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مقدمــة
احلمد هلل سابغ النعم ،ذي اجلود والكرم ،تعاىل سلطانه األعظم ،وتبارك وجهه األكرم ،أجرى
األموال يف أيادي الناس ليبلوهم قبل يوم الندم ..املال مال اهلل ،واخلري خري اهلل ،واحلق حق اهلل..
والصالة والسالم عىل إمام املنفقني ،وقدوة الباذلني ،وعىل آله وأصحابه الغر امليامني..
أما بعد..
ال خيتلف اثنان عىل أن الدين يرس يف كافة تكاليفه ،سهل يف كل ترشيعاته ،ليس فيه جمال ألن
يرشع اإلنسان فيه ما يعارض سهولته وال ما يناقض يرسه ،فهو كامل متكامل ،ال نقص فيه وال
خلل ،وال خطأ وال زلل،

*        

[ &  املائدة..]3:
وال ينبغي للمسلم أن يتخذ عادات مل يرد أي ذكر لترشيعها يف كتاب اهلل  ،ومل يتطرق كذلك
لذكرها النبي الكريم ص يف سنته املطهرة ،ومل يذكر التاريخ ما بعضد هذه العادات وال ما يشد
من أزر هذه الترصفات.
كثرية هذه األعامل والترصفات التي نعايش جزء ًا كبري ًا منها يف حياتنا العملية ..ولكن دعنا
أخي نتأمل ظاهرة استرشت بني الناس وذاع صيتها ،و ُطبقت و ُعمل هبا يف كثري من املجتمعات،
أال وهي دفع اخلمس من أرباح جتارهتم ،ومكاسب أمواهلم وأمالكهم إىل الفقهاء ،عىل اعتبار أن
ذلك من أوجب الواجبات التي ال ينبغي -أو باألصح :حيرم متام ًا -التهاون يف دفعها بحال من
األحوال ،وعىل اعتبار أن ذلك فريضة رشعية يف الدين ،الفسوق هو من نصيب تاركها ،والكفر
من نصيب جاحدها..
ولكننا ندعوك أخي يف هذه الرسالة لننصت لرأي وحكم الرشع يف ذلك ،وندعوك كذلك
لالستامع لنداء العقل ،بعيد ًا عن كل ما يضاد ذلك :من تراكامت اآلباء ،ومن آثار التقليد
األعمى .ولنتجرد أخي عن كل ما يكرس مبدأ التعصب اجلائر لفكرة معينة دون النظر يف
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مصادرها ،وبدون التأمل يف األسس التي ُبنيت عليها..
وقبل التطرق ملوضوع هذه الرسالة ال بد من وضع أسئلة ترافقنا أثناء قراءتنا هلذه الكلامت:
هل ملسألة مخس األرباح واملكاسب من دليل معترب يف دين اإلسالم؟ وهل هناك آيات تدل
رصاحة عىل ترشيعه أم أهنا جمرد تأويالت برشية؟ وماذا عمل النبي ص يف جمال تطبيق هذه
املسألة؟ وما هي أقوال أئمة أهل البيت ‡ يف ترشيعها؟؟
ستجد إن شاء اهلل إجابة شافية كافية عىل كل هذه األسئلة وغريها يف هذه الرسالة ،فأمعن النظر
وال تنسانا من الدعاء..

