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يف الحلقت� املاضيت� مّر استعراض ألقوال وفتاوى و كتابات عل�ء الشيعة من بدايات الَغيبة الكربى إىل يومنا هذا. ثّم بعد ذلك  ✤

وقفُت عند كتاب [ جواهر الكالم ] وسلّطُت الضوء عىل كواليس هذا الكتاب، باعتباره هو القلعة املتينة التي يحتمي بها العل�ء 

 ستندون إليه يف الترصّف بالخمس.واملصدر الذي ي

يف هذه الحلقة أسلّط الضوء عىل اإلثارات التي يُث�ونها حول هذا املقطع من توقيع اإلمام الحجة عليه السالم (وأّما الخمس  ✤

اللته ، من جهة فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف ِحل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبُث) أسلّط الضوء عليه من جهة د 

 فهمه ، من جهة صّحته.. بعبارة أخرى: أسلّط الضوء عىل املالبسات التي تُثار حول هذا النص.

العلم ليس هو سلسلة ألقاب فارغة املحتوى، وال أقمشة تُلَف عىل الرؤوس، وال شعر يُرتك ليطول يف وجه اإلنسان.. العلم حقائق  ✤

 وبراه� وأدّلة.

 كاالت:هناك نوعان من اإلش ✤

 وإن كُربت ع�مئهم وطالت لحاهم وكرُثت ألقابهم.إشكاالت الجهّال:  ●

وهو مصطلح شعبي عراقي جمع لواوي.. (واملراد منه: جمع البن آوى). ورمّبا حتّى إشكاالت الجهّال جاءت إشكاالت الواويّة:  ●

 باألساس من الواوية وتلّقفها الجهال فأثاروها.

حول هذا النص (وأّما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف ِحل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم  من اإلثارات التي تُثار ✤

 وال تخبُث)

يقولون أّن هذا التوقيع يتعارض مع الكتاب الكريم. ويقصدون بذلك أنّه يتعارض مع آية الخمس قوله تعاىل (واعلموا : 1اإلثارة  ■

فأنَّ لله ُخمسه وللرسول ولذي الُقرىب واليتامى واملساك� وابن السبيل....) فيقولون بأّن اآلية واضحة يف ترشيع أّ�ا غنمتم ِمن يشء 

الخمس، وأّن الخمس واجب برصيح تفس� أهل البيت لآلية. و توقيع اإلمام الحّجة يتعارض مع هذه اآلية ؛ ألنه يُسقط الخمس. 

مع العلم أنّهم يف الحكم عىل الرّوايات هم بالعادة ال يعرضون الروايات عىل القرآن، وإّ�ا وأي يشء يتعارض مع القرآن فهو باطل. 

يذهبون إىل علم الرجال يف الحكم عىل الرواية، ولكن حين� يحتاجون أمراً ما ، خصوصاً مسألة متعلّقة باألموال، ذهبوا ليعرضوا 

 الرواية عىل القرآن!

 ة نقاط:والجواب عن هذا اإلشكال يف عدّ ◄

أقول: جيّد أن تعرضوا التوقيع عىل كتاب الله ، ولكن اعرضوا التوقيع عىل القرآن بشكل صحيح ، وليس بهذه الطريقة التي تنّم  -1

عن جهل ُمقرف.. لو كان التوقيع ينفي وجوب الخمس، لُقلنا فعالً أّن التوقيع يتعارض مع اآلية.. ولكن التوقيع يُؤكد وجوب الخمس، 

بيح للشيعة الخمس يف زمان الَغيبة فقط. ولهذا التوقيع يقول (إىل وقت ظهور أمرنا). يعني أّن الحكم األصل للخمس هو وإّ�ا يُ 

 الوجوب، وإّ�ا أُبيح فقط يف مقطع زما� وهو زمان َغيبة اإلمام وبأمر اإلمام عليه السالم.. فأين هو التعارض بينه وب� اآلية؟

 يُتعامل معها بهذه الطريقة، فليس صحيحاً أن نأيت إىل الروايات التي تتحّدث يف تفاصيل حكم رشعي أضف أّن آيات األحكام ال -2

جاء يف آية من آيات األحكام ونعرضه عىل آيات األحكام ؛ والسبب: ألّن الروايات تأيت يف تفصيل آيات األحكام، وحين� تأيت الروايات 

