)1)، وِذْكُر خص�وص غنائم دار 
الح�رب في بعض الرواي�ات ال يعني صرف معن�ى الغنيمة إليها 
�ل، وإنما هي مج�رد أفراد  باّدع�اء حم�ل المجم�ل عل�ى المفصَّ
ومصادي�ق للمعنى العام الذي ثبت دالل�ة اآلية والروايات عليه، 
وبالتال�ي ال ف�رق بي�ن غنيم�ة دار الح�رب وأرب�اح المكاس�ب 

وغيرهما في اشتراك اإلمام C مع غيره فيها.

مةتىض اجلمع العويف
الظاه�ر أن ال�رأي الثان�ي ه�و األص�ح، وورود م�ا ظاه�ره 
االختصاص في الطائفة االولى كقوله C في رواية النيس�ابوري 
 C لي« وقول الراوي في رواية بن راشد »حقك« وتقرير اإلمام«
له، ال يفيد االختصاص بمعنى أنه حق لإلمام C فقط دون غيره، 
وإنم�ا ألن له حًق�ا فيه وهو النصف ال أنه حق�ه كاماًل، هذا من جهة 

ومن جهة أخرى ألنه القائم عليه بأجمعه بصفته إماًما وحاكًما.

ث�م إن صاحب الم�دارك قّوى توقف�ه بادعاء ضع�ف روايات 
الطائفة الثانية إلرس�الها)2)، واعترض عليه الحدائق بأن مرسلة حماد 
مجبورة بعمل األصحاب)3)، وأن صاحب المدارك يرفض الضعيف 

)1) احلدائق النارضة، مصدر سابق، ج12 ص378.
)2) مدارك األحكام، ج5 ص399.

)3) احلدائق النارضة، ج12، ص378.
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حينًا ويعمل به حينًا آخر فيما إذا كان مجبوًرا بعمل األصحاب)1).

وفي الحقيقة فإن روايات الطائفتين بأجمعها يمكن أن ُتْرَمى 
بالضعف، فالرواية األولى من الطائفة األولى يمكن تضعيفها بعدم 
توثيق محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، وكذلك الرواية الثانية 
فإن أبا علي بن راشد لم تثبت وثاقته، هذا باإلضافة إلى إضمارها، 
وهك�ذا الرواي�ة األولى من الطائفة الثانية فهي مرس�لة لعدم معرفة 
من روى عنه أحمد بن محمد، كما أنها مرفوعة ومضمرة، والرواية 
الثانية مرس�لة أيًض�ا لعدم معرفة م�ن روى عنه حماد، وأم�ا الثالثة 
ففيها من لم يوثق كأحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، وفيها من 

ح بكذبه كالحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. ُصرِّ

ومع ذلك يمكن القول بإمكانية تجاوز االش�كال السندي، إما 
للش�هرة العملي�ة، أو لورود بعض الرواة في تفس�ير علي ب�ن إبراهيم 
القمي، أو رواية بعض األجالء عن بعضهم، أو لوجود بعض المعاني 
الواردة في روايات الطائفتين في بعض الروايات الصحيحة األخرى.

بن�اء عل�ى ذل�ك يمكن غ�ض النظ�ر ع�ن الس�ند والقبول 
بالطائفتي�ن، مع ع�دم الحاجة إلى التوقف ف�ي الداللة كما اّدعى 
صاح�ب الم�دارك حيث قال »والمس�ألة قوية األش�كال«)2)، بل 

يمكن الجمع بين الطائفتين بما سبق بيانه. 

)1) املصدر نفسه.
)2) مدارك األحكام، ج5 ص399.
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بالتال�ي فإن إجاب�ة صاحب منتقى الجمان على االش�كال 
بالكيفي�ة المذكورة غي�ر تامة، ولهذا قّدم بع�ض العلماء إجابات 

أخرى، أبرزها:

1- التفويض، وهو مذهب صاحب الحدائق، بمعنى أن الله 
س�بحانه فّوض إليهم كما فّوض إلى رس�ول الله K، واستدل له 
ببع�ض األخبار)1)، ومف�اد هذا الكالم أن اإلم�ام C تصّرف في 
ًضا من قبل الله سبحانه في أمور التشريع. موارد الخمس لكونه مفوَّ

2- الوالية، كما هو ظاهر عبارة الس�يد الخوئي)2) وبعض 
المعاصري�ن كالش�يخ الس�بحاني)3)، بتقري�ب أن منصب اإلمامة 
 C يتضم�ن والي�ًة عل�ى األم�وال، وبمقتضاها يح�ق لإلمام
التص�رف في الم�وارد المالي�ة كاألخم�اس طبًقا لم�ا كان يفعله 
رس�ول الل�ه K عن�د توزيع�ه للغنائ�م ف�ي بع�ض الغ�زوات 
خصوص�ًا بدر وحنين، فق�د كان يفّضل البعض ف�ي العطاء على 

اآلخر نظرًا لبعض المصالح.

لكن اإلجابة األولى ال ترد هنا ألن ما نحن فيه ليس تشريًعا 
جديًدا حتى نبنيه على أس�اس التفويض، بغض النظر عن البحث 
ف�ي أص�ل المبنى، وإنما هو تص�ّرف في تطبيق التش�ريع، بمعنى 

)1) احلدائق النارضة، ج12 ص357.
)2) موسوعة اإلمام اخلوئي، مصدر سابق، ج25 ص204.

)3) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ص281.
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أن اإلم�ام C لم يأت بتش�ريع جديد يوج�ب الخمس فيما ال 
يجب فيه، وإنما أبقى موارد الخمس على ما هي، ثم خفف على 
المكلفين في بعضها في زمن خاص رعاية لبعض المصالح التي 
أشار إليها ولم يذكرها صريحًا، وهذا المستوى من التصرف من 
صالحي�ات منصب اإلمامة كما تش�هد له روايات كثي�رة، وفِْعُل 
النبي K في الغزوات من بينها. وبهذا يندفع اإلشكال األول.

مناجاق اةشكال الثاين للمنتةىت
أجاب صاحب المنتقى نفسه على اإلشكال كما هو واضح 
ف�ي عبارته الس�ابقة بأن إيجاب الزكاة إنما ه�و في الغالت فقط، 
وأما إيج�اب الخمس فهو فيما عدا الغالت، ورفع الوجوب عن 
الغ�الت من قبل اإلم�ام C ألنه المخت�ص بالحق في خمس 

األرباح كما سبق بيانه.

لكن�ه ُيضعَّف أوالً بعدم االختصاص كما بّينّاه في مناقش�ة 
االش�كال األول، وثانًي�ا بع�دم وجود قرينة أو ش�اهد على حصر 
الزكاة في الغالت وال على استثناء الغالت من الخمس، بل قول 
اإلمام C في ش�أن إيجاب الزكاة »إال الزكاة التي فرضها الله 
عليه�م« في�ه إش�ارة إلى جميع ما ف�رض فيه ال�زكاة ال خصوص 
الغ�الت وال دليل عل�ى الحصر، وبن�اء على ذلك ف�إن تخريجة 
صاح�ب المنتقى مج�رد جمع تبرعي لم يلق قب�والً عند كثيرين، 

مْت إجابات أخرى منها: ولذلك قدِّ
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1- الحصر في الزكاة خاص بسنة وفاته فقط، وأما إيجاب 
الخمس بعد ذلك فال يراد منه الوجوب في خصوص تلك السنة 
حتى يلزم التهافت، وإنما يراد منه بيان قاعدة كلية، وأما في السنة 

المذكورة فقد أسقط حقه في بعض ما يتعلق به الخمس)1).

ولعل ه�ذه اإلجابة هي األوف�ق، ألن اإلمام C بعد أن 
صّرح بايجاب الزكاة فقط، اس�تثنى مباش�رة إيجاب الخمس في 
الذهب والفضة في السنة نفسها، فقد جاء في كالمه C: »وإنما 
أوجبت عليهم الخمس في س�نتي هذه في الذهب والفضة«، وال 
تهاف�ت أو محذور في ذلك، ث�م عندما تكلم عن آية الخمس بّين 
مفادها لتأس�يس قاعدة كلية، لكن هذه القاعدة ال تطبق كاملة في 

السنة المذكورة تخفيفًا منه C بمقتضى واليته.

 C فهذا الجمع هو الجمع األوفق، فعندما يقول اإلمام
بأن مفاد اآلية وجوب الخمس في أش�ياء كثيرة، وقبل ذلك يقول 
إنه في تلك الس�نة ال يوجبه إال في الذهب والفضة باإلضافة إلى 
إيجاب ال�زكاة، فإن مفاد ذلك في المح�اورات العرفية أن البيان 
األول تأس�يس لقاعدة كلية مس�تفادة من اآلية، بينما البيان الثاني 

مجرد تطبيق خاص بتلك السنة رعايًة لمصالح خاصة.

2- إن إيجاب الزكاة فقط دون غيرها الوارد في صدر الرواية 

)1) املصدر نفسه ص282.
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إنما هو بلحاظ أصل التش�ريع، أما إيجاب الخمس بعد ذلك مباشرة 
في الذهب والفضة فهو بلحاظ واليته العامة ال أصل التش�ريع، كما 
إن ه�ذا الخمس ال ي�راد منه الخمس المصطلح وإنما هو من س�نخ 
الصدقة، والدليل على ذلك تناسب هذا النوع من الخمس والضريبة 
المالي�ة مع العل�ة المذكورة قبل ذلك وهي التطهي�ر والتزكية، ويدل 
يِهْم  ُوُهْم َوُ:َزكِّ عليه أيًضا االستشهاد بآية }ُبْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَجًق ُ:َطهِّ
بَِها{، وأيًضا نفي اإلمام C االيجاب في السنة المذكورة في غير 

الزكاة، وهو يعني النفي في الخمس المصطلح.

فالخمس المش�ار إليه بعد الزكاة انما هو من سنخ الصدقة 
ولي�س الخمس المصطلح حتى يلزم منه نوع تهافت في الكالم. 
نعم اإلمام C عندما استشهد بعد ذلك بآية الخمس تكلم عن 
الخمس المصطلح بلحاظ أصل التش�ريع لك�ن من دون التأكيد 
عل�ى وجوب اخراجه في تلك الس�نة أيًضا حت�ى نقول بالتهافت 

بين الصدر والذيل)1).

مناجاق لإلجابتني
ويمكن أن يورد على هذه اإلجابة بأمور:

1- ل�م ُيْعَه�د ع�ن أهل البي�ت A التعبير ع�ن الصدقة 

ص176،  احلكيم،  سعيد  حممد  السيد  اخلمس،  كتاب  املنهاج،  مصباح   (1(
مؤسسة احلكمة للثقافة اإلسالمية.
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بالخم�س، كما ل�م ُيْعَهد عنه�م أخذ ضرائب إضافي�ة غير الزكاة 
والخم�س، ب�ل المعه�ود عنه�م التخفي�ف حت�ى ف�ي الخم�س 
المصطل�ح رعاية لظروف عامة الن�اس، ولذلك فإن صرف لفظ 
الخم�س الوارد في ص�در الرواية إلى الصدق�ة والضريبة المالية 

الخارجة عن الزكاة والخمس المصطلح غير دقيق.

2- إن االستشهاد باآلية ليس بلحاظ كون المأخوذ صدقة، 
حتى نقول بأن ذلك يتناسب مع قوله سبحانه: }ُبْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم 
َصَدَجـًق{، وإنما بلحاظ أصل العطاء المال�ي ألنه يورث التطهير 
والتزكي�ة بغ�ض النظر عن ماهيته، فس�واء كان زكاة أو خمًس�ا أو 
صدق�ة فهو يحقق الطه�ارة، ولهذا فإن االستش�هاد باآلية ال ُيَعد 

قرينة تدل على أن المراد بالخمس خصوص الصدقة.

بل يفهم من األخبار أن الصدقة المذكورة في اآلية يراد منها 
على نحو الخصوص الزكاة الواجبة وإن كان المورد الذي نزلت 
في�ه ربما تعلق بالصدقة بالمعن�ى االخص، فقد ورد في صحيحة 
عبدالل�ه ب�ن س�نان قال: ق�ال أبو عبد الل�ه C: لم�ا نزلت آية 
يِهْم بَِها{ وأنزلت  ُوُهْم َوُ:َزكِّ الزكاة }ُبـْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَجًق ُ:َطهِّ
في ش�هر رمضان، فأمر رس�ول الله K مناديه في الناس: »إن 

الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصالة«...)1)

)1) تفسري نور الثقلني، احلويزي، ج3 ص163، مؤسسة التاريخ العريب.
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فه�ذه الصحيح�ة وبمعناه�ا أخب�ار أخرى صريح�ة في أن 
المقص�ود بالصدق�ة في اآلية ال�زكاة على نح�و الخصوص، وال 
يتع�ارض ذل�ك مع نزوله�ا في مورد خ�اص وه�و المتعلق بأبي 
لباب�ة كما في تفس�ير عل�ي ب�ن إبراهي�م)1) ومجمع البي�ان)2)، أو 
المتعل�ق بالثالث�ة الذين ُخلِّف�وا كما في عوالي الآلل�ي)3)، وربما 
تكرر النزول، وذلك أن الصدقة التي ُأِخَذْت منهم لتطهيرهم هي 
الزكاة الواجبة على جميع المسلمين، فقد جاء في عوالي الآللي: 
فأخ�ذ منهم الزكاة المقررة ش�رًعا)4)، والظاه�ر أن هذا هو المراد 
)5)، وقد  من إذن النبي K ألبي لبابة بأن يدفع ثلث ماله ليتطهرَّ
ُيحَم�ل فعل أبي لبابة على التبرع الزائد على الزكاة، كما قد يفهم 
م�ن الثل�ث ألن ال�زكاة أقل، والتب�رع الزائد إنما ه�و لخصوصية 
ألب�ي لبابة، فتكون اآلي�ة بذلك قد نزلت في م�ورد خاص يتعلق 
بتطّهر أش�خاص معينين من ذنوبهم بعطاء مالي، لكن هذا العطاء 
المالي تمّثل في الزكاة المفروضة نفس�ها، وقد اتُِّخذ هذا المورد 

مناسبًة لتشريع الزكاة ووجوبها على كافة المسلمين.

لهذا فاستشهاد اإلمام الجواد C باآلية في صحيحة بن 

)1) املصدر نفسه، ص160.

)2) املصدر نفسه، ص161.

)3) املصدر نفسه، ص161.
)4) املصدر نفسه ص162.
)5) املصدر نفسه ص161.
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مهزي�ار ال ُيفَهم منه أن المراد بالخمس في صدر الرواية الصدقة 
ولي�س الخم�س المصطلح، ألن الصدق�ة في اآلية تعن�ي الزكاة 
المفروض�ة، كم�ا أن العلة وه�ي التطهير والتزكي�ة تجري ال في 
خص�وص الصدق�ة وإنما في كل عطاء مالي، فيصح االس�تدالل 

باآلية في مجال الصدقة والخمس والزكاة وما إلى ذلك.

وأم�ا نفي اإلمام C غير الزكاة في تلك الس�نة فال يلزم 
من�ه نفي الخمس المصطلح فقط، وإنما إذا قلنا بالعموم َلِزم َنْفُي 
جمي�ع الضرائ�ب المالي�ة حتى الصدق�ة، ولكننا ال نق�ول به كما 
 C أس�لفنا وإنما نقول بصحة االس�تثناء، وه�و يفيد أن اإلمام
لم يأخ�ذ ضريبة كاملة من الضرائب المفروض�ة إال الزكاة، وأما 
الخمس فق�د أخذ منه بعضه تخفيًفا عل�ى المؤمنين نظًرا لوجود 

مصالح خاصة.

مناجاق اةشكال الثالم للمنتةى واألول للمداركت

أجاب عنه صاحب المنتقى بأن خمس األرباح حق لإلمام 
C وقد أسقطه في أمور وأبقاه في خصوص الذهب والفضة، 

وبذلك يرتفع اإلشكال.

إال أن ه�ذا الج�واب مح�ل نظ�ر، لما س�بق بيان�ه من عدم 
اختص�اص اإلم�ام C بخم�س األرب�اح وإنم�ا يش�اركه بقية 
ش�ركائه المذك�ورون ف�ي اآلية. نع�م لإلمام C ح�ق الوالية 
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بمقتض�ى منص�ب اإلمامة، وله�ذا فإجابة المنتقى محل إش�كال 
بلحاظ االختصاص وعدمه، لكنها صحيحة بلحاظ حق الوالية، 
وبن�اًء على ذلك قّدم بعض الفقهاء أجوبة أخرى لرفع اإلش�كال 
أهمها ما ذهب إليه الس�يد الخوئي)1) وتبًعا له الشيخ السبحاني)2) 
من أن الذهب والفضة قد يراد منه ما يكون بنفسه مورًدا للخمس 
كما لو وقع ربًحا في تجارة، وبالتالي يكون مس�تثنى من األرباح 
التي أسقط اإلمام الخمس فيها، والظاهر هذا هو الصحيح بدليل 
تعداد ما س�قط في�ه الخمس من األرباح كالمت�اع واآلنية وأرباح 
التجارة والضياع إال نوًعا واحًدا من الضياع، فتعداد الموارد التي 
سقط فيها الخمس يفهم منه عدم السقوط في موارد أخرى ومنها 

كما صرح اإلمام C الذهب والفضة.

وق�د ي�راد م�ن الذه�ب والفض�ة بما ه�و ولم يكن م�ورًدا 
للخم�س كما ل�و كان إرثًا، ف�إن اإلمام C ل�ه صالحية جعل 
الخم�س ف�ي الذه�ب والفض�ة ف�ي مقاب�ل اس�قاطه عم�ا يجب 
في�ه الخمس لمصلح�ة خاص�ة. والوجه األول أص�ح وبه يرتفع 

اإلشكال.

مناجاق اةشكال الثاين للمداركت
لعل ما أجاب به بعض المعاصرين كالس�يد محمد س�عيد 

)1) موسوعة اإلمام اخلوئي، مصدر سابق، ج25 ص204.
)2) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، مصدر سابق، ص282.
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الحكي�م)1) والش�يخ الس�بحاني)2) تبًعا للس�يد الخوئ�ي)3) أصح 
م�ا يقال، ف�إن الجائزة والميراث ممن ال يحتس�ب م�ن مصاديق 
الغنائ�م بالمعن�ى العام ال�ذي قرره أه�ل اللغة، وال أق�ل من أنها 
مصادي�ق للفوائ�د المعطوفة في كالم اإلم�ام C على الغنائم 

حيث قال C: »فالغنائم والفوائد«.

وأما ما قاله اإلم�ام C: »ومثل مال يؤخذ وال يعرف له 
صاحب« حيث ُأش�ِكل عليه بأن المراد منه مجهول المالك وهو 
ال يع�د غنيمة وال فائ�دة لوجوب التصدق به وعدم جواز تملكه، 
فق�د يراد ب�ه المباحات األصلي�ة بتقريب أن مجه�ول المالك ال 
يق�ال عنه »ال يعرف له صاح�ب« وإنما يقال »ال يعرف صاحبه«، 

وإذا كان كذلك فهو من الغنائم والفوائد بال إشكال)4).

لك�ن ه�ذا التقري�ب وإن كان محتم�اًل إال أن�ه يبقى مجرد 
احتمال، والظاهر إرادة مجهول المالك منه، وآنئذ يمكن التوقف 
ع�ن العمل بهذا المقطع فقط دون غيره مم�ا ورد في الرواية كما 
احتمله صاحب مصباح المنهاج)5)، فتبقى الصحيحة على ما هي 

عليه من الحجية وهذا المقطع يرد علمه إلى أهله.

)1) مصباح املنهاج، مصدر سابق، ص177.
)2) اخلمس يف الرشيعة االسالمية الغراء، ص262.

)3) موسوعة اإلمام اخلوئي، مصدر سابق، ص205.
)4) املصدر نفسه.

)5) مصباح املنهاج، مصدر سابق، ص177.
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مناجاق اةشكال الوابع للمنتةى والثالم للمداركت
أجاب عنه صاحب المنتقى بما أجاب عن اإلشكال األول 
والثال�ث القاضي باختصاص اإلم�ام C بخمس األرباح وله 
حق المطالبة واالس�قاط والتخفيف، لكن�ه يجاب بأن هذا الحق 
لي�س راجًع�ا لالختص�اص وإنما للوالي�ة الت�ي يقتضيها منصب 
اإلمام�ة كم�ا مّر بيان�ه. بمعن�ى أن اإلمام C تخفيًف�ا منه على 
المكلفي�ن اكتفى بأخذ نصف الس�دس من الضي�اع والغالت إذا 
كان�ت تقوم بمؤونته�م. وبالتالي فإذا كان ما يؤخ�ذ منها إنما هو 
م�ن الخمس ولك�ن م�ع التخفيف ف�ال معنى إلش�كال صاحب 
الم�دارك بأن مصرف نصف الس�دس غير معل�وم، إذ إن مصرفه 

هو مصرف الخمس.

كما أن إش�كاله بعدم وجود قائل بوجوب نصف الس�دس 
ف�ي الضياع والغ�الت ال محل له، إذ لم يدع أحد بأن هذا الحكم 
تش�ريع دائم�ي حتى يقول به أح�د أو يقع في�ه االختالف، بل هو 
إج�راء وقت�ي تخفيًفا من اإلم�ام C ويع�ود لمصلحة خاصة، 

ولذلك ال يمكن أن يجد له قائاًل.

طبًع�ا ه�ذه اإلجابة ال ُيش�َكل عليه�ا بعدم انس�ياقها مع ما 
ج�اء في كالم اإلم�ام C »في كل عام« عن�د تعرضه إليجاب 
نصف السدس في الضياع والغالت، باعتبار أنه يوحي بكون هذا 

التشريع دائمًيا وليس وقتًيا بهدف التخفيف.
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فهذا االش�كال غير تام، ألن المراد م�ن كل عام في كالمه 
C خص�وص أعوام حياته، أي إنه إج�راء وقتي خاص بعصر 
إمامت�ه فق�ط، ثم يع�ود األمر فيه إل�ى اإلمام التال�ي، وُيفَهم ذلك 
م�ن صحيح�ة علي بن مهزيار األخ�رى قال: »كتب إلي�ه إبراهيم 
بن محم�د الهمداني: أقرأن�ي عليٌّ كتاب أبيك فيم�ا أوجبه على 
أصح�اب الضي�اع أنه أوجب عليهم نصف الس�دس بعد المؤنة، 
وأنه ليس على من لم يقم ضعيته بمؤنته نصف الس�دس وال غير 
ذل�ك، فاختل�ف من قبلن�ا في ذل�ك، فقالوا: يجب عل�ى الضياع 
الخم�س بع�د المؤن�ة مؤن�ة الضيع�ة وخراجه�ا ال مؤن�ة الرجل 
وعياله. فكتب –وقرأه علي بن مهزيار–: عليه الخمس بعد مؤنته 

ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان«)1).

 C فاإلضم�ار في الرواية يش�ار ب�ه إلى اإلم�ام الهادي
بداللة قول السائل »كتاب أبيك«، ثم ِذْكُر إيجاب نصف السدس 
ال�ذي أخب�ره به عل�ي بن مهزي�ار الوارد ف�ي صحيحت�ه األولى، 
لذل�ك ف�إن مقصود الس�ائل كتاب أبي�ك الج�واد C. بالتالي 
فإن هذه الصحيحة تدلل على أن إيجاب نصف الس�دس إنما هو 
متعلق بعصر اإلمام الجواد C، وبعده يؤول األمر في الضياع 
والغ�الت إل�ى اإلم�ام الذي يأت�ي من بع�ده، وبناء علي�ه أوجب 

اإلمام الهادي C الخمس كاماًل.

)1) هتذيب األحكام، ج4 ص123.
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هك�ذا أج�اب عل�ى اإلش�كال جم�ع م�ن المعاصرين مع 
اختالف في بعض التفاصيل، كالس�يد الخوئي)1) والس�يد محمد 
س�عيد الحكيم)2) والش�يخ الس�بحاني)3) تبعًا للفقيه الهمداني في 

مصباح الفقيه)4). وهي إجابة وافية وبها يندفع اإلشكال.

كم�ا اس�تظهر الفقي�ه الهمدان�ي م�ن الرواية ع�دم اندراج 
األرباح في الغنائم، ولو تم هذا االس�تظهار لما أمكن االستدالل 
به�ذه الرواي�ة على ما نح�ن فيه من داللة اآلية عل�ى كون الغنيمة 
تعن�ي مطل�ق األرب�اح والفوائد بمعون�ة األخبار، ولذل�ك ينبغي 

النظر في هذا المّدعى.

جاء في عبارة الهمدان�ي »ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح 
التج�ارات والزراع�ات في الغنائم الت�ي أوجب الل�ه تعالى فيها 
الخم�س في كتابه وأن خمس الغنائم ثابت في كل عام، فمن هنا 
يستش�عر اختصاص هذا الخمس باإلمام C وأنه هو الس�بب 
ف�ي تصرفه في�ه رفًعا وتخفيًف�ا، ولكنه ال يلتفت إل�ى هذا الظاهر 
بعد ورود التصريح في بعض األخبار اآلتية بأنه منها، فلعل َجْعَله 
قس�يًما لها في ه�ذه الرواية لخروجه عن منصرفه�ا عرًفا ال لعدم 

)1) مصباح املنهاج، مصدر سابق ص178.
)2) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ص283.
)3) موسوعة اإلمام اخلوئي، مصدر سابق ص206.

