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 القديح -القطيف 

 

 المصادر المالية عند اإلمام الحسن عليه السالم واألمن االجتماعي لألمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم على حممد وآلو الطاىرين.

اشتهر اإلمام احلسن عليو السالم بلقب كرمي أىل البيت عليهم السالم ، ولعل ذلك يف 
ادلتأخرة ، فإن ألقابو عليو السالم يف كتب الًتاجم والسَت مل يرد من بينها )كرمي  األعصار

: وألقابو : الزكي ، والسبط ، (ٖٛ٘)ت للخصييب أىل البيت( فقد ورد يف اذلداية الكربى 
)ت للطربسي ، ويف إعالم الورى ٔوسيد شباب أىل اجلنة ، واألمُت ، واحلجة ، والتقي 

رواية جابر الطربسي سيد شباب أىل اجلنة . وروى ، والسبط األول ،  : اإلمام الثاين(ٛٗ٘
ويف  .ٕبن علي عن رسول )ص( : من سره أن ينظر إىل سيد شباب اجلنة فلينظر إىل احلسن 

: روى أنو وأخيو احلسُت رحيانتا النيب من الدنيا وأهنما (ٜٗٙ)ت للطربي ذخائر العقىب 
( : ألقابو كثَتة : ٕ٘ٙويف مطالب السؤول البن طلحة الشافعي )ت  .ٖأىل اجلنة شباب 

، وأكثرىا شهرة بو " التقي" لكن أعالىا رتبة  ، والويل ، والسبط ، والسيد ، والزكي التقي
وأوالىا بو ما لّقبو بو رسول اهلل )ص( حيث وصفو وخصو بأن جعلو نعًتا لو، فإنو صح النقل 

، أنو قال : ) إن ابٍت ىذا  ، والرواة الثقات ئمة األبباتعن النيب )ص( فيما أورده األ
    .ٗسيد(
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غَت أن روايات كثَتة وردت يف كرمو عليو السالم ، وكل أىل البيت كرماء ، فلماذا خص ىو 
)ع( من بينهم هبذا اللقب ، الذي مل يُعرف بو يف األعصار ادلتقدمة كما يظهر من كتب 

 الًتاجم والسَت السابقة الذكر؟

ودلاذا اختص ، ىذه الدراسة حماولة للبحث عن الباعث وراء تلقيبو عليو السالم هبذا اللقب 
وغَت الفقراء من بو ، وما ىي ادلصادر ادلالية اليت كان يغذق منها عليو السالم على الفقراء 

 .األمة

 المصادر المالية

 عضها:سنسردىا وحناول إببات بعضها ورد ب، ذلذه ادلصادر ىناك احتماالت 

 الحوائط السبعة وهي صدقة الزهراء عليها السالم. -1

 إىل بأموالو أوصى الذي اليهودي خمَتيق أموال من السبعة احلوائط ىذهاحلائط ىو البستان . و 
وكان  ، أحد معركة يف وقتل أسلم قدحربًا من أحبار اليهود  كانو ،  وآلو عليو اهلل صلى النيب

وورد فيو عن النيب صلى اهلل من بٍت قريظة وقد حاول إقناع قومو باإلسالم ولكنهم رفضوا . 
وكانت ىذه األموال لبٍت بعلبة بن عمرو من بٍت قريظة مث . عليو وآلو ) خمَتيق خَت يهود(