2

منشأ الفكرة..
قد تتساءل :من أين جاءت فكرة دفع اخلمس وفكرة وجوبه ،وما هي الدوافع لذلك؟ ونرتك
اجلواب عن هذا للدكتور موسى املوسوي ،وهو حفيد السيد أيب احلسن األصفهاين ،أحد
جمتهدي ومراجع احلوزة النجفية يقول:
مل تكن الشيعة حتى ذلك التاريخ -العرص العبايس -متامسكة باملعنى املذهبي حتى تقوم بإعالة
فقهائها ،فكان تفسري الغنيمة باألرباح خري ضامن ملعاجلة العجز املايل الذي كان يقلق حياة فقهاء
الشيعة وطالب العلوم الدينية الشيعية آنذاك ...وبعد أن أسست هذه البدعة أضيفت إليها
أحكام مشددة لكي حتمل الشيعة عىل قبول إعطاء اخلمس ،وهو األمر الذي ليس من السهل عىل
أحد أن يرتضيه إال بالوعيد! فدفع الرضائب يف كل عرص ومرص يف أي جمتمع يواجهه امتعاض
من الناس ،وبام أن فقهاء الشيعة مل تكن هلم السلطة لكي يرضخوا العامة عىل استخراج اخلمس
من أرباح مكاسبهم طوع ًا ورغبة ،فلذلك أضافوا إليها أحكام ًا مشددة منها الدخول األبدي يف
نار جهنم ملن مل يؤد حق اإلمام ،وعدم إقامة الصالة يف دار الشخص الذي مل يستخرج اخلمس
من ماله ،أو اجللوس عىل مائدته وهكذا دواليك.
كام أن فقهاء الشيعة أفتوا بأن مخس األرباح الذي هو من حق اإلمام الغائب جيب تسليمه إىل
املجتهدين والفقهاء الذين يمثلون اإلمام.
وهكذا رست هذه البدعة يف املجتمع حتصد األموال \يف كل زمان ومكان ،وكثري من الناس
حتى هذا اليوم يدفع هذه الرضيبة إىل مرجعه الديني ،وذلك بعد أن جيلس الشخص املسكني
أمام مرجعه صاغر ًا ويقبل يده بكل خشوع وخضوع ويكون فرح ًا مستبرش ًا بأن مرجعه تفضل
عليه وقبل منه حق اإلمام(.)1
( )1كتاب :الشيعة والتصحيح (ص..)76-76:
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تطور تارخيي..
قبل احلديث عن احلكم الرشعي للخمس جيب أن ندرك أن رشائع الدين اإلسالمي السمحة
ثابتة راسخة رسوخ اجلبال ،ال تتغري بتغري األزمنة ،وال تتبدل بتبدل األماكن ،وهذا الكالم ينطبق
عىل كل أحكام الدين؛ صغريها وكبريها ،طويلها وقصريها ،مندوهبا وواجبها ،مكروهها
وحمرمها .وهذا فيه داللة قاطعة عىل أهنا من عند الذي ال يتغري وال يزول جل يف عاله ،وهذا
بعكس النظريات البرشية ،والترشيعات األرضية ا ُملختلقة فإهنا بحاجة إىل عملية تناسق وتناسب
مع كل ما جيري حوهلا من تغريات.
مر بمراحل تارخيية كثرية
وإنك لتعجب -وحيق لك ذلك -حني ترى أن حكم مخس املكاسب ّ
حتى وصل إىل ما هو عليه اآلن من وجوب دفعه ،وإليك هذه املراحل ،والتي نجملها
يف مخس خطوات:
يقول األستاذ أمحد الكاتب :لقد كانت نظرية -التقية واالنتظار -تقول :إن اخلمس من حق
اإلمام املعصوم ،وإنه يف عرص غيبة اإلمام املهدي مباح للشيعة .وقد تم االنسحاب من هذه
النظرية يف هذا املجال يف وقت مبكر ،ولكن خطوة ...خطوة...
اخلطوة األوىل:
وكانت اخلطوة األوىل هي القول بوجوب اخلمس يف عرص الغيبة مع القول بدفنه أو االحتفاظ
به حتى ظهور املهدي أو اإليصاء به بعد املوت من واحد إىل واحد حتى يوم الظهور.)1(.
يالحظ أن اجلديد يف اخلطوة األوىل -والذي مل يكن معروف ًا من قبل -هو انتقال حكم اخلمس
من اإلباحة إىل الوجوب دون القول برصفه إىل أحد -ال فقيه وال غريه -وإنام يعزل حق اإلمام
الغائب ليدفن أو يوىص به...
( )1كتاب :تطور الفكر السيايس ألمحد الكاتب.
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وكانت اخلطوة الثانية:
إيداعه عند أمني من إخوانه املؤمنني دون اشرتاط كونه فقيه ًا.
واخلطوة الثالثة:
إيداعه عند أمني من فقهاء املذهب عىل سبيل االستحباب واألوىل.
وال بد أن تالحظ أخي أنه إىل هنا ،والقضية قضية إيداع ال أكثر .أي :أن الفقيه ال حيق له
الترصف فيه ،وإنام حيتفظ به إىل حني ظهور اإلمام ما عدا نصيب األصناف الثالثة ،فإنه يتوىل
عملية قسمته فيهم ال أكثر ،السيام إذا كان املالك ال حيسن القسمة.
اخلطوة الرابعة:
فبعد أن كان إيداعه عند الفقيه عىل سبيل االستحباب جاءت اخلطوة الرابعة لتنقله إىل
الوجوب.
يقول أمحد الكاتب :وكان القايض ابن براج ( )1أول من أشار إىل رضورة إيداع سهم اإلمام عند
من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء املذهب ،وإيصائه بدفع ذلك إىل اإلمام × إن أدرك ظهوره
وإن مل يدرك ظهوره وىص إىل غريه بذلك.)2(.
وكان العلامء السابقون يوصون بإيداعه عند أمني ،ولكنه ابن براج أضاف -من فقهاء املذهب-
دون أن يشري إىل مستنده يف ذلك ،وقد جاء العلامء املتأخرون عنه فطوروا هذه املسألة شيئ ًا
فشيئ ًا(.)3
ولنا أن نسأل هنا :هل رأى أحد بعد أن تغري الزمان واختلفت الفتوى أمواالً مكدسة عند
الفقهاء أو غريهم كانت قد تراكمت نتيجة العمل بالفتاوى القائلة بإيداعها عند أمني من فقهاء