)4) مصباح الفقيه، آقا رضا اهلمداين، ج3 ص125، الطبعة القديمة.
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كونه مراًدا بها في الواقع«)1).

وتقريب هذا االس�تظهار كما جاء في بيان صاحب مصباح 
المنه�اج)2) أن اإلم�ام الج�واد C، ف�ي ص�در الرواية أس�قط 
الخمس عن خصوص األرباح كما هو صريح قوله C: »ولم 
أوج�ب عليه�م في مت�اع وال آني�ة وال دواب وال خ�دم وال ربح 
ربحه في تجارة«، ثم في ذيل الرواية أثبته في الغنائم بقوله: »وأما 
الغنائ�م والفوائ�د فهي واجب�ة عليهم في كل عام«، وذلك يش�عر 
ب�أن أرباح التجارات ليس�ت من الغنائم بدلي�ل وجوب الخمس 
ف�ي الثاني�ة دون األولى، ولو كان�ت األرباح م�ن الغنائم لوجب 

الخمس فيها بوجوبه في الغنائم.

وأورد علي�ه الس�يد الخوئ�ي بأن اس�تظهاره يتم ل�و اقتصر 
اإلم�ام C على ذك�ر الغنائم فقط، لك�ن إضاف�ة الفوائد إليها 
قرين�ة قطعي�ة عل�ى أن الم�راد معن�ى عام يش�مل مطل�ق األرباح 
 :C وغيره�ا، بمعن�ى أن الفوائد هي تفس�ير الغنائم ف�ي قوله
»وأم�ا الغنائم والفوائد«، والش�ك في ش�مول الفوائ�د لألرباح، 
وبالتال�ي فاألرباح هي م�ن الغنائم والفوائد، وبه�ذا البيان يكون 
مف�اد ما جاء ف�ي الصدر والذي�ل أن الخمس واجب ف�ي الغنائم 
والفوائ�د خ�رج منه�ا بالتخصي�ص ف�ي الس�نة المذك�ورة بعض 

)1) املصدر نفسه ص125.
)2) مصباح املنهاج، مصدر سابق، ص178.
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األفراد كأرباح التجارات لمصلحة خاصة)1).

وه�ذا اإلي�راد م�ع معقوليت�ه وإم�كان التوفي�ق بي�ن صدر 
الرواي�ة وذيله�ا ب�ه، إال أن األنس�ب ما ت�م تقويته س�لًفا من عدم 
وج�ود معارض�ة بدوي�ة بين الص�در والذي�ل حتى نتفّص�ى منها 
بالتخصي�ص، وإنما الصدر عبارة عن اجراء ضريبي وقتي وليس 
حكًم�ا ش�رعًيا دائمّي�ًا، بينما الذيل تأس�يس لقاع�دة كلية وحكم 
ش�رعي دائمي بغض النظر عن تطبيقه وعدم تطبيقه، فالحكم في 
األصل هو ما جاء في الذيل، لكن اإلمام C وبمقتضى إمامته 
وواليته أجرى تخفيًفا على المؤمنين في تلك السنة نظًرا لمصالح 
خاصة وهو ما نطق به الصدر، وبالتالي فاألرباح الساقط وجوب 
تخميسها هي من الغنائم والفوائد الواجب تخميسها، غاية األمر 
أن الس�قوط حص�ل لمصلح�ة خاص�ة ال أن األرباح ليس�ت من 

الغنائم كما استظهره الهمداني.

وبه�ذا ال داع�ي لم�ا تكلفه صاح�ب مصب�اح المنهاج في 
إجابت�ه عل�ى الهمداني من تفس�ير الخمس المذك�ور في الصدر 
بالصدق�ة، والمذك�ور ف�ي الذيل بالخم�س المصطل�ح وبالتالي 
فاالخت�الف ف�ي الحك�م بس�بب االختالف ف�ي الموض�وع)2)، 
فقد س�بق االيراد على هذه اإلجابة عند مناقش�ة اإلش�كال الثاني 

)1) موسوعة اإلمام اخلوئي، مصدر سابق، ص207.
)2) مصباح املنهاج، مصدر سابق، ص178.
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لصاح�ب منتق�ى الجم�ان، وقلن�ا حينه�ا بع�دم االخت�الف ف�ي 
الموض�وع وأن االختالف في الحكم مرجعه إلى االختالف بين 

القاعدة الكلية واإلجراء الوقتي.

وبه�ذا نفس�ه يج�اب عل�ى إش�كال الفاض�ل اللنكران�ي، 
فه�و صورة أخرى م�ن إش�كال الهمداني مع اخت�الف اللحاظ، 
فالهمدان�ي اعتبر االثب�ات في الذيل والنفي ف�ي الصدر راجعين 
إلى كون األرباح ليس�ت من الغنائم، بينم�ا اللنكراني توقف عند 
االثب�ات والنفي لكن من دون أن ُيخ�ِرج االرباح من الغنائم، بل 
إش�كاله راجع إل�ى أن األرباح هي من الغنائ�م ولذلك قال بعدم 
التناس�ب بين الصدر والذيل، إذ استشهاد اإلمام C في الذيل 
باآلي�ة الدال�ة على حكم كل�ي إلهي ثابت في جمي�ع االعصار ال 
يتناسب مع عدم إيجاب الخمس في األرباح المذكور في الذيل، 
خصوًص�ا مع عطف الفوائد على الغنائم وكون األرباح من أظهر 
مصادي�ق الفوائ�د، وبالتالي ال مجال للتمس�ك بالعموم القاضي 
بوج�وب خم�س جميع الفوائ�د واألرباح في م�ورد التخصيص 
الذي يفيد بعدم وجوب خمس األرباح)1)، بمعنى أن العالقة بين 
العم�وم والتخصيص هن�ا ال تعني وجوب الخم�س في األرباح 
ماع�دا البعض منها، إذ في هذه الحالة يمكن التمس�ك بالعموم، 

ص117،  واالنفال،  اخلمس  الوسيلة،  حترير  رشح  يف  الرشيعة  تفصيل   (1(
مركز فقه األئمة األطهار ع.
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وإنم�ا العالقة بينهما تعني في الطرف األول وجوب الخمس في 
األرباح جميعها، ألنها م�ن مصاديق الفوائد، وفي الطرف الثاني 
ع�دم وجوب الخم�س في األرب�اح، فالصدر يقول بع�دم ثبوتها 
والذيل يقول بثبوتها. فهذا اإلشكال يرتفع بما سبق تقريره من أن 
الذيل ضرب لقاعدة كلية بينما الصدر إجراء وقتي ناظر لمصلحة 

عامة.

وبهذا ُتَحل سائُر اإلشكاالت التي أقيمت على الرواية، ما 
يعني إمكانية العمل بها واالس�تدالل بها على المطلب. بل حتى 
لو بقَيْت بعض التس�اؤالت وش�يء من الغموض حول بعض ما 
جاء في الرواية فإنه ال يسقطها عن الحجية، إذ في هذه الحالة ُيَردُّ 

علُم ذلك إلى أهله وُيحَتجَّ بالباقي في مقام العمل.

إذًا يمكنن�ا االس�تدالل بصحيحة علي ب�ن مهزيار على أن 
َما َغنِْمُتـْم ِمْن  الم�راد بالغنيم�ة في قول�ه س�بحانه: }َواْعَلُمـوا َأنَّ

َشْيٍء{ عموم األرباح والفوائد ال خصوص غنيمة دار الحرب.

الرواية الثانية: 
وهي رواية الفقه الرضوي، وإنما عّبرنا عنها بالرواية لكفاية 
القرائن الموجودة في اثبات صحة نسبة الكتاب الى اإلمام الرضا 
C، وإن كان االعتم�اد عل�ى ما فيه متوقفًا عل�ى كونه متوافقًا 
مع روايات صحيحة أخرى أو منسجمة مع الخط الفكري ألهل 
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البي�ت A، وأما م�ا عدا ذلك فيصعب االطمئن�ان إليه لوجود 
بعض اإلش�كاالت –وقد ُبِحَثْت في محلها– كما هو مبنى بعض 
المحققين كالشيخ االعظم)1) وصاحب المفاتيح)2)، وما نحن فيه 
م�ن هذا الصدد، ولهذا فإننا نعامل ه�ذه الرواية معاملة الروايات 
المعتبرة، باعتبار أنها تس�ير مع بقية الروايات في خط واحد، وما 

جاء فيها نطقْت به عدة روايات كالرواية السابقة.

فقد جاء ف�ي الفقه الرضوي: »وقال جل وعال: }َواْعَلُموا 
ُسـوِل َولِـِذي اْلُةْوَبى{  َما َغنِْمُتْم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ للِه ُبُمَسـُه َولِلوَّ َأنَّ
إل�ى آخر اآلية، فتط�ول علينا بذلك امتناًنا من�ه ورحمة، وإن كان 
المالك للنفوس واألموال وس�ائر األشياء الملك الحقيقي وكان 

ما في أيدي الناس عواري، وإنهم مالكون مجاًزا ال حقيقة له.

وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة ال فرق بين الكنوز والمعادن 
والغ�وص ومال الف�يء الذي لم يختل�ف فيه، وهو م�ا أدُّعي فيه 
الرخص�ة، وه�و ربح التج�ارة وغل�ة الصنيعة وس�ائر الفوائد من 
المكاس�ب والصناعات والمواريث وغيرها، ألن الجميع غنيمة 
وفائ�دة، ورزق الله جل وعز، فإنه روي أن الخمس على الخياط 
من إبرته والصانع من صناعته. فعلى كل من غنم من هذه الوجوه 

البيت  آل  مؤسسة  ص236،  ج1  النوري،  املحدث  املستدرك،  خامتة   (1(
A إلحياء الرتاث.

)2) املصدر نفسه، ص235.



مخس أرباح املكاسب   94

م�االً فعلي�ه الخمس...«)1). فه�ذه الرواية تدل بوض�وح على أن 
الم�راد من الغنيمة في اآلية عم�وم الفوائد واالرباح ال خصوص 
غنيم�ة دار الحرب، خصوصًا في عبارة »وكل ما أفاده الناس فهو 

غنيمة« و »ألن الجميع غنيمة وفائدة«.

وما قد ُيستشَكل به من أن ما بعد اآلية قد ال يكون له عالقة 
باآلية الحتمال أن يكون كالمًا مستأنفًا ومستقاًل، مردود أوالً بأنه 
خالف الظاهر، وللتناس�ب بين ال�كالم الالحق واآلية خصوًصا 
بمالحظة القرائن المذكورة في الرواية والتي ورد في أغلبها لفظ 
الغنيمة وأنها ش�املة لكل ربح، مما يوحي بأنه تفسير للغنيمة في 

اآلية، والقرائن هي:

1- »فتط�ول علينا بذلك«، فهذا المقطع جاء مباش�رة بعد 
اآلية، ولذلك فإن اس�م اإلش�ارة »بذلك« يعود لما ورد في اآلية 

ال لشيء آخر.

2- »وكل م�ا أف�اده الن�اس فه�و غنيم�ة« باعتب�ار أن ه�ذا 
المقطع ش�ارح لمعن�ى الغنيمة، فالبد أن يكون ناظ�رًا لآلية التي 

قبله وشارحًا لها.

3- »ألن الجميع غنيمة« وهو كسابقه.

– قم،  الرتاث  A، إلحياء  البيت  آل  الرضا، ص293، مؤسسة  فقه   (1(
الطبعة األوىل 1406ه�.
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4- »فعل�ى كل م�ن غن�م م�ن ه�ذه الوج�وه م�االً فعلي�ه 
الخم�س«، فاآلي�ة تتحدث ع�ن الخمس ف�ي الغنيم�ة، والرواية 
تق�ول ب�أن الخمس يجب ف�ي الغنيم�ة بالمعن�ى األعم المش�ار 
إلي�ه في الكالم الس�ابق من الرواية، وهذا ال�كالم أيًضا ناظر إلى 

الغنيمة في اآلية.

لذلك كله يتبين بأن هذه الرواية من الروايات التي يس�تفاد 
منه�ا في التدلي�ل على أن المراد بالغنيمة ف�ي اآلية عموم الفوائد 

واالرباح.

الرواية الثالثة: 
رواه�ا الش�يخ الكليني عن محمد بن يحي�ى عن أحمد بن 
محمد عن محمد بن س�نان عن عبد الصمد بن بش�ير عن حكيم 
م�ؤذن بن عيس�ى )عب�س( قال: س�ألت أب�ا عبد الل�ه C عن 
َما َغنِْمُتْم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ للِه ُبُمَسـُه  قول الله تعالى: }َواْعَلُموا َأنَّ
ُسـوِل َولِِذي اْلُةْوَبـى{ فقال أبو عبد الله C بمرفقيه على  َولِلوَّ
ركبتيه ثم أش�ار بيده، ث�م قال: هي والله اإلف�ادة يوًما بيوم إال أن 

أبي جعل شيعته في حل ليزكوا)1).

والرواية من حيث السند ضعيفة لجهالة حكيم، ومع ذلك 

الطبعة  الكتب اإلسالمية، طهران،  الكليني، ج1 ص544، دار  الكايف،   (1(
اخلامسة 1363ه�. ش.
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فالتمس�ك بها غير مس�تنَكر النجبار ضعفها بالرواي�ات المعتبرة 
األخرى التي تضمنت ما جاء في هذه الرواية خصوصًا صحيحة 
علي ب�ن مهزيار المتقدمة، له�ذا فإننا نعتبرها م�ن المؤيدات في 
ف الغنيمة  المق�ام. وأم�ا من جه�ة الداللة فتام�ة، حيث إنها تع�رِّ
باإلفادة يومًا بيوم، أي األرباح اليومية التي يحصل عليها اإلنسان 
من التجارة والصناعة وغير ذلك. فقوله C »هي« إش�ارة إلى 
عى،  الغنيمة في قوله س�بحانه }َغنِْمُتـْم{، ال إلى اآلية كما قد ُيدَّ
بمعنى أنه يشير إلى موضوع الخمس الذي تتحدث عنه اآلية وهو 
الغنيمة، ب�ل ذلك يصدق حتى لو قلنا بأن اإلفادة ترجع إلى اآلية 
ال خص�وص الغنيمة فقط، ألنها حتى لو رجع�ت إلى اآلية فإنها 
ستتعلق بالموضوع الذي تتحدث عنه اآلية وهو خمس الغنيمة.

وأما القول بعدم ظهور كون الس�ائل يسأل عن تفسير اآلية 
فه�و متكلَّ�ف الى حدٍّ كبي�ر، ألنه خالف الظاه�ر والمتعارف في 
مس�ائل األصحاب، ول�و قيل بذلك لزم منه ع�دم االطمئنان إلى 
جميع األجوبة في سائر الروايات ألنها بأجمعها على هذا النسق.

وكذل�ك فإن م�ا جاء م�ن اإلخبار ع�ن التحلي�ل في عجز 
الرواية ال يتعارض مع هذا المعنى الوارد في صدرها، باعتبار أن 
الصدر يتكلم عن المعنى األّولي لآلية وهو أصل التش�ريع بغض 
النظر عن الطوارئ والعناوين الثانوية، هذا مع أن مفهوم التحليل 
ف�ي نفس�ه مجمل، والحد المتيق�ن منه -بمراجعة س�ائر روايات 
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التحلي�ل- عدم تحلي�ل الخمس من رأس وبعن�وان أولي، وإنما 
تحليل بعض أفراده ولعناوين ثانوية أيًضا.

أض�ف إلى ذلك أن التحليل ليس عاًم�ا كما هو ظاهر هذه 
الرواية، الختصاصه فيها بالشيعة ال عموم المكلفين، في حين أن 

الخمس واجب على الجميع الشيعة وغيرهم.

الرواية الرابعة: 
معتب�رة الثمالي عن أبي جعف�ر الباقر C قال: قرأت آية 
الخمس فقال: ما كان لله فهو لرس�وله وما كان لرس�وله فهو لنا، 
ث�م قال: لقد يّس�ر الل�ه على المؤمني�ن أنه رزقهم خمس�ة دراهم 
وجعلوا لربهم واحًدا وأكلوا أربعة حالاًل، ثم قال هذا من حديثنا 
صع�ب مس�تصعب ال يعم�ل به وال يصب�ر علي�ه إال ممتحن قلبه 

لاليمان)1).

وقد ُأش�ِكل على االس�تدالل بها بأن قوله C »لقد يسر 
الل�ه عل�ى المؤمنين.... ال�خ« جملة مس�تأنفة ال عالق�ة لها بآية 
الخمس، بدليل ما جاء في الرواية )ثم قال(. لكن الظاهر خالف 
ذل�ك، فاآلية وكالم اإلمام C متعل�ق بالخمس، ومجرد قول 
الراوي )ثم قال( ال يدل على االستئناف، هذا عدا عن أنه جاء في 

)1) بصائر الدرجات، حممد بن احلسن الصفار، ص49، منشورات األعلمي 
– طهران.
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رواية واحدة. ومع ذلك فألن االحتمال السابق غير مستنكر تبقى 
الرواية ضمن المؤيدات فقط.

الرواية اخلامسة: 
 C C، ع�ن الص�ادق  K لعل�ي  النب�ي  وصي�ة 
ع�ن آبائه A قال: يا عل�ي إن عبد المطلب س�ن في الجاهلية 
خمس س�نن أجراها الله له في اإلس�الم، )إل�ى أن قال: »ووجد 
َما  كن�ًزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الل�ه: }َواْعَلُموْا َأنَّ
َغنِْمُتم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ لِّلِه ُبُمَسـُه{)1) وهي ضعيفة السند، فحماد 
ب�ن عمرو وأن�س بن محم�د الواقعان ف�ي طريق الص�دوق اليها 
ل�م يوثَّقا، وم�ع ذلك فهي تدخل ف�ي حيز المؤي�دات، نظًرا ألن 
مضمونه�ا غير مس�تنكر، بعد النظر ال�ى بقية الرواي�ات المعتبرة 

المتعرضة للمعنى الوارد فيها كاًل أو جزًءا.

وم�ا قد يقال من أن الرواية إنم�ا تتعرض إلمضاء الخمس 
بمعن�ى عام، وليس�ت بص�دد الحديث ع�ن جمي�ع خصوصياته 
كخم�س األرب�اح، بمعن�ى كم�ا أن عب�د المطل�ب خّم�س قب�ل 
ع الخمس، لكن من غير  اإلس�الم فإنه في اإلس�الم أيًضا قد ُش�رِّ
نظر الى سائر التفاصيل المتعلقة بتشريع الخمس، وبذلك تكون 
الرواية أجنبية عما نحن بصدده، فإن هذا القول غير ضائر، فليس 

)1) وسائل الشيعة، ج6 ص345.
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من الضرورة ش�مولها لس�ائر الخصوصيات حتى تكون دلياًل أو 
مؤيًدا، بل يكفي أن تكون ناظرة لآلية من جهة، ومن جهة أخرى 
تك�ون دالة على عدم اختص�اص اآلية بغنيم�ة دار الحرب، وأما 

الخصوصيات فيمكن الوقوف عليها من روايات أخرى.

وه�ذه الرواية فعاًل كذلك، فهي ناظرة لآلية بصراحة تامة، 
كما أنها مشيرة الى مورد خارج عن غنائم دار الحرب وهو الكنز، 
وذل�ك يكفينا للق�ول بعدم اختص�اص قوله س�بحانه }َغنِْمُتم{ 

بغنيمة دار الحرب.

إل�ى هنا يكون قد تبين لنا من خالل الروايات الخمس بأن 
َما َغنِْمُتم{ غير مخت�ص بغنائم دار الحرب بل  قول�ه تعال�ى: }َأنَّ

شامل لسائر الفوائد واألرباح.
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الفرع الثاني من األخبار

توج�د بع�ض الرواي�ات الت�ي يمك�ن أن يق�ال بإمكاني�ة 
االستدالل بها على ظهور اآلية في المعنى األخص للغنيمة:

الروايةاألوىل: 
 :C م�ا رواه عبد الله بن س�نان ق�ال: قال أبو عب�د الله
عل�ى كل أم�ريء غنم أو اكتس�ب الخم�س مما أص�اب لفاطمة 
D ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس 
فذاك له�م خاصة يضعونه حيث ش�اؤوا، وح�ّرم عليهم الصدقة 
حت�ى الخياط ليخيط قميصًا بخمس�ة دوانيق فلنا منه دانق إال من 

أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الوالدة)1). 

باعتبار أن عطف االكتس�اب على الغنم )غنم أو اكتس�ب( 
دلي�ل عل�ى المغاي�رة بينهم�ا، وبذلك يك�ون االكتس�اب بمعنى 

)1) وسائل الشيعة ج6 ص351.
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الفوائد واألرباح ويكون الغنم بمعنى غنيمة دار الحرب.

ولكن يجاب على ذلك بأمور:

1- إن هذه الرواية غير مالحظة لآلية وبالتالي فهي ليست 
�رة ل�}َغنِْمُتم{ في اآلية، بينما نحن في س�ياق الحديث عن  مفسِّ
�رة لآلية كما الحظنا ذلك في الروايات الخمس  الروايات المفسِّ

السابقة.

2- ه�ذا العطف ال يعني بالض�رورة المغايرة بل قد يكون 
بمثاب�ة عطف بيان أو للتأكيد، كما أن الرواية لم تنص على غنيمة 
دار الح�رب حتى نقول بالمغايرة بين غنم واكتس�ب، أي لم تقل 
غن�م في الح�رب أو اكتس�ب، وإنم�ا قال�ت غنم وذل�ك ال يفيد 
االختصاص في غنيمة الحرب، وال أقل من االجمال، خصوصًا 
بع�د النظ�ر الى معنى غنم في اللغة كما س�بق بيانه حيث إنه يعني 
مطل�ق الفائدة، وهكذا بع�د النظر الى الرواية التي اس�تعمل فيها 

الغنيمة في المعنى العام.

3- حت�ى ل�و اس�ُتخِدَمْت الغنيمة في بع�ض الروايات في 
المعن�ى األخ�ص، فذل�ك ال يعن�ي االختص�اص وإنم�ا امكانية 
يك�ون  بحي�ث  واألع�م،  األخ�ص  المعنيي�ن  ف�ي  االس�تعمال 
االنص�راف ال�ى المعن�ى األخ�ص بمعون�ة القرين�ة، باعتب�ار أن 

الغنيمة في األصل تعني عموم الفائدة كما سبق البيان.
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وبهذا يندفع اإلشكال، وبناًء عليه ال داعي الفتراض أن الخمس 
المقصود في الرواية غير الخمس المصطلح، وإنما هو خمس الفيء 

المنحول لها، إذ ال قرينة تصرف الرواية إلى غير المصطلح.

الرواية الثانية: 
مضمرة زرارة ومحمد بن مس�لم وأبي بصير أنهم قالوا له: 
م�ا حق اإلمام في أموال الناس؟ قال: الفيء واألنفال والخمس، 
وكل م�ا دخ�ل منه في ف�يء أو أنفال أو خم�س أو غنيمة فإن لهم 
َما َغنِْمُتم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ لِّلِه  خمس�ه، فإن الله يق�ول: }َواْعَلُموْا َأنَّ
ُسوِل َولِِذي اْلُةْوَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِيِن{ وكل شيء  ُبُمَسُه َولِلوَّ
في الدنيا فإن لهم فيه نصيًبا، فمن وصلهم بش�يء فمما يدعون له 

ال مما يأخذون منه)1). 

فهذه الرواية ناظرة لآلية بشكل صريح، وقد تم فيها عطف 
الغنيمة على الخمس، وهو يفيد المغايرة بينهما وأن الغنيمة تعني 

غنيمة دار الحرب فقط.

لكن هذا التوجيه غير تام أيًضا ألمور:

1- ال يكف�ي عط�ف الغنيم�ة عل�ى الخم�س حت�ى نقول 
باختصاصه�ا بالح�رب، وإنم�ا البد م�ن عطفها عل�ى الفائدة أو 
الرب�ح ومث�ل ذل�ك، فالظاه�ر م�ن الرواي�ة أن الفيء في�ه خمس 

)1) املصدر نفسه، ص373.
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واألنف�ال كذلك وأش�ياء أخرى أيًضا لم ُتذَك�ر، فجميع ذلك فيه 
ح الرواية بتخصيص  الخمس وكذل�ك الغنيمة، من غير أن ُتص�رِّ
الغنيمة بما ُيؤَخذ في دار الحرب، ولهذا تبقى الغنيمة هنا مجَملة 

على أعلى التقادير.

2- س�بق البيان بأن اس�تعمال الغنيمة في المعنى األخص 
جائ�ز، بالرغ�م من أنها تعن�ي في األص�ل مطلق الفائ�دة، ولكن 
مجرد االس�تعمال في بعض المواطن واالس�تدالل عليه بالقرينة 
ال يحص�ر المعن�ى ف�ي غنيمة دار الح�رب، بل يبق�ى اللفظ على 

عمومه، ولذلك اسُتعِمل في روايات أخرى في المعنى األعم.

