نظرة نقدية
يف كالم السيد احليدري حول سهم السادة

حيدر السندي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على حممد و آله الطيبني
الطاهرين.
وقع يف يدي مقطع للسيد احليدري يتحدث فيه عن سهم لسادة
من اخلمس  ،وهو املقطع التايل :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=257507858117688&id=10001575427107
6
و يف احلقيقة يتحري املتابع لتاريخ السيد كمال احليدري وسجله
العلمي إذا شاهد مثل هذه املقطع و مسع ما فيه من كالم!
هل فعال هذا املستوى العلمي الذي وصل إليه بعد سنني من
الدرس والتدريس يف الفقه واالصول و الكالم والفلسفة والعرفان
والتفسري !
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هل هذا هناية مبلغه من علم ومن معرفة علوم الدين وكيفية
االستدالل فيها ؟ ومن أدب وخلق التعامل مع خمالفيه من العلماء
الكبار الذين يفتون بتقسيم اخلمس إىل سهم اإلمام و سهم السادة!

حمتوى املقطع :
حيتوي املقطع على عدة أمور :
أوال  :أستدل السيد احليدري فيه على عدم صحة متييز السادة
بنصف اخلمس بقوله تعاىل ( :إن أكرمكم عند هللا أتقاكم) حيث قال
:إن هذه اآلية متثل الروح العامة للقرآن و يستفاد منها عدم متييز ساللة
على ساللة  ،فلماذا منيز اهلامشي ابخلمس!
واثنياً  :ذكر أبن تتميز اهلامشي منطق ابئس متخلف مع أن السادة

ال يتجاوز عددهم مخسني ثالثني مليون  ،فكيف نعطيهم نصف أموال
الشيعة!
واثلثاً  :حنن نشكل على امللوكيات واالستبدادات واألمراء ونقول

يولد من بطن أمه و عنده حساب شخصي  ،و نفس الكالم يف سهم
السادة حيث يكون السهم للهامشي ولو كان غري حمتاج نعم يف األايم
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األخرية ذكرت احلاجة كشرط  ،وأقسم السيد احليدري ابهلل أبن هذه
الفتوى متأخرة .
رابعاً  :سأل بعض من يفيت ابشرتاط احلاجة ـ وهو من أكابرهم
ـ عن وجه الفتوى ـ فقال  :حىت تكون لنا اليد العليا على اآلخرين ،
فقال له احليدري  :أنت لست حمتاجا ملاذا أتخذ فأجاب  :حىت
يركضون خلفنا  ،ألن مئات املاليني مالت السيد .
خامساً  :حىت دفع اخلمس للسيد احملتاج صارت كالوات شرعية

يدفعون له بشرط أن يهدي إليهم وأيخذون من سهم السادة مع عدم
احتياجهم .
التعليق على ما جاء يف املقطع :
ولنا على ما يف املقطع عدة تعليقات :

هل هذا حبث خارج ؟
التعليق األول  :أخذ السيد احليدري يف هذا املقطع ينقل قصة له
مع من وصفه أبحد أكابرهم وينسب فيها إليه ما يدل على أنه بال دين
وهو اإلفتاء يف شرع هللا لتكون له اليد العليا و يكون غريه حمتاجاً له ،
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و أخذ السيد احليدري يدعي دعاوى ويقسم فيها ابهلل على أهنا
صحيحة  ،ولست أدري هل هذا هو درس البحث اخلارج املعروف
بعمقه ودقته يف التوثيق و االستدالل أو هو حديث عابر على قارعة
الطريق!
مىت كان البحث اخلارج نقل قصص بال توثيق أو نقال مع االكتفاء
يف التوثيق بقول ( أقسم ابهلل ) أو ( وهللا وابهلل واتهلل)!

ما ربط الآية الكرمية بكيفية تقس مي امخلس؟
التعليق الثاين  :هو أن السيد احليدري استدل على عدم صحة
تقسيم اخلمس إىل سهم إمام وسهم سادة بقوله تعاىل  ( :إن أكرمكم
عند هللا أتقاكم)  ،ولنا عليه عدة مالحظات:
املالحظة األوىل  :هي أن اآلية الكرمية تتحدث عن األكرم عند
هللا تعاىل  ،و دفع اخلمس ليس تكرمياً للهامشي بل هو كدفع الزكاة
للفقري غري اهلامشي من أجل سد حاجته .
ولو كان الدفع للمحتاج تكرمياً للزم النقض على السيد احليدري
حبكمه إبعطاء الزكاة خلصوص املؤمن  ،ولكي يتضح هذه النقض أذكر
مقدمتني :
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املقدمة األوىل  :هي أن السيد احليدري يقول أبن قوله تعاىل :

ِ
وًب اوقا باائِ ال لِتا اع اارفُوا
َّاس إِ ََّّن اخلا ْقناا ُكم من ذا اك ٍر اوأُنثا ٰى او اج اعلْناا ُك ْم ُشعُ ً
ا
(َي أايُّ اها الن ُ
إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعن اد َِّ
اَّلل أاتْ اقا ُك ْم) ال خيتص ابملسلمني بل هو عام ال يتحدث
اا ْ

عن هللا املسلمني بل كل هللا حىت هللا البوذية و عبدة الفئران  ،هلذا يقول
ما نصه ( :خلوا ذهنكم ميي أعزائي ،القرينة األوىل أو أصل القرنية :أن