 زىرة زعجب ادلدينة شرق يف متجاورات: والصافية وادليثب والدالل برقة: وىيصارت دلخَتيق 
 ادلربوع بقرب بالعالية معروف جزع: األعرف ذلا ويقال والعواف. مهزوروادي  ويسقيها
 أم ومشربة أيضا، مهزور يسقيها الدالل بقرب بالقف موضع: وحسٌت أيضا، مهزور يسقيها
 ولدت القبطية مارية نأل إبراىيم أم مبشربة مسي وإمنا بالقف معروف بالعالية موضع: ٘إبراىيم
 . فةالغر  والضم بالفتح وادلشربة - ىناك وآلو عليو اهلل صلى النيب بن إبراىيم
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 بوصية أحدبك الأ ":السالم عليو جعفر أبو قال: قال بصَت أيب عن محيد بن عاصم روى
 اهلل بسم): فقرأ كتابا منو فاخرج اسفطً  أو احقً  فأخرج بلى: قلت السالم؟ عليها فاطمة
،  العواف: السبعة حبوائطها أوصت ، حممد بنت فاطمة بو أوصت ما ىذا الرحيم الرمحن

 طالب أيب بن علي إىل ، إبراىيم أم ومال،  والصافية،  واحلسٌت،  وادليثب،  والربقة،  والدالل
 األكرب فإىل احلسُت مضى نفإ احلسُت فإىل احلسن مضى نفإ احلسن فإىل علي مضى نفإ

 أيب بن علي وكتب العوام. بن والزبَت األسود بن وادلقداد ذلك على اهلل شهد .ولدي من
 .ٙ"طالب

 ينفق ما منها يأخذ وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسول وكان وقفا كانت احلوائط ىذه أن وروي
 فشهد فيها السالم عليها فاطمة خياصم العباس جاء قبض فلما بو، دير ومن ضيافةأ على
إمنا يعٍت و والوقف ىنا رمبا ال يعٍت الوقف ادلصطلح  .ٚعليها وقف هناأ وغَته السالم عليو علي

مث وربتها إىل غَتىا بوصيتها عليها ، أهنا مقصورة عليها أي حمصورة فيها عليها السالم 
 السالم.

 َاحْلََليبي  اَللَّوِ  ُعبَ ْيدِ  َعنْ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  مَحَّادِ  َعنْ  ُعَمَْتٍ  َأيب  اِْبنِ  َعنِ  أَبِيوِ  َعنْ  ِإبْ رَاِىيمَ  ْبنُ  َعِلي  وورد عن 
 اَللَّوُ  َصلَّى اَللَّوِ  َرُسولِ  َصَدَقةِ  َعنْ  َسأَْلَناهُ : قَاالَ  اَلسَّاَلمُ  َعَلْيوِ  اَللَّوِ  َعْبدِ  َأيب  َعنْ  ُمْسِلمٍ  ْبنِ  حُمَمَّدِ  وَ 

َها فَاِطَمةَ  َصَدَقةِ  وَ  آلِوِ  وَ  َعَلْيوِ  دما  . ٛاَْلُمطَِّلبِ  َبٍِت  وَ  َىاِشمٍ  لَِبٍِت  َصَدقَ تُ ُهَما قَالَ  اَلسَّاَلمُ  َعَلي ْ
 يعٍت أن ىذه الصدقة كان يعرب عنها بصدقة فاطمة وصدقة النيب .

مل تقع يف يد أيب بكر كما وقعت فدك كما يظهر من الروايات واحلوادث  وىذه احلوائط
 التارخيية.
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ىل يد اإلمام الباقر عليو السالم، وقد كانت قد وصلت كما أن ظاىر الرواية أهنا وصلت إ
 قبل ذلك إىل اإلمام احلسن عليو السالم دما يعٍت أنو كان ينفق منها أيًضا يف وجوه اخلَت.