3- الظاه�ر أن ه�ذه الرواي�ة دلي�ل عل�ى العك�س، إذ ت�م 
االس�تدالل باآلي�ة على ما هو أع�م من غنيم�ة دار الحرب، نظرًا 
لكون الخمس المش�ار إلي�ه في الرواية تعّلق لي�س فقط بالغنيمة 
وإنما بالخمس والفيء واألنفال، فإذا قلنا أن الخمس هنا ُأِريد به 
غير ما يتعلق بغنيمة دار الحرب، ثبت أن اآلية شاملة لما هو أعم 
م�ن غنيمة دار الحرب، وذلك يؤكد ما تم الوصول اليه س�لًفا أن 

اآلية شاملة لغير غنيمة دار الحرب.

الرواية الثالثة: 
 C صحيح�ة عمار بن مروان قال: س�معت أبا عبد الله
يق�ول: فيم�ا يخ�رج م�ن المع�ادن والبح�ر والغنيم�ة والح�الل 
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المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس)1).

بتقريب أن ذكر الغنيمة في مقابل األمور األخرى كالمعادن 
والبح�ر والمال المختلط بالح�رام يظهر منه اختص�اص الغنيمة 

بغنيمة دار الحرب، لكنه أيًضا غير تام ألمور:

1- إن الغنيم�ة هنا ل�م ُتذَكر في مقابل الفائ�دة حتى نقول 
ب�أن الم�راد من الغنيم�ة ما يؤخذ ف�ي دار الحرب، وإنم�ا ُذِكَرت 
في مقابل عناوين أخرى ُذكَرْت بنحو مس�تقل في الروايات وهي 
خارجة ع�ن المقصود بالفوائد واالرباح، وله�ذا يحتمل قوًيا أن 

يراد بالغنيمة معناها األعم، وال أقل من أن تكون مجملة هنا.

2- الق�ول بالمعن�ى األعم للغنيمة ال يمنع من اس�تعمالها 
ف�ي المعنى األخص في بعض الم�وارد كما تم التأكيد على ذلك 

قبل أسطر.

3- الرواية ليس�ت بلحاظ اآلي�ة المباركة، ولهذا فهي غير 
رة ل�}َغنِْمُتم{ كما سبق التأكيد في شأن الرواية األولى. مفسِّ

به�ذا ال تك�ون الرواي�ات الث�الث دال�ة عل�ى اختص�اص 
}َغنِْمُتـم{ بغنيم�ة دار الح�رب، بينما كان�ت الروايات الخمس 
الس�ابقة تام�ة الدالل�ة عل�ى إف�ادة }َغنِْمُتـم{ لمطل�ق الفائ�دة 
واالرب�اح، فتكون النتيج�ة بناًء على ذلك أن اآلي�ة المباركة تدل 

)1) املصدر نفسه ص344.
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عل�ى وجوب خمس األرباح لكن ال على نحو االس�تقالل وإنما 
بضميمة الروايات.



الفصل الثالث
 األخبار المستِقّلة 

الموِجبة لخمس األرباح
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ة الموِجبة لخمس األرباح
ّ

األخبار المستِقل

تقسيمات األخبار

كان الكالم في الفصل الثاني منَصًبا على القسم األول من 
األخبار وهي المتعلقة بداللة اآلية المباركة على خمس األرباح، 
أما الكالم هنا فس�ينصب على القس�م الثاني وهي األخبار الدالة 

على خمس األرباح بغض النظر عن اآلية.

وحيث أن أصل اإلش�كال الذي انطلقنا منه لتأس�يس هذه 
القاعدة تم التركيز فيه على تأخر تطبيق حكم خمس األرباح إلى 
عص�ر اإلمام الرض�ا C، وتأّخر التأكيد علي�ه إلى عصر الباقر 
والص�ادق B، بينم�ا لم يثب�ت التأكيد وال التطبي�ق قبل ذلك، 
خصوًص�ا ف�ي زمان رس�ول الل�ه K. لهذا كان الب�د من فرز 

الروايات ضمن طائفتين:

.K الطائإق األولى: الروايات المتعلقة بزمان النبي األكرم
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الطائإـق الثانيـق: الرواي�ات النظرية والعملي�ة الصادرة عن 
.A أهل البيت الكرام
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الطائفة األولى: الروايات النبوية

م بس�ؤال قب�ل اس�تعراض ه�ذه الطائفة من  يمك�ن أن نقدِّ
الروايات، وهو: 

هل ورد في كتب المس�لمين ما يش�ير إلى أن النبي األكرم 
د على خمس األرباح؟  محمد K كان قد َأكَّ

وحت�ى تكون المس�ألة أكث�ر وضوحًا ينبغ�ي أن نقول: هل 
روى الشيعة عن النبي األكرم K شيئًا يتعلق بخمس األرباح؟ 

وهل ورد في كتب الحديث والتاريخ السنية ما يتعلق بذلك؟

لك�ي يتض�ح الج�واب ينبغ�ي تقس�يم ه�ذه الطائف�ة إل�ى 
مجموعات ثالث:

املجموعة األوىل: )الروايات الواردة يف الكتب الشيعية(.
في حقيقة األمر لم ترد سوى رواية واحدة نقلها بن طاووس 
في الُطَرف عن كتاب الوصية لعيس�ى بن المس�تفاد عن موسى بن 
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جعف�ر ع�ن أبيه B ق�ال دعا رس�ول الله K أبا ذر وس�لمان 
ومقداد، فقال لهم تعرفون ش�رايع اإلسالم وشروطه؟ قالوا نعرف 
ما عرفنا الله ورسوله، قال: هي والله أكثر من أن تحصى، إشهدوا 
على أنفسكم وكفى بالله شهيدًا ومالئكته عليكم بشهادة أن ال إله 
إالّ الل�ه مخلًص�ا ال ش�ريك له في س�لطانه وال نظير ل�ه في ملكه، 
وأّني رس�ول الل�ه بعثني بالح�ق، وأن القرآن إمام م�ن الله وحكٌم 
عدٌل، وأن قبلتي ش�طر المس�جد الح�رام لكم قبل�ة، وأن علي بن 
أب�ي طال�ب C وصّي محم�د وأمي�ر المؤمنين ول�يُّ المؤمنين 
ومواله�م، وأن حقه م�ن الله مفروض واجب وطاعت�ه طاعة الله 
ورسوله واألئمة من ولده، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على 
كل مؤمن )ومؤمنة –ئل(، مع إقامة الصلوة لوقتها وإخراج الزكوة 
من حله�ا ووضعها في أهلها، وإخراج الخم�س من كل ما يملكه 
أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولّي المؤمنين وأميرهم، ومن بعده 
من األئمة من ولده، ومن لم يقدر إال على اليسير من المال فليدفع 
ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد األئمة A، فإن لم يقدر 
)على ذلك فلشيعتهم –ئل( ممن ال يأكل بهم الناس وال يريد بهم 

إال الله وما وجب عليهم من حقي، والعدل في الرعية)1).

 :K وه�ذه الرواي�ة م�ن حي�ث الدالل�ة تام�ة، فقول�ه

)1) جامع أحاديث الشيعة، حتت ارشاف السيد الربوجردي، كتاب اخلمس 
ص29، دار األولياء – بريوت.
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»وإخ�راج الخم�س من كل م�ا يملكه أحد من الن�اس« ظاهر في 
خمس األرباح. وال ُيشَكل على اّدعاء الظهور هذا بأن الرواية لم 
َتذُك�ر خصوص األرباح وإنم�ا كل الممتلكات ولم يقل به أحد، 
إذ لم يقل أحد بوجوب تخميس كل ش�يء. فإنه يجاب بأن ش�أن 
ه�ذه الرواية ش�أن العديد م�ن الروايات التي مّرْت علينا وس�يمر 
علينا غيرها التي يظهر منها وجوب الخمس في كل ش�يء وليس 
صة بروايات أخرى منها ما  األرب�اح فقط، إذ إنها بأجمعه�ا مخصَّ

َأخَرج المؤونة ومنها ما َأخَرج اإلرث وهكذا.

وأما ما َأش�َكل به الش�يخ المنتظري من أن هذا غير خمس 
األرب�اح، ولعله كان مندوًبا إليه من باب صلة اإلمام)1)، فال قرينة 
واح�دة تدل عليه، ومج�رد رفعه إلى ولّي المؤمني�ن وأميرهم ال 
يفي�د ذلك، ألن ذلك مذكور أيًضا بالنس�بة إل�ى خمس األرباح، 

كما أن حق اإلمام المتعلِّق بهذا الخمس يجب إيصاله إليه.

نع�م ما أش�كل به الش�يخ المنتظ�ري من ضعف الس�ند)2) 
صحيح، لعدم وثاقة عيس�ى بن المس�تفاد، وبالتالي فحتى لو قلنا 
بوق�وع كتاب الوصية بيد بن ط�اووس، إال أن مؤلف الكتاب ابن 
المس�تفاد لم يثبت في حقه توثيق، كما أن طريق بن طاووس إلى 

)1) دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، الشيخ حسني املنتظري، 
ج3 ص71.

)2) املصدر نفسه.
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كتاب الوصية أيًضا غير واضح.

فالرواية ضعيفة من حيث السند، إال بناًء على ثبوت شهرة 
عملية بالنسبة لها، حيث إن الكثير من الفقهاء كصاحب الجواهر 
والش�يخ االنصاري والهمداني في مصباح الفقيه قد استندوا إلى 
ه�ذه الرواية في أب�واب فقهية متعددة، ولم يتوقفوا عند س�ندها، 
لك�ن ذل�ك ال يرق�ى بها إل�ى رتب�ة الش�هرة العملية. نع�م يمكن 

تصنيفها ضمن المؤيِّدات ال أكثر. 

املجموعة الثانية: )كتب النيب K إىل القبائل وامللوك(.
اس�تعرض هذه المجموعة الهمداني)1) مع بعض الشروح 
اللغوي�ة والتعليق، نذك�ره بنصه ثم ننظر في مس�توى داللته على 
المطلوب، فقد ذكرت كتب التاريخ بعضًا من هذه الكتب، منها: 

ما ذكره ابن سعد في طبقاته وغيره: كتب K إلى بعض قبائل 
الع�رب: »إّن لكم بطون األرض وس�هولها وت�الع األودية وظهورها 

على أن ترَعْوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤّدوا الخمس«)2).

النوري  حسني  الشيخ   ،A البيت  أهل  مدرسة  ضوء  يف  اخلمس   (1(
اهلمداين، ص97.

)2) طبقات ابن سعد ج4 قسم 2 ص167. وعن جمموعة الوثائق السياسية 
ومجع  ص65،  ج7  العاّمل  وكنز  ص228،  نبوية  ورساالت  ص219، 
اجلوامع مسند عمرو بن مرة ونقله يف مقدمة مرآة العقول ج1 عن هناية 

ابن األثري وعن ابن منظور يف لسان العرب يف كلمة رصم.
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وس�ياق الكالم ظاهر ظهوًرا تاًم�ا في أن المراد ليس خمس 
غنائ�م الح�رب؛ إذ ال مناس�بة بي�ن جعل بطون األرض وس�هولها 
وتالع األودية وظهورها لهم وبين رعي نباتها وش�رب مائها وبين 
الخمس إال أن يكون خمس ما يحصلون عليه من ذلك الذي جعله 

لهم، ويؤيد ذلك ويؤكده أنه قد ذكر بعد الخمس هنا زكاة الغنم.

وفي مجموعة الوثائق السياسية هذا الكتاب بهذه العبارة:

كتاب�ه K للجهين�ة: »بس�م الل�ه الرحم�ن الرحي�م هذا 
كتاب من الله العزيز على لسان رسوله بحق صادق وكتاب ناطق 
مع عمرو بن مرة لجهينة ابن زيد إن لكم بطون األرض وسهولها 
وتالع األودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على 
أن ت�ؤدوا الخمس وفي التيعة والصريمة ش�اتان وليس على أهل 

المثير صدقة« الكتاب)1).

كالم�ه K: »إّن لك�م بط�ون األرض«، ق�ال الراغ�ب 
ف�ي مفرداته: »البطن، خ�الف الظهر في كل ش�يء ويقال للجهة 
الس�فلى: بطن وللجهة العلي�ا ظهر. والمراد أن لك�م الوهدة من 

األرض. 

)1) جمموعة الوثائق السياسية ص142 رقم 157 عن مجع اجلوامع للسيوطي، 
بعدها من  النون  الياء وفتح  اهلاء وسكون  وبنو جهينة بضم اجليم وفتح 
قضاعة من القحطانية وفيهم بطون كثرية كانت منازهلم ومساكنهم ما بني 
القلزم.  الرشقية من بحر  العدوة  بريّة احلجاز عىل  ينبع ويثرب يف متسع 

وذكر يف معجم القبائل ديارهم ومياههم.
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و »س�هولها«، الس�هل ض�د الح�زن فس�هل األرض غي�ر 
الخش�ن منها، القابل للحرث والغ�رس، والمعنى لكم ما يجري 

عليها من األرض وما يحرث ويغرس. 

و »عل�ى أن ت�ؤّدوا الخم�س« ق�د ذك�ر الخمس ف�ي هذا 
الكت�اب مطلًقا وب�دون قيد، وينص�رف إلى م�ا كان معهوًدا في 
ذلك العصر وه�و الذي يدّل عليه الكتاب العزيز واآلثار النبويّة 

وقد قّدمناه.

و »التيعة« قال ابن األثير في نهاية اللغة: التيعة، اسم ألدنى 
ما يجب فيه الزكاة.

و »الصريم�ة«: القطيعة من اإلب�ل والغنم وقال: المراد بها 
أي بالصريم�ة ف�ي الحديث في مائة وإحدى وعش�رين ش�اة إلى 
المائتي�ن إذا اجتمع�ت ففيه�ا ش�اتان، وإن كان�ت لرجلين وفرق 

بينهما ففي كّل واحدة منهما شاة، انتهى.

و »أهل المثير«، أهل بقر الحرث الذي يثير األرض وليس 
عليهم فيه صدقة.

ومنها: كتابه K لبني جوين الطائيين:

»لم�ن آم�ن منهم بالل�ه وأقام الص�الة وآتى ال�زكاة وفارق 
المش�ركين وأطاع الله ورس�وله وأعطى م�ن المغانم خمس الله 
وس�هم النبي وش�هد على إس�المه فإّن ل�ه أمان الل�ه ومحمد بن 
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عبدالله..« الكتاب)1).

ومنها: كتابه K لجنادة األزدي وقومه ومن تبعه:

»بس�م الله الرحم�ن الرحيم هذا كتاب من محمد رس�ول 
الل�ه لجن�ادة وقومه وم�ن تبعه... ما أقام�وا الصالة وآت�وا الزكاة 
وأطاعوا الله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا 

المشركين فإّن لهم ذّمة الله وذّمة محمد بن عبدالله«)2).

وقد أوجب K الخمس في س�تة عشر رسالة أخرى بل 
أكثر منه إلى القبائل ورؤسائها وهي:

قبيلة ب�كاء، وقبيلة بني زهير وحدس ولخم، وبني جديس 
ولألس�بذيين وبن�ي معاوية، وبني حرقة، وبني قي�ل، وبني قيس، 
وبن�ي جرمز وقومه، وقيس وقوم�ه، ولمالك بن أحمر، ولصيفي 
ب�ن عامر ش�يخ بن ثعلب�ة، والفجيع ومن تبعه، ونهش�ل بن مالك 
رئي�س بني عام�ر، ولجهينة بن زيد، وفي رس�الة لليمن، ولملوك 

حمير، ولملوك عّمان)3).

)1) الطبقات الكربى ج1 ص269.
)2) طبقات ابن سعد ج1 ص 270 باب ذكر بعثة الرسول بكتبه.، كنز العامل 
ج5 ص320 رقم 5785، ومجع اجلوامع للسيوطي يف مسند عمرو بن 
يف  ذكر  له  األزدي  وجنادة  ص63.،  لألهدل  املكنون  الدر  ونثر  حزم. 
هناية  يف  القلقشندي  قال  وغريمها  واإلصابة  الغابة  أسد  راجع  الصحابة 

األرب ص320 إّن جنادة من بني عبيد من األزد من القحطانية.
العاميل ج3  العالمة جعفر مرتىض  تأليف  النبي ص  )3) الصحيح من سرية 
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املجموعة الثالثة: )رسائل النيب K إىل الوفود(.
1- ق�دم وف�د عب�د القيس في هذه الّس�نة )س�نة تس�ع من 
الهجرة وهي س�نة الوفود كما ذكرنا( وكان فيهم األشّج- واسمه 
المنذر بن الح�ارث- الذي قال له النبي K إّن فيك خصلتين 
يحبهم�ا الله ورس�وله: الحلم واألن�اة، وكان ممن فيهم الجارود 
بن خش�ن س�يد عبد القيس، ولم تزل رئاسة عبد القيس بعد ذلك 

في بيته...

ثم كتب لهم كتاًبا هكذا:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله 
لعبد القيس وحاشيتها من البحرين وما حولها.

وفي صحيحي البخاري ومس�لم وس�نن النس�ائي ومس�ند 
أحمد )واللفظ لألول( إن وفد عبد القيس لما قالوا لرس�ول الله 
K إن بيننا وبينك المش�ركين م�ن مضر وإنا ال نصل إليك إال 
في أشهر حرم، فمرنا بجمل األمر إن عملنا به دخلنا الجنّة وندعو 

إليه من ورائنا.

ص310 وقال راجع هذه النصوص يف املصادر التالية :
وص389  ص40  وج5  و328  و271  ص175  ج4  الغابة  أسد 
وج1  وص573  وص199  ص33  ج3  واإلصابة  ص300.  وج1 

ص53 وص247 وص278 وج2 ص197.
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قال K: آمركم بأربع:

»آمرك�م بااليم�ان بالل�ه وهل ت�درون م�ا اإليم�ان بالله؟ 
ش�هادة أن ال إل�ه إال الل�ه وأن محمدًا رس�ول الله وإق�ام الصالة 

وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم«)1).

2- َوَف�َد إليه K بنو البكاء وه�م بطن من بني عامر من 
 K العدناني�ة وفيهم فجيع بن عبد الله )وهو رئيس�هم( فكتب

هذا الكتاب:

»هكذا كتاب من محمد النبي للفجيع ومن تبعه:

... ومن أسلم وأقام الصالة وأتى الزكاة وأطاع الله ورسوله 
وأعطى من المغنم خمس الله ونصر نبي الله وَأشَهد على اسالمه 

وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد«)2).

ص131  وج2  وص139  وص32  ص22  ج1  البخاري  صحيح   (1(
ج1  مسلم  صحيح  ص112،  وج9  ص213  وج5  ص205  وج4 
ص35 وص36، سنن النسائي ج2 ص333، مسند أمحد ج1 ص228 
ص330  ج3  داود  أيب  سنن  ص36،  وج5  ص318  وج3  وص361 
فتح  ص20،  عبيد  اليب  واملوال  اإليامن،  باب  الرتمذي  ص219،  وج4 
 6 احلديث  رقم  وص19  ص20  ج1  العامل  كنز  ص120  ج1  الباري 
ويف سنن النسائي ويف صحيح مسلم ج1 ص36 احلديث 23 واألموال 
يف  العاميل  مرتىض  جعفر  وأدرجه  غنمتم  ما  مخس  تؤدوا  وأن  عبيد  أليب 

الصحيح من سرية النبي األعظم ص ج3 ص308.
)2) طبقات ابن سعد ج1 ص274، أسد الغابة، ج4 ص175، اإلصابة ج4 
الرسول برتمجة  إىل  الغابة واإلصابة وفادة فجيع  أسد  رقم 6960 وذكر 
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3- َوَفَد إلى النبي K في س�نة الوفود وهي س�نة تس�ع 
وافٌِد من بني زهير واس�مه النّمر بن تولب، وبنو زهير حي خاص 

من ُعكل وُعْكل على وزن قفل أبو قبيلة وهم كانوا من مضر.

فكتب النبي K كتاًبا لبني زهير الُعْكلّيين:

بس�م الله الرحم�ن الرحيم من محمد النب�ي لبني زهير بن 
ُأَقْيش حي من عكل، إنهم إن شهدوا أن ال إله إال الله وأن محمًدا 
رس�ول الل�ه وفارقوا المش�ركين وأق�روا بالخمس ف�ي غنائمهم 

وسهم النبي وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله)1).

4- لما خرج رس�ول الله K إلى تبوك سنة تسع، سمع 
بذل�ك مالك ب�ن أحمر فوف�د إليه K وأس�لم فَقبِل إس�المه، 
وس�أله أن يكتب ل�ه كتاًبا يدعو قومه به إلى اإلس�الم، فكتب في 
رقعة أدم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر-ومالك بن أحم 
الجذامي كان من جذام بن عدي بطن من كهالن- والكتاب هذا:

ُجنُُدع  بن  عبداهلل  ابن  مصغر  والفجيع  البكائي  ثور  بن  معاوية  بن  برش 
والبكاء بالفتح واملد بطن من بني عامر بن صعصعة من العدنانية.

ص271،  ج2  العامل  كنز  له،  واللفظ  ص279  ج1  الكربى  الطبقات   (1(
وسنن  ص55،  ج2  يف   20 الباب  يف  اخلراج  كتاب  يف  داود  أيب  وسنن 
ج5  أمحد  ومسند  ص13،  وج9  ص58  وج7  ص303  ج6  البيهقي 
ص40  ج5  الغابة  وأسد  ص12،  واألموال  وص383،  و78  ص77 
األعشى ج13  العرب ج1 ص68، وصبح  وص389، ومجهرة رسائل 
 ،5 رقم  للزيلعي،  الراية  ونصب  ص158،  ج19  واألغاين  ص329، 

وسنن النسائي ج2 ص179.
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بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله 
لمال�ك ب�ن أحمر ولم�ن تبعه من المس�لمين أماًنا لهم م�ا أقاموا 
الصالة وآتوا الزكاة واتبعوا المس�لمين وجانبوا المشركين وأدوا 
الخمس من المغنم وس�هم الغارمين وسهم كذا وكذا فهم آمنون 

بأمان الله عّز وجل وأمان محمد رسول الله)1).

5- َوَفد صيفي بن عامر وهو س�يد بني ثعلبة على رس�ول 
الله K وكتب له كتاًبا هكذا:

 »بس�م الله الرحم�ن الرحيم هذا كتاب من محمد رس�ول 
الل�ه لصيف�ي بن عام�ر على بني ثعلب�ة بن عامر، من أس�لم منهم 
وأق�ام الصالة وآت�ى الزكاة وأعط�ى خمس المغنم وس�هم النبي 

والصفّي فهو آمن بأمان الله«)2).

6- َوَف�د الح�ارث بن زهي�ر بن ُأقيس الُعكلي إلى رس�ول 
الله K فكتب له ولقومه هذا الكتاب:

بس�م الله الرحم�ن الرحيم من محمد النب�ي لبني قيس بن 
ُأقيس: أّما بعد فأنتم إن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وأعطيتم سهم 

يف  إليه  وأوعز   7593 رقم  ج3  اإلصابة  ص271،  ج4  الغابة  أسد   (1(
لسان  ويف  اجلذامي  أمحر  بن  مالك  ترمجة  يف  اإلصابة  هامش  اإلستيعاب 
إىل  مدين  بني  جذام  بنو  مساكن  وكانت  ص20  ج3  حجر  إلبن  امليزان 

تبوك.
)2) اإلصابة ج2 رقم 4111، وأوعز إليه يف أسد الغابة ج3 ص34.
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الله عّز وجّل والصفّي فأنتم آمنون بأمان الله عّز وجل)1).

7- كتابه K إلى أهل اليمن:

ق�ال الب�الذري ف�ي فت�وح البل�دان: »لم�ا بلغ أه�ل اليمن 
ظهور رسول الله K وعلّو حّقه أتته وفودهم فكتب لهم كتاًبا 
بإقرارهم على ما أس�لموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم 
فأس�لموا، ووّجه إليهم رس�له وعّماله لتعريفهم ش�رائع اإلسالم 
وس�ننه وقبض صدقاتهم وجزي رؤوس م�ن أقام على النصرانية 

واليهودية والمجوسية«.

وذكر ه�و )أي البالذري( وابن هش�ام والّطبري وابن كثير 
أّن�ه K كت�ب لعمرو بن ح�زم حين بعث�ه إلى اليم�ن )والّلفظ 

للبالذري(:

»بس�م الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورس�وله }َلا 
َهـا الَِّذلَن آَمنُوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُةوِد{)2) عهد من محمد النبي رس�ول  َألُّ

الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن:

أم�ره بتقوى الله في أمره كّله وأن يأخذ من المغانم خمس 
الله وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى 

)1) أسد الغابة ج1 ص328 وأوعز إليه يف اإلصابة يف ترمجة احلارث بن زهري 
وأقيش عىل وزن ُزبري وُعكل عىل وزن قفل وقد تقدم.