اخلطاب موجه إىل الناس ،ال إىل املممن ن أو اليهو أو الناار أو
َّاس)) ،والبوذيه َّنس أو ليسوا بناس؟ يادق
الاابئ ن ،قالت :ا
((َي أايُّ اها الن ُ
عليهم عنوان الناس ،وهكذا كنفوشيوسه وهندوسيه إىل أخره(( ،إِ ََّّن
اخلا ْقناا ُكم ِمن ذا اك ٍر اوأُنثا ٰى)) خلوه هذا مو حمل الكالم((،إِ ََّّن اخلا ْقناا ُكم)) بعد
((إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعن اد َِّ
اَّلل أاتْ اقا ُك ْم)) ،اآلية املباركة تب ن بشكل واضح وصريح:
اا ْ
أن من يريد أن يكون أكرما عند هللا ،أي هللا؟ هللا املسلم ن ،لو هللا املسيح،
لو هللا اليهو  ،لو هللا البوذائيه ،اجلواب :أي ِ
هللا ماذا ،ها ،اعتقد به هو".
ُ

دروس خارج الفقه ،فقه املرأة  13ـ دليل قرأآين أآخر عىل جواز التعبد جبميع امللل
والنحل.

فعلى هذا التفسري ال متيز ملؤمن غري املؤمن وال متيز ملسلم على غري املسلم
كما ال متيز للهامشي على غري اهلامشي  ،فإذا ميزان املؤمن على غريه بدفع
مال من أموال املسلمني يلزم من ذل حسب كالم السيد احليدري خمالفة
روح القرآن العامة .
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املقدمة الثانية  :هي أن السيد احليدري يف منهاجه خالف روح القرآن
العامة فميز الشيعي على غري الشيعي  ،و أشرتط يف مستحق الزكاة من فقراء
املسلمني من سهم الفقراء اإلميان وحرم السين فضالً عن املبوذي فقال يف
منهاجه ص : 244
(األول  :اإلميان  .فال يعطى الكافر وال املخالف من سهم الفقراء  ،و
لكن ميكن إعطاؤهم من سهم اململفة قلوهبم و سهم سبيل هللا إن كانوا
مندرج ن فيه  ،وتعطى أطفال املممن ن و جمانينهم ).
و إذا أردان أن خنفض من مستوى أدب احلوار و أردان لبس أسلوب السيد
احليدري يف تعامله مع خمالفيه  ،فإنه إبمكاننا أن نقول  ( :أي منطق ًبئس
متخالف ًبئس يوجب تكرمي جمنون الشيعة فقط ألنه من ظهر شيعي على
من هو أكرم منه حسب مبىن احليدري من البوذي ن واهلندوسي ن و غريهم
الذين هم أكرم عند هللا إذا كانوا متق ن يف ينهم املنحرف)!
املالحظة الثانية  :لو سلمنا أن اخلمس فيه تكرمي من هللا تعاىل  ،فهذا
ال يوجب رفع اليد عن الرواايت اليت دلت على متييز فقراء السادة على غريهم
جبعل نصف اخلمس هلم أو جعلهم دون غريهم مصرفاً له  ،وذل ألن التكرمي

ميكن أن يكون ألجدادهم ( النيب و سائر املعصومني عليهم السالم)  ،فإن
َّاس إِ ََّّن اخلا ْقناا ُكم
املرء يكرم يف ولده  ،وهذا ال ينايف اآلية الكرمية ا
(َي أايُّ اها الن ُ
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ِمن ذا اك ٍر وأُنثا ٰى وجعلْنا ُكم ُشعوًب وقا بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعن اد َِّ
اَّلل
اا ْ
ا اا ا ْ ُ ً ا ا ا اا ا
ا
أاتْ اقا ُك ْم) ألن النيب و آله (عليهم السالم) األتقى عند هللا تعاىل .
وبعبارة أخرى  :إذا كانت اآلية يف مقام التكرمي وتنايف متييز ساللة على
ساللة حىت يف إعطاء املال  ،فهذا ال ينايف ما دل على متييز السادة ابخلمس
إال إذا كان هذا التمييز اكراماً للسادة يف نفسهم بصفتهم الشخصية  ،حيث
ميكن أن يقال  ،غريهم أتقى منهم فلماذا متييزهم !

و أما إذا كان التمييز ليس للسادة بصفتهم الشخصية و إمنا ألجدادهم
الطاهرين  ،فإن إكرام املرء قد يكون إبعطائه هو مباشرة ما يوجب سعادته
وفرحه  ،وقد يكون إبعطاء أوالده و ذرته ألهنم امتداد له و متييزه قد يكون
بتمييزهم  ،فعلى هذا التمييز ال ينايف اآلية الكرمية ألنه متييز لألتقى و األكرم
بتخصيص ذريته ابلعطاء .
ِ
ك الْمل ِ
ْك تُ ْمِِت ال ُْمل ا
وهللا تعاىل مال املل (قُ ِل اللَّ ُه َّم امال ا ُ
ْك امن تا اشاءُ
ْك ِِمَّن تا اشاءُ اوتُ ِع ُّز امن تا اشاءُ اوتُ ِذ ُّل امن تا اشاءُ بِيا ِد اَ ْ
ك
اخلا ْريُ إِنَّ ا
اوتان ِزعُ ال ُْمل ا
اعلا ٰى ُك ِل اش ْي ٍء قا ِدير) .
املالحظة الثالثة  :كما ذكران يف ختام املالحظة السابقة فإن هللا عز وجل
مال املل  ،وله أن خيصص العطاء و التملي ببعض خلقه دون البعض
اآلخر  ،وال يلزم من ذل القبح  ،ألنه تصرف من مال حكيم يف ملكه فال
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ظلم وال عبث  ،إمنا يكون القبح يف أن يستبد العباد  ،فيميز بعضهم بعضاً
بدون إذن املال احلقيقي وهو هللا تعاىل .
َّاس إِ ََّّن اخلا ْقناا ُكم ِمن ذا اك ٍر اوأُنثا ٰى
ولو كانت اآلية املباركة ا
(َي أايُّ اها الن ُ
وجع ْلنا ُكم ُشعوًب وقا بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعن اد َِّ
اَّلل أاتْ اقا ُك ْم) يف مقام بيان
اا ْ
ا اا ا ْ ُ ً ا ا ا اا ا
أن التكرمي املايل من قبل الشارع ال يكون إال لألتقى من الناس مجيعاً  ،ولو