 كمة عىل اآلية وليس العكس، (وقفة توضيحية باألمثلة لهذه النقطة). يف تفاصيل حكم رشعي تكون الرواية هي الحا

اآلية الكر�ة تقول (فأنَّ لله ُخمسه وللرسول) السلطة يف اآلية الكر�ة هي لله وللرسول.. أّما : ذي القرىب واليتامى واملساك�،  -3

، فالخمس هو ملك لإلمام املعصوم ، ومبا أنّه ملك املعصوم ، فله  فهؤالء الرعيّة.. والذي ُ�ثّل الله تعاىل والرسول هو اإلمام املعصوم

 أن يُبيحه لشيعته يف أي مقطع زما� (األمر بيده).. فأين التعارض ب� اآلية وب� التوقيع الرشيف؟

صوم ، وليس ُملك وقفة عند رواية يف الكايف الرشيف عن الصادق� عليه� السالم ، تؤكّد هذه الرواية أن الخمس هو ملٌك للمع ●

عليه� السالم قال: إنَّ أشدَّ ما فيه  -أي الباقر و الصادق  -للُمنصب ك� يّدعي بعض العل�ء. (عن محّمد بن مسلم، عن أحده� 



 الناس يوم القيامة أن يقوم صاحُب الُخمس فيقول: يا رّب ُخميس، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب والدتهم ولتزكو والدتهم) الرواية

 واضحة وتشتمل عىل نفس املضمون املوجود يف التوقيع.. 

يهم الخمس ُملٌك للمعصوم ، يُريد أن يُحلّل ، يُريد أن ال يُحلّل.. القضية راجعة إليه، فهو وحده املُترصّف يف ملكه. أضف أّن األمئة عل

خمس ، ويف بعض املقاطع حلّلوا للشيعة يف قضية السالم يف س�تهم ، ويف بعض املقاطع من حياتهم أوجبوا عىل شيعتهم أن يدفعوا ال

الخمس ك� يف هذه الرواية. فإمام زماننا يف مقطع من مقاطع إمامته وهو مقطع (الَغيبة) أباح لشيعته الخمس، والذي يبدو من 

وقت ظهور أمرنا) وهذا  التوقيع أّن بعد ظهوره عليه السالم سيعود وجوب الخمس ، فالتوقيع الرشيف يقول (ُجِعلوا منه يف ِحل إىل

األمر صنعه آباؤه عليهم السالم من قبل ك� يف رواية الصادق� يف الكايف الرشيف (وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب والدتهم ولتزكو 

 والدتهم).

لرسالة وجاءه % . يقولون: أّن هذا التوقيع ضعيف السند! ألّن اسحاق بن يعقوب الذي كتب ا100وهي إثارة ناصبية : 2اإلثارة  ■

 الجواب هو رجل مجهول ليس مكتوباً يف كتب علم الرجال وال يُعرف حاله!!

 والجواب عن هذه اإلثارة أيضاً يف نقاط: ◄

أنتم تعرفون منهجيّتي.. بالنسبة لقذارات علم الرجال الناصبي إنّني أستكرث أن أُلقيها يف بالوعة املراحيض، ألنّها ستُنّجس بالوعة  -1

 (وقد أثبتُّ بطالن هذا العلم باألدلة والرباه� والحقائق املحسوسة يف الحلقات األوىل من هذا الربنامج). املراحيض.

أنتم طالبتم بعرض التوقيع املهدوي عىل القرآن، فل�ذا ال تعرضون علم الرجال عىل القرآن؟! هنا يتّضح منهج (الواوية). ألجل  -2

قيع عىل القرآن.. وإلثارة إشكال آخر يُعرض التوقيع عىل علم الرجال! ملاذا ال تعرضون علم إثارة إشكال عىل التوقيع، يُعرض التو 

 الرجال عىل القرآن؟ (وقفة لنعرض فيها علم الرجال القذر عىل القرآن ، وهل يتوافق علم الرجال الناصبي مع القرآن أم يُعارضه).