( )1املتوىف يف منتصف القرن اخلامس
( )2املهذب (..)161/1
( )3تطور الفكر السيايس الشيعي (ص.)352:
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املذهب أو بقية املؤمنني؟!
فأين مصري تلك األموال التي أودعت عند أولئك األمناء؟!!
اخلطوة اخلامسة:
جواز أو وجوب إعطاء اخلمس إىل الفقهاء لكي يقسموه.
يقول أمحد الكاتب :وربام كان أول من مال إىل جواز أو وجوب إعطاء اخلمس إىل الفقهاء لكي
يقسموه هو :ابن محزة يف القرن السادس يف كتابه :الوسيلة إىل نيل الفضيلة( ،)1واعترب ذلك أفضل
من قيام صاحب اخلمس بتوزيعه بنفسه خاصة إذا مل يكن حيسن القسمة.)2(.
ويقول أمحد الكاتب :ومل يرتسخ هذا القول بقوة يف أوساط الشيعة حتى إن عامل ًا كبري ًا هو
الشهيد األول (الذي جاء بعد ذلك بقرنني) تردد فقال بالتخيري بني القولني القديم :الدفن
واإليصاء ،واجلديد :الرصف...
وكذلك فعل املحقق الكركي الذي استقدمته الدولة الصفوية التي قامت يف بالد فارس يف
القرن العارش اهلجري ،وظل عىل الرأي القديم الذي يقول بالتخيري بني رصف سهم اإلمام
املهدي أو حفظه إىل حني ظهوره.)3(.
وظلت هذه الفتوى ترتدد يف أوساط الفقهاء عدة قرون وظلت أقواهلم مضطربة ومتخالفة إىل
اليوم ،حتى إن السيد حمسن احلكيم ( )4استشكل الترصف يف سهم اإلمام زمن الغيبة ثم استثنى
بعد ذلك ما إذا أحرز رضاه × -أي :اإلمام الغائب -برصفه يف بعض اجلهات التي يعلم
رضاه برصفه (فيها) ...ومل يشرتط مراجعة احلاكم الرشعي -أي :الفقيه.)5(-