صح مع ذل أن احلكم إبعطاء املال لبعض الناس دون البعض شرعاً من

التكرمي املايل كما يدعي السيد احليدري لواجه السيد احليدري عدة مشاكل

منها املشكلتان التاليتان :
املشكلة األوىل  :هي أن السيد احليدري يف منهاجه ص  527جعل
الكفر مانعاً من اإلرث فقال ( :ال يرث الكافر من املسلم و إن قرب و
خيتص إرثه ًبملسلم) وهذا حسب تفسر السيد احليدري لقوله تعاىل  ( :إن

أكرمكم عند هللا أتقاكم) يتناىف مع روح القرآن العامة ألن اآلية حبسب عبارة
السيد احليدري (تب ن بشكل واضح وصريح :أن من يريد أن يكون أكرما
عند هللا ،أي هللا؟ هللا املسلم ن ،لو هللا املسيح ،لو هللا اليهو  ،لو هللا
البوذائيه ،اجلواب :أي ِ
هللا ماذا ،ها ،اعتقد به هو") دروس خارج الفقه ،فقه
ُ
املرأة  13ـ دليل قرأآين أآخر عىل جواز التعبد جبميع امللل والنحل .
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فاليهودي و النصراين و البوذي قد يكون أكرم عند هللا تعاىل من املسلم
إذا كان أتقى يف نظر السيد احليدري  ،فلماذا حيرم من إرث أبيه و يرث
أخوه الشيعي أو السين الذي قد يكون أقال منه تقوى!!
املشكلة الثانية  :مشكلة أعم من املشكلة السابقة وهي  :ملاذا القرآن
خيصص إرث الرجل بقرابته كأوالده فيكرمهم ابملال ويقول ( :و ِ
صي ُك ُم َّ
اَّللُ
لذ اك ِر ِمثْل ح ِ
ِيف أاواال ِ ُكم لِ
 ن ۚ فاِإن ُك َّن نِ
َّ
اء فا ْو اق اثْ نا تا ْ ِ
ِ
 ن فا لا ُه َّن
س
ي
ُنث
األ
ظ
ْ
ا
ْ
ا
ُ ا
ْ ْ
اً
ف ۚ وِألاب وي ِه لِ ُك ِل و ِ
توِ
اح اد ًة فا لا اها النِ
اح ٍد ِم ْن ُه اما
ا
ُ
ْ
ْ
ا
ثُلُثاا اما تا ار اَ اوإِن اكانا ْ ا
ا اا
س ِِمَّا تا ار اَ إِن اكا ان لاهُ اولاد ۚ فاِإن ََّّلْ يا ُكن لَّهُ اولاد اواوِرثاهُ أابا اواهُ فاِِ ُِم ِه
ُّ
الس ُد ُ
الس ُد ِ
ِ ِِ
صيَّ ٍة ي ِ
ِ ِ
ِ
الثُّلُ ُ ِ
وصي ِهباا أ ْاو
س ۚ من با ْعد او ُ
ث ۚ فاإن اكا ان لاهُ إ ْخ اوة فاُِمه ُّ ُ
ض ًة ِمن َِّ
اَّلل ۗ إِ َّن
آًب ُؤُك ْم اوأابْ ناا ُؤُك ْم اال تا ْد ُرو ان أايُّ ُه ْم أاقْ ار ُ
ايْ ٍن ۗ ا
ب لا ُك ْم نا ْف ًعا ۚ فا ِري ا ا
ِ
ِ
َّ
يما) وملاذا ال عجعل التكرمي املايل يف اإلرث لألتقى  ،فيقول
يما احك ً
اَّللا اكا ان اعل ً
تعاىل ( :يوصيكم هللا يف األتقى والذي هو أكرم من الناس للذكر مثل حظ
األنثيني)! هل آايت اإلرث تنايف روح القرآن العامة و تعارضها !
أعتقد أهنا كذل  ،ولكن يف دماغ السيد احليدري فقط !