  ما وردت يف الرواية :وىذه احلوائط ك

 م.ٖٖٓٓ٘ٗومساحتها :  العواف-

 م.ٖٓٓٚ٘٘ومساحتها :  والدالل -

 م.ٖٓٓٛٚٙومساحتها :  والربقة-

 م . ٓٓٚٙ٘ٔومساحتو :   ، وادليثب- 

 َصلَّى اَللَّوِ  َرُسولِ  َعَلى َجلَّ  وَ  َعزَّ  اَللَّوُ  َفأََفاَءهُ  َسْلَمانُ  َعَلْيوِ  َكاَتبَ  اَلَِّذي ُىوَ  اَْلِميَثبُ ورد فيو:" 
 .ٜ"َصَدقَِتَها يف  فَ ُهوَ  آلِوِ  وَ  َعَلْيوِ  اَللَّوُ 

 م.ٜٕٓٓٛٓ: ومساحتها ال تزيد عن  سٌتواحلُ -

 م .ٕٕٓٓٔٔ: ومساحتها ال تقل عن  والصافية-

 .ٓٔم ٖٓٓ٘ٛٓأم إبراىيم ، ومساحتها : ، ادلعروف مبشربة  إبراىيم أم ومال-

إذن ىذه احلوائط السبعة عبارة عن مساحات شاسعة تدر خَتات كثَتة تتيح لإلمام 
االستفادة منها يف دعم األمن االقتصادي واالجتماعي لألمة بعد أن زعزع من قبل من كاد 

  .لإلسالم وأىلو

 

 صدقات أمير المؤمنين عليه السالم. -2
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 َاحلَُْسُْتُ :عن  ٔٔالوقوفات كما يظهر من بعض الروايات . جاء يف التهذيبالصدقات ىي 
 ِإبْ رَاِىيمَ  أَبُو اَْلَوِصيَّةِ  هِبَِذهِ  ِإيَلَّ  بَ َعثَ : قَالَ  َاحلَْجَّاجِ  ْبنِ  اَلرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  َصْفَوانَ  َعنْ  َسِعيدٍ  ْبنُ 

 بِوِ  لُِيوجلٍَِِت  اَللَّوِ  َوْجوِ  اِْبِتَغاءَ  اَللَّوِ  َعْبدُ  َعِلي   َمالِوِ  يف  َقَضى وَ  بِوِ  َأْوَصى َما َىَذا»:  اَلسَّاَلمُ  َعَلْيوِ 
 َما َأنَّ   «ُوُجوهٌ  َتْسَود   وَ  ُوُجوهٌ  تَ ب َْيض   يَ ْومَ » َعٍتي  اَلنَّارَ  َيْصِرفَ  وَ  اَلنَّارِ  َعنِ  ِبوِ  َيْصرَِفٍِت  وَ  َاجْلَنَّةَ 
 َأيب  وَ  َربَاحٍ  َأيب  َغي ْرَ  َرِقيَقَها وَ  َصَدَقةٌ  َحْوذَلَا َما وَ  ِفيَها يل  يُ ْعَرفُ  َمالٍ  ِمنْ  (يَ ْنُبعَ ) َمالِ  ِمنْ  َكانَ 
َزرَ   ِفيوِ  وَ  ِحَججٍ  ََخْسَ  اَْلَمالِ  يف  يَ ْعَمُلونَ  َمَوالٍ  فَ ُهمْ  َسِبيلٌ  َعَلْيِهمْ  أِلََحدٍ  لَْيسَ  ُعتَ َقاءُ  ُجبَ َْتٍ  وَ  نَ ي ْ

 فَاِطَمةَ  َبٍِت  َمالُ  ُكل وُ  (اَْلُقَرى ِبَواِدي) يل  َكانَ  َما َذِلكَ  َمعَ  وَ  أََىالِيِهمْ  رِْزقُ  وَ  رِْزقُ ُهمْ  وَ  نَ َفَقتُ ُهمْ 
 َكَتْبتُ  َما ِمْثلُ  ذَلُمْ  َرِقيَقَها َأنَّ  َغي ْرَ  َصَدَقةٌ  أَْىِلَها وَ  (ِبَدَعةَ ) يل  َكانَ  َما وَ  َصَدَقةٌ  َرِقيُقَها وَ 