يعني حتّى الفاسق بنظر الله تعاىل ألّن املتحّدث يف اآلية هو الله تعاىل، والله القرآن الكريم يقول {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيَّنوا}  ●

يأمرنا ويقول حتّى لو جاءكم شخص فاسق بع� الله وليس بتقييمكم أنتم.. حتّى لو جاءكم فاسق فال ترّدوا خربه. ف� بالك باملجهول 

عرف حاله). ف� قيمة علم الرجال هنا.. والقرآن بكل وضوح يأمرنا أن الذي هو أرفع شأناً بكث� من الفاسق (ألنّه ليس فاسق .. ال يُ 

ال نرّد خرب الفاسق بنظر الله. ف� بالك باملجهول؟ فحتّى لو فرضنا أّن اسحاق ابن يعقوب هو فاسق، بل هو أفسق الفّساق بنظر 

ا كلّه مل يقل القرآن رّدوا خرب الفاسق ، وإّ�ا قال الناس، فلن يصل إىل درجة الفاسق الذي يحكم عليه الله تعاىل بأنه فاسق. ومع هذ

 : تبيّنوا الخرب الذي جاء به فلرمبا صحيح.

 وقفة عند موقف أهل البيت عليهم السالم من قواعد علم الرجال. ✤

(عن ابن أيب يعفور عن اإلمام الصادق "عليه السالم": قال: سألته عن اختالف الحديث يرويه من نثق به ومنهم َمن ال نثق به،  ●

قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أو ِمن قول رسول الّله ، وإّال فالذي جاءكم به أوىل به) هذه هي قاعدة 

وتشخيص األحاديث املشكوكة، وّجهونا إىل القرآن وإىل حديثهم. ومل يتحّدثوا عن علم الرجال. وأتحداكم أن تأتوا  أهل البيت يف متييز

 برواية واحدة عن أهل البيت تأمرنا أن نرجع إىل علم الرجال يف الحكم عىل صّحة الحديث.

بكتابته وكتابة قواعده ك� أمروهم بكتابة الحديث  لو كان علم الرجال ُمهّ�ً عند أهل البيت عليهم السالم ألمروا أصحابهم ✤

 وحفظه. فعلم الرجال ُمعارض ومعاند للقرآن ولحديث أهل البيت.

إذا قال قائل: عل�ء األّمة هم الذين يُعملون بعلم الرجال.. فأقول: ما قيمة عل�ء األّمة إذا كانوا يُعارضون القرآن و حديث  ✤

يهم السالم هم يقولون يف حديثهم : نحن العل�ء وشيعتنا املُتعلّمون فشيعتهم مه� بلغوا هم العرتة؟! أضف أّن أهل البيت عل

 ُمتعلّمون.. واملُتعلّم ال يصل إىل اآلراء القطعية واليقينية. اآلراء القطعيّة واليقينية فقط يف القرآن وعند العرتة.

م بكامله وكل فقراته ضعيفاً وليس فقط فقرة الخمس هي الضعيفة. لو سلّمت معكم أّن التوقيع ضعيف ، فال بّد أن يكون الكال  -3

ومن فقرات هذا التوقيع هو هذا املقطع (وأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا) فل�ذا تستدلّون بهذا املقطع من 

أّن التوقيع ليس صحيحاً؟ فحين� يكون الحديث عن  التوقيع إذا كان التوقيع ضعيفاً ك� تقولون؟ إّما أن التوقيع بكامله صحيح .. أو

الخمس يكون اسحاق بن يعقوب مجهول، أّما إذا أردتم الحديث عن إثبات املرجعية وإثبات والية الفقيه وتُثبتوا النيابة عن اإلمام 

ل!! (يعني حين� تحتاجون وتُثبتوا الحّجية للمراجع تأتون بنص الحوادث الواقعة وهو جزء من توقيع اسحاق بن يعقوب املجهو 

 لهذا النص يُصبح صحيح ، وعندما يتعارض مع األموال يُصبح غ� صحيح)!!!



يقولون أّن التوقيع الرشيف يتعارض مع روايات وردت عن األمئة توجب الخمس. وهذا صحيح هناك روايات وردت : 3 اإلثارة ■

وهذه الحالة جرت يف زمان األمئة فإّن األمئة يف مقطع من املقاطع يوجبون عن األمئة تُوجب الخمس، والتوقيع ال ينفي وجود الخمس 

 الخمس.