)2) سورة املائدة، اآلية: 1.
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البعل وسقت الّسماء ونصف العشر مّما سقى الغرب«)1).

وفي سيرة ابن هشام:

بعث رس�ول الله K إليه�م )أي إلى أهل اليمن( عمرو 
ب�ن ح�زم ليفّقههم ف�ي الدي�ن ويعّلمهم الس�نّة ومعالم اإلس�الم 
ويأخ�ذ منهم صدقاتهم، وكتب ل�ه كتاًبا عهد إليه في عهده وأمره 

فيه بأمره:

»بس�م الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورس�وله }َلا 
َهـا الَِّذلـَن آَمنُوْا َأْوُفـوْا بِاْلُعُةوِد{، عهد من محمد النبي رس�ول  َألُّ
الل�ه لعم�رو بن حزم حي�ن بعثه إلى اليم�ن، أمره بتق�وى الله في 
أم�ره كّله فإن الل�ه مع الذين أتق�وا والذين هم محس�نون، وأمره 
أن يأخ�ذ بالحق كما أمره إليه، وأن يبش�ر الناس بالخير ويأمرهم 
ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه وينهى الناس، فال يمس القرآن 
إنس�ان إالّ وه�و طاهر ويلي�ن للناس في الحّق ويش�تّد عليهم في 
الّظل�م، ف�إن الله كره الظل�م ونهى عن�ه فقال: أال لعن�ة الله على 
الظالمين... ويعّلم الناس معالم الحج وس�نته وفريضته... ويأمر 

ص595،  ج4  هشام  ابن  وسرية  اليمن  باب  ص84  ج1  البلدان  فتوح   (1(
والطربي ج2 ص388 وتاريخ ابن كثري ج5 ص76 وكتاب اخلراج أليب 
ج1  املستدرك  يف  احلاكم  أوردها  أخرى  رواية  وهناك  ص85  يوسف 
ص359 و396 ويف كنز العامل ج5 ص517. وعمرو بن حزم أنصارّي 
أربع  أو  ثالث  أو  إحدى  سنة  توّف  بعدها  وما  اخلندق  شهد  خزرجي 

ومخسني ه� باملدينة، أسد الغابة ج4 ص99.
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الناس بإس�باغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم 
إلى الكعبين ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله.

وأم�ره أن يأخ�ذ م�ن المغان�م خم�س الله وم�ا كتب على 
المؤمني�ن ف�ي الصدقة من العقار عش�ر ما س�قت العين وس�قت 
الس�ماء وعلى ما س�قى الغرب نصف العش�ر وفي كل عش�ر من 

اإلبل شاتان الخ«)1).

وذكر اليعقوبي في تاريخه أّن رسول الله K أرسل إلى 
أهل اليمن كتاًبا مع معاذ بن جبل:

»بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله 
إلى أهل اليمن فإني أحمد الله إليكم الذي ال إله إال هو، وقع بنا 
رس�ولكم مقدًما من أرض الّروم َفَلقَينا بالمدينة فبّلغنا ما أرسلتم 
ب�ه وأخبرن�ا ما كان قبلك�م ونّبأنا بإس�المكم وأّن الله قد هداكم، 
إن أصلحت�م وأطعتم الله وأطعتم رس�وله وأقمتم الصالة وآتيتم 
الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وس�هم النبي والصفي وما 
على المؤمنين من الصدقة عش�ر ما س�قى البعل وس�قت السماء 

وما سقى بالغرب نصف العشر إلى آخر الكتاب«)2).

)1) سرية ابن هشام ج4 ص594.
)2) تاريخ اليعقويب ج2 ص64 وأوعز إليه ابن سعد يف الطبقات الكربى ج1 
ص264 والبالذري يف فتوح البلدان ص83. وكنز العاّمل ج5 ص318. 

وترتيب مسند اإلمام الشافعي ج2 ص129 عن عمر بن عبدالعزيز.



125 الطائإق األوىلت الووالام النبولق   

وال مناف�اة بين هذه الكت�ب التي كتبها ألهل اليمن إلمكان 
أن يكون قد كتب لهم كتًبا متعّددة، والذي يهّمنا في مورد البحث 
أّن�ه K قد ذكر الخمس في جميعها ف�ي عداد الصالة والزكاة 

وغيرها، وليس المراد منه خمس الغنائم الحربّية.

8- َوْفُد حمير وكتاب رسول الله K إليهم:

وال�ذي يظه�ر م�ن التواري�خ اإلس�المية أّن رس�ول الل�ه 
K كت�ب كتًب�ا إلى جمي�ع أذواء اليم�ن وأقياله�م)1) ودعاهم 
إلى اإلس�الم فلّب�وه وأجابوه، ووفدت إلي�ه وفودهم وكتب لكّل 
م�ن الوافدي�ن كتاًبا بإس�المهم وأّمنه�م على دوره�م وزروعهم 

وأموالهم وأنفسهم.

ومن تل�ك الكتب الكتاب الذي كتب�ه إلى ملوك حمير من 
ملوك اليمن وهو هذا:

»بس�م الله الرحم�ن الرحيم م�ن محمد النبي رس�ول الله 
K إل�ى الحارث بن عب�د كالل ونعيم بن عبد كالل والنعمان 

قيل ذي رعين وهمدان ومغافر:

... واّن الل�ه ق�د هداك�م بهدايته إن أصلحت�م وأطعتم الله 
ورس�وله وأقمت�م الص�الة وآتيت�م ال�زكاة وأعطيتم م�ن المغانم 

اليمن تقسم إىل حمافد مجع حمفد واملحفد إىل قصور أو قلعة حييط  )1) كانت 
به سور ويسّمى صاحبه بذو ومجعه أذواء بمعنى أمري أو صاحب ويتوىّل 

شؤون عدة من املحافد أمري واحد يسمى قيل بفتح القاف ومجعه أقيال.
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خمس الله وسهم نبّيه وصفّيه«)1).

أقوال الفقهاء
وق�د اعتب�ر جم�ع م�ن الفقه�اء ه�ذه المجموعة ش�واهد 
عل�ى وجود أثر لخم�س األرباح في زمن النب�ي K، فقد قال 

الهمداني:

»وم�ن المعلوم أنه لي�س المراد من المغنم أو ما غنمتم في 
ه�ذه الكتب هي الغنائ�م الحربية؛ إذ قد ثبت لنا بما ذكرنا س�الفًا 
أن لهذه المادة )مادة الغنم( معنى وس�يًعا -لًغة وعرًفا- وش�اماًل 
لكل ما يفوز به اإلنسان، ويكتسبه في حياته من األموال، فالالزم 
حينئذ هو حمل ما ورد في هذه الكتب على هذا المعنى الوسيع، 

وحملها على أحد مصاديقه بالخصوص يحتاج الى القرينة.

ه�ذا مضاًف�ا إلى أن هذه الكت�ب إنما كتب�ت لقبائل متفرقة 
كان كل منه�ا يعي�ش ف�ي ناحي�ة من الب�الد، وكان�وا غالًب�ا قبائل 
ضعيفة -مثل قبيلة عبد القيس-، حتى ال يجرؤون على الخروج 

البلدان  فتوح  ص75،  ج5  والنهاية  البداية  ص381،  ج2  الطربي   (1(
ج4  هشام  ابن  سرية  ص258،  ج3  احللبية  السرية  ص82،  للبالذري 
ص30،  ج3  احللبية  هامش  دحالن  زيني  سرية  وص260،  ص258 
اجلمهرة ج1 ص55.، وكان ملوك محري املعروفون حني ظهور اإلسالم 
أبناء عبد كالل احلارث ونعيم، وبعث مهاجر بن أيب ُأمّية إىل ملوك محري 
كام يف تاريخ اليعقويب ج2 ص62 وسرية ابن هشام ج4 ص279 وأسد 

الغابة ج4 ص422.
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م�ن ديارهم إال في مثل األش�هر الحرم -كما تق�دم ذكره-، فهم 
كان�وا ال يس�تطيعون حرًبا وال قتااًل ليقاتلوا ويأخ�ذوا الغنائم في 
الح�رب م�ع الكفار، مع أنه لو كان المراد ف�ي هذه الكتب إعطاء 
الخمس من المغانم بعد الحرب وأخذ المغانم من الكفار، لكان 
األنس�ب بل ال�الزم أن يذكر K ف�ي هذه الكت�ب الجهاد في 
ع�داد الصالة وال�زكاة دون إعطاء الخمس م�ن الغنائم الحربية؛ 
ألن أداء الخم�س من الغنائم الحربية من متفرعات الجهاد الذي 

هو ذروة سنام اإلسالم وتوابعه.

فالمقصود في هذه الكت�ب ليس إال بيان الوظائف الفردية 
للمس�لمين وأن ال�الزم ل�كل فرد منه�م أن يقيم الص�الة ويؤتي 

الزكاة ويؤدي الخمس من ماله الذي يكتسبه ويفوز به.

وأم�ا المغان�م التي تؤخ�ذ في الجه�اد من أم�وال الكفار، 
فله�ا ش�أن وراء ذل�ك، ف�إن أمرها بيد م�ن بيده أم�ر الجهاد ضد 
أع�داء الدي�ن، وهو إم�ام المس�لمين وزعيمه�م وحاكمهم، فهو 
يأم�ر بالجهاد إذا اقتضت المصلحة ذل�ك، وينظم الجنود، ويأمر 
بالحركة والخروج، فإذا وقع الجهاد، وحصلت الغلبة للمسلمين 
ف�ي معركة الجه�اد، ووقع�ت الغنائم بأي�دي المجاهدي�ن، يأمر 
بجمعه�ا بأجمعه�ا وتحت س�يطرته وحفظه فيأخ�ذ منها صفوها 
–وه�و م�ا يصطفيه من الغنائم- ثم يأخ�ذ منها قطائع الملوك لو 
كانت فيها ثم يأخذ الخمس منها ليقسمه في أهله ويقسم الباقي-



مخس أرباح املكاسب   128

وهو أربعة أخماسها- بين المجاهدين.

ه�ذا إذا كان الجهاد بأمر اإلمام C ونظره، وإذا لم يكن 
بنظ�ره وأمره كان كل ما غنموه من األنفال، واألنفال كلها لإلمام 

C وليس لغيره منها شيء.

وهذا مما تدل عليه الروايات المتعددة الواردة من طرقنا:

فف�ي الكاف�ي عن عل�ي بن إبراهي�م عن أبيه ع�ن حماد بن 
عيس�ى عن بعض أصحابنا عن العب�د الصالح )في حديث( قال: 
»ولإلمام صفو المال، إن يأخذ من هذه األموال صفوها: الجارية 
الفاره�ة والداب�ة الفارهة والث�وب والمتاع مما يحب أو يش�تهي 
فذل�ك له قبل القس�مة وقبل إخراج الخمس، وله أن يس�د بذلك 
الم�ال جميع م�ا ينوبه من مثل إعطاء المؤلف�ة قلوبهم وغير ذلك 
مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في 

أهله وقسم الباقي على من ولى ذلك«)1).

وفي التهذيب بإس�ناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر 
عن علي بن الحكم عن س�يف ب�ن عميرة عن داود بن فرقد قال: 
قال أبو عبد الله C: »قطائع الملوك كلها لإلمام وليس للناس 

فيها شيء«)2).

)1) الوسائل ج6 ص365 احلديث 4 من الباب 1 من أبواب األنفال.
)2) الوسائل ج6 ص366 احلديث 6 من الباب 1 من أبواب األنفال والسند 

صحيح.
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وف�ي الكافي أيًض�ا عن علي ب�ن إبراهيم عن أبي�ه عن ابن 
 ...« :C محب�وب عن معاوية بن وهب قال: ق�ال أبو عبدالله
إن قاتلوا عليها مع أمير أمره اإلمام عليهم أخرج منها الخمس لله 
وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها 

المشركين )مع أمر اإلمام()1) كان كل ما غنموا لإلمام«)2)«)3).

وأم�ا إذا كان�ت المغان�م ق�د ت�م تحصيلها ال عب�ر الجهاد 
س�واء كان بأمر م�ن النب�ي K أو بدونه، وإنما عب�ر الحروب 
س�واء الحاصلة في زمن الجاهلية أو في زمن اإلسالم، فهي نهبة 
كم�ا ص�رح بذلك الش�يخ الس�بحاني)4)، والنهبة ح�رام وقد نهى 
نبين�ا األكرم K عنه�ا، فقد ورد عنه أنه ق�ال: »من انتهب نهبة 

مشهورة فليس منا«)5).

وق�د أض�اف في هذا الصدد الس�يد الخوئ�ي)6) بأننا حتى مع 
التس�ليم بعدم صدور مثل هذه الرسائل أو عدم داللتها على خمس 
األرباح، فإن اإلش�كال س�اقط ال يعبأ به لمبررات عديدة، فقد قال: 

)1) ما بني القوسني إضافة من املؤلف وليست من النص.
)2) الوسائل ج6 ص365 احلديث 3 من الباب 1 من أبواب األنفال والسند 

صحيح.
)3) اخلمس يف ضوء مدرسة أهل البيت ع، مصدر سابق ص94.
)4) اخلمس يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، مصدر سابق ص272.

)5) سنن بن ماجة، ج2 ص1298 ح3935.
)6) موسوعة اإلمام اخلوئي، مصدر سابق ص198.
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»وبالجملة: فعلى تقدير تس�ليم ع�دم بعث العمال ألخذ األخماس 
فهذا ال يكشف عن عدم الوجوب بوجه، كيف؟! ووجوب الخمس 
في الركاز مما أصفقت عليه العامة ورووا فيه روايات كثيرة)1)، ومع 
ذل�ك لم ينقل وال في مورد واح�د أن النبي K أو من بعده بعث 
أحًدا لجبايته، فعدم البعث والحث لألخذ الزم أعم لعدم الوجوب 
فال يكش�ف عنه أب�ًدا.... واإلنصاف أن�ه لم يتضح لدين�ا بعد، ماذا 
كان�ت الحال�ة عليه في عصره K، باإلضاف�ة إلى أخذ هذا النوع 
م�ن الخمس وعدمه، كي�ف؟! والعه�د بعيد والفص�ل طويل، وقد 
تخلل بيننا عصر األمويين الذين بّدلوا الحكومة اإلس�المية حكومة 
جاهلي�ة، ومحق�وا أحكام الدين حتى أن كثيرًا م�ن الناس لم يعرفوا 
وجوب الزكاة الثابت بنص القرآن كما يحكيه لنا التأريخ والحديث.

بل في صحيح أبي داود وسنن النسائي: أن أكثر أهل الشام 
لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض.

وعن ابن س�عد في الطبقات: أن كثيًرا من الناس لم يعرفوا 
مناسك حجهم.

وروى اب�ن ح�زم عن اب�ن عباس: أن�ه خطب ف�ي البصرة 
وذك�ر زكاة الفطرة وصدقة الصيام فلم يعرفوها حتى أمر من معه 

أن يعلم الناس.

99 باب ما جيب فيه اخلمس  )1) راجع عمدة القارئ يف رشح البخاري 9: 
الركاز.
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ف�إذا كان الحال هذه باإلضاف�ة إلى مثل هذه األحكام التي 
ه�ي من ضروريات اإلس�الم ومتعلق�ة بجميع األن�ام، فما ظنك 
بمث�ل الخم�س ال�ذي هو حق خ�اص ل�ه ولقرابته ول�م يكن من 
الحق�وق العامة كما في الزكاة، بل لخصوص بني هاش�م زادهم 
الله عًزا وشرًفا، فال غرابة إذن في جهلنا بما كان عليه أمر الخمس 

في عصره K أخًذا وصرًفا.

إال أن ه�ذا كل�ه ال يكش�ف ع�ن ع�دِم الوج�وب، وع�دُم 
الوص�ول ال يالزم عدم التش�ريع بع�د أن نطق به الكت�اب العزيز 

والسنة المتواترة ولو إجمااًل حسبما عرفت وستعرف.

ومم�ا يؤك�د ذلك أنه ال خ�الف بيننا وبي�ن العامة في عدم 
جواز دفع الزكاة لبني هاش�م وأن الصدقة عليهم حرام، حتى أنه 
ال يجوز اس�تعمالهم عليها والدفع من س�هم العاملين، وقد رووا 
في ذلك روايات متواترة، كما وردت من طرقنا أيًضا حسبما تقدم 
ف�ي كتاب الزكاة)1). وف�ي بعضها: أن الله تعال�ى قد عوض عنها 

الخمس إكراًما لهم وتنزيًها عن أوساخ ما في أيدي الناس)2).

وفي صحيح مسلم وغيره: أّن الفضل بن العباس وشخًصا 
آخر من بني هاش�م كان�ا محتاجين الى الزواج ول�م يكن لديهما 
مهر، فاشتكيا ذلك إلى رسول الله K وطلبا منه أن يستعملهما 

)1) رشح العروة 24: 179.
)2) الوسائل: 9: 513/أبواب قسمة اخلمس ب1 ح8.
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عل�ى ال�زكاة ليحصال على المهر من س�هم العاملي�ن فلم يرتض 
K بذلك، بل أمر ش�خصين أن يزوجا ابنتيهما منهما، وجعل 
مهرهما من الخمس بداًل عن الزكاة)1). والروايات بذلك متظافرة 

بل متواترة من الطرفين كما عرفت.

وم�ن الواض�ح الض�روري أن الح�رب ليس�ت قائم�ة بين 
المس�لمين والكفار مدى الده�ر ليتحقق بذلك موضوع الخمس 
م�ن غنائم دار الحرب فتدفع إليهم، إما الس�تيالء الكفار كما في 
ه�ذه األعصار وما تقدمها بكثير، ولعل ما س�يلحقها أيًضا بأكثر، 
حي�ث أصب�ح المس�لمون مس�تعمرين وإل�ى الله المش�تكى. أو 
الس�تيالء اإلسالم كما في عهد اإلمام المنتظر -عّجل الله تعالى 

فرجه- وجعلنا من أنصاره وأعوانه.

وعلي�ه، فلو كان الخمس مقص�وًرا على غنائم دار الحرب 
ولم يكن متعلًقا بما له دوام واس�تمرار م�ن األرباح والتجارات، 
فكي�ف يعي�ش الفقراء من بني هاش�م في عصر الهدن�ة الذي هو 
عص�ر طويل األم�د بعيد األجل كما عرفت، والمفروض تس�الم 
الفريقي�ن عل�ى منعهم ع�ن ال�زكاة أيًضا كم�ا م�ّر؟! إذن فما هو 

الخمس المجعول عوًضا عنها في هذه الظروف؟!

فال مناص من االلتزام بتعلقه كالزكاة بما له دوام واستمرار 
وثبات وقرار في جميع األعصار، لتس�تقيم العوضية وتتم البدلية 

)1) صحيح مسلم 2: 167/752.
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األبدي�ة، وال يكون الهاش�مي أقل نصيًبا من غي�ره، وليس ما هو 
كذلك إال عامة األرباح والمكاسب حسبما عرفت.

فتحص�ل أن االستش�كال ف�ي وج�وب الخم�س ف�ي هذا 
القسم ساقط ال يعبأ به بتاًتا«)1).

مناقشة األقوال
سبق الكالم بالنسبة للمجموعة األولى، وأما المجموعتان 
الثاني�ة والثالثة فيصعب اعتبارها دلياًل على نحو االس�تقالل وال 

على نحو االنضمام.

إذ إنن�ا ت�ارة نعامل ه�ذه الرواي�ات على أنها دليل مس�تقل 
يثب�ت وجوب خم�س األرباح بغ�ض النظر عن األدل�ة األخرى 
من اآلية وس�ائر الروايات، بحيث تكون لوحدها دلياًل كافًيا مثبًِتا 
للحك�م، وتارة نعامله�ا على أنها جزء دليل، ف�ال تكون لوحدها 
دلي�اًل، وإنم�ا م�ن خ�الل ضمها لبقي�ة األدل�ة تصبح دلي�اًل نظًرا 

لوجود كاشفّية فيها لبعض خصوصيات الحكم.

الدلي�ل  لرتب�ة  ترق�ى  ال  الرواي�ات  ه�ذه  ف�إن  واألق�رب 
المستقل، لضعف سندها من جهة، ألنها مجرد نقوالت تاريخية 
ذكره�ا بعض المؤرخين أو بعض كت�ب الحديث من غير تمامية 

العلمية-قم،  املطبعة  ص197،  اخلوئي،  السيد  األول،  اخلمس،  كتاب   (1(
1364ه.ش. 
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للسند في نظر الفقه الشيعي، وحتى لو قلنا بأن مثل هذه الرسائل 
والكت�ب متواترة معنوًيا، فإن التوات�ر في صدور أصل الكتاب ال 
في المتن المنقول، بل المتن يبقى ضعيًفا من حيث الس�ند، ومن 
جه�ة أخ�رى فإن ما ورد ف�ي المتن مجمل ال صراح�ة فيه، إذ لم 
ي�رد نص صريح بعنوان خمس األرباح والفوائد، بل غاية ما ورد 
عب�ارة )الخمس من المغن�م( وهي لإلنصاف مجملة، إذ حتى لو 
س�لمنا بأن المغنم ش�امل لغنيمة دار الحرب وغيره�ا، فإن الغير 
يمك�ن أن ي�راد به مثل ال�ركاز والكنز وش�بههما ال مطلق الفوائد 
واألرباح، وقد يراد به الفوائد واألرباح أيًضا لشمول لفظ المغنم 

لها لكنه غير صريح.

فاإلش�كال ف�ي الس�ند واإلجمال ف�ي الدالل�ة تمنعان من 
ا أيًضا  التمس�ك بهذه الروايات بصفتها دلياًل مس�تقاًل، وال منَضمًّ
ألن جزء الدليل يفتقر أيًضا إلى تمامية من حيث الس�ند والداللة 

وهي مفقودة هنا.

لذل�ك يمك�ن أن ننظ�ر الى ه�ذه الروايات عل�ى أنها مجرد 
مؤيد، ال أقل من أنها قد ترفع االستحياش الذي توّلده دعوى عدم 
وج�ود أثر لهذا الحكم في زم�ن النبي K، إذ إن هذه الروايات 
تق�ّوي احتم�ال وجوده، إضاف�ة لما أك�د عليه الس�يد الخوئي من 
مجهولي�ة الح�ال في زمان النب�ي K، إذ ال يمكن إثبات وجود 

الحكم من عدمه على نحو الجزم لألسباب التي مر ذكرها.



135   

A الطائفة الثانية: الروايات الصادرة عن أهل البيت

ه�ذه الطائفة عبارة ع�ن الرواي�ات النظري�ة والعملية التي 
ص�درت عن أئم�ة أهل البيت A، فأم�ا النظرية فهي تأكيدهم 
على وج�وب خمس األرباح كحكم، وأم�ا العملية فهي أخذهم 

لهذه األخماس من الشيعة بشكل عملي.

وق�د أورد الحر العاملي عش�ر روايات في ه�ذا المقام)1)، 
وس�بق منا تفصي�ل الكالم في بعضها كصحيح�ة علي بن مهزيار 
الطويل�ة ورواي�ة عبد الله بن س�نان، وأما بقي�ة الروايات فأهم ما 

يستدل به:

1- موثق�ة س�ماعة ق�ال: س�ألت أب�ا الحس�ن C ع�ن 
الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير)2).

فه�ذه الرواية تامة من حيث الس�ند والداللة، فأما بالنس�بة 

)1) وسائل الشيعة، مصدر سابق ج6 ص348.
)2) املصدر نفسه ص350.
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للس�ند فقد رواها الش�يخ الكليني عن علي بن ابراهيم الثقة، عن 
أبي�ه إبراهيم بن هاش�م الثقة على األص�ح وإن لم يرد بخصوصه 
توثيق خاص لكن القرائن تدل على وثاقته وجاللة قدره، عن ابن 
أبي عمير الثقة، عن الحس�ين بن عثمان األحمسي البجلي الثقة، 

عن سماعة الثقة وإن كان واقفًيا كما قيل، لهذا فالرواية معتبرة.

وأما بالنس�بة للدالل�ة فهي تنص عل�ى أن الخمس في كل 
ما يس�تفيده اإلنسان س�واء كان قلياًل أو كثيًرا، وهو المراد بأرباح 

المكاسب.

2- رواية محمد بن الحس�ن األش�عري ق�ال: كتب بعض 
أصحابنا إلى أبي جعف�ر الثاني C أخبرني عن الخمس أعلى 
جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى 

الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة)1).

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من جهة محمد بن الحسن 
األش�عري لعدم وجود توثيق له في كتب الرجال، إال أن ذلك ال 
يضر ألن هذه الجهة من الضعف مجبورة بالموثقة السابقة الذكر 

التحادها معها في المعنى.

وأم�ا بقي�ة الرواي�ات المذك�ورة ف�ي الب�اب)2) فجميعه�ا 

)1) املصدر نفسه ص348.
)2) انظر املصدر نفسه ص348 اىل ص351.
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حْت به  �دة لم�ا صرَّ مخ�دوش في�ه م�ن حيث الس�ند، لكنه�ا مؤيِّ
الروايات الصحيحة.