َرْينِ ) وَ  َصَدَقةٌ  أَْىِلَها وَ  (بِأَُذيْ َنةَ ) يل  َكانَ  َما وَ  أِلَْصَحاهِبِمْ   يف  َصَدَقةٌ  َعِلْمُتمْ  َقدْ  َكَما (اَْلُفَقي ْ
َلةٌ  َواِجَبةٌ  َصَدَقةٌ  َىِذهِ  أَْمَوايل  ِمنْ  َكَتْبتُ  اَلَِّذي َأنَّ  وَ  اَللَّوِ  َسِبيلِ   ُكلي  يف  يُ ن َْفقُ  َمييتاً  َأوْ  أَنَا َحيّاً  بَ ت ْ
 يف  اَللَّوِ  َوْجوُ  هِبَا اُبْ ُتِغيَ  نَ َفَقةٍ  ُكلي  يف  يُ ن َْفقُ  وَ  َوْجِهوِ  وَ  اَللَّوِ  َسِبيلِ  يف  اَللَّوِ  َوْجوُ  هِبَا اُبْ ُتِغيَ  نَ َفَقةٍ 
 أَنَّوُ  وَ  اَْلَبِعيدِ  وَ  اَْلَقرِيبِ  وَ  اَْلُمطَِّلبِ  َبٍِت  وَ  َىاِشمٍ  َبٍِت  ِمنْ  اَلرَِّحمِ  َذِوي وَ  َوْجِهوِ  وَ  اَللَّوِ  َسِبيلِ 
 حُمَلَّلٍ  ِحل   يف  اَللَّوُ  يُرِيدُ  َحْيثُ  يُ ْنِفُقوُ  وَ  بِاْلَمْعُروفِ  ِمْنوُ  يَْأُكلُ  َعِلي   ْبنُ  َاحلََْسنُ  َذِلكَ  َعَلى يَ ُقومُ 

ْينَ  ِبوِ  فَ يَ ْقِضيَ  اَْلَمالِ  ِمنَ  َنِصيباً  يَِبيعَ  َأنْ  أَرَادَ  فَِإنْ  ِفيوِ  َعَلْيوِ  َحرَجَ  الَ   َحرَجَ  الَ  َشاءَ  ِإنْ  فَ ْليَ ْفَعلْ  اَلدَّ
 ْبنِ  َاحلََْسنِ  ِإىَل  أَْمَواذَلُمْ  وَ  َمَوالِيَ ُهمْ  وَ  َعِلي   ُوْلدَ  َأنَّ  وَ  اَْلِمْلكِ  ِشرَاءَ  َجَعَلوُ  َشاءَ  ِإنْ  وَ  ِفيوِ  َعَلْيوِ 
 َعَلْيوِ  َحرَجَ  الَ  َشاءَ  ِإنْ  فَ ْلَيِبْعَها يَِبيَعَها َأنْ  َلوُ  فَ َبَدا اَلصََّدَقةِ  َدارِ  َغي ْرَ  َاحلََْسنِ  َدارُ  َكانَ  ِإنْ  وَ  َعِلي  
 َىاِشمٍ  َبٍِت  يف  بُ لُثاً  ََيَْعلُ  وَ  اَللَّوِ  َسِبيلِ  يف  بُ لُثاً  فَ َيْجَعلُ  أَْباَلثٍ  َبالَبَةَ  يَ ْقِسُمَها فَِإنَّوُ  بَاعَ  ِإنْ  وَ  ِفيوِ 
 َحَدثَ  ِإنْ  وَ  اَللَّوُ  يُرِيدُ  َحْيثُ  َيَضُعُهمْ  أَنَّوُ  وَ  طَاِلبٍ  َأيب  آلِ  يف  اَلث  ُلثَ  ََيَْعلُ  وَ  اَْلُمطَِّلبِ  َبٍِت  وَ 