من مه اذلين وصف فتوامه الس يد احليدري ابملنق املتللف البا س؟
التعليق الثالث  :إن الذين قالوا ابنقسام اخلمس إىل سهمني يشكلون
مشهور العلماء  ،فتعالوا نستعرض بعض األقوال:
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 1ـ يف املراسم العلوية للشيخ محزة الديلمي املتويف (  448ت) ص
 : 142فأما من له اخلمس  :فهم  :هللا تعاىل  ،ورسوله  ،وقرابة رسول
هللا صلى هللا عليه وآله  ،واليتامى منهم  ،ومساكينهم  ،وأبناء سبيلهم
خاصة  .فأما بيان القسمة  :فهو أن يقسمه اإلمام عليه السالم ستة أسهم
 ،منها ثالثة له عليه السالم  :سهمان وراثة عن رسول هللا صلى هللا عليه
وآله  ،وسهم حقه  ،وثالثة أسهم  :سهم أليتامهم  ،وسهم ملساكينهم ،
وسهم ألبناء سبيلهم  .ويقسم على قدر كفايتهم يف السنة  ،فما فضل
أخذه اإلمام عليه السالم وما نقص  :متمه من حقه .
 2ـ ويف املهذب للقاضي بن الرباج ( 481ت ) ج  1ص ً : 180بب
ذكر مستحق اخلمس " الذي يستحق اخلمس ستة  ،وهم  :هللا حبان
وتعاىل  ،ورسوله صلى هللا عليه وآله  ،وذوو القرىب وهو اإلمام عليه السالم
واليتامى واملساك ن وابن السبيل ِمن ينتهي إىل أمري املممن ن عليه السالم
علي بن أيب طالب عليه السالم ًبلوال ة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد
املطلب عليهم السالم ً " .بب ذكر قسمة اخلمس " قال هللا سبحانه :
" واعلموا أمنا غنمتم من شئ فإن هلل مخسه وللرسول  ،ولذي القرىب
واليتامى  ،واملساك ن وابن السبيل "  .فعلى هذا يقسم اخلمس ستة أسهم
 ،ثالثة منها وهي سهم هللا تعاىل  ،وسهم رسوله " صلى هللا عليه وآله "
وسهم ذي القرىب لإلمام عليه السالم والثالثة أسهم الباقية  .يفرقها اإلمام
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عليه السالم على يتامى آل حممد صلى هللا عليه وآله ومساكينهم وأبناء
سبيلهم  ،لكل صنف منهم سهم  .وعلى اإلمام عليه السالم تسليم ذلك
على قدر كفايتهم  .وممنتهم للسنة على جهة اإلقتاا  .فإن فضل من
ذلك شئ كان له  ،وإن نقص فعليه أن يتمه ِما خيتاه  ،وليس لغري من
تقدم ذكره يف اخلمس حق  ،بل هو ملن حيرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى
ِمن ذكرَّنه فيما تقدم .
3ـ و يف الوسيلة البن محزة من أعالم القرن السادس  :ص : 137
الثاين ـ أي مصرف اخلمس ـ من ولد هاشم من الطرف ن  ،أو من قبل األب
خاصة بعد حق هللا تعاىل  .وينقسم ستة أقسام  :سهم هلل تعاىل  ،وسهم
لرسوله صلوات هللا عليه وآله  ،وسهم لذي القرىب  -فهذه الثالثة لإلمام
 وسهم أليتامهم  ،وسهم ملساكينهم  ،وسهم ألبناء سبيلهم  .وإذا َّليكن اإلمام حاضرا  ،فقد ذكر فيه أشياء  ،والاحيح عندي أنه يقسم
نايبه على مواليه العارف ن حبقه من أهل الفقر  ،والاالح  ،والسدا .
والثالث  :يقسم ًبلسوية من الذكر واألنثى  ،والوالد والولد  ،والاغري
والكبري  ،ويراعى فيه اإلميان  ،والعدل أفضل من الفاسق  .وال ينقل مع
وجو املستحق إىل بلد آخر  ،وإن َّل يوجد نقل  ،وال يعطي نايب هذا
ذاَ  .وإذا بلغ اليتيم سقط حقه من هذا الوجه  ،ون املسكنة وغريها .
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4ـ يف السرائر إلبن ادريس احللي ( 598ت ) ج 1ص  : 472وقسما
لذي القرىب  ،فقسم هللا  ،وقسم رسوله  ،وقسم ذي القرىب  ،لإلمام خاصة
 ،يارفه يف أمور نفسه  ،وما يلزمه من ممونة من جيب عليه نفقته  ،وسهم
ليتامى بين هاشم  ،وسهم ملساكينهم  ،وسهم ألبناء سبيلهم  .وليس لغري
بين هاشم شئ من األمخاس  ،وهمالء الذين حيرم عليهم زكاة األموال
الواجبة  ،مع متكنهم من مستحقاهتم  ،وأمخاسهم  ،وقد شرحناهم ،
وحققنا نسبهم  ،فيما مضى من أبواب الزكاة  ،فال نطول بذكره هاهنا .
5ـ وقال الشهيد األول يف اللمعة (  786ت ) ص  : 45ويقسم ستة
أقسام  :ثالثة لإلمام عليه السالم تارف إليه حاضرا وإىل نوابه غائبا أو
حتفظ  ،و ثالثة لليتامى واملساك ن وأبناء السبيل من اهلامشي ن ًبألب ،
وقال املرتضى وًبألم  .ويشرتط فقر شركاء اإلمام  ،ويكفي يف ابن السبيل