] (كتب رجل من 1وقفة عند رواية اإلمام الرضا عليه السالم يف [الكايف الرشيف : ج -مثال عىل أّن األمئة يف حاالت يُوجبون الخمس 

اإلذن يف الخمس فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تجار فارس من بعض موايل أيب الحسن الرضا (عليه السالم) يسأله 

واسع كريم ضمن عىل العمل الثواب وعىل الضيق الهم، ال يحّل مال إّال من وجه أحلّه الله وإّن الُخمس عوننا عىل ديننا وعىل 

وال تَحرموا أنفسكم ُدعاءنا ما قدرتم عليه، عياالتنا وعىل موالينا وما نبذله ونشرتي ِمن أعراضنا مّمن نخاف سطوته، فال تزووه عنّا 

فإنَّ إخراجه مفتاح رزقكم ومتحيص ذنوبكم وما متهّدون ألنفسكم ليوم فاقتكم ، واملسلم َمن يفي لله مبا عهد إليه ، وليس املسلم 

 ل هذا واضح يف الروايات.من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسالم) فالرواية واضحة أّن فيها تأكيد شديد عىل وجوب الُخمس ومث

ولكن أيضاً هناك روايات عن األمئة ورد فيها أيضاً أّن األمئة يف مقاطع معينة يُبيحون الخمس لشيعتهم ، وإحدى هذه الروايات هي 

األمر متكرر الرواية التي أرشنا إليها عن الصادقَ� والتي جاء فيها (وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب والدتهم ولتزكو والدتهم) وهذا 

بشكل واضح يف أحاديث الخمس.. وَمن أراد أن يطّلع أكرث فل�جع إىل الجزء الخاص بالُخمس يف وسائل الشيعة، وكذلك يف كتاب [ 

مستدرك الوسائل ] فإنّه سيجد يف هذين الكتاب� الروايات واألحاديث الكث�ة التي تُبّ� هذه املسألة: أّن الخمس يف األصل واجب ال 

 فيه ولكّن األمئة يُبيحونه يف بعض األحيان بالكامل ، ويف بعض األحيان يُبيحون بعضه ، ويف أحيان أخرى يُوجبونه بالكامل.شّك 

يقولون أّن األسئلة التي سألها اسحاق بن يعقوب غ� موجودة ، فقط عندنا األجوبة.. فإنّنا ال ندري بالضبط ما هو  :4اإلثارة  ■

م عليه السالم (وأّما الخمس) فإنّه يتحّدث عن الخمس الذي سأل عنه اسحاق بن يعقوب ، ونحن ال ندري سؤاله ، فح� قال اإلما

 عن أي نوع من الخمس سأل؟ فرمّبا كان سؤاله عن نوع معّ� من الخمس وليس ُمطلق الخمس.

 والجواب عن هذه اإلثارة أيضاً يف نقاط: ◄

رات التوقيع وليس فقرة الخمس فقط ، فح� قال اإلمام مثالً يف نفس التوقيع (أّما إذا كان الكالم هكذا فهو يجري عىل كّل فق -1

 الفّقاع فرشبه حرام) فإنّنا ال ندري عن أي نوع من أنواع الفّقاع قد سأل.. 

حوادث معينّة وح� تصلون إىل فقرة (وأّما الحوادث الواقعة) تقولون يُرجع للفقيه يف كّل يشء جميع أنواع الحوادث الواقعة وليس 

، مع أنّكم ال تعرفون سؤال اسحاق بن يعقوب.. فل�ذا ال تقولون ك� قلتم بشأن الخمس : أّن هذه الحوادث غ� معروفة وال ندري 

 عن أي الحوادث سأل اسحاق بن يعقوب؟! 

مس) الواردة يف التوقع هي للعهد (وقفة توضيحية تُب� الفارق ب� العهد الذكري والعهد الذهني، و أن األلف والالم يف كلمة (الخ

 الذهني وليس العهد الذكري مع بيان السبب).

اإلمام عليه السالم مل يُرش إىل األسئلة ألّن األلف والالم يف كل فقرات التوقيع هي للعهد الذهني وليس العهد الذكري، وإّال لو  ✤

ليه السالم. ألّن اإلمام عليه السالم يعلم أّن هذه الرسالة ستصل كانت األلف والالم للعهد الذكري لكان هناك نقص يف جواب اإلمام ع

أي للمطلب  -إىل شيعته، فإذا كانت ستصل إىل الشيعة فالبُّد أن يُبّ� لهم البيان التام.. فإذا كانت األلف والالم هي للعهد الذكري 