 ِمْثلَ  ِفيوِ  يَ ْفَعلُ  ُحَسْيناً  َأنَّ  وَ  َعِلي   ْبنِ  ُحَسُْتِ  ِإىَل  فَِإنَّوُ  َحي   ُحَسُْتٌ  وَ  َحَدثٌ  َعِلي   ْبنِ  حِبََسنِ 
 َأنَّ  وَ  َاحلََْسنِ  َعَلى اَلَِّذي ِمْثلُ  َعَلْيوِ  وَ  لِْلَحَسنِ  َكَتْبتُ  اَلَِّذي ِمْثلُ  لَوُ  َحَسناً  ِبوِ  أََمْرتُ  اَلَِّذي
َا ِإيني  وَ  َعِلي   لَِبٍِت  َجَعْلتُ  اَلَِّذي ِمْثلُ  َعِلي   َصَدَقةِ  ِمنْ  فَاِطَمةَ  لَِبٍِت  اَلَِّذي  اَلَِّذي َجَعْلتُ  ِإمنَّ
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 وَ  آلِوِ  وَ  َعَلْيوِ  اَللَّوُ  َصلَّى اَللَّوِ  َرُسولِ  ُحْرَمةِ  َتْكرميَ  وَ  اَللَّوِ  َوْجوِ  اِْبِتَغاءَ  فَاِطَمةَ  اِلبْ ٍَتْ  َجَعْلتُ 
ُهَما اَْْلِخرَ  فَِإنَّ  َحَدثٌ  ُحَسُْتٍ  وَ  حِبََسنٍ  َحَدثَ  ِإنْ  وَ  هِبَِما رَِضاَىا وَ  َتْشرِيَفَها وَ  تَ ْعِظيَمَها  ِمن ْ

 َشاءَ  ِإنْ  إِلَْيوِ  ََيَْعُلوُ  فَِإنَّوُ  أََمانَِتوِ  وَ  ِإْساَلِموِ  وَ  هِبَْدِيوِ  يَ ْرَضى َمنْ  ِفيِهمْ  َوَجدَ  فَِإنْ  َعِلي   َبٍِت  يف  يَ ْنظُرُ 
 وَ  هِبَْدِيوِ  يَ ْرَضى َمنْ  ِفيِهمْ  َوَجدَ  فَِإنْ  فَاِطَمةَ  اِبْ ٍَتْ  َبٍِت  يف  فَِإنَّوُ  يُرِيدُ  اَلَِّذي بَ ْعضَ  ِفيِهمْ  يَ رَ  ملَْ  ِإنْ  وَ 

 ِإىَل  ََيَْعُلوُ  َفِإنَّوُ  يُرِيدُ  اَلَِّذي بَ ْعضَ  ِفيِهمْ  يَ رَ  ملَْ  ِإنْ  وَ  َشاءَ  ِإنْ  إِلَْيوِ  ََيَْعُلوُ  فَِإنَّوُ  أََمانَِتوِ  وَ  ِإْساَلِموِ 
 آرَائِِهمْ  َذُوو وَ  ُكبَ رَاُؤُىمْ  َذَىبَ  َقدْ  طَاِلبٍ  َأيب  آلَ  َوَجدَ  فَِإنْ  بِوِ  يَ ْرَضى طَاِلبٍ  َأيب  آلِ  ِمنْ  َرُجلٍ 
 اَْلَمالَ  يَ ت ُْركَ  َأنْ  إِلَْيوِ  ََيَْعُلوُ  اَلَِّذي َعَلى َشَرطَ  أَنَّوُ  وَ  َىاِشمٍ  َبٍِت  ِمنْ  اهُ يَ ْرضَ  َرُجلٍ  يف  ََيَْعُلوُ  فَِإنَّوُ 
 َىاِشمٍ  َبٍِت  ِمنْ  اَلرَِّحمِ  َذِوي وَ  ُوُجوِىوِ  وَ  اَللَّوِ  َسِبيلِ  ِمنْ  ِبوِ  أََمَرهُ  َحْيثُ  اَلثََّمَرةَ  يُ ْنِفقَ  وَ  ُأُصولِوِ  َعَلى