الفقر يف بلد التسليم  ،وال يعترب العدالة ويعترب اإلميان .
 6ـ ويف جممع الفائدة والربهان لألردبيلي (  ) 993ج4ص : 226وله
 " :ويقسم اخلمس ستة أقسام اخل " كونه مقسوما بستة أقسام  -نافه
للرسول صلى هللا عليه وآله  ،وبعده لإلمام عليه السالم القائم مقامه ،
والناف اآلخر لباقي املذكورين  -هو املشهور ب ن األصحاب وعليه
لت اآلية  ،و األخبار الكثرية ...أما اشرتاط كوهنم من بين هاشم ،
واشرتاط االميان يف األصناف الثالثة  ،فهو املشهور عندَّن  ،قال يف املنتهى
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 :ذهب إليه أكثر علمائنا  -أي إىل األول ... -والثاين هو ظاهر اآلية ،
ولكن األخبار خااتها مثل رواية مالك اجلهين  ،عن أيب عبد هللا عليه
السالم  :واليتامى يتامى أهل بيته  .وما يف رواية عبد هللا بن بكري  ،عن
بعض أصحابه  ،عن أحدمها عليهما السالم قال  :مخس هللا لإلمام عليه
السالم  ،ومخس الرسول لإلمام عليه السالم  ،ومخس ذي القرىب لقرابة
الرسول  ،اإلمام عليه السالم  ،واليتامى يتامى آل الرسول  ،واملساك ن
منهم وأبناء السبيل منهم فال خيرج إىل غريهم .وملا يف رواية سليم بن قيس
اهلاليل  ،عن أمري املممن ن عليه السالم قال  :مسعته يقول كالما كثريا  ،مث
قال  :أعظم من ذلك كله سهم ذي القرىب الذين قال  :هللا تعاىل  :إن
كنتم آمنتم ًبهلل وما أنزلنا على عبدَّن يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان ،
حنن وهللا عىن بذي القرىب والذين قرهنم هللا بنفسه وبنبيه  ،فقال  :فأن هلل
مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساك ن وابن السبيل منا خاصة
وَّل جيعل لنا يف سهم ذي الادقة نايبا أكرم هللا نبيه وأكرمنا أن يطعمنا
أوساخ  ( -ما يف خ ) أيدي الناس  .....وأما اعتبار الفقر يف املساك ن (
املسك ن خ ل ) فظاهر .وأما يف غريه فهو مقتضى االعتبار والعلل  ،إال
أن اعتباره يف ابن السبيل عندَّن ال يف بلده ...ويستبعد تعي ن شئ مبجر
اليتم ( اليتيم خ ل ) مع وجو احملتاج ن من أصنافه وأضرابه  ،وال شك
أنه أحوط وأوىل .
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 7ـ قال احملقق احللي يف الشرائع ج 1ص  : 136مستحق اخلمس ،
وهو من ولده عبد املطلب  ،وهو بنو أيب طالب والعباس واحلارث وأيب
هلب  ،الذكر واألنثى  ،ويف استحقاق بين املطلب تر  ،أظهره املنع .
 ...يقسم اإلمام على الطوائف الثالث  ،قدر الكفاية مقتادا  ،فإن
فضل كان له  ،وإن أعوز أمت من نايبه  .....وهل يراعى ذلك يف اليتيم
؟ قيل  :نعم وقيل  :ال  ،واألول أحوط .
 8ـ قال السيد اليزدي يف كتاب العروة الوثقى ج  4ص  : 307يقسم
اخلمس ستة أسهم على األصح  :سهم هلل سبحانه  ،وسهم للنيب ( صلى
هللا عليه وآله ) وسهم لإلمام ( عليه السالم ) وهذه الثالثة اآلن لااحب
الزمان أرواحنا له الفداء وعجل هللا تعاىل فرجه  ،وثالثة لِيتام واملساك ن
وأبناء السبيل  ،ويشرتط يف الثالثة األخرية اإلميان ويف األيتام الفقر ويف
أبناء السبيل احلاجة يف بلد التسليم  ،وإن كان غنيا يف بلده وال فرق ب ن
أن يكون سفره يف طاعة أو معاية وال يعترب يف املستحق ن العدالة وإن
كان األوىل مالحظة املرجحات  ،واألوىل أن ال يعطى ملرتكيب الكبائر
خاوصا مع التجاهر ليقو عدم اجلواز إذا كان يف الدفع إعانة على اإلمث
وسيما إذا كان يف املنع الر ع عنه  ،ومستضعف كل فرقة ملحق هبا ...
مستحق اخلمس من أنتسب إىل هاشم ًبألبوة  ،فإن انتسب إليه ًبألم َّل
حيل له اخلمس ..
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وقد علق على كتابه مجلة من األعالم منهم ( اإلصفهاين ) و ( النائيين )
( الربوجردي ) و ( آل ايسني ) و ( احلكيم ) و ( اخلميين ) و ( اخلوئي )
و ( الگلپايگاين ) و ( الفريوزآابدي ) ومل يستدركوا على كيفية تقسيمه
للخمس و ختصيصه للسادة .
فهل من األدب و األخالق احلديث عن رأي هؤالء األعاظم بلغة ( أي
منطق ًبئس متخلف ) !! أو يقال  ( :سألت بعض أكابرهم قال حىت
تكون لنا اليد العليا على اآلخرين ) !!