وبهذا يتلخص القول في خمس األرباح بأن ثبوته ووجوبه 
تام بالوجوه التالية:

َما َغنِْمُتم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ لِّلِه  1- اآلية المباركة }َواْعَلُموْا َأنَّ
ُبُمَسُه{، ولكن ال على نحو االستقالل وإنما بضميمة الروايات.

2- الروايات الصحيحة الناظرة لآلية والمفسرة لها.

3- الرواي�ات الصحيح�ة الناص�ة عل�ى وج�وب خم�س 
األرباح بغض النظر عن اآلية، وهي تتمثل على وجه الخصوص 
ف�ي صحيحة علي بن مهزيار الطويل�ة، وقد مّر الحديث عنها في 
القس�م األول عن�د الكالم ع�ن الروايات الناظ�رة لآلية، واتضح 
لن�ا حينه�ا تماميته�ا من حي�ث الس�ند والداللة، وموثقة س�ماعة 
المذك�ورة قبل أس�طر، وه�ي أيًضا تامة س�نًدا ودالل�ة، وأما بقية 
الرواي�ات فداللته�ا تام�ة، إال أن س�ندها غير نق�ي، لذلك يمكن 

التأييد بها فقط.

وبه�ذا يكون القول بوجوب خم�س األرباح هو الصحيح 
بعد ضم هذه الوجوه الثالثة لبعضها.

4- وهن�اك وج�ه آخ�ر ل�م نتعرض ل�ه بع�د، يتلخص في 
الرواي�ات الكثيرة والمس�تفيضة الظاهرة ف�ي التحليل، وذلك أن 



مخس أرباح املكاسب   138

التحلي�ل بأي وجه كان ُيْثبُِت أصَل الوجوب، إذ إن التحليل دليل 
على وجود حكم وجوبي س�ابق، ه�ذا من جهة ومن جهة أخرى 
إن التحلي�ل ال يراد منه تحليل الخمس بنحو كامل وإنما له معاٍن 

أخرى ستأتي الحًقا.
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األخبار بين الوجوب والتحليل

س�ؤال أو إش�كال يأتي هن�ا ملخصه: على فرض التس�ليم 
بداللة اآلية والروايات على خمس األرباح، لكن توجد روايات 
 ،A كثي�رة ظاهرة في تحلي�ل الخمس من قبل األئم�ة الكرام

فكيف يمكن التوفيق بين كل ذلك؟

حتى يتضح األمر جلًيا البد أن نس�تعرض مجموع األخبار 
المتعلقة بهذا المطلب، إذ في بعضها ورد التأكيد على الوجوب، 
وف�ي بعضها اآلخ�ر ورد التأكيد على حرمة المن�ع وعدم إخراج 
الخمس وإيصاله إلى مستحقيه، بينما ورد في أخبار أخرى النص 

على التحليل.

فهل هناك تعارض مس�تحَكم بين هذه األخبار، حتى نقول 
بالتساقط أو التخيير، أم يمكن التوفيق بينها بوجه من الوجوه؟

بع�د مراجع�ة ما ورد ف�ي كت�ب الحديث بخص�وص هذا 
الباب يمكن لنا تقسيم الروايات إلى أربع طوائف:
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الطائفة األوىل: )الروايات الناطقة بأصل الوجوب(.
1- محم�د ب�ن الحس�ن الطوس�ي بإس�ناده)1) ع�ن محمد 
ب�ن عل�ي بن محبوب، عن أحم�د بن محمد، عن الحس�ين بن)2) 
القاس�م، ع�ن أب�ان، عن أب�ي بصير، ع�ن أبي جعف�رC قال: 
سمعته يقول: من اشترى شيًئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى 

ما ال يحّل له)3).

2- أحمد بن محمد الّسياري في كتاب التنزيل والتحريف: 

)1) روى الشيخ الطويس هذا اخلرب يف التهذيب بطريقني، األول املذكور أعاله، 
الثاين بإسناده عن احلسني بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أيب بصري. وقد 
أثبت الشيخ يف رجاله أن احلسني بن سعيد روى عن فضالة، قال:فضالة 
أن  الطويس ص436، إال  أيوب، روى عنه احلسني بن سعيد رجال  بن 
النجايش نقل عن السوراين خطأ هذه النسبة، فقد قال:قال يل أبو احلسن 
البغدادي السوراين البزاز : قال لنا احلسينبن يزيد السوراين : كل شئرتاه 
احلسني بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنامهو احلسني عن أخيه احلسن عن 
فضالة ، وكان يقول إن احلسني بن سعيد مل يلقفضالة ، وإن أخاه احلسن 
الطرق  خمتلفة  ترويبأسانيد  اجلامعة  ورأيت  احلسني.  دون  بفضالة  تفرد 

احلسني بن سعيد عن فضالة ، واهلل أعلم. رجال النجايش ص311.
)2) يف الوسائل نقل مرتني، األوىل عن احلسني بن القاسم ج6 ص338 طبعة 
دار إحياء الرتاث العريب، وج9 ص484 طبعة مؤسسة آل البيتع، والثانية 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  طبعة  ص376  ج6  القاسم  عن  احلسني  عن 

وج9 ص540 طبعة مؤسسة آل البيتع.
ص680،  األعلمي  مؤسسة  طبعة  األحكام،  هتذيب  يف  اخلرب  هذا  ورد   (3(
وص1281، وطبعة دار الكتب االسالمية ج4 ص136، وج7 ص133.
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ع�ن محمد بن أورمة، عن الربيع ب�ن زكريا، عن رجل، عن يونس 
ب�ن ظبيان، عن أبي عبد الله C، -في حديث- قال: من أعطى 
الخم�س واتق�ى والي�ة الطاغ�وت وص�ّدق بالحس�نى بالوالي�ة، 
ـُوُه لِْلُيْسـَوى{ قال: ال يريد ش�يئًا من الخير إال تيّس�ر له،  }َفَسنَُيسِّ
}وأمـا من بخل{ بالخمس }َواْسـَتْغنَى{ برأي�ه)1) عن أولياء الله 
)وكّذب بالحسنى( الوالية، فال يريد شيًئا من اليسر إالّ تعّسر له)2).

3- علي ب�ن بابويه في فقه الرضا C: وقال جل وعال: 
ُسوِل َولِِذي  ِه ُبُمَسـُه َولِلوَّ َما َغنِْمُتْم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ لِلَّ }َواْعَلُموا َأنَّ
اْلُةْوَبـى{)3) إلى آخر اآلية، فتطّول علينا بذلك امتناًنا منه ورحمة 
إذا كان المالك للنفوس واألموال وسائر األشياء الملك الحقيقي، 
وكان م�ا في أيدي الناس ع�واري وأنهم مالكون مجاًزا ال حقيقة 
ل�ه. –إلى أن قال-: فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مااًل فعليه 
الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق الله ما عليه، وتعّرض للمزيد 
وح�ّل له باق�ي ما له وطاب، وكان الله أق�در على إنجاز ما وعده 
العباد من المزيد والتطهير من البخل)4)، على أن يغني نفس�ه مّما 
ف�ي يديه من الح�رام الذي بخل فيه، بل قد خس�ر الدنيا واآلخرة 

)1) يف الطبعة احلجرية براءة.
للطباعة  اهلداية  دار  ص280،  ج7  النوري،  حسني  الوسائل،  مستدرك   (2(

والنرش والتوزيع، الطبعة اخلامسة 1412.
)3) سورة االنفال من اآلية 41.

)4) يف الطبعة احلجرية من اخلري.
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وذلك هو الخسران المبين، فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما في 
أيديك�م، يبارك الله لكم في باقيه ويزكو، فإن الله عز وجل الغني 
ـَه ُلُدوُمَها َول ِدَماُؤَها  ونح�ن الفقراء، وقد قال الله: }َلْن َلنَاَل اللَّ
َوَلكِْن َلنَاُلُه التَّْةَوى ِمنُْكْم{)1) فال تدعوا التقرب إلى الله عز وجل 
بالقليل والكثير على حس�ب اإلمكان، وبادروا بذلك الحوادث، 
واحذروا عواقب التس�ويف فيها، فإنما هلك من هلك من األمم 

الّسالفة بذلك، وبالله االعتصام)2). 

)A الطائفة الثانية: )الوجوب بلحاظ كونه حًقا ألهل البيت
1- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: 
قلت ألبي جعفر C: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من 

أكل من مال اليتيم درهًما، ونحن اليتيم)3).

ورواه العياش�ي ف�ي تفس�يره مرس�اًل ع�ن أب�ي بصي�ر عن 
الصادق C، وفيه »من أكل مال«)4). 

)1) سورة احلج من اآلية 37.
النارش:   ،1406 األوىل  الطبعة  ص294،  بابويه،  بن  عيل  الرضاع،  فقه   (2(

املؤمتر العاملي لإلمام الرضاع- مشهد املقدسة.
مؤسسة  النارش:  ص222،  الصدوق،  الشيخ  الفقيه،  حيرضه  ال  من   (3(
األعلمي للمطبوعات- بريوت، الطبعة األوىل 1426. كامل الدين ومتام 
مؤسسة  النارش:   ،1405 الطباعة  ص521،  الصدوق،  الشيخ  النعمة، 

النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم.
)4) تفسري العيايش، حممد بن مسعود العيايش، ج1 ص225، النارش: املكتبة 
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 :C 2- محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق
إن الل�ه ال إل�ه إال ه�و لما حرم علين�ا الصدقة أنزل لن�ا الخمس، 
فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حالل)1).

ورواه في كتابه )الخصال( عن محمد بن الحس�ن بن أحمد 
بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، 
عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله 
العلوي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد C، باختالف 

يسير حيث جاء في صدره »إن الله الذي ال إله إال هو«)2). 

3- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير، 
عن أبي عبد الله C إنه قال: إني آلخذ من أحدكم الدرهم وإني 

لمن أكثر أهل المدينة ماالً، ما أريد بذلك إال أن تطهروا)3). 

4- محم�د بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن 
الحك�م، عن علي بن أب�ي حمزة، عن أبي بصي�ر، عن أبي جعفر 
C قال: كل ش�ٍئ قوتل عليه على شهادة أن ال إله إال الله وأن 

بحار  مال،  من  أكل  من  البحار  نسخة  االسالمية- طهران، ويف  العلمية 
األوىل  الطبعة  ص117،  ج39  املجليس،  باقر  حممد  الشيخ  األنوار، 

1421، النارش: دار التعارف للمطبوعات- بريوت. 
)1) من ال حيرضه الفقيه، مصدر سابق، ص222.

)2) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص290، النارش: مجاعة املدرسني يف احلوزة 
العلمية- قم، 1403.

)3) املصدر نفسه ص223.
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محمدًا رس�ول الله فإن لنا خمسه، وال يحل ألحد أن يشتري من 
الخمس شيئًا حتى يصل إلينا حقنا)1).

5- محمد بن الحسن الصفار في )بصائر الدرجات(: عن 
عمران بن موس�ى، عن موس�ى ب�ن جعفر، عن علي بن أس�باط، 
ع�ن محمد بن الفضيل، ع�ن أبي حمزة الثمال�ي، عن أبي جعفر 
D )2) ق�ال: ق�رأت علي�ه آي�ة الخمس فق�ال: م�ا كان لله فهو 
لرس�وله، وما كان لرس�وله فهو لنا، ثم قال: لقد)3) يس�ر الله على 
المؤمني�ن أنه رزقهم خمس�ة)4) دراهم، وجعل�وا)5) لربهم واحًدا 
وأكلوا أربعة حالال)6)، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب 

مؤسسة  النارش:  ص328،  الكليني،  يعقوب  بن  حممد  الكايف،  أصول   (1(
األعلمي للمطبوعات- بريوت، الطبعة األوىل 1426.

)2) السند يف الوسائل عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفرع، لكن ال 
يوجد هلذا السند يف بصائر الدرجات عني وال أثر. كام أن فيه سندًا آخر 
كالسند املدّون أعاله مع اختالف يسري، ففيه: عن عمران بن موسى بن 
جعفر، بدالً عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر، وعن حممد بن 
الفضل، بدالً عن حممد بن الفضيل. وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج6 

ص338.
)3) يف نسخة البحار: واهلل لقد يّس. بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، 
األوىل  الطبعة  بريوت،  للمطبوعات-  التعارف  دار  ص119،  ج39، 

.1421
)4) ويف نسخة الوسائل عىل املؤمنني أرزاقهم بخمسة دراهم. 

)5) يف نسخة الوسائل جعلوا.
)6) يف نسخة الوسائل أحالء.
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ال يعمل به وال يصبر عليه إال ممتحن قلبه لإليمان)1).

6- علي بن إبراهيم في التفس�ير في قوله سبحانه وتعالى: 
}َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسـكِيَن{)2) قال: حقوق آل محمد K من 
الخمس لذوي القربى واليتامى والمس�اكين وابن الس�بيل، وهم 

.(3( A آل محمد

7- علي بن إبراهيم في التفس�ير في قوله سبحانه وتعالى: 
وَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسكِيِن{)4) أي ال تدعوهم)5)، وهم  }َول َ:َداضُّ
الذين غصبوا آل محمد حقهم، وأكلوا أموال اليتامى)6) وفقرائهم 

وأبناء سبيلهم)7).

8- علي بن إبراهيم في التفس�ير في قوله سبحانه وتعالى: 
}َول َلُدـضُّ َعَلـى َطَعـاِم اْلِمْسـكِيِن{)8) حق�وق آل محمد التي 

)1) بصائر الدرجات، حممد بن احلسن الصفار، ص49، النارش: منشورات 
األعلمي- طهران، 1404.

)2) سورة املدثر آية 44.
النجف،  مطبعة  ص395،  ج2  القمي،  إبراهيم  بن  عيل  القمي،  تفسري   (3(

1387ه�.
)4) سورة الفجر آية 18.

ج39  سابق،  مصدر  األنوار،  بحار  ترعون.  ال  أي  البحار  نسخة  يف   (5(
ص116.

)6) يف نسخة البحار أيتامهم. املصدر نفسه.
)7) تفسري القمي، مصدر سابق، ج2 ص420.

)8) سورة احلاقة آية 34.
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غصبوها)1).

9- أبو هاشم بإسناده عن الباقر C قال: قال الله تعالى 
لمحم�د K: إن�ي اصطفيتك وانتجبت علًي�ا، وجعلت منكما 

ذرية طيبة جعلت لها)2) الخمس)3).

10- ع�ن س�دير، عن أب�ي جعفر C ق�ال: ق�ال: يا أبا 
الفض�ل لن�ا حق في كتاب الل�ه)4) في الخمس فلو مح�وه فقالوا: 

ليس من الله أو لم يعلموا به، لكان سواء)5).

11- م�ا رواه)6) أحم�د بن إبراهيم بن عباد)7) بإس�ناده إلى 
عب�د الل�ه ب�ن بكير يرفع�ه إلى أب�ي عبد الل�ه C ف�ي قوله عز 
ِإيـَن{)8): يعن�ي)9) الناقصين)10) لخمس�ك  وج�ل }َوْلـٌل لِْلُمَطإِّ

)1) املصدر نفسه، ج2 ص384.
)2) يف نسخة البحار هلم، ج39 ص117.

)3) مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج1 ص220، سنة الطبع 1956، 
النارش: املكتبة احليدرية- النجف األرشف.

)4) يف نسخة البحار هي يف كتاب اهلل. ج39 ص117.
)5) تفسري العيايش، ج2 ص62.

بن  املاهيار، عن أمحد  العباس  بن  الوسائل عن تفسري حممد  )6) يف مستدرك 
إبراهيم. مصدر سابق، ج7 ص278. 

)7) يف مستدرك الوسائل عن أمحد بن إبراهيم، عن عباد املصدر نفسه.
)8) سورة املطففني آية 1.

)9) يف نسخة البحار »املطففني« بدل » يعني«. ج39 ص117.
)10) يف نسخة أخرى »املناقصني«. هكذا يف حاشية املصدر نفسه. 
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يا محمد }الَِّذلَن إَِذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َلْسَتْوُفوَن، َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو 
َوَزُنوُهْم ُلْخِسـُووَن{)1) أي إذا صاروا)2) إلى حقوقهم من الغنائم 
يستوفون، }َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُلْخِسُووَن{ أي إذا سألوهم 

خمس آل محمد نقصوهم)3).

12- بحار األنوار عن كتاب االس�تدراك: عن التلعكبري، 
بإس�ناده ع�ن الكاظ�م C ق�ال: قال ل�ي ه�ارون: أتقولون إن 
الخم�س لكم؟ قل�ت: نعم، قال: إنه لكثير، ق�ال: قلت: إن الذي 

أعطاناه علم أنه لنا غير كثير)4).

13- محم�د ب�ن العباس)5) -رحمه الل�ه-، عن محمد بن 
أب�ي بكر)6)، عن محمد بن إس�ماعيل، عن عيس�ى ب�ن داود، عن 
أبي الحس�ن موس�ى ب�ن جعفر C ع�ن أبي�ه C: أن رجاًل 
س�أل أباه محمد بن علي أبا جعفر C عن قول الله عز وجل: 
ـائِِل َواْلَمْدُووِم{)7)، فقال  }َوالَِّذلَن فِي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم، لِلسَّ

)1) سورة املطففني آية 3-2.
)2) ويف نقل آخر للبحار ساروا. ج39 ص118.

األوىل  الطبعة  ص771،  ج2  احلسيني،  الدين  رشف  اآليات،  تأويل   (3(
1407،النارش: مدرسة االمام املهديعج- احلوزة العلمية- قم.

)4) بحار األنوار، مصدر سابق، ج39، ص118.
)5) يف البحار بن ما هيار. ج39 ص118.

)6) يف نسخة أخرى عن أيب بكر. راجع حاشية املحقق يف كتاب تأويل اآليات 
الظاهرة، مصدر سابق، ج2 ص724.

)7) سورة املعارج آية 25-24
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ل�ه أب�ي)1): احفظ ي�ا هذا، وانظ�ر كيف ت�روي عني، إن الس�ائل 
والمحروم ش�أنهما عظيم، أما السائل فهو رسول الله في مسألته 
الله لهم حقه)2)، والمحروم هو من حرم)3) الخمس أمير المؤمنين 
عل�ي بن أب�ي طال�ب C وذريت�ه األئمة A، هل س�معت 

وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس)4). 

الطائفة الثالثة: )روايات عدم التحليل(.
1- محم�د ب�ن يعقوب، ع�ن علي بن إبراهيم، ع�ن أبيه)5) 
ق�ال: كنت عند أب�ي جعفر الثاني C إذ دخ�ل عليه صالح بن 
محمد بن س�هل وكان يتولى له الوقف)6) بقم، فقال)7): يا سيدي 
اجعلني من عش�رة آالف)8) في حّل، فإني)9) أنفقتها)10)، فقال له: 

)1) يف البحار فقال أيب. ج39 ص118.
)2) يف البحار يف مسألته اهلل حقه. املصدر نفسه.

)3) ذكر حمقق املصدر أن يف نسخ األصل أحرم. تأويل اآليات الظاهرة. ج2 
ص725.

)4) تأويل اآليات الظاهرة. ج2 ص724.
)5) يف االستبصار روى إبراهيم بن سهل بن هاشم. ويف املقنعة روي مرساًل 

قال وروى إبراهيم بن هاشم، قال:.
)6) يف بعض نسخ املقنعة الوقوف وليس فيها بقم.

)7) يف املقنعة فقال له.
)8) يف نسخة الوسائل عرشة آالف درهم. مصدر سابق، ص375. وهتذيب 

األحكام. واالستبصار. واملقنعة.
)9) يف نسخة الوسائل فإين قد أنفقتها.

)10) يف بعض نسخ املقنعة أنفقها.
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أنت في حّل، فلما خرج صالح فقال)1) أبو جعفر C: أحدهم 
َيثِ�ُب)2) على أموال ح�ق)3) آل محمد)4) وأيتامهم)5) ومس�اكينهم 
وفقرائهم)6) وأبناء سبيلهم فيأخذه)7) ثم يجئ فيقول: اجعلني في 
)8) أني أقول: ال أفعل، والله ليس�ألنّهم الله)9) يوم  ح�ّل، أتراه ظنَّ

القيامة عن ذلك)10) سؤااًل حثيًثا)11).

2- محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسين)12) وعلي بن 
محمد)13)، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن المثنى، قال: حدثني 

)1) يف هتذيب األحكام قال. 
)2) يف نسخة الوسائل يثّب. 

)3) يف هتذيب األحكام أموال آل حممد. 
.A 4) يف بعض نسخ املقنعة آل حممد(

)5) يف بعض نسخ املقنعة وأتباعهم بدل وأيتامهم.
)6) يف نسخة الوسائل ومساكينهم وأبناء سبيلهم، بدون وفقرائهم.

)7) يف هتذيب األحكام فيأخذها.
)8) يف بعض نسخ املقنعة أال يظن.

)9) يف هتذيب األحكام اهلل تعاىل. ويف بعض نسخ املقنعة اهلل عز وجل وليس 
فيها يوم القيامة.

)10) يف هتذيب األحكام عن ذلك يوم القيامة.
ص682.  األحكام،  وهتذيب  ص330.  الكايف،  يف  اخلرب  هذا  ورد   (11(
وسائل  الكايف  عن  ونقله  ص285.  واملقنعة  ص308.  واالستبصار، 
الشيعة ج6 ص375 طبعة دار إحياء الرتاث العريب، وج9 ص537 طبعة 

مؤسسة آل البيتع.
)12) يف نسخة الوسائل حممد بن احلسن.

)13) يف نسخة الوسائل إضافة مجيعًا.
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محم�د بن زي�د)1) الطبري، ق�ال: كتب)2) رجل م�ن تجار فارس 
من)3) بعض موالي أبي الحس�ن الرضا C يس�أله)4) اإلذن في 

الخمس فكتب إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على 
العمل الثواب، وعلى الضيق الهم)5)، ال يحل)6) مال إال من وجه 
أحله الله، وإن)7) الخمس عوننا على ديننا وعلى عياالتنا)8) وعلى 
موالينا)9)، وما نبذله)10) ونش�تري)11) من أعراضنا ممن نخاف)12) 

)1) يف االستبصار والتهذيب واملقنعة يزيد.
)2) يف االستبصار كتب إليه.
)3) يف التهذيب إىل بدل من.

)4) يف املقنعة بدون يسأله.
)5) يف االستبصار والتهذيب واملقنعة وعىل اخلالف العقاب بدل وعىل الضيق 
حاشية  يف  كام  العذاب  اخلالف  وعىل  التهذيب  نسخ  بعض  ويف  اهلم. 

الوسائل طبعة دار إحياء الرتاث العريب.
)6) يف االستبصار مل حيل. ويف بعض نسخ املقنعة وال حيل.

)7) يف االستبصار والتهذيب واملقنعة إن بدون و.
)8) يف بعض نسخ املقنعة عيالنا.

)9) يف نسخة الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت موالنا، ويف بعض نسخ الوسائل 
أموالنا.

)10) يف االستبصار وما نفك بدل وما نبذله. ويف التهذيب واملقنعة وما نبذل. 
ويف بعض نسخ املقنعة نبدل وبعضها يبدل.

)11) يف بعض نسخ املقنعة ويشرتى ويف بعضها وما يشرتى ويف بعض آخر 
وما نشرتي.

)12) يف التهذيب ُتاف. ويف بعض نسخ املقنعة خياف.
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س�طوته، فال تزووه عنا وال تحرموا أنفس�كم دعاءن�ا)1) ما قدرتم 
علي�ه)2)، ف�إن إخراج�ه مفت�اح رزقك�م وتمحيص ذنوبك�م، وما 
تمهدون ألنفس�كم ليوم فاقتكم، والمس�لم من يف�ي لله بما عهد 
إلي�ه)3)، ولي�س المس�لم من أج�اب باللس�ان وخال�ف بالقلب، 

والسالم)4).

3- محم�د بن يعق�وب: وبهذا االس�ناد)5) ع�ن محمد بن 
زي�د)6) ق�ال: ق�دم قوم من خراس�ان على أب�ي الحس�ن الرضا)7) 
C فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل)8) 
هذا تمحضونا بالمودة)9) بألس�نتكم وتزوون عن�ا حًقا جعله الله 

)1) يف نسخة الوسائل طبعة دار إحياء الرتاث العريب دعانا.
)2) يف املقنعة بام قدرتم عليه. ويف بعض نسخها بام قدرتم علينا. ويف بعض 

آخر بام عاقدتم عليه.
)3) يف االستبصار والتهذيب بام عاهد عليه بدل بام عهد إليه.

ص308.  واالستبصار  ص330.  الكايف،  أصول  يف  اخلرب  هذا  ورد   (4(
وهتذيب األحكام ص684. واملقنعة ص283. ونقله وسائل الشيعة عن 
الكايف ج6 ص375 طبعة دار إحياء الرتاث العريب، وج9 ص538 طبعة 

مؤسسة آل البيتع. 
)5) يعني به االسناد الوارد يف الرواية السابقة حممد احلسني وعيل بن حممد عن 

سهل بن زياد عن أمحد بن املثنى عن حممد بن زيد الطربي.
)6) يف التهذيب واالستبصار واملقنعة حممد بن يزيد.