 َمالَ ) َأنَّ  وَ  يُوَرثُ  الَ  وَ  يُوَىبُ  الَ  وَ  َشْيءٌ  ِمْنوُ  يُ َباعُ  الَ  اَْلَبِعيدِ  وَ  اَْلَقرِيبِ  وَ  اَْلُمطَِّلبِ  َبٍِت  وَ 
 اَلَّيِت  اَلصَِّغَتَةِ  اَلصَِّحيَفةِ  يف  اَلَِّذينَ  َرِقيِقيَ  َأنَّ  وَ  فَاِطَمةَ  اِبْ ٍَتْ  ِإىَل  ُىوَ  وَ  نَاِحَيةُ  (َعِلي   ْبنِ  حُمَمَّدِ 

 َمْسِكنَ  َقِدمَ  يَ ْومَ  ِمنْ  اَْلَغدَ  َىِذهِ  أَْمَوالِوِ  يف  طَاِلبٍ  َأيب  ْبنُ  َعِلي   بِوِ  َقَضى َما َىَذا ُعتَ َقاءُ  َكَتْبتُ 
انُ  اَللّّٰوُ  وَ » اَْْلِخَرةِ  اَلدَّارِ  وَ  اَللَّوِ  َوْجوِ  اِْبِتَغاءَ   ُمْسِلمٍ  اِلْمرِئٍ  حيَِل   الَ  وَ  َحالٍ  ُكلي  َعَلى  «اْلُمْستَ عّٰ
 ِمنْ  أَْمرِي ِفيوِ  خُيَاِلفَ  الَ  وَ  َمايل  يف  ِبوِ  أَْوَصْيتُ  دمَّا َشْيئاً  يُ َغي يرَ  َأنْ  َاْْلِخرِ  اَْليَ ْومِ  وَ  بِاللَّوِ  يُ ْؤِمنُ 
ُهنَّ  َعْشَرةَ  اَلسَّْبعَ  َعَلْيِهنَّ  َأطُوفُ  اَلالَِّت  َوالَِئِديَ  فَِإنَّ  بَ ْعدُ  أَمَّا .بَِعيدٍ  الَ  وَ  َقرِيبٍ   َأْواَلدٍ  أُمََّهاتُ  ِمن ْ
 يبَ  َحَدثَ  ِإنْ  ِفيِهنَّ  فَ َقَضاِئي لَوُ  َوَلدَ  الَ  َمنْ  ِمن ُْهنَّ  وَ  َحَباىَل  ِمن ُْهنَّ  وَ  أَْواَلُدُىنَّ  َمَعُهنَّ  َأْحَياءٌ 

 أِلََحدٍ  لَْيسَ  اَللَّوِ  ِلَوْجوِ  َعِتيقٌ  َفِهيَ  حِبُب َْلى لَْيَستْ  وَ  َوَلدٌ  ذَلَا لَْيسَ  ِمن ُْهنَّ  َكانَ  َمنْ  َأنَّ  َحَدثٌ 
 َحظيوِ  ِمنْ  ِىيَ  وَ  َوَلِدَىا َعَلى فَ ُتْمَسكُ  ُحب َْلى ِىيَ  وَ  َوَلدٌ  ذَلَا ِمن ُْهنَّ  َكانَ  َمنْ  وَ  َسِبيلٌ  َعَلْيِهنَّ 

َها أِلََحدٍ  لَْيسَ  َعِتيقٌ  َفِهيَ  َحيَّةٌ  ِىيَ  وَ  َوَلُدَىا َماتَ  فَِإنْ   َماِلوِ  يف  َعِلي   ِبوِ  َقَضى َما َىَذا َسِبيلٌ  َعَلي ْ
 قَ ْيسٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  وَ  ُصوَحانَ  ْبنُ  َصْعَصَعةُ  وَ  أَبْ َرَىةَ  ْبنُ  ِِشْرِ  أَبُو َشِهدَ . َمْسِكنَ  َقِدمَ  يَ ْومَ  ِمنْ  اَْلَغدَ 