 اج حينها أن نعرف أسئلة اسحاق بن يعقوب.وليست للعهد الذهني فإّن البيانات ناقصة.. ألننا نحت -املذكور يف السؤال

أضف أّن اإلمام عليه السالم يف نفس هذا التوقيع يقول: وأكرثوا الّدعاء بتعجيل الفرج ، فهل كان يُخاطب بهذه العبارة اسحاق  ●

لرسالة بيان كامل بن يعقوب فقط أم يُخاطب عموم الشيعة؟ إذا كان يُخاطب عموم الشيعة فالبُد أن يكون بيان اإلمام يف هذه ا

تام وليس ناقص. بيان يعرفه الشيعة جميعاً وليس اسحاق بن يعقوب. أيضاً يف نفس التوقيع اإلمام عليه السالم يختم التوقيع ويقول: 

ست والسالم عليك يا إسحاق بن يعقوب وعىل َمن اتّبع الهدى. فهو عليه السالم يوّجه سالمه إىل كّل َمن اتّبع الهدى ، فالرسالة لي

خاّصة باسحاق بن يعقوب ـ بل هي موّجهة لعموم الشيعة ، فكيف يوّجه كالمه عليه السالم إىل عموم الشيعة ويُخاطبهم بخطاب 

ناقص غ� مفهوم؟ خصوصاً وأّن األسئلة عن مسائل حساسة جّداً وأمور مهّمة؟ فالبد أن يكون الخمس الوارد يف التوقيع هو الخمس 

 ن الشيعة.املعروف املعهود يف أذها

 وهي إثارة جهّال وواويّة يف نفس الوقت وهي أنّهم يقولون:  :5اإلثارة  ■

 أّن الخمس املُباح للشيعة هو الُخمس املرتبط بطيب الوالدة أي له مدخليّة يف طيب الوالدة!



 والجواب عن هذه اإلثارة أيضاً يف عّدة نقاط:◄

أّن هذه اإلثارة يف أحسن األحوال هي جهل مبعاريض حديث أهل البيت؛ ألّن هذا التوقيع جاء يُبّ� جانب من جوانب أسباب  -1

 إباحة الخمس يف زمان الغيبة ، وليس كل أسباب اإلباحة منحرصة بهذا األمر.. 

ِحل إىل وقت ظهور أمرنا) وكفى (وقفة توضيحية باألمثلة يعني ُ�كن فقط أن نقول (وأّما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف 

 لهذه النقطة).

حتّى لو ذهبُت معكم يف هذه الجهالة التي تقولون بها : ِمن أّن حكم إباحة الخمس معلّق عىل طيب الوالدة.. فإّ� أسألكم:  -2

ة داخلة يف كّل األموال؟! ألّن طيب الوالدة أوًال كيف تستطيعون أن تشّخصوا األموال التي لها مدخلية يف طيب الوالدة وهذه القضي

يدخل فيه مصاريف الزواج (من مهر الزواج إىل كّل الزواج) ومصاريف املعيشة، ومصاريف الشؤون املختلفة من بداية تكوين 

 لوالدة من غ�ها).النطفة إىل خروج الجن� من بطن أّمه (فكيف يستطيع الشخص أن يُشّخص املوارد التي لها املدخلية يف طيب ا

 لو قال قائل بأّن املراد من األمور التي تدخل يف طيب الوالدة هو الجارية إذا كان الولد ُولد من الجارية، أو املهر إذا كان مدفوعاً  -3

طريقة إىل الزوجة. وأقول: هل عندكم دليل معصومي عىل ذلك؟ إذا مل يكن عندكم دليل عىل ذلك، فهذا استحسان.. واالستحسان هو 

استنباط شافعية، ومخالفة رصيحة لحديث أهل البيت ، فإّن روايات أهل البيت مل تحدد اإلباحة يف قسم معّ� ، ويؤكد ذلك رواية 

اإلمام الصادق عليه السالم يف مستدرك الوسائل: (ُسئل الصادق عليه السالم ، فقيل له : يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم في� 

ذا غاب غائبُكم و استرت قامئكم ؟ فقال عليه السالم: ما انصفناهم إن واخذناهم ، وال أحببناهم إن عاقبناهم ، بل خّصكم الله به إ 

نبيح لهم املساكن لتصح عبادتهم، و نُبيح لهم املناكح لتطيب والدتُهم، ونُبيح لهم املتاجر ليزكو أموالهُم) فالقضية واضحة.. هناك 

كح ، إباحة للمتاجر. فتخصيص ذلك في� يتعلّق بطيب الوالدة باملهر ومثن الجارية هذا الكالم من جيب إباحة للمساكن ، إباحة للمنا

 الصفحة.