(( )1ص.)762:
( )2تطور الفكر السيايس الشيعي (ص..)352:
( )3تطور الفكر السيايس الشيعي (ص..)353:
( )4املتوىف يف أواخر القرن الرابع عرش اهلجري.
( )5كتاب :مستمسك العروة الوثقى للسيد حمسن احلكيم (..)564/9
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ومن هنا يتبني أهنا فكرة أعدّ صياغتها علامء املذهب ،وشكّل تفصيالهتا املراجع الدينية،
حب الناس هلل ولرسوله ص ،وآلل بيت النبوة عليهم سالم اهلل ،كيف نشأت
مستغلني بذلك ّ
هذه الفكرة؟ وما الذي جعل الناس يقتنعون بفحواها؟ هذا ما ستعرفه إذا واصلت القراءة..
فكيف تؤمن العقول وتصدق فكرة أوجبها البرش ألغراض دنيوية دنيئة؟؟
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اخلمس يف الشرع احلكيم..
تعال معي أخي القارئ لنتأمل يف أدبيات الرشع احلكيم ،ولنمعن النظر يف ترشيعات الدين
القويم ...فبعد تأمل فاحص ،وبحث مستفيض تبني أن اخلمس ُذكر يف القرآن الكريم ،ولكن ما
هي السورة القرآنية التي تضمنت هذا احلكم؟ وما هو اخلمس املراد به يف اآلية؟ وما اآللية التي
اختذها الرسول ص يف تطبيق اخلمس؟ اقرأ وستعرف:
قبل التطرق لذلك ال بد أن تعرف -أخي الكريم -قاعدة مهمة يف رشوط أدلة مهامت الرشع
ورضورياته:
واملقصود بمهامت الرشع ورضورياته كل أمر تتوقف عليه سعادة اإلنسان يف معاشه ومعاده،
ديني ًا كان أم دنيوي ًا ،كأصول اإليامن والعقيدة أو األصول الرشعية العملية كالصالة والزكاة
والصيام واحلج ،أو بر الوالدين واإلحسان إىل اخللق عموم ًا ،أو االنتهاء عن الفواحش
واملنكرات عموم ًا ،كقتل النفس والزنا والربا وأمثاهلا.
إن هذه األمور املهمة مجيع ًا ،أقام القرآن عىل كل واحد منها أدلة واضحة قطعية الداللة ،غري
قابلة للرد أو التأويل بحيث ال يمكن ألحد بعدها أن يتشكك فيه أو يتفلت من سلطان احلجة
الذي حيارصه من كل جهة ،وال يمكن أيض ًا أن يتطرق الظن إىل املقصود هبا هل هو كذا أم كذا؟
بل هي نصوص ال حتتمل غري داللة واحدة ال أكثر ،اقرأ مث ً
ال يف وجوب الصالة والزكاة:
*    

&[البقرة..]43:

*       

[ &  املاعون[ &        * ..]4-3:فصلت.]6-7:
ويف وجوب بر الوالدين[ &   * :اإلرساء ]23:وأمثاهلا كثري.
وعن حرمة الربا[ &      * :البقرة ]265:وأمثاهلا كثري.
وحرمة الزنا[ &          * :اإلرساء ]32:وأمثاهلا كثري...
6

وهكذا...
وهبذا يكون الطريق مسدود ًا أمام الراغبني يف التفلت من التكاليف الرشعية وااللتفاف عليها
بالتأويل أو اإلنكار؛ ألن النصوص الدالة عليها واضحة بينة ال حتتمل إال وجه ًا واحد ًا فقط!،
وهذا معنى قوله تعاىل:

*    

& [احلديد ]25:أي :باحلجج الواضحات

القاطعات ،السيام األمور املالية وذلك لتع ّلق النفوس هبا ،فإذا مل تكن النصوص واضحة ب ِّينة
واألدلة قطعية حمكمة وإال حصل النزاع ،وتفرق الناس ،وتقطعت األرحام وفسد الدين والدنيا.
وهذا هو الرس يف ورود أحكام اإلرث ومقاديره مفصلة وباألرقام يف القرآن ،كام يف أوائل
سورة النساء وآخرها.
فاإلرث ورد أصله وكذلك تفصيله يف القرآن بالنصوص القطعية الداللة التي ال حتتمل إال
معنى واحد ًا حمدد ًا.
بينام الصالة مث ً
ال -وهي أعظم من املال -ثبتت رشعية أصلها يف القرآن أما تفصيالهتا
وتفريعاهتا فغالبها ورد يف السنة النبوية.
وإذن فاملسائل املهمة التي يتوقف عليها صالح اإلنسان يف دنياه وأخراه البد من أن تثبت
بالنصوص القرآنية الواضحة القاطعة الداللة ،أي :التي ال تقبل تطرق االحتامل إىل داللتها عىل
املعنى املراد ،خصوص ًا ما تعلق منها باملسائل املالية الرضورية ،وهكذا ثبت أصل الصالة والزكاة
والصيام واحلج ،وقبل ذلك أصول العقيدة يف الرشيعة اإلسالمية.
فهل اخلمس ثبت بمثل هذه األدلة أي :النصوص القرآنية أوالً ...القاطعة الداللة ثاني ًا؟ كام
ثبتت الزكاة واإلرث وأمثاهلام؟!
آية اخلمس:
*             
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[&     األنفال.]41:
وهذا هو املوضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ اخلمس يف القرآن الكريم.
وملا كان املال الذي تعلق به اخلمس -واملقصود به :مخس املكاسب -يف اآلية هو الغنيمة وال
خالف يف إطالق هذا اللفظ عىل املال الذي يغنم ويؤخذ من الكفار املحاربني ،لذلك مل خيتلف
أحد يف وجوب ختميس هذا النوع من املال لوضوح وقطعية داللة اللفظ عليه ،أما مخس
املكاسب فأقل ما يقال يف داللة اللفظ عليه أهنا -يف أحسن أحواهلا -ظنية ..وإذا أردنا الدقة
فليس هناك إال التشابه اللفظي ولو كان اللفظ قطعي الداللة عىل مخس املكاسب ملا حصل
االختالف كام مل خيتلف املسلمون مجيع ًا يف داللة قوله تعاىل      * :
&               

[املؤمنون ]4-1:عىل رشعية الصالة والزكاة.
وال داللة قوله تعاىل           * :
[ &    البقرة]163:

عىل رشعية الصيام ،وال داللة قوله تعاىل:

*        

&[األنفال ]41:عىل رشعية ختميس مال الغنيمة

املأخوذ من الكفار املحاربني ،وال داللة أمثاهلا من اآليات القرآنية عىل األمور العظيمة واملهمة يف
الرشيعة.
ال بد أن نعلم!
إن هذه األمور ال يرتكها اهلل  الجتهاد املجتهدين وفهم الفقهاء؛ ألن االجتهاد يؤدي إىل
االختالف حت ًام ،ومثل هذه األمور ال حتتمل االختالف كاألمور الفرعية من الدين ،إن
االختالف يف األمور املهمة يؤدي -والبد -إىل الفرقة والفساد يف الدنيا والدين ،فكيف نصدق
أن رضيبة مالية باهظة هائلة يفرضها اهلل عىل عباده ويعاقب عىل تركها أشد العقوبات ،ثم ال
يذكرها يف كتابه أو يثبتها بدليل قطعي ال يقبل التأويل؟!
11

ملاذا يشذ مخس املكاسب عن هذه القاعدة؟! مع أن الزكاة -وهي ال تعني كثري ًا بالنسبة إليه-
ثبتت بعرشات اآليات القرآنية؟! كيف؟!
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 آيات ألويل األلباب.. اخلمس..الزكاة
 فأصبح،أخي الكريم عند املقارنة بني الزكاة واخلمس فإنك جتد بون ًا وفرق ًا شاسع ًا جد ًا
 وكذلك أموال اخلمس هي، والزكاة ليست بذات األمهية،اخلمس ُيدفع و ُيشنع عىل من مل يدفعه
 واحلرص عىل مجع اخلمس أكثر من احلرص عىل جباية،أضعاف أضعاف أموال الزكوات
. وغريها الكثري من الفروق الدينية والدنيوية...الزكاة
 ولنقوم-دستور األمة ومنهج حياهتا- ولكن دعنا من كل ذلك ولننظر إىل القرآن العظيم
: وإليك طرف ًا منها،بعمل مقارنة بسيطة بني اخلمس والزكاة من خالل آياته العظيمة
 (وآتوا:] ومل يقل43: & [البقرة        * :قال تعاىل
!)اخلمس
 (وآتوا:] ومل يقل63: & [البقرة       * :وقال تعاىل
!)اخلمس
            * :وقال تعاىل

!) (وآتوا اخلمس:] ومل يقل111:&[البقرة
           *

:وقال تعاىل

            