)7) يف بعض نسخ املقنعة أيب احلسنع.
)8) يف نسخة للمقنعة ما أحل، ويف نسخة أخرى ما حمل، ويف نسخة ثالثة ما 

أنا حمل.
)9) يف التهذيب واالستبصار واملقنعة والكايف نسخة الوسائل املودة.
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لن�ا وجعلنا ل�ه وهو الخم�س)1)، ال نجعل ال نجع�ل ال نجعل)2) 
ألحد)3) منكم في حل)4).

4- محمد بن الحس�ن الطوسي بإس�ناده)5) عن الحسين بن 
س�عيد ع�ن بع�ض أصحابنا عن س�يف بن عمي�رة عن أب�ي حمزة 
الثمالي)6) عن أبي جعفر C )7) قال: سمعته)8) يقول: من أحللنا 
له شيًئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حالل، وما حرمناه)9) من 

)1) يف نسخة الوسائل طبعة مؤسسة آل البيتع بدون وهو اخلمس.
)2) يف التهذيب واالستبصار ويف نسخة للمقنعة ال نجعل ذكرت مرة واحدة 

فقط. ويف نسخة أخرى للمقنعة ذكرت مرتني.
)3) يف التهذيب واالستبصار واملقنعة أحدًا.

)4) ورد هذا اخلرب يف أصول الكايف طبعة مؤسسة األعلمي ص330، وطبعة 
ص682.  األحكام  هتذيب  ويف  ص548.  ج1  االسالمية  الكتب  دار 
عن  الشيعة  وسائل  ونقله  ص284.  واملقنعة  ص308.  واالستبصار 
الكايف ج6 ص376 طبعة دار إحياء الرتاث العريب، وج9 ص539 طبعة 

مؤسسة آل البيتع. 
قال:  آخر،  بطريق  الدرجات  بصائر  يف  الصفار  احلسن  بن  حممد  ورواه   (5(
حدثنا أمحد بن حممد عن احلسني بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف 
بن عمرية عن أيب محزة الثاميل. ويف املقنعة مل يذكر سندًا وإنام قال وروى أبو 

محزة الثاميل ويف نسخة أخرى وروى أبو محزة.
)6) يف االستبصار، ويف الوسائل طبعة مؤسسة آل البيتع عن أيب محزة.

)7) يف بعض نسخ املقنعة عن جعفر. 
)8) يف بصائر الدرجات عن أيب محزة الثاميل قال: سمعت أبا جعفرع يقول.

)9) يف بصائر الدرجات مل يرد وما حرمناه من ذلك فهو حرام وإنام ورد بعد 
قوله فهو له حالل التعليل التاليألن األئمة منا مفوض إليهم فام أحلوا فهو 

حالل وما حرموا فهو حرام.
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ذلك فهو)1) حرام)2).

5- محم�د بن علي بن الحس�ين بن بابوي�ه)3)، قال: حدثنا 
محم�د بن أحمد الش�يباني)4) وعلي بن أحمد ب�ن محمد الدقاق 
والحس�ين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد 
الل�ه ال�وراق E، قالوا: حدثنا أبو الحس�ين محم�د بن جعفر 
األس�دي E قال: كان فيما ورد علّي من الش�يخ)5) أبي جعفر 
محم�د بن عثمان)6) -قدس الله روحه- في جواب مس�ائلي إلى 
صاحب الزمان C )7)، –في حديث-: وأما ما س�ألت عنه من 
أمر من يس�تحل م�ا في يده م�ن أموالنا ويتصرف في�ه تصرفه في 
مال�ه م�ن غير أمرنا فمن فع�ل ذلك فهو ملع�ون ونحن خصماؤه 

)1) يف االستبصار، ويف الوسائل طبعة مؤسسة آل البيتع فهو له حرام.
ص681،  األعلمي  مؤسسة  طبعة  األحكام،  هتذيب  يف  اخلرب  هذا  ورد   (2(
طبعة  االستبصار،  ويف  ص138.  ج4  االسالمية  الكتب  دار  وطبعة 
الكتب االسالمية ج2 ص59.  دار  األعلمي ص308، وطبعة  مؤسسة 

ويف بصائر الدرجات، ص707. ويف املقنعة ص282. 
)3) ورواه أمحد بن عيل الطربيس يف االحتجاج عن أيب احلسن حممد بن جعفر 
النساخ، فالراوي هو أبو احلسني وليس  األسدي. والظاهر أنه خطأ من 
بأيب  يكنى  بأنه  الرجاليني  وترصيح  الدين،  كامل  نص  يف  كام  احلسن  أبو 
احلسني، ولرواية االحتجاج نفسه املذكورة بعد هذه الرواية، ففيها وعن 

أيب احلسني األسدي أيضًا.

)4) يف نسخة الوسائل السناين.
)5) يف نسخة الوسائل كان فيام ورد عىل الشيخ.

)6) يف نسخة الوسائل العمري.
)7) يف نسخة الوسائل صاحب الدار.
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ي�وم القيامة)1)، فق�د)2) قال النبي K: »المس�تحل من عترتي ما 
ح�ّرم الله ملعون على لس�اني ولس�ان كل نبي)3)«، فم�ن ظلمنا كان 
من)4) جملة الظالمين)5)، وكان)6) لعنة الله عليه لقوله تعالى)7) }َأَل 
ِه َعَلى الظَّالِِميَن{ –إلى أن قال-: وأما ما س�ألت عنه من)8)  َلْعنَـُق اللَّ
أمر الضي�اع التي لناحيتنا)9) هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج 
منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابًا لألجر وتقرًبا 
إلين�ا)10) ف�ال يحل ألحد أن يتصرف في مال غي�ره بغير إذنه، فكيف 
يحل ذلك في مالنا، من فعل)11) شيًئا)12) من ذلك من غير)13) أمرنا)14) 

)1) يف نسخة الوسائل بدون يوم القيامة.
)2) يف االحتجاج وقد.

)3) يف نسخة الوسائل ويف االحتجاج كل نبي جماب.
)4) يف االحتجاج يف.

)5) يف نسخة الوسائل واالحتجاج الظاملني لنا.
)6) يف نسخة الوسائل واالحتجاج وكانت.

ويف  وجل،  عز  بقوله  العريب  الرتاث  إحياء  دار  طبعة  الوسائل  نسخة  يف   (7(
الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت واالحتجاج لقوله عز وجل.

)8) يف االحتجاج عن.
)9) يف نسخة الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت لناحينا.

)10) يف نسخة الوسائل واالحتجاج إليكم.
)11) يف نسخة الوسائل طبعة دار إحياء الرتاث العريب إنه من فعل.

)12) يف االحتجاج من فعل ذلك.
)13) يف نسخة الوسائل لغري. ويف االحتجاج بغري.

)14) يف حاشية نسخة الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت عن حاشية املخطوط 
من كتاب كامل الدين إذننا.



157 األببار بني الوجوا والتدليل   

فق�د اس�تحل منا م�ا حرم علي�ه، وم�ن)1) أكل من أموالنا)2) ش�يًئا 
فإنما يأكل في بطنه ناًرا وسيصلى سعيًرا.)3)

6- محم�د ب�ن علي ب�ن الحس�ين بن بابوي�ه)4)، ق�ال: حدثنا 
أب�و جعفر محم�د بن محم�د)5) الخزاعي E )6)، ق�ال: حدثنا أبو 
علي بن أبي الحس�ين األس�دي، ع�ن أبيه E )7)، ق�ال: ورد علّي 
توقيع من الش�يخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري)8) –قدس الله 
روحه)9)- ابتدًاء لم يتقدمه سؤال)10): بسم الله الرحمن الرحيم لعنة 
الله والمالئكة والناس أجمعين على من استحّل من مالنا)11) درهًما. 

)1) يف االحتجاج من.
)2) يف نسخة الوسائل مالنا.

الصدوق،  الشيخ  النعمة،  ومتام  الدين  كامل  كتاب  يف  اخلرب  هذا  ورد   (3(
ويف  قم.  املدرسني-  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة  ص520، 
االعلمي  مؤسسة  ص479،  الطربيس،  عيل  بن  الشيخ  االحتجاج، 
الرتاث  إحياء  دار  طبعة  الشيعة  وسائل  ونقله  بريوت.  للمطبوعات- 

العريب ج6ص376، وطبعة مؤسسة آل البيت ج9ص540. 
)4) ورواه أمحد بن عيل الطربيس يف االحتجاج عن أيب احلسني األسدي.

)5) يف نسخة الوسائل حممد بن أمحد.
.E 6) يف نسخة الوسائل بدون(
.E 7) يف نسخة الوسائل بدون(

)8) يف نسخة الوسائل ورد عيل توقيع من حممد بن عثامن العمري.
)9) يف نسخة الوسائل بدون قدس اهلل روحه.

)10) يف االحتجاج مل يتقدمه سؤال عنه، نسخته:.
)11) يف االحتجاج أموالنا.
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قال أبو الحسين األسدي E )1): فوقع في نفسي)2) أن ذلك فيمن 
اس�تحل من مال الناحية درهًما دون من أكل منه غير مس�تحل له)3). 
وقل�ت)4) في نفس�ي إن ذلك في جمي�ع)5) من اس�تحل محّرًما، فأي 
فض�ل)6) في ذلك للحجة C )7) على غيره)8)؟ قال: فوالذي بعث 
محمًدا)9) بالحق بش�يًرا لقد نظ�رت)10) بعد ذلك في التوقيع فوجدته 
ق�د انقل�ب إلى ما وقع)11) في نفس�ي: »بس�م الله الرحم�ن الرحيم، 
لعن�ة الل�ه والمالئكة والناس أجمعين على م�ن أكل من مالنا درهًما 
حراًم�ا«)12). قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي)13): أخرج)14) 

)1) يف االحتجاج ره.
)2) يف االحتجاج يف قلبي.

)3) يف االحتجاج غري مستحل.
)4) يف نسخة الوسائل فقلت.

)5) يف نسخة الوسائل كل.
)6) يف نسخة الوسائل فضيلة.

.C 7) يف نسخة الوسائل بدون(
)8) يف نسخة الوسائل بدون عىل غريه.

.K 9) يف االحتجاج(
)10) يف نسخة الوسائل فواهلل لقد نظرت بعد ذلك بدون فوالذي بعث حممدًا 

باحلق بشريًا.
)11) يف االحتجاج ما كان.

)12) إىل هنا ينتهي خرب االحتجاج.
)13) يف نسخة الوسائل قال اخلزاعي.

)14) يف نسخة الوسائل وأخرج.
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إلين�ا أب�و علي بن أبي الحس�ين األس�دي)1) هذا التوقي�ع حتى نظرنا 
إليه)2) وقرأناه)3).

7- قط�ب الدي�ن الراوندي قال: ما روي عن أبي الحس�ن 
المس�ترق الضري�ر: كن�ت يومًا في مجلس الحس�ن ب�ن عبد الله 
ب�ن حمدان ناصر الدولة، فتذاكرنا أم�ر الناحية، قال: كنت أزري 
عليه�ا، إل�ى أن حض�رت مجل�س عّمي الحس�ين يوًم�ا فأخذت 
أتكل�م في ذل�ك، فقال: يا بني ق�د كنت أقول بمقالت�ك هذه إلى 
أن ندب�ت لوالي�ة قم حين اس�تصعبت على الس�لطان، وكان كل 
من ورد إليها من جهة الس�لطان يحاربه أهلها، فس�لم إلي جيش 

وخرجت نحوها.

فلم�ا بلغ�ت إل�ى ناحية ط�زر خرجت إل�ى الصي�د ففاتتني 
طريدة، فاتبعتها، وأوغلت في أثرها، حتى بلغت إلى نهر، فس�رت 
فيه، وكلما أس�ير يتس�ع النهر، فبينما أنا كذلك إذ طلع علّي فارس 
تحته شهباء، وهو متعمم بعمامة خز خضراء، ال أرى منه إال عينيه، 
وفي رجليه خفان أحمران، فقال لي: يا حس�ين. فال هو أمرني وال 

)1) يف نسخة الوسائل أبو عيل األسدي.
)2) يف نسخة الوسائل فيه.

الصدوق،  الشيخ  النعمة،  ومتام  الدين  كامل  كتاب  يف  اخلرب  هذا  ورد   (3(
ص522، مصدر سابق. ويف االحتجاج، مصدر سابق، ص480. ونقله 
الرتاث  إحياء  دار  طبعة  ص377،  ج6  سابق،  مصدر  الشيعة،  وسائل 

العريب، وج9 ص541، طبعة مؤسسة آل البيتع.
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كنان�ي، فقلت: ماذا تريد؟ قال: لم ت�زري على الناحية؟ ولم تمنع 
أصحاب�ك خمس مال�ك؟ وكنت الرج�ل الوقور ال�ذي ال يخاف 

شيًئا فأرعدت منه وتهيبته، وقلت له: أفعل يا سيدي ما تأمر به.

فق�ال: إذا مضي�ت إل�ى الموضع ال�ذي أنت متوج�ه إليه، 
فدخلته عفًوا وكس�بت ما كس�بته، تحمل خمس�ه إلى مس�تحقه. 

فقلت: السمع والطاعة. فقال: إمض راشًدا.

ولوى عنان دابته وانصرف فلم أدر أي طريق سلك، وطلبته 
يمينً�ا وش�مااًل، فخف�ي عل�ي أم�ره، وازددت رعًب�ا وانكفأت)1) 
راجًعا إلى عس�كري وتناس�يت الحديث. فم�ا بلغت قم وعندي 
أن�ي أريد محاربة القوم، خرج إل�ي أهلها وقالوا: كنا نحارب من 
يجيئن�ا بخالفهم لنا فأما إذا)2) وافيت أنت فال خالف بيننا وبينك 

ادخل البلدة فدبرها كما ترى.

فأقم�ت فيه�ا زماًنا، وكس�بت أم�وااًل زائدة عل�ى ما كنت 
أق�در، ثم وش�ى الق�واد بي إلى الس�لطان، وحس�دت على طول 
مقامي، وكثرة ما اكتس�بت، فعزلت ورجعت إلى بغداد، فابتدأت 
بدار الس�لطان وسلمت عليه، وأتيت)3) إلى منزلي وجاءني فيمن 
جاءن�ي محمد بن عثمان العمري فتخط�ى الناس حتى اتكأ على 

)1) يف نسخة البحار انكففت.
)2) يف نسخة أخرى خلالفهم، فأوما وقد.

)3) يف نسخة أخرى بدل عليه، وأتيت: وأقبلت.
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تكأت�ي، فاغتظ�ت م�ن ذلك، ول�م يزل قاع�ًدا ما يب�رح، والناس 
داخلون وخارجون، وأنا أزداد غيًظا.

فلم�ا تص�رم الن�اس وخال المجل�س، دنا إلي وق�ال: بيني 
وبينك س�ر فاس�معه فقلت: ق�ل، فقال: صاحب الش�هباء والنهر 
يق�ول: قد وفينا بما وعدنا. فذك�رت الحديث وارتعت من ذلك، 
وقلت: الس�مع والطاعة. فقمت فأخذت بيده، ففتحت الخزائن، 
فلم يزل يخمس�ها، إلى أن خمس ش�يًئا كنت قد أنسيته مما كنت 

جمعته، وانصرف، ولم أشك بعد ذلك، وتحققت االمر.

فأن�ا منذ س�معت ه�ذا من عمي أب�ي عبد الل�ه زال ما كان 
اعترضني من شك.)1)

8- محم�د بن يعقوب الكليني عن ع�دة من أصحابنا عن 
أحم�د بن محمد)2) عن عل�ي بن الحكم عن عل�ي بن أبي حمزة 

)1) ورد هذا اخلرب يف اخلرائجواجلرائح، قطب الدين الراوندي، ج1 ص475، 
الطبعة األوىل 1409، مؤسسة اإلمام املهدي- قم. ونقله وسائل الشيعة، 
وج9  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  طبعة  ص377،  ج6  سابق،  مصدر 

ص541، طبعة مؤسسة آل البيتع.
)2) أورد الوسائل هذه الرواية يف ثالثة أبواب من كتابه، يف إثنني منهم عن الكايف 
ولكنه يف السند قال: عن حممد بن حييى عن أمحد بن حممد، والظاهر أنه اشتباه 
منه، والصحيح: عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد، طبقًا ملا جاء يف األصل، 
كام هو مدون أعاله. – أنظر وسائل الشيعة، ج6 ص 337 و ص339، طبعة 
دار إحياء الرتاث العريب، وطبعة مؤسسة آل البيتع ج9 ص484 و ص487-. 

وأوردها يف الباب الثالث عن املقنعة – انظر الوسائل ج6 ص378-.
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ع�ن أب�ي بصير ع�ن أبي جعف�ر C قال: كل ش�ئ قوت�ل عليه 
عل�ى ش�هادة أن ال إله إال الله وأن محمًدا رس�ول الل�ه)1) فإن لنا 
خمسه)2)، وال يحل ألحد أن يشتري من الخمس شيًئا حتى يصل 

إلينا حقنا)3).)4)

9- محمد بن مس�عود العياش�ي عن إس�حاق ب�ن عمار)5) 
قال: سمعته)6) يقول: ال يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا)7) أن 

يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس.)8)

)1) يف إحدى نسخ املقنعة ونسخة الوسائل من الكايف واملقنعة رسول اللهص.
)2) يف املقنعة فإن لنا مخسة. ويف إحدى نسخ املقنعة فأن مخسه هلل. ويف نسخة 

الوسائل من املقنعة فإن لنا مخسه.
)3) يف املقنعة نصيبنا، ويف إحدى نسخها ويف نسخة الوسائل منها نصيبًا.

)4) ورد هذا اخلرب يف الكايف، مصدر سابق، ص328 طبعة مؤسسة األعلمي 
املقنعة،  الكتب االسالمية. ويف  للمطبوعات، وج1 ص 545 طبعة دار 
ج6  سابق،  مصدر  الشيعة،  وسائل  ونقله  ص280.  سابق،  مصدر 
ص378، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، وج9 ص542، طبعة مؤسسة 

آل البيتع.
يف  أعاله  ذكرناه  صحيحني،  بطريقني  اخلرب  هبذا  شبيهًا  التهذيب  روى   (5(

الطائفة األوىل الراوايات الناطقة بأصل الوجوب، رقم 1.
)6) يف نسخة الوسائل سمعت أبا عبد اللهع.

)7) يف نسخة الوسائل شيئًا.
ونقله  ص63.  ج2  سابق،  مصدر  العيايش،  تفسري  يف  اخلرب  هذا  ورد   (8(
الرتاث  إحياء  دار  طبعة  ص378،  ج6  سابق،  مصدر  الشيعة،  وسائل 

العريب، وج9 ص542، طبعة مؤسسة آل البيتع. 
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الطائفة الرابعة: )روايات التحليل(.
1- محمد بن الحسن الطوسي بإسناده)1) عن سعد بن عبد 
الله عن أبي جعفر)2) عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى 
عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مس�لم)3) 
ع�ن أبي جعفر C قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
C )4): هل�ك الن�اس ف�ي بطونه�م وفروجهم)5) ألنه�م)6) لم 
(9(. يؤدوا)7) إلينا حقنا، أال وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم)8) في حلٍّ

)1) رواه الشيخ الصدوق يف علل الرشائع عن حممد بن احلسن E، قال: 
حدثنا حممد بن احلسن الصفار عن العباس بن معروف عن محاد بن عيسى 
 .C عن حريز عن زرارة وحممد بن مسلم وأيب بصري عن أيب جعفر 
ورواه املفيد يف املقنعة من دون تعّرض للسند، قال: روى حممد بن مسلم 

.C عن أيب جعفر
)2) يف نسخة الوسائل عن أيب جعفر يعني أمحد بن حممد بن عيسى.

)3) يف نسخة الوسائل كلهم.
)4) يف علل الرشائع واملقنعة واالستبصار قال أمري املؤمنينع.

)5) يف إحدى نسخ املقنعة فرجهم.
)6) يف إحدى نسخ املقنعة بدون ألهنم.

)7) يف علل الرشائع ال يؤدون.
)8) يف علل الرشائع وأبنائهم.

)9) ورد هذا اخلرب يف هتذيب األحكام، مصدر سابق، ص681، طبعة مؤسسة 
االسالمية.  الكتب  دار  طبعة  ص137،  ج4  و  للمطبوعات،  األعلمي 
الشيخ  الرشائع،  وعلل  ص58.  ج2  سابق،  مصدر  واالستبصار، 
الصدوق، ج2 ص377، منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها- النجف 
وسائل  ونقله  ص282.  سابق،  مصدر  واملقنعة،  1966م.  األرشف 
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2- محمد بن الحس�ن الطوسي بإس�ناده عن سعد بن عبد 
الل�ه عن أبي جعفر)1) علي بن مهزيار)2) ق�ال)3): قرأت في كتاب 
ألبي جعفر C من رجل)4) يس�أله أن يجعله في حل من مأكله 
ومش�ربه من الخمس فكت�ب بخطه)5): من أعوزه ش�ئ من حقي 

فهو في حل.)6)

3- محمد بن الحس�ن الطوس�ي)7) عن س�عد بن عبد الله 
ع�ن أبي جعفر عن الحس�ين بن س�عيد عن فضالة ب�ن أيوب عن 

ص543،  وج9  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  طبعة  ص378،  ج6  الشيعة 
طبعة مؤسسة آل البيتع إلحياء الرتاث.

)1) يف نسخة الوسائل عن أيب جعفر عن عيل بن مهزيار.
)2) رواه الشيخ الطويس يف من ال حيرضه الفقيه مرساًل، قال وروي عن عيل 

بن مهزيار.
)3) يف من ال حيرضه الفقيه أنه قال.

)4) يف من الحيرضه الفقيه إىل رجل.
)5) يف من ال حيرضه الفقيه فكتب C بخطه.

)6) ورد هذا اخلرب يف هتذيب األحكام، مصدر سابق، ص683، طبعة مؤسسة 
االسالمية.  الكتب  دار  طبعة  ص134،  ج4  و  للمطبوعات،  األعلمي 
الفقيه، مصدر سابق، ص223، طبعة مؤسسة األعلمي  ومن ال حيرضه 
للمطبوعات، وج2 ص44، طبعة مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة 
إحياء  دار  طبعة  ص379،  ج6  الشيعة،  وسائل  ونقله  بقم.  املدرسني 

الرتاث العريب، وج9 ص543، طبعة مؤسسة آل البيتع إلحياء الرتاث.
)7) رواه الكليني يف الكايف عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن حمبوب عن 

رضيس الكنايس. ورواه املفيد يف املقنعة عن رضيس الكنايس.
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عم�ر ب�ن أب�ان الكلب�ي)1) عن ضري�س الكناس�ي)2) ق�ال: قال)3) 
أب�و عبد الل�ه C: أتدري)4) م�ن أين دخل على الن�اس الزنا؟ 
فقل�ت)5): ال أدري)6) فق�ال)7): م�ن قبل خمس�نا أه�ل البيت إال 

لشيعتنا)8) األطيبين فإنه محلل لهم ولميالدهم)9).)10)

4- محمد بن الحسن الطوسي)11) عن سعد بن عبد الله عن 
أبي جعفر عن الحس�ن بن علي الوش�اء)12) عن أحمد بن عائذ)13) 

)1) يف التهذيب طبعة دار الكتب االسالمية ابان.
)2) يف إحدى نسخ املقنعة الكياين.
)3) يف إحدى نسخ املقنعة قال يل.

)4) يف الكايف واملقنعة بدون أتدري.
)5) يف الكايف واملقنعة قلت.

)6) يف الكايف واملقنعة ال أدري جعلت فداك.
)7) يف الكايف واملقنعة قال.

)8) يف الكايف واملقنعة شيعتنا.
)9) يف الكايف واملقنعة مليالدهم بدون الواو.

)10) ورد هذا اخلرب يف هتذيب األحكام، مصدر سابق، ص680، طبعة مؤسسة 
االسالمية.  الكتب  دار  طبعة  ص136  وج4  للمطبوعات،  األعلمي 
األعلمي  مؤسسة  طبعة  ص329،  سابق،  مصدر  الكايف،  أصول  ويف 
ج1  االسالمية  الكتب  دار  طبعة  سابق،  مصدر  والكايف،  للمطبوعات، 
ص 546. ويف املقنعة، مصدر سابق ص280. ونقله وسائل الشيعة، ج6 
ص379، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، وج9 ص544، طبعة مؤسسة 

آل البيتع إلحياء الرتاث.
)11) يف املقنعة روى سامل بن مكرم ومل يذكر بقية السند.