وكذلك الرواية األخرى الواردة عن األمئة التي تقول (إنَّ أشدَّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحُب الُخمس فيقول: يا رّب  ●

تطيب والدتهم ولتزكو والدتهم) فهي تقول بشكل واضح (وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا) يعني طيّبنا ُخميس، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا ل

الخمس بكامله. وليس جزء فقط. (فهذا وجه من وجوه الحكمة إلباحة الخمس.. وكل روايات العلل يف أحاديث أهل البيت تُبّ� 

 جانب من العلّة والحكمة فقط).

 قيعات.. النواب كانوا يستلمون األموال.يقولون أنّه يف التو  :6اإلثارة 

 والجواب عن ذلك:◄

عاماً. فال ندري متى هذا  40يف أيام سفارته، مّدة سفارته طويلة  -املُبيح للخمس-أّن السف� الثا� الذي وصلنا هذا التوقيع  -1

 ل هذا التوقيع.التوقيع صدر من اإلمام؟ فرمّبا التوقيعات التي أشارت إىل استالمه أموال الخمس هي قب

ا أّما بالنسبة للسف� الثالث والرابع فال توجد عندنا أي رواية أو توقيع يُش� إىل استالمه� األخ�س. واألموال التي كانوا يستلمونه -2

كانت تحت عنوان (صلة اإلمام) وليس الخمس.. ونفس التوقيع الذي تحّدث عن إباحة الخمس، تحّدث أيضاً عن هذا القسم من 

شاء موال التي تعطى لإلمام تحت عنوان (صلة اإلمام). فيقول التوقيع (وأّما أموالكم فال نقبلها إّال لتُطهَّروا، فَمن شاء فليصْل وَمن األ 

فليقطع) فلو كانت األموال املقصودة يف هذه العبارة هي خمس لَ� قال اإلمام فَمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع (ألّن الخمس 

تخي� إن شئت أن تدفع أو ال تدفع). هذه األموال التي قال عنها اإلمام (فَمن شاء فليصل وَمن شاء فليقطع) هذه  واجب وليس فيه

] تحت عنوان (باب صلة اإلمام) (قراءة نصوص مختارة 1تُعطى لإلمام بعنوان (صلة اإلمام) و هناك باب كامل يف [الكايف الرشيف: ج

 م).من الكايف الرشيف يف باب صلة اإلما

االحتجاج للطربيس) يف  -الَغيبة للشيخ الطويس  -الكتب األصلية للتوقيعات هي هذه الكتب الثالثة: (ك�ل الدين ومتام النعمة  ✤

هذه الكتب الثالث وحتى الجوامع الحديثية املوجود فيها هو: أّن الخمس ُمباح للشيعة ، وأموال تصل إىل اإلمام إّما بعنوان (صلة 

 ا لها عناوين أخرى ولكنّها ما عنونت بالخمس، وال يوجد يشء غ� ذلك.اإلمام) أو رمبّ 

 هناك كالم إنشايئ يُطرح أيضاً ، وهو عىل نحوين: ✤

 يقولون.. ف�ذا نصنع ؟ ستتهّدم الحوزة العلمية.. ماذا نصنع بهذه املؤسسات واملراكز التابعة للمرجعية؟النحو األّول :  ●

 أقول:و أجيب عن ذلك و ◄



هذا كالم إنشايئ وتسويق و إستهالك محّيل.. األحكام الرشعية وتعاليم األمئة تُطبّق مبا هي هي.. بغض النظر عن اآلثار املُرتتّبة يف  -1

سوء ب -الواقع الخارجي. َمن قال لكم تُخالفون اإلمام املعصوم وتأخذون األموال بإسم اإلمام الحّجة كذباً و زوراً وجهالً (بحسن نيّة 

نيّة) وتصنعون لكم هذا الهيل�ن وهذه املؤسسات، وبعد ذلك ح� تُبّ� الحقائق تقولون : فأين نُعطي وجوهنا؟! املبني عىل الخطأ 

 يبقى خطأ.