!) (وآتى اخلمس:] ومل يقل166: & [البقرة  
          *

:وقال تعاىل

!)] ومل يذكر (اخلمس266: &[البقرة         
! فأين (اخلمس) منها؟،هذا كله يف سورة واحدة مجعت كل رشائع اإلسالم وأوامره ونواهيه
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&          *

:وقال تعاىل

!) (ويؤتون اخلمس:] ومل يقل157:[األعراف
.]5: &[التوبة        * :وقال تعاىل
           *

:وقال تعاىل

.)] ومل يذكر (اخلمس11:& [التوبة  
 ومل،]31: & [مريم       * :× وقال عن نبيه عيسى
!!يوصه باخلمس
&           *

:× وقال عن إسامعيل

. ومل يذكر أنه كان يويص أهله باخلمس،]55:[مريم
&         *

:‡ وقال عن أنبيائه

. ومل يذكر أنه أوحى إليهم إيتاء يشء اسمه اخلمس،]63:[األنبياء
        *

:وقال تعاىل عن صفة أمراء املسلمني

. وآتوا اخلمس:] ومل يقل41: &[احلج     
 فلو كان، ألن اآلية ختاطب والة األمر...وعدم ورود اخلمس هنا بالذات يستدعي النظر
.(اخلمس) أمر ًا مرشوع ًا ملا أغفل اهلل ذكره يف هذا املوضع مع ذكره الزكاة
           * :وقال عن املؤمنني مجيع ًا

،] وذكر أمور ًا أخرى4-1: & [املؤمنون         
.)ومل يكن من بينها (اخلمس
            *

13

:وقال عن ُع اامر املساجد

!] ومل يذكر (اخلمس) مع ذكره التجارة والبيع وإنام ذكر الزكاة36: & [النور
            * :وقال عنهم أيض ًا

.]16: & [التوبة    
&        *

:وقال عن أمهات املؤمنني

!) (وآتني اخلمس: ومل يقل،]33:[األحزاب
&             *

:وقال

!) (الذين ال يؤتون اخلمس: ومل يقل.]6-7:[فصلت
             *

:وقال

.)] ومل يذكر (اخلمس5:& [البينة   
 ويف كل مرة يف عرشات اآليات يتكرر ذكر الزكاة وال يرد ذكر (اخلمس) ولو مرة...وهكذا
ً واحدة ال مقرون ًا معها وال مستق
 فام وجه احلكمة يف هذا السكوت لو...ال يف غريها من اآليات
!كان اخلمس مرشوع ًا ومراد ًا من اهلل؟
 * : وطالب به عباده عىل لسان نبيه حممد ص ملخص يف قوله تعاىل،كل الذي قاله تعاىل

.]113: & [التوبة     

14

حقائق ..ال يسعنا جهلها
وإليك أخي الكريم حقائق قد تكون غائبة عن من يدفع اخلمس دون أن يبحث أو ين ّقب عن
دليل له ،وبدون حتى التفتيش اليسري عن أصل له يف الدين اإلسالمي:
احلقيقة األوىل:
أن أداء مخس املكاسب إىل الفقيه ال يستند إىل أي دليل وال أصل له بتات ًا يف أي مصدر من
املصادر احلديثية املعتمدة عند من يعتقدونه( ،)1وبعبارة أخرى أرصح وأوضح:
إن هذا األمر ال يستند ولو إىل نص واحد أو دليل منقول عن األئمة املعصومني الذين ينبغي أن
يكون اعتامد املذهب عليهم ومرجع فتاوى علامئه -السيام يف األمور العظيمة -إليهم يدل -أو
حتى يشري جمرد إشارة -إىل ما يفعله الكثري اليوم طبق ًا إىل الفتاوى التي توجب عىل املقلد إعطاء
مخس أرباحه وأمواله وكسبه إىل الفقيه ،إذ ال وجود هلذا النص يف أي مصدر من املصادر املعتمدة
كام أسلفت -فهل تصدّ ق؟!!احلقيقة الثانية:
وهي أعظم وأعجب! وبقدر ما هي كذلك فهي جمهولة أو مستورة بحيث ال يعرفها أحدٌ من
اجلامهري التي تعتقد بوجوب دفع (اخلمس) ...هذه احلقيقة هي:
إن كثري ًا من النصوص الواردة عن األئمة تسقط (اخلمس) عن الشيعة وتبيحه هلم -
خصوص ًا -يف زمن الغيبة إىل حني ظهور املهدي املنتظر.