)12) يف التهذيب واالستبصار طبعة دار الكتب االسالمية الوشا.
)13) يف االستبصار طبعة دار الكتب االسالمية عايذ.
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عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة)1) عن أبي عبد الله 
C ق�ال: قال)2) ل�ه رجل وأنا حاضر: حلل ل�ي الفروج، ففزع 
أب�و عب�د الله C، فق�ال له رج�ل: ليس يس�ألك)3) أن يعترض 
الطري�ق، إنم�ا)4) يس�ألك)5) خادًما يش�تريها أو ام�رأة يتزوجها أو 
ميراًثا يصيبه أو تجارة أو شيًئا أعطاه)6) فقال)7): هذا لشيعتنا حالل 
الش�اهد منهم والغائ�ب والميت منهم والحي، وم�ا يولد)8) منهم 
إلى يوم القيامة فهو لهم حالل)9)، أما والله ال يحل إال لمن أحللنا 
له)10)، وال والله ما أعطينا أحدًا ذمة وما عندنا ألحد عهد)11) و ال 

)1) يف االستبصار بدون وهو أبو خدجية.
)2) يف إحدى نسخ املقنعة عن أيب عبد اللهع قال له رجل.

)3) يف املقنعة ليس يسألك جعلت فداك.
)4) يف إحدى نسخ املقنعة وإنام.

)5) يف إحدى نسخ املقنعة إنام هو يسألك.
)6) يف املقنعة بدون أو شيئًا أعطاه. ويف نسخة الوسائل اعطيه.

)7) يف االستبصار قال. ويف املقنعة فقال أبو عبد اهلل ع.
آل  مؤسسة  طبعة  الوسائل  نسخة  حاشية  ويف  توّلد.  من  االستبصار  يف   (8(
البيتع جاءت هذه العبارة كتب يف املخطوط نقطتني حتت الياء، ونقطتني 

فوق التاء، وكتب معا.
)9) يف املقنعة فهو حالل هلم ويف بعض نسخها فهو هلم حالل.
)10) يف املقنعة حللنا له ويف نسخة أخرى حللنا عليه ال واهلل.

)11) يف االستبصار بدل وما عندنا ألحد عهد جاء وما بيننا ألحد هوادة. ويف 
ويف  عهدا،  ألحد  وال  أخرى  نسخة  ويف  عهدا،  منهم  ألحد  وال  املقنعة 
دار  طبعة  الوسائل  نسخة  ويف  عهدا.  منهم  عندنا  أحد  وال  ثالثة  نسخة 

إحياء الرتاث العريب بعد كلمة عهد كتب بني قوسني هوادة.
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ألحد)1) عندنا ميثاق.)2)

5- محمد بن الحسن الطوسي عن سعد بن عبد الله)3) عن 
أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صّباح)4) األزرق عن محمد بن 
مسلم عن أحدهما B قال)5): إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة 
أن يق�وم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمس�ي، وق�د طيبنا)6) 

)1) يف إحدى نسخ املقنعة بدون عهدا وال ألحد وإنام جاءت هكذا وال ألحد 
عندها ميثاق. 

طبعة  ص680،  سابق،  مصدر   ، األحكام  هتذيب  يف  اخلرب  هذا  ورد   (2(
الكتب  دار  طبعة  ص137،  وج4  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 
مؤسسة  طبعة  ص307،  سابق،  مصدر  واالستبصار،  االسالمية. 
االسالمية.  الكتب  دار  طبعة  ص58،  وج2  للمطبوعات،  األعلمي 
ص379  ج6  الشيعة  وسائل  ونقله  ص281.  سابق،  مصدر  واملقنعة، 

طبعة دار إحياء الرتاث العريب، وج9 ص544 طبعة مؤسسة آل البيتع.
القاسم  أيب  عن   E الشيخ  أخربين  االستبصار:  يف  الطويس  الشيخ  قال   (3(
جعفر بن حممد عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل. ورواه حممد بن يعقوب الكليني 
يف أصول الكايف عن حممد بن حييى عن أمحد بن حممد عن حممد بن سنان عن 
صّباح األزرق عن حممد بن مسلم. ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن حممد 

بن مسلم. واملفيد يف املقنعة قال وروى حممد بن مسلم عن أحدمها.
دار  طبعة  واالستبصار  االسالمية  الكتب  دار  طبعة  األحكام  هتذيب  يف   (4(
وسائل  ونسخة  االسالمية  الكتب  دار  طبعة  والكايف  االسالمية  الكتب 

الشيعة صباح.
)5) يف نسخة أخرى للمقنعة بدون قال.

)6) يف بعض نسخ من ال حيرضه الفقيه وقد أحللنا كام يف حاشية من ال حيرضه 
ويف  بقم.  املدرسني  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة  طبعة  الفقيه 

هامش وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيتع فقط حللنا. 
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ذلك)1) لشيعتنا لتطيب)2) والدتهم)3) وليزكو)4) أوالدهم)5).)6)

6- محمد بن الحس�ن الطوسي)7) عن سعد عن أبي جعفر 
عن محمد بن س�نان)8) عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي 
عب�د الله)9) فدخ�ل عليه رجل من القماطين فق�ال: جعلت فداك 

)1) يف الكايف طبعة دار الكتب االسالمية بدون ذلك.
)2) يف نسخة أخرى للمقنعة ليطيب.

)3) إىل هنا تنتهي الرواية يف املقنعة، أي ليس يف املقنعة وليزكو أوالدهم.
الكايف  أصول  ويف  وليزكوا.  االسالمية  الكتب  دار  طبعة  االستبصار  يف   (4(
مؤسسة  طبعة  الفقيه  حيرضه  ال  من  ويف  الشيعةولتزكو.  وسائل  ونسخة 
األعلمي للمطبوعاتأو لتزكو، ويف طبعة مؤسسة النرش االسالمي التابعة 

جلامعة املدرسني بقمأو لتزكوا.
نسخ  بعض  ويف  الفقيهوالدهتم،  حيرضه  ال  ومن  الكايف،  أصول  يف   (5(

الكافيأوالدهم كام يف حاشية الكايف طبعة دار الكتب االسالمية.
)6) ورد هذا اخلرب يف هتذيب األحكام، مصدر سابق، ص680، طبعة مؤسسة 
االسالمية. ويف  الكتب  دار  للمطبوعات، وج4 ص136، طبعة  األعلمي 
االستبصار، مصدر سابق، ص307، طبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
وج2 ص57 طبعة دار الكتب االسالمية. ويف أصول الكايف، مصدر سابق، 
طبعة  ص546،  وج1  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  طبعة  ص329، 
الفقيه، مصدر سابق، ص222،  دار الكتب االسالمية. ويف من ال حيرضه 
النرش  مؤسسة  طبعة  ص43،  وج2  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  طبعة 
االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم. ويف املقنعة، مصدر سابق، ص280. 
)7) يف من ال حيرضه الفقيه وروي عن يونس بن يعقوب. ويف املقنعة وروى 

يونس بن يعقوب.
)8) يف هامش وسائل الشيعة املخطوط حممد بن سامل.

ال  ومن  واالستبصار  االسالمية  الكتب  دار  طبعة  األحكام  هتذيب  يف   (9(
.C حيرضه الفقيه واملقنعة بإضافة
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تق�ع)1) ف�ي أيدين�ا األرب�اح واألم�وال)2) وتج�ارات)3) نعرف)4) 
أن حق�ك فيها ثابت، وإنا)5) ع�ن ذلك مقصرون)6)، فقال أبو عبد 

الله C )7): ما أنصفناكم)8) إن كلفناكم ذلك اليوم.)9)

7- محمد بن الحس�ن الطوس�ي عن س�عد، عن الهيثم بن 
أب�ي مس�روق، ع�ن الس�ندي بن محم�د)10) ع�ن يحيى ب�ن عمر 

)1) يف االستبصار يقع.
األموال  فقط  العريب  الرتاث  إحياء  دار  طبعة  الشيعة  وسائل  نسخة  يف   (2(

واألرباح.
)3) يف نسخة أخرى للمقنعة والتجارات.

)4) يف نسخة وسائل الشيعة ويف املقنعة نعلم.
)5) يف نسخة وسائل الشيعة طبعة دار إحياء الرتاث العريب، ويف املقنعة وأنا. 

ويف وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيتع وانا.
)6) يف نسخة أخرى للمقنعة مقصورون.

)7) يف من ال حيرضه الفقيه فقال C بدون أبو عبد اهلل.
)8) يف املقنعة ما أنصفناكم ما أنصفناكم، ويف نسخة أخرى منها وما أنصفناكم، 

ويف نسخة ثالثة ما أنصفناكم مرة واحدة فقط.
)9) ورد هذا اخلرب يف هتذيب األحكام، مصدر سابق، ص681 طبعة مؤسسة 
األعلمي للمطبوعات، وج4 ص138، طبعة دار الكتب االسالمية. ويف 
االستبصار، مصدر سابق، ص308 طبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
وج2 ص59، طبعة دار الكتب االسالمية. ويف من ال حيرضه الفقيه، مصدر 
سابق، ص223 طبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات، وج2 ص44، طبعة 
مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم. ويف املقنعة، مصدر 
إحياء  دار  طبعة  سابق،  مصدر  الشيعة،  وسائل  ونقله  ص282.  سابق، 

الرتاث العريب، ج6 ص380، وطبعة مؤسسة آل البيتع، ج 9 ص545.
)10) يف نسخة الوسائل بن أمحد.
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الزي�ات، عن داود بن كثي�ر الرقي، عن أبي عب�د الله C قال: 
س�معته يق�ول: الن�اس كلهم يعيش�ون في فض�ل مظلمتن�ا إال أّنا 

أحللنا شيعتنا من ذلك.)1)

8- محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن 
بن فضال، عن الحس�ن بن علي بن يوسف، عن محمد بن سنان، 
عن عبد الصمد بن بش�ير، عن حكيم مؤذن بني عبس)2)، عن أبي 
َما َغنِْمُتْم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ  عبدالله C قال: قلت له: }َواْعَلُموا َأنَّ
ُسوِل{ قال: هي والله اإلفادة يوًما بيوم إال أن أبي  للِه ُبُمَسُه َولِلوَّ

C جعل شيعتنا من ذلك في حلٍّ ليزكوا.)3)

9- محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبدالله، 
ع�ن أحمد بن محم�د بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن 
المغيرة النصري، عن أبي عبدالله C قال: قلت له: إن لنا أموااًل 
من غالت وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حًقا، قال: 
فلم أحللنا إًذا لشيعتنا إال لتطيب والدتهم، وكل من والى آبائي فهم 

في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.)4)

10- محمد بن الحس�ن الطوس�ي بإس�ناده عن محمد بن 

)1) هتذيب األحكام، مصدر سابق، ص 681. طبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
)2) يف نسخة للوسائل ابن عيسى.

)3) هتذيب األحكام، مصدر سابق، ص 673.
)4) املصدر نفسه، ص 683.
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الحس�ن الصف�ار، ع�ن يعقوب ب�ن يزيد، ع�ن الحس�ن ابن علي 
 C الوشاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبدالله
ق�ال: من وجد ب�رد حبنا في كب�ده فليحمد الله عل�ى أول النعم، 
ق�ال: قلت: جعلت ف�داك ما أول النعم؟ ق�ال: طيب الوالدة، ثم 
 :D لفاطمة C قال أمير المؤمنين :C ق�ال أبو عبدالله
أحلي نصيبك من الفئ آلباء ش�يعتنا ليطيب�وا، ثم قال أبو عبدالله 

C: إنا أحللنا أمهات شيعتنا آلبائهم ليطيبوا.)1)

11- محمد بن الحس�ن الطوس�ي بإس�ناده عن محمد بن 
الحس�ن الصف�ار، عن الحس�ن بن الحس�ن ومحمد ب�ن علي بن 
محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميًعا عن 
محمد بن سنان، عن حماد بن طلحة صاحب السابري، عن معاذ 
ب�ن كثير بياع األكس�ية، عن أبي عبدالله C قال: موس�ع على 
 C شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا

حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به.)2)

12- محمد بن الحس�ن الطوس�ي)3) بإس�ناده عن سعد بن 
عبدالل�ه، ع�ن أبي جعفر، عن الحس�ن بن محب�وب، عن عمر بن 
يزي�د، ق�ال رأيت أبا س�يَّار مس�مع ب�ن عبدالمل�ك بالمدينة، وقد 

)1) املصدر نفسه، ص 684.
)2) املصدر نفسه.

ابن  بن حممد عن  أمحد  بن حييى عن  الكايف عن حممد  الكليني يف  )3) ورواه 
حمبوب عن عمر بن يزيد.



مخس أرباح املكاسب   172

ه عليه،  كان حم�ل إلى أبي عبدالله C مااًل في تلك الس�نة فردَّ
فقلت له: لم رد عليك أبو عبدالله المال الذي حملته إليه؟ فقال: 
إن�ي قلت له حي�ن حملت إليه المال: إني كن�ت ُولِّيت الغوص)1) 
فأصب�ت أربعمائ�ة ألف دره�م، وقد جئت بخمس�ها ثمانين ألف 
درهم، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي 
جعل�ه الله تعالى لك في أموالن�ا، فقال: وما لنا)2) من األرض وما 
أخرج الله منها إال الخمس، يا أبا سيار األرض كلها لنا، فما أخرج 
الل�ه منها من ش�يء فهو لنا، ق�ال: قلت له: أنا أحم�ل إليك المال 
كل�ه، فقال لي: يا أبا س�يار قد طيبناه ل�ك وحللناك منه فضم إليك 
مالك، وكل ما كان في أيدي ش�يعتنا من األرض فهم محللون)3)، 
ويح�ل)4) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم َطْس�َق ما كان في 
أيدي س�واهم)5)، فإن كس�بهم من األرض حرام عليهم حتى يقوم 

قائمنا فيأخذ األرض من أيديهم ويخرجهم عنها)6) صغرة)7).)8)

)1) يف الكايف وليت البحرين الغوص.
)2) يف الكايف أو مالنا.

)3) يف نسخة الوسائل فهم فيه حمللون.
)4) يف نخسة الوسائل وحملل.

)5) يف الكايف ما كان يف أيدهيم، ويرتك األرض يف أيدهيم، وأما ما كان يف أيدي غريهم.
)6) يف نسخة الوسائل منها.

)7) يف الكايف قال عمر بن يزيد: فقال يل أبو سيار: ما أرى أحًدا من أصحاب 
الضياع وال ممن ييل األعامل يأكل حالاًل غريي إال من طيبوا له ذلك.

)8) هتذيب األحكام، ص 684. وأصول الكايف، مصدر سابق، ص 243، 
طبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
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13- محم�د ب�ن الحس�ن الطوس�ي بإس�ناده ع�ن محمد 
ب�ن علي بن محب�وب، عن محمد بن الحس�ين، عن الحس�ن بن 
محب�وب، عن عمر بن يزيد قال: س�معت رجاًل م�ن أهل الجبل 
يس�أل أبا عبدالله عن رجل أخذ أرًض�ا مواًتا تركها أهلها فَعَمَرها 
وأك�رى أنهارها وبنى فيها بيوًتا وغرس فيها نخاًل وش�جًرا، قال: 
فق�ال أب�و عبدالل�ه C: كان أمي�ر المؤمني�ن C يقول: من 
أحيى أرًضا من المؤمنين فهي له وعليه َطْس�قها يؤديه إلى اإلمام 
ف�ي ح�ال الهدنة، ف�إذا ظهر القائم فليوطن نفس�ه عل�ى أن تؤخذ 

منه.)1)

14- محم�د ب�ن الحس�ن الطوس�ي بإس�ناده ع�ن عل�ي 
ب�ن الحس�ن بن فض�ال، ع�ن جعفر ب�ن محم�د بن حكي�م، عن 
عبدالكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النصري 
قال: دخلت على أبي جعفر C فجلس�ت عن�ده، فإذا نجّية)2) 
قد استأذن عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال: جعلت 
فداك إني أريد أن أس�ألك عن مس�ألة والله ما أري�د بها إال فكاك 
رقبتي من النار، فكأنه رق له فاس�توى جالس�ا فقال له: يا نجّية)3) 
س�لني فال تس�ألني اليوم عن ش�يء إال أخبرتك به، قال: جعلت 

)1) هتذيب األحكام، ص 684.
)2) يف نسخة الوسائل بخّية.

)3) يف نسخة الوسائل يا بخّية
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ف�داك ما تق�ول في فالن وفالن؟ ق�ال: يا بخي�ة)1) إن لنا الخمس 
ف�ي كت�اب الله، ولنا األنف�ال، ولنا صفو المال، وهم�ا والله أول 
من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنَا، 
وماُؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وإن الناس 
ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجّية: 
إن�ا لله وإن�ا إليه راجعون ث�الث مرات هلكن�ا ورب الكعبة قال: 
فرفع فخذه عن الوس�ادة فاس�تقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه 
شيًئا إال أّنا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: »اللهم إنا قد أحللنا 
ذلك لشيعتنا«، قال: ثم أقبل إلينا بوجهه وقال: يا نجّية)2) ما على 

فطرة إبراهيم C غيرنا وغير شيعتنا.)3)

15- محم�د ب�ن عل�ي بن الحس�ين قال حدثن�ا محمد بن 
الحسن E، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس 
بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي 
جعفر C أنه قال: إن أمير المؤمنين C حللهم من الخمس 

–يعني الشيعة- ليطيب مولدهم.)4)

16- محم�د ب�ن علي بن الحس�ين قال: حدثن�ا محمد بن 
محمد ب�ن عصام الكليني E، قال: حدثن�ا محمد بن يعقوب 

)1) يف نسخة الوسائل يا نجّية.

)2) يف نسخة الوسائل يا نجّية.
)3) هتذيب األحكام، ص 684.

)4) علل الرشائع، مصدر سابق، ج 2 ص 377.
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الكليني، عن إس�حاق بن يعقوب، قال: س�ألت محمد بن عثمان 
العم�ري E أن يوص�ل ل�ي كتاًب�ا ق�د س�ألت فيه عن مس�ائل 
 C أش�كلت علّي ف�ورد التوقيع بخط موالن�ا صاحب الزمان
)في الحديث(: وأما المتلبس�ون بأموالنا فمن اس�تحل منها شيًئا 
فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لش�يعتنا وجعلوا 
منه في حلٍّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث.)1)

17- محم�د بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد 
بن أحمد، عن محمد بن عبدالله ابن أحمد، عن علي بن النعمان، 
ع�ن صالح بن حمزة، عن أبان ب�ن مصعب، عن يونس بن ظبيان 
أو المعل�ى بن خنيس قال: قلت ألب�ي عبدالله C: مالكم من 
هذه األرض؟ فتبس�م ثم قال: إن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل 
C وأم�ره أن يخ�رق بإبهام�ه ثماني�ة أنه�ار ف�ي األرض منها 
س�يحان وجيحان)2) وهو نهر بلخ، والخش�وع وهو نهر الشاش، 
ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة والفرات، فما س�قت 
أو اس�تقت فه�و لنا، وما كان لنا فهو لش�يعتنا، ولي�س لعدونا منه 
ش�يء إال م�ا غصب عليه، وإن ولينا لفي أوس�ع فيم�ا بين ذه إلى 
ذه –يعني ما بين الس�ماء واألرض-، ثم تال هذه اآلية: }ُجْل ِهَي 
ْنَيا{ المغصوبين عليها }َبالَِصًق{ لهم  ِذلَن آَمنُوا فِي اْلَدَياِة الدُّ لِلَّ

)1) كامل الدين ومتام النعمة، مصدر سابق، ص483.
)2) يف نسخة أخرى جيحون، ويف نسخة الوسائل جيهان.
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}َلْوَم اْلِةَياَمِق{ بال غصب.)1)

18- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن 
محمد، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالعزيز 
ب�ن نافع، ق�ال: طلْبنَا اإلذَن على أبي عبدالله C وأرس�لنا إليه، 
فأرس�ل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخل�ت أنا ورجل معي، فقلت 
للرجل: أحب أن تستأذن)2) بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت 
ف�داك إن أب�ي كان ممن س�باه بنو أمية، وقد علم�ت أن بني أمية لم 
يك�ن له�م أن يحرم�وا وال يحللوا، ول�م يكن لهم مم�ا في أيديهم 
قليل وال كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت [رّد] الذي)3) كنت فيه 
دخلني من ذلك ما يكاد يفس�د علّي عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت 
ف�ي حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي 
فهو في حل من ذلك، قال: فقمنا وخرجنا فس�بقنا ُمَعّتٌب إلى النفر 
القع�ود الذين ينتظرون إذن أبي عبدالله C، فقال لهم: قد ظفر 
عبدالعزي�ز ب�ن نافع بش�يء م�ا ظفر بمثله أح�د قط، ق�د)4) قيل له: 
 C وم�ا ذاك؟ ففس�ره لهم، فقام اثنان فدخال عل�ى أبي عبدالله
فق�ال أحدهم�ا: جعلت فداك إن أبي كان من س�بايا بن�ي أمية وقد 

)1) أصول الكايف، مصدر سابق، ص243. ووسائل الشيعة، مصدر سابق، 
ج6 ص384.

)2) يف بعض النسخ ويف نسخة الوسائل أن حتل.
)3) يف نسخة الوسائل ذكرت الذي.

)4) يف نخسة الوسائل بدون قد.
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علم�ت أن بني أمي�ة لم يكن لهم من ذلك قليل وال كثير وأنا أحب 
أن تجعلن�ي من ذلك في حل، فقال: وذاك)1) إلينا؟ ما ذاك)2) إلينا، 
م�ا لنا أن نحل وال أن نح�رم، فخرج الرجالن وغضب أبو عبدالله 
C فل�م يدخ�ل عليه أحد ف�ي تلك الليل�ة إال بدأه أب�و عبدالله 
C فقال: أال تعجبون من فالن يجيئني فيس�تحلني مما صنعت 
بن�و أمي�ة، كأنه يرى أن ذل�ك لنا!؟، ولم ينتفع أح�د في تلك الليل 

بقليل وال كثير إال األولين فإنهما غنيا)3) بحاجتهما.)4)

19- محم�د بن يعقوب عن عل�ي بن محمد، عن علي بن 
العب�اس، عن الحس�ن بن عب�د الرحمان، عن عاص�م بن حميد، 
ع�ن أبي حم�زة، عن أب�ي جعفر C )ف�ي الحدي�ث( قال: إن 
الل�ه جع�ل لنا أهل البيت س�هاما ثالثة في جميع الف�ئ، فقال عز 
ُسوِل  َما َغنِْمُتْم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ للِه ُبُمَسـُه َولِلوَّ وجل: }َواْعَلُموا َأنَّ
بِيِل{ فنحن أصحاب  َولِِذي اْلُةْوَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِيِن َواْبِن السَّ
الخم�س والف�ئ، وقد حّرمن�ا على جميع الناس ما خال ش�يعتنا، 
والل�ه يا أبا حمزة ما م�ن أرض تفتح وال خمس يخمس فيضرب 
على شيء منه إال كان حراًما على من يصيبه فرًحا كان أو مااًل.)5) 

)1) يف نسخة الوسائل ذلك.

)2) يف نسخة الوسائل ذلك.
)3) يف نسخة الوسائل عينا وعنيا.

)4) أصول الكايف، مصدر سابق، ص328. ووسائل الشيعة، ج6 ص384.
)5) الكايف، الشيخ الكليني، ج8 ص285، دار الكتب االسالمية – طهران. 

ووسائل الشيعة، ج6 ص385.
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20- الحس�ن ب�ن عل�ي العس�كري C ف�ي )تفس�يره( 
 :K إنه قال لرس�ول الله A ع�ن آبائه ع�ن أمير المؤمني�ن
يا رس�ول الله علمت بتعريف الله إياي)1) على لسانك أن نبوتك 
ه�ذه س�يكون بعده�ا ُملك عض�وض وجبري�ة)2) فيس�تولى على 
خمس�ي من الس�بي)3) والغنائم، فيبيعونه فال يحل لمشتريه، ألن 
نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي فيه)4) لكل من ملك شيًئا من ذلك 
من ش�يعتي لتحل لهم من منافعهم من مأكل ومش�رب، ولتطيب 
 :K مواليدهم وال يكون أوالدهم أوالد حرام، قال رسول الله
م�ا تصدق أح�د أفضل م�ن صدقت�ك)5)، وقد تبعك رس�ول الله 
K في فعلك أحل لشيعته كل ما كان فيه من غنيمته، وبيع من 

نصيبه)6) على واحد من شيعته، وال أحله أنا وال أنت لغيرهم.)7)

21- عل�ي ب�ن موس�ى بن ط�اوس ف�ي كت�اب )الطرف( 
بإس�ناده عن عيس�ى ب�ن المس�تفاد، عن أبي الحس�ن موس�ى بن 
جعفر، عن أبيه B إن رس�ول الله K قال ألبي ذر وسلمان 
المقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن ال إله إال الله )إلى أن 

)1) يف نسخة أخرى إياك.
)2) يف نسخة أخرى وجرب.

)3) يف نسخة من الفئ.
)4) يف نسخة منه.

)5) يف نسخة أخرى صدقاتك.
)6) يف نسخة مع نصيبه.