املؤسسة الصوفية يف العامل والطُرق الصوفية هل تجمع األخ�س؟ لديهم بنايات ومؤسسات واحتفاالت و برامج وكتب ومدارس  -2

ها عىل الوقف االستث�ري.. فل�ذا ال تعتمدون عىل الوقف االستث�ري؟ األموال الفائضة عند الفاتيكان مصدرها الوقف اعتمدت في

اإلستث�ري والتربّعات. بإمكان املراجع أن يجمعوا تربّعات من التّجار الشيعة ومن الشيعة بقدر األخ�س، ولكنّهم ال يُريدون إنشاء 

اعتبار أنّه عمل تطّوعي ويف العمل التطّوعي الناس ستسأل.. أّما يف مسألة الخمس حين� يُقال للناس جمعيات لجمع التربّعات ب

يجب عليكم أن تسلّموا الخمس للمرجع ، واملرجع هو األعرف بالترصّف ، فالناس ستكون ُمجربة أن تدفع األموال وال تسأل أين 

يكون هناك وقف استث�ري البد أن تكون هناك مؤسسات ومحاسبة ومتابعة تُرصف األموال. لكن حين� يتربّع اإلنسان، وحين� 

واستث�ر وأرباح وخسارة وحسابات مع البنوك ورضائب وأمثال ذلك. فال تكون هناك حريّة واسعة يف الترصّف ، و عملية الفساد 

 املايل ُ�كن أن تُكتشف بسهولة.

عل�ؤنا ومراجعنا، وهذا النوع من الكالم هو لتحطيم املرجعية ، االستع�ر أحّس  من الكالم اإلنشايئ: يقولون هؤالءالنحو الثا�  ●

 بالخطر من املرجعية ، ومثل هذا الكالم اإلنشايئ الذي ال قيمة له. 

ة والجواب عن ذلك: هذه قضايا علمية، والعلم ليس انتخابات و ال تصويت و ال باألكرثية.. العلم يدور مدار الحقيقة، فهناك حقيق

 وأدّلة وبراه� (وقفة لتوضيح هذه النقطة).

 (من هم العل�ء الذين قالوا بإباحة الخمس؟ سؤال سأتناول الحديث عنه يف الحلقات القادمة). ✤

 مالحظة أبيّنها مرّة أخرى:  ✤

ن مأمورون أن نعمل بالقول باعتبار أنّه القول املتأخر لإلمام املتأّخر ، وننح -إذا ما جئتمونا برواية صدرت بعد هذا التوقيع  ●

 إذا ما جئتمونا برواية بعد هذا التوقيع تزيل حكم هذا التوقيع.. حينئٍذ سيكون القول بشكٍل آخر.  -املتأخر

 أو عىل األقل جيؤنا برواية توجب عىل الشيعي أّن يدفع األخ�س ملرجع التقليد.  ●

 عىل املرجعية وعىل شؤون الحوزة.  جيؤنا برواية تقول أّن القسم األكرب من األخ�س يُرصف ●

 جيؤونا برواية تجيز للوكيل بأن يأخذ الثلث أو النصف من األموال بحسب قربه من املرجع.  ●

 جيؤنا برواية تجيز للمرجع أن يُورّث ما عنده من أخ�س ألوالده وكأنّها أمواله الشخصية.  ●

جيئؤنا بأي رواية تتحّدث عن هذه املضام� وأنا سأسكت وأعتذر وأتراجع عن كالمي ، وسأغّ� اسم هذه القناة ِمن قناة (القمر)  ●

 .قناة (الخمس) الفضائيةالفضائية إىل 

 األحاديث والروايات التي وردت يف توقيعات اإلمام الحجة عليه السالم قراءة بعض من  ✤

 (وأّما املُتلبّسون بأموالنا فَمن استحّل منها شيئاً فأكله فإّ�ا يأكل الن�ان) ●

ن فعل ذلك فهو (وأّما ما سألت عنه من أمر َمن يستحلُّ ما يف يده ِمن أموالنا ، و يترصّف فيه تّرصفه يف ماله ِمن غ� أمرنا ، فمَ  ●

ملعون ونحُن ُخص�ؤه يوم القيامة ، فقد قال النبي صّىل الله عليه وآله: املُستحلُّ ِمن عرتيت ما حرّم الله ملعون عىل لسا� ولسان 