( )1هي الكتب األربعة :الكايف للكليني ،وفقيه من ال حيرضه الفقيه البن بابويه القمي ،وهتذيب األحكام،
واالستبصار لشيخ الطائفة الطويس.
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احلقيقة الثالثة:
وهي أعظم وأطم!! إن هذه النصوص جتعل حكم أداء اخلمس لإلمام ذاته ويف حالة حضوره
االستحباب أو التخيري بني األداء وتركه وليس الوجوب.
احلقيقة الرابعة:
وهي غريبة حق ًا وملفتة للنظر بشكل مثري! إن أحد ًا من علامء املذهب األقدمني الذين عليهم
قام املذهب وتكون ،كالشيخ املفيد ( )1أو السيد املرتىض علم اهلدى ( ،)2أو شيخ الطائفة أيب جعفر
الطويس ( ،)3وغريهم مل يذكر قط مسألة إعطاء اخلمس إىل الفقهاء ،بل ربام مل ختطر هلم عىل بال.
احلقيقة اخلامسة:
وهي عجب يف عجب!! تظهر هذه احلقيقة جلية بمجرد إجراء مقارنة رسيعة بني حكم أداء
اخلمس للفقيه وأدائه لإلمام ،إذ يالحظ التناقض التام بني احلكمني:
فمع أن اخلمس -حسب النظرية اإلمامية  -هو حق اإلمام إال أن حكم أدائه إليه يف كثري من
الروايات املعتربة االستحباب وليس الوجوب -كام سيأيت من خالل عرض هذه الروايات
الحق ًا -فكيف ارتقت درجة أدائه إىل الفقيه ،فصار حكمه واجب ًا؟! يف حني أن الفتوى التي
أدخلت الفقيه يف املوضوع إنام أدخلته بقياسات واجتهادات غايتها أن جتعل منه نائب ًا أو وكي ً
ال
عن صاحب احلق (اإلمام) ال أكثر.
فكيف تغري احلكم وارتفع من درجة االستحباب إىل الوجوب مع أن املنطق يقيض يف أن يكون
يف أحسن أحواله -مشرتك ًا بينهام أي :مستحب ًا مع االلتفات إىل الفارق الكبري بني الفقيه وبنياإلمام املعصوم يف الدرجة واملنزلة فكان املفرتض أن ينزل احلكم من االستحباب إىل اإلباحة
( )1ت 413هـ.
( )2ت 437هـ.
( )3ت 471هـ

17

وهذا هو الذي جاءت به كثري من النصوص عن األئمة وقال به كثري من الفقهاء ،واملقصود
باإلباحة هنا أن صاحب املال يباح له الترصف بامله دون أن يطالب بأداء مخسه إىل أي جهة
كانت.
احلقيقة السادسة:
إن نظرية اخلمس يف أصل تكوينها جتعل لإلمام نفسه نصف اخلمس ،وهو حق اهلل تعاىل
ورسوله ص وذي القربى .أما النصف اآلخر فهو لليتامى واملساكني وابن السبيل من بني
هاشمُ ،يعطى له أي اإلمام ليفرقه فيهم ال ليأخذه لنفسه(.)1
إال أن الواقع املشاهد أن الفقيه يأخذ اخلمس كله دون مراعاة هذه القسمة.
فكيف؟! هل يباح للفقيه من احلقوق ما ال يباح لإلمام ذاته؟! أم ماذا؟
احلقيقة السابعة:
إن نظرية اخلمس يف شكلها األخري تقسم اخلمس نصفني -كام أسلفنا يف احلقيقة السادسة-
نصف للفقيه باعتباره نائب ًا عن اإلمام ،ونصف لفقراء بني هاشم (يتاماهم ومساكينهم وأبناء
سبيلهم) وليس للغني ذكر فيها.
وإذن فليس لألغنياء الذين ينتسبون إىل أهل البيت نصيب فيه؛ ألهنم ليسوا من صنف الفقهاء
وال من صنف الفقراء ،فام يفعله هؤالء من أخذ األموال باسم اخلمس بحجة النسب باطل ال
يسنده دليل.
وهذه احلقيقة جمهولة من قبل عامة من يقوم بدفع (اخلمس) إليهم إذ يدفعون تلك األموال
لكل من يدعي النسبة دون النظر إىل كونه غني ًا أم فقري ًا.
احلقيقة الثامنة:

( )1انظر :النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى للطويس (ص..)275:
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وهكذا نصل إىل القول بأن إخراج (اخلمس) وإعطاءه إىل الفقهاء ال يستند إىل أي نص عن أي
خمتلف فيها لبعض -وليس مجيع -الفقهاء املتأخرين -وليس
إمام معصوم ،وإنام هو فتوى
ٌ
املتقدمني.-
وقد اختلف الفقهاء فيها ويف تفصيالهتا كثري ًا ،من فقيه إىل فقيه ،ومن زمان إىل زمان ،وظلت
هذه الفتوى تعاين من النقص ومن إجراءات التحوير والتطوير جي ً
ال بعد جيل ،وقرن ًا بعد قرن،
دون أن تستقر عىل صورة هنائية وإىل اليوم!! مما جيعل كل عارف هبذه احلقائق عىل يقني من عدم
استناد هذه الفتوى إىل دليل.
فانظر -يا رعاك اهلل -أبعد هذا كله يستمر اإلنسان العاقل السوي يف دفع أمواله ،لتذهب إىل
مصري مل يفرضه اهلل  وال رسوله ص عىل خملوق؟!!
فهي ال تسد رمق جائع ،وال تكيس عاري ًا ،وال تسقي عطشان ،وال تقيض ملسلم حاجة ،وال
تشبع له فاقة ..ولكنها أموال تصب يف اجليوب املليئة ،والبطون املنتفخة ،ويف رشاء السيارات
الفارهة ،واملساكن املرتفة ،واألرصدة املرتاكمة..
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تساؤالت مهمة..
إن أمر ًا ال وجود له يف القرآن الكريم وال السنة النبوية املطهرة ،وال ذكر له يف أقوال األئمة
املعصومني ،وال إمجاع عليه بني الفقهاء املتأخرين ،ومل يرد عىل ألسنة الفقهاء املتقدمني! ما املسوغ
الرشعي الذي يلجئ املسلم أو حيمله عىل االلتزام به؟!
وهل يمكن ألي عامل من العلامء أن يثبت ملقلده وجوب أو رشعية إخراج مخس أرباحه
ومكاسبه وأمواله وإعطائها له بعد اطالع هذا املقلد عىل هذا الكالم؟!
لقد هنانا اهلل  عن األخذ باملتشابه من القرآن الكريم وإتباع املتشابه من أحكام الرشع ،فقال:
*                
              
&                

[آل عمران ،]6:وهذا يعني أنه جل وعال جعل لكل عبادة ما يدل عليها قطع ًا ،فلامذا ُيستثنى اخلمس
عن هذه القاعدة ،أم إن الدين اإلسالمي ليس قائ ًام عىل الوضوح -وحاشاه أن يكون كذلك-؟
أخي الكريم! اسمع إىل حبيبك املصطفى وخليل اهلل املجتبى وهو يقول« :لن تزول قدم عبد
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال :عن عمره فيام أفنا ُه ،وعن شبابه فيام أبال ُه ،وعن ماله من
أين أكتسبه وفيام أنفق ُه ،وعن علمه ماذا عمل فيه»( ،)1فيا ترى ماذا سيكون جوابك عىل ثالث
سؤال «وعن ماله »...إن كنت ممن يدفع اخلمس ،فرفضت رشع اهلل وهو الزكاة ،وعلمت برشع
البرش؟
هل ستتندم عن عدم تسخريك لكل تلك األموال ودفعها يف مرضات اهلل ،أم أن الفقيه سيدافع
عنك بني يدي اهلل:

* &              

( )1رواه البزار و الطرباين من حديث معاذ بن جبل ا.
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[الشعراء]69-66:؟؟
أعدّ للسؤال جواب ًا ،وللجواب صواب ًا ،وللصواب إخالص ًا ال رياء..
واحلمد هلل رب العاملني.
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