 َسَنةَ  َاأْلُوىَل  ُُجَاَدى ِمنْ  َخَلْونَ  لَِعْشرٍ "  بَِيِدهِ  طَاِلبٍ  َأيب  ْبنُ  َعِلي   َكَتبَ  وَ  اذَْلَيَّاجِ  َأيب  ْبنُ  َىيَّاجُ  وَ 
 « . َبالَِبُتَ  وَ  َسْبعٍ 



هبذه الكاظم وىذه الرواية ادلروية عن اإلمام الكاظم عليو السالم تدل على احتفاظ اإلمام 
وسنشَت إىل بعض ادلوقوفات اليت  وأهنا وصلت إليو يًدا بيد من آبائو عليهم السالم ،الوصية 

 عرفت باسم صدقة الكاظم فيما بعد.

 وقد أشارت الرواية إىل عدة أمور تدل على الوقف:

َلةٌ  َواِجَبةٌ  َصَدَقةٌ  َىِذهِ عليو السالم :  قول أمَت ادلؤمنُت منها  ُكلي  يف  يُ ن َْفقُ  َمييتاً  أَوْ  أَنَا َحيّاً  بَ ت ْ
 وَ  اَْلُمطَِّلبِ  َبٍِت  وَ  َىاِشمٍ  َبٍِت  ِمنْ  اَلرَِّحمِ  َذِوي وَ  َوْجِهوِ  وَ  اَللَّوِ  َسِبيلِ  يف  اَللَّوِ  َوْجوُ  هِبَا اُبْ ُتِغيَ  نَ َفَقةٍ 

 َحْيثُ  يُ ْنِفُقوُ  وَ  بِاْلَمْعُروفِ  ِمْنوُ  يَْأُكلُ  َعِلي   ْبنُ  َاحلََْسنُ  َذِلكَ  َعَلى يَ ُقومُ  أَنَّوُ  وَ  اَْلَبِعيدِ  وَ  اَْلَقرِيبِ 
ْينَ  بِوِ  فَ يَ ْقِضيَ  اَْلَمالِ  ِمنَ  َنِصيباً  يَِبيعَ  َأنْ  أَرَادَ  فَِإنْ  ِفيوِ  َعَلْيوِ  َحرَجَ  الَ  حُمَلَّلٍ  ِحل   يف  اَللَّوُ  يُرِيدُ   اَلدَّ

 .اَْلِمْلكِ  ِشرَاءَ  َجَعَلوُ  َشاءَ  ِإنْ  وَ  ِفيوِ  َعَلْيوِ  َحرَجَ  الَ  َشاءَ  ِإنْ  فَ ْليَ ْفَعلْ 

أهنا بتلة أي أن ىذه األموال قطعت عنو وانفصلت وخرجت  فهو ىنا عليو السالم يشَت إىل
وورد البتل يف رواية أخرى عن أيب عبد اهلل عليو السالم :  عن أموالو وىذا ىو الوقف بعينو.

ليس يتبع الرجل بعد موتو من األجر إال بالث خصال : صدقة أجراىا يف حياتو فهي جتري 
ىدى يعمل هبا بعد موتو ، أو ولد صاحل يدعو ة بعد موتو ، وصدقة مبتولة ال تورث ، أو سن

 . فهي ال تُورَّث أو تُوَرث وىو تعبَت آخر عن الوقف. ٕٔلو 

 . وإبقاءاَلثََّمَرةَ  يُ ْنِفقَ  وَ  ُأُصولِوِ  َعَلى اَْلَمالَ  يَ ت ُْركَ  َأنْ  إِلَْيوِ  ََيَْعُلوُ  اَلَِّذي َعَلى َشَرطَ  أَنَّوُ : ومنها
لك أطلق ول وتسبيل الثمرة ىو الوقف بعينو ، لكن ألن أغلب الوقوفات صدقات لذاألص