)7) تفسري اإلمام العسكري ع، ص86، مدرسة اإلمام املهدي عج – قم.
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قال:( وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين، وأن 
طاعته طاعة الله ورس�وله، واألئمة من ولده، وأن مودة أهل بيته 
مفروضة واجبة عل�ى كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصالة لوقتها، 
وإخ�راج الزكاة من حلها، ووضعه�ا في أهلها، وإخراج الخمس 
م�ن كل ما يملك�ه أحد من الناس حتى يرفعه إل�ى ولي المؤمنين 
وأميرهم، ومن بعده من األئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إال 
على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من 
ولد األئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلش�يعتهم ممن ال يأكل بهم 
الناس وال يريد بهم إال الله )إلى أن قال:( فهذه ش�روط اإلسالم 

وما بقي أكثر.)1)

22- العياش�ي في )تفس�يره( عن فيض بن أبي ش�يبة، عن 
رجل، عن أبي عبدالله C قال: إن أش�د ما يكون الناس حااًل 
ي�وم القيامة، إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمس�ي، وإن 

شيعتنا من ذلك لفي حل.)2)

23- عل�ي ب�ن إبراهي�م القم�ي ف�ي )تفس�يره(: }َوِسـيَق 
ُهْم إَِلى اْلَجنَِّق ُزَموًا{ أي جماعة }َحتَّى إَِذا َجاُءوَها  َةْوا َربَّ الَِّذلَن ا:َّ
َوُفتَِدْت َأْبَواُبَها َوَجاَل َلُهْم َبَزَنُتَها َسـاَلٌم َعَلْيُكْم طِْبُتْم{ أي طابت 

)1) وسائل الشيعة، ج6 ص 386.
العلمية  املكتبة  العيايش، ج2 ص62،  العيايش، حممد بن مسعود  تفسري   (2(

االسالمية – طهران.
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مواليدك�م ألن�ه ال يدخ�ل الجن�ة إال طي�ب المول�د }َفاْدُبُلوَها 
َبالِِدلـَن{ ق�ال أمي�ر المؤمني�ن C: إن فالًنا وفالًن�ا غصبونا 
حقن�ا، واش�تروا به اإلم�اء وتزوجوا به النس�اء أال وإّن�ا قد جعلنا 

شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم.)1) 

24- محم�د ب�ن علي بن الحس�ين قال: حدثن�ا محمد بن 
الحس�ن E ع�ن محمد ب�ن الحس�ن الصفار ع�ن العباس بن 
معروف عن حماد بن عيس�ى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر 
C أن�ه ق�ال: إن أمي�ر المؤمنين C حللهم م�ن الخمس –

يعني الشيعة- ليطيب مولدهم.)2)

25- محم�د ب�ن علي بن الحس�ين قال: حدثن�ا محمد بن 
محمد بن عصام عن الكليني E قال: حدثنا محمد بن يعقوب 
الكلين�ي ع�ن محمد يحيى العطار عن محمد بن عيس�ى بن عبيد 
اليقطين�ي قال: كتب�ت إلى علي بن محمد ب�ن علي C: رجل 
جع�ل لك جعلني الله فداك ش�يًئا من ماله ثم احت�اج إليه أيأخذه 
لنفس�ه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه 

عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه.)3)

)1) تفسري القمي، عيل بن إبراهيم القمي، ج2 ص254، مطبعة النجف 1387ه�.
)2) علل الرشائع، الشيخ الصدوق، ج2 ص377، منشورات املكتبة احليدرية 

ومطبعتها – النجف األرشف 1966م.
النرش  مؤسسة  ص522،  الصدوق،  الشيخ  النعمة،  ومتام  الدين  كامل   (3(

االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم 1405ه�.
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مفهوم التحليل

قب�ل أن نقرر مفه�وم التحلي�ل طبًقا للرواي�ات المذكورة، 
ينبغي التصدير ببعض المالحظات الهامة في المقام:

املالحظة األوىل: 
القول بالتحليل هو بنفسه ُيثبُِت أصَل الوجوب، ألن التحليل 
عل�ى نوعين، أحدهم�ا ينفي الوجوب من األص�ل كالدليل الذي 
ينفي وجوب الحج في كل سنة، حين قال رسول الله K: »إذا 
أمرتكم بش�يء فأت�وا منه ما اس�تطعتم«)1)، والثاني يرفع الوجوب 

)1) خطب رسول اهلل K فقال: إن اهلل كتب عليكم احلج، فقام عكاشة بن 
حمصن ويروى رساقة بن مالك فقال: أيف كل عام يا رسول اهلل؟ فأعرض 
عنه حتى عاد مرتني أو ثالثًا، فقال رسول اهلل K : وحيك وما يؤمنك 
استطعتم،  ما  ولو وجبت  لوجبت،  نعم  قلت:  ولو  واهلل  نعم؟   : أقول  أن 
ولو تركتم كفرتم، فاتركوين ما تركتكم، فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم، 
وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه« بحار األنوار، مصدر سابق، ج22 ص31.
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الثابت س�لفًا، إما بنحو مطلق كصدقة النجوى، كما قال سبحانه: 
ُموا َبْيَن َلَدْي َنْجَواُكْم  ُسـوَل َفَةدِّ َها الَِّذلَن آَمنُوا إَِذا َناَجْيُتُم الوَّ }َلا َألُّ
ِحيٌم،  َه َغُإوٌر رَّ َصَدَجـًق َذلَِك َبْيٌو لَُّكْم َوَأْطَهـُو َفإِن لَّْم َ:ِجُدوا َفإِنَّ اللَّ
ُموا َبْيَن َلَدْي َنْجَواُكْم َصَدَجاٍم َفإِْذ َلْم َ:ْإَعُلوا َوَ:اَا  َأَأْشَإْةُتْم َأن ُ:َةدِّ
ُه  َه َوَرُسوَلُه َواللَّ َكاَة َوَأطِيُعوا اللَّ اَلَة َوآُ:وا الزَّ ُه َعَلْيُكْم َفَأِجيُموا الصَّ اللَّ
َببِيـٌو بَِما َ:ْعَمُلوَن{)1)، وإما بنحو نس�بي كما ل�و كان لزمان ما أو 
لش�خص ما أو لظرف م�ا، وهو الظاهر من رواي�ات التحليل كما 
س�يتبين لنا الحًقا، والش�اهد في هذه الحالة أن التحليل في سياق 

رفع وجوب سابق، وذلك ما يثبت أصل الوجوب.

ويمك�ن الوق�وف عل�ى ذلك في أخب�ار كثيرة م�ن الطائفة 
المحلِّلة كصحيحة أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، 
حي�ث جاء فيها: »هل�ك الناس في بطونه�م وفروجهم ألنهم لم 
ي�ؤدوا إلين�ا حقنا، أال وإن ش�يعتنا م�ن ذلك وآباءه�م في حل«. 
فه�ي ظاهرة في وج�وب الخمس ولذلك فهي تن�ذر المانعين له 
بالهالك، وما يتعلق بالشيعة من تحليل إنما هو استثناء، وسيتضح 

لنا الحقًا نسبية هذا االستثناء أيًضا.

املالحظة الثانية: 
بالرغ�م م�ن ورود رواي�ات صحيحة تنص عل�ى التحليل 

)1) املجادلة: 12.
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خصوًص�ا من قبل األئمة المتأخري�ن A، إال أنهم أيضًا كانوا 
يأخذون الخمس، وهذا كاشف عن نسبية التحليل ال االطالق.

فاإلم�ام الج�واد C ال�ذي يق�ول ف�ي صحيح�ة عل�ي 
ب�ن مهزي�ار المتقدمة »من أعوزه ش�يء من حقي فه�و في حل«، 
ثب�ت عنه أنه كان يأخذ الخمس فعاًل كم�ا هو ظاهر في صحيحة 
علي ب�ن مهزي�ار الطويلة المتقدمة في البحث في القس�م األول، 
وق�د ج�اء فيها »فأما الغنائ�م والفوايد فهي واجب�ة عليهم في كل 
ع�ام«. ويتض�ح ذلك جلًي�ا عند مراجع�ة روايات الطائف�ة الثالثة 
المتقدم�ة، فق�د ورد ف�ي واحدة منه�ا وهي رواية محم�د بن زيد 
عن الرضا C: »وإن الخم�س عوننا على ديننا وعلى عياالتنا 
وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته 

فال تزووه عنا«.

فقوله C: »فال ت�زووه عنا« ظاهر في وجوب االيصال 
إلى اإلمام المعصوم وحرمة المنع. بالتالي فهذه الرواية وش�بهها 
فيها صراح�ة تفيد بأن األئمة A كان�وا يأخذون الخمس، في 

الوقت الذي قالوا فيه بالتحليل.

املالحظة الثالثة:
كث�رة واس�تفاضة األخب�ار الدال�ة عل�ى وج�وب إخ�راج 
الخمس وحرمة منعه، كما هو واضح في طوائف األخبار الثالث 
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األولى. فكثرة مثل هذه األخبار وصراحة لسانها في الداللة على 
الوجوب وحرمة المنع، بل وظهور بعضها في الش�دة والتغليظ، 
أي شدة التأكيد على الوجوب والحرمة المغلَّظة للمنع، كل ذلك 

فيه إشعار بأن أخبار التحليل ليست مطلقة.

تقسيم األخبار:

إذا أخذن�ا بعي�ن االعتب�ار المالحظ�ات الس�ابقة نس�تنتج 
تلقائًيا بأن أخبار التحليل نس�بية وليست مطلقة، من حيث الزمان 
والحاالت وكذلك الموارد، أي إنها استثناءات أو تخصيصات.

ب�ل حتى لو لم تك�ن مثل هذه المالحظ�ات، يمكن القول 
بالنس�بية وذلك لمعارضتها لألخبار الكثيرة والمستفيضة القائلة 
بوج�وب إخراج الخم�س، ولظهوره�ا في االختص�اص بأزمنة 

وحاالت وموارد خاصة.

وبناء عليه يأتي هذا الس�ؤال: ه�ل أخبار التحليل بأجمعها 
خاصة، أم فيها ما هو ظاهر في العموم؟

لنل�ِق نظرة على ه�ذه األخبار وهي المذك�ورة في الطائفة 
الرابعة:

ل�و دققنا النظ�ر لوجدنا ب�أن أكثر هذه األخب�ار وردت في 
موارد خاصة وهي كالتالي:
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1- بع�ض ه�ذه األخبار خ�اص بحال�ة اإلع�واز، كالخبر 
رق�م )2(، والخب�ر رق�م )21(، والخبر رق�م )25(، ففي األول 
»من أعوزه ش�يء من حقي فهو في حل«، وهكذا هو حال الثاني 

والثالث، فراجع وتأمل.

2- بعضه�ا أيضًا خاص بزمن بعين�ه وليس دائميًّا، كالخبر 
رق�م )6(، والخب�ر رق�م )8(، والخب�ر رقم )16(، فق�د ورد في 
األول »م�ا أنصفناك�م إن كلَّفناك�م ذل�ك الي�وم«، والثاني خاص 
بزم�ن اإلم�ام الباقر C، والثال�ث ظاهر في زم�ن الغيبة فقط، 

وسيأتي بعض الكالم في الثالث.

3- وبعضه�ا اآلخ�ر خاص بش�خص معيَّ�ن، كالخبر رقم 
)6(، والخب�ر رق�م )18(، ف�األول يظه�ر منه التعل�ق برجل من 
القماطي�ن وأش�باهه، والثاني خاص بعبد العزيز ب�ن نافع والذي 

دخل معه على اإلمام الصادق C ومن تشبه حالُته حالَتهما.

4- وبع�ض آخر متعلِّق فق�ط بما انتقل إل�ى المؤمنين من 
غيره�م مم�ا قد تعلَّق به الخم�س قبل انتقاله، كالخب�ر رقم )4(، 
والخب�ر رقم )20(، فقد ورد في األول »خادًما يش�تريها أو امرأة 
يتزوجه�ا أو ميراًث�ا يصيبه أو تجارة أو ش�يًئا أعطاه(، كما ورد في 
الثاني »فيس�تولي على خمس�ي من الس�بي والغنائم فيبيعونه فال 
يح�ل لمش�تريه ألن نصيب�ي فيه«. فجمي�ع هذه األم�ور تعلق بها 

الخمس قبل انتقالها للمؤمن.
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ًصا عن  5- وبعضه�ا خاص باألنفال، وه�ي خارجة تخصُّ
بحث الخمس الذي نحن بصدده، كالخبر رقم )13(، ففيه »أخذ 

أرضًا مواًتا تركها أهلها«، وهذه األرض من مصاديق األنفال. 

6- وأخب�ار أخ�رى خارج�ة تخّصًصا عن مح�ل البحث، 
كالخب�ر رق�م )12(، والخب�ر رق�م )17(، فهما متعلق�ان بأصل 
 C الملكي�ة لألش�ياء، ال بما يج�ب فيه الخم�س، ألن اإلمام
يق�ول ب�أن األرض وما فيها لإلم�ام المعص�وم C، وأنه أباح 

شيعته ليتصرفوا فيها، وهذا أمر ال عالقة له بالخمس.

7- وبعضه�ا مجَمل بالنس�بة لمقام البح�ث، كالخبر رقم 
 C 14(، أواًل ألن ال�راوي لم يس�مع ولم ينق�ل كالم اإلمام(
بكامل�ه، ب�ل نقل بعض�ه، ولذلك فإن الضمير في اس�م اإلش�ارة 
ال ُيْعَل�م رجوُعه إلى أي ش�يء، فهل هو ش�امل للم�وارد الثالثة 
المذك�ورة وه�ي الخمس واألنف�ال وصفو الم�ال، أم هو خاص 

ببعضها، ولذلك يصعب االستدالل بها على مطلق التحليل.

8- وكثير منها متعلق بتحليل المناكح، وهو من المستثنيات 
بحس�ب ما يظه�ر من األخب�ار، وعمدته�ا الخبر الموث�ق)1) رقم 
)10(، وهو حاكم على س�ائر األخب�ار المتعلقة بالمناكح وجابر 

الثقة،  الصفار  باسناده الصحيح عن حممد بن احلسن  الطويس  )1) فقد رواه 
عن يعقوب بن يزيد الثقة، عن احلسن ابن عيل الوشاء الثقة، عن القاسم 

بن يزيد الثقة، عن الفضيل وهو بن عياض الثقة العامي.
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لضعفها أيًضا، فقد جاء في عجزه »َأِحّلي نصيبك من الفيء آلباء 
ش�يعتنا ليطيب�وا« وهذا كالم اإلم�ام C للزهراء C، وجاء 
فيه أيًضا تعقيب اإلمام الصادق C: »إنا أحللنا أمهات شيعتنا 

آلبائهم ليطيبوا«.

فقول أمير المؤمنين C »من الفيء« فيه إشارة الى اإلماء 
الت�ي تكون م�ن الغنائم، على اعتب�ار أنه�ا كاًل أو بعًضا للمعصوم 
C، –عل�ى تفصي�ل في محل�ه-. بالتالي فالمقص�ود بالمناكح 
المحلَّلة ما وصل من اإلماء المغنومة من أهل الحرب إلى المؤمن 
س�واء عب�ر اإلرث أو الش�راء أو غير ذلك، فهي ح�الل له من غير 

.C حاجة ال للتخميس وال لالستئذان المباشر من المعصوم

والظاه�ر أن تعقيب اإلم�ام الص�ادق C وإن كان عاًما 
بحس�ب النظ�ر الَبْدوي، بحيث يش�مل جميع الزوج�ات وإن لم 
يك�ّن إم�اًء مغنوم�ات »أمهات ش�يعتنا«، إال أن األص�ح أنه ناظر 
إل�ى الخصوصي�ة الواردة ف�ي كالم اإلمام عل�ي C »الفيء«، 

وبالتالي فصدر الخبر وعجزه يشيران إلى اإلماء المغنومات.

وه�ذه الدالل�ة في ه�ذا الخبر المعتَب�ر حاكمٌة على س�ائر 
األخبار المش�ار فيه�ا إلى طيب الوالدة، كالخب�ر رقم )1( و)3) 

و)5( و)9( و)15( و)16( و)23(، و)24).

وه�و بعين�ه ما ذكره الش�هيد الثاني في المس�ائل، وإن كان 
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ق�د أش�ار أيًضا إلى ما هو أعم، لكن ظاه�ر عبارته القول باألول، 
ق�ال: »المراد بالمناكح: الس�راري المغنومة من أهل الحرب في 
ح�ال الغيبة، فإنه يباح لنا ش�راؤها ووطؤه�ا وإن كانت بأجمعها 
لإلمام C، على ما مّر، أو بعضها على القول اآلخر)1). وربما 
َرْت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب  ُفسِّ
في�ه الخمس، فإن�ه حينئذ ال يجب إخراج خم�س الثمن والمهر. 
وهذا التفس�ير راجع إلى المؤنة المستثناة، وقد تقدم الكالم فيها، 
وأن�ه مش�روط بحصول الش�راء والتزوي�ج في ع�ام الربح وكون 

ذلك الئًقا بحاله«)2).

ح القوُل األول ألمرين: وإنما ُيَرجَّ
1- ألن موض�وع الرأي الثاني –وهو مهر الزوجات وثمن 
السراري– من المؤونة المستثناة بأدلة خاصة، وال يأتي في شأنها 
عنوان التحليل، فالتحليل إنما هو متعلق بما كان فيه الخمس في 
األص�ل واجًب�ا، ث�م أحّل�ه اإلمام C، أم�ا الذي ل�م يجب فيه 

الخمس من األصل فال يصدق عليه عنوان التحليل.

 C لإلمام  مجيعها  كان  »وإن  لذلك:  توضيح  الفقيه  مصباح  يف  جاء   (1(
بناء عىل كوهنا حينئذ من األنفال، كام هو  الغنيمة بغري إذنه  كام لو كانت 
األظهر، أو بعضها كام لو كانت الغنيمة مع اإلذن، أو قلنا بأنه ال جيب فيها 
مطلقًا إال اخلمس«. مصباح الفقيه، آقا رضا اهلمداين، ج141 ص269، 

مؤسسة التاريخ العريب- بريوت، الطبعة األوىل 1432ه�.
املعارف  مؤسسة  ص475،  ج1،  الثاين،  الشهيد  األفهام،  مسالك   (2(

اإلسالمية – قم، الطبعة األوىل 1413ه�.
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فق�ول اإلم�ام C »أحللنا« ناظر إل�ى حقوقهم الخاصة 
الت�ي هي واجبات على غيرهم، وأما ما كان من المؤونة فال يقال 
في�ه »أحللن�ا«، وإنم�ا يق�ال فيه ما قال�ه اإلمام اله�ادي C في 
صحي�ح علي بن مهزيار »عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله 

وبعد خراج السلطان«)1).

وبالتالي فكل ما كان من المؤونة ال خمس فيه من األصل، 
أي ه�و حالل م�ن أصله، وم�ا كان كذلك ال يحت�اج إلى تحليل 

حتى يقال في شأنه »أحللنا«.

إذًا فالخب�ر ال�ذي ن�صَّ عل�ى التحليل ال يتعل�ق بمصاديق 
المؤون�ة كمهر الزوج�ة وثمن الجاري�ة، وإنما يتعل�ق بما وجب 
في�ه الخم�س من أص�ل وهو هنا الس�راري المغنوم�ات من أهل 

الحرب.

2- إن الس�راري واإلماء في ذلك العصر كّن محاًل البتالء 
الجمي�ع، ف�ال ي�كاد يخل�و بي�ت منه�ن، واس�تيالدهن متع�ارف 
ومألوف عندهم، لدرجة أن بعض أمهات أئمتنا من اإلماء، وكثير 
منهن من غنائم أهل الحرب، لذلك كان البد من تحليلهن ليصح 
وطؤهن ويطيب أوالدهن. وألس�تاذنا آية الله العظمى الشيرازي 
-حفظه الله- تعليق موجز وواف في مجلس�ه العلمي الرمضاني 

.A 1) وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج9، ص501، طبعة مؤسسة آل البيت(
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به�ذا الخصوص ق�ال في�ه: »فاإلباحة ليس�ت مطلقة ب�ل خاصة 
بثالث�ة أش�ياء كما فهمه الفقهاء من الش�يخ الطوس�ي وإلى زماننا 

هذا، حيث استثني في الروايات المناكح والمتاجر والمساكن.

وي�راد بها م�ا كان يأخذه بن�و العباس من اإلم�اء واألموال 
واألراض�ي في الح�روب التي لم تكن ب�إذن األئمة A، ومع 
عدم إذنهم فالغنائم كلها لإلمام C، وكان الشيعة قد ابتلوا في 
معامالته�م به�ذه اإلماء واألموال واألراض�ي، وكان بعضها مما 
يقطعه الحكام، فأباحوا تلك األش�ياء لشيعتهم، وليس المراد أن 
الشيعة إذا اكتس�بوا وحصلوا على فائدة في كسبهم وتجارتهم ال 

خمس عليهم.

 :C وف�ي بع�ض رواي�ات اإلباح�ة ورد التعلي�ل بقوله
»لتطي�ب والدته�م« أو »لتزكو والدتهم«. فإن تل�ك اإلماء إذا لم 
تكن مباحة كان ش�راؤها ووطيها حراًما، والولد يكون ابن حرام، 

فأجيز لهم ذلك«. 

وشبيه له ما علَّق به أستاذنا آية الله العظمى المدرسي على 
هذه الطائفة من الروايات، قال: »ال داللة لها على عموم التحليل 
بالنس�بة إل�ى كل أقس�ام الخم�س، بل ف�ي الجواري الت�ي كانت 
ُتس�بى في زمن األئمة A دون إجازته�م فتكون لهم كلها، أو 
مع إجازتهم فيكون لهم خمسها. فحيث لم يكن الغازون يعطون 
الخم�س وكان الش�يعة يش�ترونها وينكحونه�ا، فتخب�ث والدة 
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أوالده�م لحرمة األمهات حيث يوجد فيها حق األئمة A من 
الخم�س، حلَّل األئمة حّقهم لتطيب والدة الش�يعة وال يصبحوا 
أوالد زن�ى من جهة حرمة اإلم�اء التي يش�تريها آباؤهم. وبعض 
هذه الروايات صريحة في ذلك، وبعضها غير صريحة، ولكنها ال 
تدل على حلّية الخمس عموًما الكتنافها بما يصلح للقرينّية«)1).

إل�ى هنا يتبين معنا أن أغلب األخب�ار الظاهرة في التحليل 
نسبية، فليس�ت معارضة بنحو مطلق لألخبار الموِجبة للخمس، 
ص المنفِصل، وربم�ا المتَِّصل كما  وإنم�ا ُتعاَم�ل معاملَة المخصِّ
يظهر من مثل األخبار رقم )1( و)3( و)7( و)8( و)14( و)21) 
وش�بهها. هذا مع العلم بأن بعض تلك األخبار خارجة تخصًصا 

كما سبق البيان.

األخبار العامة:
توج�د بعض األخبار يظهر منها العم�وم، وهي الخبر رقم 
)7( و)19( و)22(، وذل�ك لعدم وجود قرينة لفظية متِصلة تدل 
عل�ى الخصوص في هذه األخبار، والمفروض أن تكون في هذه 
الحالة معاِرض�ة لألخبار الموِجبة للخمس، لكن مع ذلك ال يتم 

القول بالتعارض وذلك لألسباب التالية:

اإلنفاق  وأحكام  اخلمس  فقه  يف  استداللية  دراسة  اإلسالمي،  الففه   (1(
واإلحسان، السيد حممد تقي املدريس، ص210، الطبعة األوىل 1434ه�، 

مركز العرص للثقافة والنرش.
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1- ضعف أس�انيد ه�ذه األخبار الثالثة، ف�األول ضعيف 
بيحي�ى بن عمر الزيات، والثاني بالحس�ن بن عبد الرحمن الذي 
ل�م يذكر في كتب الرجال، والثالث باإلرس�ال ألن بن أبي ش�يبة 

يروي عن رجل.

 ،C 2- هذه الروايات الثالث ُرِوَيْت عن اإلمام الصادق
وبالتالي حتى لو س�لَّمنا بصدورها، فال يمكن التسليم بعمومها، 
لثب�وت أخذ األئم�ة المتأخرين A للخم�س، فلو كانت عامة 
لم�ا كان هن�اك وجه ألخ�ذ الخمس بع�د صدوره�ا، ألنها تقول 
 A بحلي�ة الخمس في كل زمان وعل�ى أي حال، بينما األئمة
م�ن الرضا إلى العس�كري بل وف�ي زمن الغيب�ة الصغرى أخذوا 

الخمس وأوجبوه على شيعتهم فضاًل عن غيرهم.

وذلك يعني أن ه�ذه األخبار الظاهرة في العموم هي أيضًا 
خاصة، وذلك للقرائن المنفِصلة الحالية.

يَّة  وبهذا ف�إن الطائفة الرابعة من األخب�ار الظاهرة في الحلِّ
بأجمعها أخبار نسبية ال إطالق فيها لجميع الحاالت والظروف، 
�ص ال أكثر، فتبقى األخبار  وبالتال�ي فإنما ُتَعاَمل معاملَة المخصِّ
مة لمنع إخراجه على حالها، أي على  الموِجب�ة للخمس والمحرِّ
عمومها فيما عدا الموارد الخاصة المذكورة في أخبار التحليل.
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