 كّل نبي ، فَمن ظلمنا كان من جملة الظامل� ، و كان لعنة الله عليه ، لقوله تعاىل {أال لعنة الله عىل الظامل�})

ا ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بع�رتها وأداء الخراج منها، ورصف ما يفضل من دخلها إىل (وأمّ  ●

ئاً الناحية، احتساباً لألجر، وتقّرباً إلينا ؟ فال يحلُّ ألحد أن يترصّف من مال غ�ه بغ� إذنه، فكيف يحلُّ ذلك يف مالنا؟ َمن فعل شي

 أمرنا فقد استحّل منّا ما ُحرّم عليه، وَمن أكل ِمن أموالنا شيئاً فإّ�ا يأكل يف بطنه ناراً وسيصىل سع�اً)من ذلك ِمن غ� 

وقفة عند رواية أليب بص� يُخاطب اإلمام الباقر عليه السالم: (ما أيرس ما يدخل به العبد النار ؟ قال: َمن أكل ِمن مال اليتيم  ●

 دره�ً، ونحن اليتيم)



اإلمام الحجة التي وصلت إىل أيب الحس� األسدي من دون سؤال (بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله واملالئكة والناس  رسالة ●

أجمع� عىل َمن استحّل َمن مالنا دره� ، قال أبو الحسن األسدي: فوقع يف نفيس أّن ذلك فيمن استحّل ِمن مال الناحية دره�ً 

 له، وقلت يف نفيس : إّن ذلك يف جميع َمن استحّل ُمحرّماً، فأي فضٍل يف ذلك للحجة عليه السالم عىل ُدون َمن أكل منه غ� مستحلٍّ 

غ�ه ؟ قال: فو الذي بعث محمداً بالحّق بش�اً ، لقد نظرُت بعد ذلك يف التوقيع ، فوجدته قد انقلب إىل ما كان يف نفيس: {بسم 

 والناس أجمع� ، عىل من أكل من مالنا دره�ً حراماً}...)الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله واملالئكة 

 حادثتان أش� إليه� حتّى أمُل بجميع املعطيات:  ✤

األوىل من كتاب [ الخرائج والجرائح ] للمحّدث الراوندي بخصوص شخص كان شاكّاً يف وجود اإلمام ، و خّمس أمواله بأمر من  ●

من دائرة الَغيبة والسفراء، وهي قّصة ال ترقى يف قّوتها إىل أن تكون معارضة للتوقيع الصادر  اإلمام الحّجة ، ومل يكن عىل صلة قريبة

 من اإلمام الحّجة.

الثانية: قّصة الحاج عيل البغدادي املوجودة يف كتاب مفاتيح الجنان وحادثة لقائه باإلمام الحجة وتسليمه األخ�س إىل وكالء  ●

وهي أيضاً قّصة ال ترقى إىل معارضة التوقيع (وقفة لبيان السبب الذي جعلها ال ترقى ملعارضة  -بحسب ما ورد يف القصة-اإلمام 

 التوقيع).

 من تبعات رفض العل�ء لتوقيع اإلمام الحّجة: ✤

 وقعوا أوالً يف جهل الفتوى. -1

 أّسسوا منظومة فاسدة ال دليل عليها رشعاً. -2

 التنافس الشديد ألجل هذه األموال. أّدى ذلك إىل الرصاع وإىل التكالب وإىل -3

أّدى ذلك إىل ظلم الكث�ين ِمن الذين يُريدون أن يقولوا الحق، فُقمع الكث�ون يف التأريخ الحوزوي والزالوا يُقمعون بسبب قول  -4

ي إذا ما قَبِل الناس، الحق؛ ألّن قولة الحق تُؤّدي إىل تقليل هذه األموال. فح� يتحّدث أصحاب الحّق والحقيقة فإّن ذلك سيُؤدّ 

سيؤدي إىل تقليل األخ�س، ولذلك البّد من قمعهم ورضبهم بأقىس الوسائل.. وكل هذه األمور تُش� إىل أّن الحّل الناجع هو يف هذا 

 التوقيع.

ً التي تحتاجونها لعقيدتكم  ✤ ً والحلقات األساسية جّدا أُنبّه الذين يُتابعون هذا الربنامج ويهتمّون ألمره : الحلقات املهّمة جّدا

 ودينكم الزالت مل تأِت .. ترقّبوها وتابعوها يف األيّام القادمة.

 