هل أقسم الس يد احليدري عىل ابطل !!
التعليق الرابع  :تعرض السيد احليدري الشرتاط احلاجة يف استحقاق
سهم اإلمام فقال  ( :ويكون علمك اآلن ًبآلونة األخرية صارت أنه السيد
إذا كان حمتاجاً أقسم ًبهلل العظيم هاي الفتو أخرية هذه ما هلا ارتباط

ًبالحتياج و أَّن سألت بعض أكابرهم قال حىت تكون لنا اليد العليا على

اآلخرين ً ...بألخري موالَّن صارت شنهو صارت للفقري ) .
و مع أن البحوث العلمية ال توثق ابحللف و القسم  ،إال أن قسم السيد
احليدري مل يكن على حق بل كان على ابطل واضح البطالن عند من درس
مقدمات الفقه  ،ولعل القارئ العزيز أضح له بطالن قول السيد احليدري
(ويكون علمك اآلن ًبآلونة األخرية صارت أنه السيد إذا كان حمتاجاً
أقسم ًبهلل العظيم هاي الفتو أخرية) من خالل عبارات األعالم اليت نقلنها
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يف التعليق السابق وفيها نص من قدماء األصحاب و من الذين توفاهم هللا
قبل قرون على اشرتاط الفقر واحلاجة يف مصرف سهم السادة إال يف ابن
السبيل فقد اشرتطوا حاجته و فقره يف السفر املنقطع فيه و مل يشرتطوا حاجته
يف بلده  ،ولكن أصل االشرتاط موجود .
قال احملقق احللي يف الشرائع ج 1ص  : 136مستحق اخلمس  ،وهو
من ولده عبد املطلب  ،وهو بنو أيب طالب والعباس واحلارث وأيب هلب ،
الذكر واألنثى  ،ويف استحقاق بين املطلب تر  ،أظهره املنع ... .
يقسم اإلمام على الطوائف الثالث  ،قدر الكفاية مقتادا  ،فإن فضل
كان له  ،وإن أعوز أمت من نايبه  .....وهل يراعى ذلك يف اليتيم ؟ قيل
 :نعم وقيل  :ال  ،واألول أحوط .
و قال الشهيد األول يف اللمعة (  786ت ) ص  : 45ويقسم ستة
أقسام  :ثالثة لإلمام عليه السالم تارف إليه حاضرا وإىل نوابه غائبا أو
حتفظ  ،و ثالثة لليتامى واملساك ن وأبناء السبيل من اهلامشي ن ًبألب ،
وقال املرتضى وًبألم  .ويشرتط فقر شركاء اإلمام  ،ويكفي يف ابن السبيل
الفقر يف بلد التسليم  ،وال يعترب العدالة ويعترب اإلميان .
ويف جممع الفائدة والربهان لألردبيلي (  ) 993ج4ص : 226وله " :
وأما اعتبار الفقر يف املساك ن ( املسك ن خ ل ) فظاهر .وأما يف غريه فهو
مقتضى االعتبار والعلل  ،إال أن اعتباره يف ابن السبيل عندَّن ال يف بلده
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...ويستبعد تعي ن شئ مبجر اليتم ( اليتيم خ ل ) مع وجو احملتاج ن من
أصنافه وأضرابه  ،وال شك أنه أحوط وأوىل .
قال السيد اليزدي يف كتاب العروة الوثقى ج  4ص  : 307يقسم
اخلمس ستة أسهم على األصح  :سهم هلل سبحانه  ،وسهم للنيب ( صلى
هللا عليه وآله ) وسهم لإلمام ( عليه السالم ) وهذه الثالثة اآلن لااحب
الزمان أرواحنا له الفداء وعجل هللا تعاىل فرجه  ،وثالثة لِيتام واملساك ن
وأبناء السبيل  ،ويشرتط يف الثالثة األخرية اإلميان ويف األيتام الفقر ويف
أبناء السبيل احلاجة يف بلد التسليم  ،وإن كان غنيا يف بلده .
و قد تويف السيد اليزدي سنة  1337فهل يصدق على فتواه وعلى فتوى
من سبقوه بقرون أبنه ( اآلن ًبآلونة األخرية صارت أنه السيد إذا كان
حمتاجاً أقسم ًبهلل العظيم هاي الفتو أخرية)!!

كيف نصدق الس يد احليدري يف قصته وحىت غري الس يد يفيت !!
التعليق اخلامس  :نقل لنا السيد احليدري عن بعض كرباء املفتني أبن
نصف اخلمس للسادة أنه قال يف وجه فتواه ( :حىت تكون لنا اليد العليا
على اآلخرين حىت ائما أحنا ننطي و اآلخرين يركضون خلفنا ليش ألنه
مئات املالي ن مالت من ؟ مالت من عزيزي ؟ مالت السيد السيد هم الزم
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ياري بيهن شنهو ها ياري بيهن آغا موالَّن ليش موالَّن ألنه أنت بتسعة
وثالث ن ظهر تنتمي إىل اإلمام السجا موالَّن هذا فقط ).
و أان يف احلقيقة لست مستعداً إللغاء عقلي و تصديق السيد احليدري

يف قصته هذه  ،ملاذا ؟ ألنه ببساطة الذين يفتون أبن نصف اخلمس للسادة
ليسوا سادة فقط وإمنا هم مشهور العلماء  ،ففي جممع الفائدة والربهان
لألردبيلي (  ) 993ج4ص : 226وله  " :ويقسم اخلمس ستة أقسام
اخل " كونه مقسوما بستة أقسام  -نافه للرسول صلى هللا عليه وآله ،
وبعده لإلمام عليه السالم القائم مقامه  ،والناف اآلخر لباقي املذكورين
 هو املشهور ب ن األصحاب وعليه لت اآلية  ،و األخبار الكثرية.فعل كان غري السادة من العلماء وقد نقلت عباراهتم يفتون بكون نصف
اخلمس للسادة لتكون هلم اليد العليا مع أهنم ليسوا من السادة وال ميلكون
شيئاً منه !!

حقيقة ال أعلم ملاذا ينسج السيد احليدري مثل هذه القصص

غري املوثقة و ظاهرة االختالق  ،مث ينقلها يف دروسه املعنونة بعنوان اخلارج ،

فإن كان هذا درس اخلارج فعلى احلوزات السالم !!
ويف تصوري مثل هذه القصة ما نقله عن كالوات أخذ اخلمس من السيد
 ،ألن الذي وقفنا عليه تصريح األعاظم بعدم جواز اشرتاط اهداء السيد يف
دفع احلق إليه  ،و أكتفي بنقل ما ذكره السيد اخلوئي ( رمحه هللا) تعليقاً على

قول صاحب العروة ( ال جيوز للمستحق أن أيخذ من ًبب اخلمس و ير ه
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على املالك ) حيث قال يف املستند ج  25ص  345من موسوعته املباركة:
تقدم التعرض لذلك يف مبحث الزكاة مبا جيري يف اخلمس ايضا مبناط واحد
حيث ذكرَّن انه ال جيوز للمستحق االخذ من املالك مث الر عليه تربعا
النه تفويت للحق مناف حلكمة تشريعه إال إذا فرضت هناَ مالحة
مقتضية لذلك حبيث َّل يادق معها التفويت والتضييع ،كما إذا كان من
عليه احلق فقريا متدينا اتئبا وذمته مشغولة مبا هو عاجز عن ا ائه فانه ال
أبس حينئذ ًبالخذ والر مقدمة لتفريغ ذمته النه امر حسن مرغوب فيه
شرعا .وبعبارة اخر تشريع اخلمس والزكاة امنا هو لسد حوائج السا ة
والفقراء فال يسوغ ارتكاب ما يتضمن اضاعة هذا احلق ،اما ما ال اضاعة
فيه فال اشكال فيه حسبما عرفت.

ليس نصف أموال الش يعة للسادة :
التعليق السا س  :قال السيد احليدري مستغرابً ( :ما إله معىن أي
منطق ًبئس متخلف يسوي يل سهم السا ة ايل ما يتجاوز عد هم عشرين
ثالث ن مليون أعطيهم ناف أموال الشيعة هذا أي منطق )!
ويف احلقيقة من املستغرب وقوع السيد احليدري وهو املرجع الشمويل
والفقيه الديين يف خطأ حسايب واضح قد يشك

يف قوة ضبطه بسبب

انفعاالته النفسية الكثري جداً واليت جتعله يتهجم على خمالفيه و يطعن فيهم و

ينحدر يف مستوى البحث العلمي  ،فيذكر أي كالم يرتفّع عنه الباحث املدقق
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 ،و ال يقع فيه ذو الضبط املتعارف  ،ومن ذل قوله هنا أبن سهم السادة
نصف أموال الشيعة  ،مع أنه نصف اخلمس و اخلمس هو الفاضل الباقي
من جمموع أمواهلم و قد ال يعادل  %1من أموال بعض املكلفني.
مث إن نصف اخلمس و إن كان للسادة وعددهم أقل من غريهم  ،إال أنه
ال توجد مشكلة يف ذل  ،إلمكان البناء على ما ذهب إليه مجلة من األعالم
 ،وهو أن سهد السادة اثبت هلم إذا كان هنال صنف من األصناف الثالثة
حمت اج  ،ومع عدم وجود صنف حمتاج يكون لإلمام احلاكم التصرف فيه ،
فعلى هذا القول  ،إن قصر اخلمس عن احلاجة أو كان مساوايً هلا  ،فال
حمذور يف ختصيصه ابلسادة  ،وال أييت إشكال السيد احليدري  ،و إن زاد دفع
الزائد يف موارد غري السادة  ،فأين اإلشكال .
و ممن ذهب إىل هذا القول :
 1ـ الشيخ محزة الديلمي املتويف (  448ت) يف املراسم العلوية ص
 : 142ويقسم على قدر كفايتهم يف السنة  ،فما فضل أخذه اإلمام
عليه السالم وما نقص  :متمه من حقه .
 2ـ القاضي بن الرباج ( 481ت ) يف املهذب ج  1ص  : 180فعلى
هذا يقسم اخلمس ستة أسهم  ،ثالثة منها وهي سهم هللا تعاىل  ،وسهم
رسوله " صلى هللا عليه وآله " وسهم ذي القرىب لإلمام عليه السالم
والثالثة أسهم الباقية  .يفرقها اإلمام عليه السالم على يتامى آل حممد
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صلى هللا عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم  ،لكل صنف منهم سهم .
وعلى اإلمام عليه السالم تسليم ذلك على قدر كفايتهم  .وممنتهم للسنة
على جهة اإلقتاا  .فإن فضل من ذلك شئ كان له  ،وإن نقص فعليه
أن يتمه ِما خيتاه  ،وليس لغري من تقدم ذكره يف اخلمس حق  ،بل هو
ملن حيرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ِمن ذكرَّنه فيما تقدم .
3ـ احملقق احللي يف الشرائع ج 1ص  : 136يقسم اإلمام على
الطوائف الثالث  ،قدر الكفاية مقتادا  ،فإن فضل كان له  ،وإن أعوز
أمت من نايبه  .....وهل يراعى ذلك يف اليتيم ؟ قيل  :نعم وقيل  :ال ،
واألول أحوط .
4ـ السيد اخلميين يف البيع ج  2ص : 656بيان مارف سهم السا ة
أما يف سهم السا ة  ،فِنه ال شبهة يف أهنم مارف له  ،ال أهنم مالكون
جلميع السهام الثالثة ; ضرورة أن الفقر شرط يف أخذه  ،واملرا به عدم
واجدية ممونة سنته حسب املتعارف  .وبعبارة أُخر  :إنه على الوايل أن
يعطي السا ة ممونة سنتهم من السهام الثالثة  ،فلو زا ت عن ممونتهم
كانت للوايل  ،ولو نقات عنها كان عليه جربان النقص من سائر ما يف
بيت املال  ،كما ل عليه الدليل  ،وال شبهة يف أن ناف اخلمس يزيد
عن حاجة السا ة مبا ال حياى  .وقد أشرَّن سابقاً إىل أن جعل اخلمس يف
مجيع الغنائم واألرًبح  ،ليل على أن لإلسالم ولة وحكومة  ،وقد جعل
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اخلمس ألجل نوائب احلكومة اإلسالمية  ،ال ألجل سد حاجات السا ة
فحسب ; إذ ناف مخس سوق كبري من أسواق املسلم ن كاف لذلك ،
بل اخلمس هو جلميع نوائب الوايل  ،ومنها سد حاجة السا ة  .ففي
مرسلة محا بن عيسى  ،عن العبد الااحل ( عليه السالم ) قال  « :وله
– يعين لإلمام ( عليه السالم )  -ناف اخلمس اك امالً  ،وناف اخلمس

الباقي ب ن أهل بيته  ،فسهم ليتاماهم  ،وسهم ملساكينهم  ،وسهم ألبناء
سبيلهم  ،يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به يف سنتهم .
فإن فضل عنهم شئ فهو للوايل  ،وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان

على الوايل أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به  ،وإمنا صار عليه أن
ميوهنم ألن له ما فضل عنهم » وحنوها غريها  .ومعلوم أن الزَي ة اليت
ترجع إىل الوايل  ،إمنا هي لسد نوائبه من مجيع احتياجات الدولة اإلسالمية
 ،فعن « رسالة احملكم واملتشابه » للسيد املرتضى رضوان هللا عليه  ،عن
« تفسري النعماين » إبسنا ه عن أمري املممن ن ( عليه السالم )  « :وأما
ما جاء يف القرآن من ذكر معايش اخللق وأسباهبا  ،فقد أعلمنا سبحانه
ذلك من مخسة أوجه  ،وجه اإلمارة ووجه العمارة  . » . . .مث قال « :
فأما وجه اإلمارة  ،فقوله  ( :وا ْعلاموا أ َّامناا غانِمتم ِمن اشيء فاأ َّ ِ ِ
ان َّلل ُمخُ اسهُ
ُْْ ْ
ا ُ
لر ُس ِ
ول اولِذي الْ ُق ْرىب اوالْيا تا اامى اوال اْمساكِ ِ
 ن ) فجعل هلل مخس الغنائم . .
اولِ َّ
 » .إىل آخره  .فرت كيف جعل اخلمس أبمجعه من وجوه اإلمارة والوالية.
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كما أنه ال شبهة يف أن السهام ال تقسم ب ن الطوائف الثالث على
السواء  ،بل هو موكول إىل نظر الوايل  ،ففي صحيحة البزنطي عن الرضا
( عليه السالم )  :فقيل له  :أفرأيت إن كان صنف من األصناف أكثر ،
وصنف أقل  ،ما يانع به ؟ قال  « :ذاَ إىل اإلمام ( عليه السالم ) ،
أرأيت رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) كيف يانع  ،أليس إمنا
كان يعطي على ما ير ؟ ! كذلك اإلمام » .مث إن الرواَيت اليت ور ت
يف تقسيم اخلمس ستة أقسام  -ويف بعضها « فال خيرج منهم إىل غريهم
»  -حممولة على اجلعل التشريعي االبتدائي  ،أو على مور قلة اخلمس
وعدم الكفاية  .وال ينايف ذلك ما ور متكرراً من  « :أن سهم هللا لرسول
هللا  ،وسهم رسول هللا لإلمام » أو « أن الزائد يرجع إىل الوايل  ،والتقسيم

بنظره » كما ال خيفى  ،هذا مجلة من الكالم يف سهم السا ات .
أقول  :احلاصل مما ذكرانه يف هذا التعليق ونقلناه هو أن ختصيص السادة
ابخلمس سواء كان على حنو التملي كما هو املشهور أو على حنو املوردية
وكوهنم مصاديق ظاهرة ولو من جهة حرماهنم من الزكاة ال يوجب جعل مقدار
من املال جلهة فوق احلاجة أما على القول أبن اخلمس مل للحكومة فواضح
 ،و أما على القول أبنه مل للسادة فألن ما ميلكون مقدار حاجتهم والزائد
يكون لإلمام  ،فاإلشكال الذي ذكره السيد احليدري ال أساس له على هذين
القولني .
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وقد يقال  :أييت اإلشكال على القول أبنه إذا زاد املال عن حاجة السادة
ال يصرف إال عليهم .
ولكن نقول  :أوال هذا ليس إشكال على أصل ختصيص السادة وإمنا
على قول فيه .
واثنياً  :هو ليس إشكاال حىت على هذا القول  ،ألننا ال حنيط بصاحل

هللا الواقعية اليت ألجلها شرع اخلمس و خصص نصفه ابلسادة  ،فنحن عبيد
الدليل وال حنكم عقولنا الناقصة و استحساانتنا مع وجود دليل معترب من
الشارع املقدس  ،هذا إذا كان فعالً سهم السادة يزيد يف الواقع اخلارجي عن
حاجات السادة مع وجود حاجة يف غريهم  ،وال أعلم أن ذل اتفق ومن
يدعي حتققه فعليه اإلثبات وال نكتفي بقول ( أقسم ابهلل  ،أو وهللا واتهلل
وابهلل).
إن السيد احليدري يف ما يصلنا من حماضراته يظهر ضعفاً واضحاً يف

فهمه ومعرفته آلراء العلماء و متابعاته ألحباثهم  ،و قصوراً يف كيفية االستشهاد
و االستدالل و االستنتاج  ،وهذا يؤكد عندي ما يقوله مجلة من طالبه ـ

وملسته بنفسي ـ من أنه كان يعتمد على حبوث غريه يف الكاسيتات و الشروح
 ،وكانت تقدم له املادة العلمية يف براجمه التلفزيونية جاهزة منظمة وعليه أن
يلقي وحيول املكتوب إىل مسموع لقدرته اجليدة على ذل  ،فلما أراد أن
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يستقل ابن مستواه الواقعي  ،و أان أقول ذل من ابب حسن الظن  ،ألين
ال أحب أن أهتمه ابلعلم و تعمد املشاغبة .

احلمد هلل رب العاملني
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