 .ٖٔعلى الوقف أنو صدقة ، والصدقة مبنية على القربة ولكن ليس كل وقف صدقة 

 : أن ىذا ادلال يصرف يف أمرين كما أنو أشار يف ىذا ادلقطع من الوصية

 .َوْجِهوِ  وَ  اَللَّوِ  َسِبيلِ  يف  اَللَّوِ  َوْجوُ  هِبَا اُبْ ُتِغيَ  نَ َفَقةٍ  ُكلي  يف  يُ ن َْفقُ :   األول
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 .اَْلَبِعيدِ  وَ  اَْلَقرِيبِ  وَ  اَْلُمطَِّلبِ  َبٍِت  وَ  َىاِشمٍ  َبٍِت  ِمنْ  اَلرَِّحمِ  َذِوييف  : الثاني

طبقة بعد طبقة والزىراء عليهما السالم الذي ذكره اإلمام ة يف األعقاب ومن بقاء الصدق
وكذلك من رواية وصية اإلمام الكاظم عليو السالم : ىذا ما تصدق بو  ٗٔالوقف  يستفاد

موسى بن جعفر تصدق بأرضو يف مكان كذا وكذا ..على ولد صلبو من الرجال والنساء 
   ٘ٔالً مبتوتة ال رجعة فيهابت اً ..صدقة حبًسا بت

 وىي كالتايل:،  وأشار إىل أماكن ىذه الصدقات

 كيلو مًتًا غرب ادلدينة ادلنورة.  ٕٓٓ. وتقع ينبع على بعد َحْوذَلَا َما وَ ( يَ ْنُبعَ )منطقة  َمال-ٔ

 وهبا كثَتة قرى فيو وخيرب تيماء بُت وىو وادلدينة الشام بُت واد وىو. اَْلُقَرى َواِديمال  -ٕ
وقد عرّب عنو اإلمام مبال بٍت فاطمة ولعلو كان من صدقات الزىراء عليها  .القرى وادي مسي

 بوصية من الزىراء عليها السالم.م اليت انتقلت إليو السال

: ودعان عُت للفَتوزآبادي جاء يف القاموسمل أىتد إىل حتديدىا لكن  . َدَعةَ منطقة مال -ٖ
 النخل ادلتفرق.:  -كغراب  -والدعاع  قرب ينبع.

 .، وادي يف ادلدينة ادلنورة  أَُذيْ َنةَ منطقة مال -ٗ

َرْينمنطقة مال  -٘ ، وىي من قرى وادي الفرع يف منطقة ادلدينة ادلنورة وتبعد عنها قرابة  اَْلُفَقي ْ
 كيلو مًتًا.  ٓٗٔ

مث إنو عليو السالم أشار إىل إمكانية التصرف لإلمام احلسن عليو السالم يف النفقة يف وجو 
لو )شراء منها وَيعٙٔاهلل وبيع ما شاء من ىذه الصدقات لقضاء الدين بل لو أن يبيع قسًما 

 حُمَلَّلٍ  ِحل   يف  اَللَّوُ  يُرِيدُ  َحْيثُ  يُ ْنِفُقوُ " ادللك( وشراء ادللك أي مثل ادللك اخلاص حيث قال :
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ْينَ  ِبوِ  فَ يَ ْقِضيَ  اَْلَمالِ  ِمنَ  َنِصيباً  يَِبيعَ  َأنْ  أَرَادَ  فَِإنْ  ِفيوِ  َعَلْيوِ  َحرَجَ  الَ   َحرَجَ  الَ  َشاءَ  ِإنْ  فَ ْليَ ْفَعلْ  اَلدَّ
 يعود ال أن صطلح ادل الوقف يف بالتأبيد ادلقصودو  ." اَْلِمْلكِ  ِشرَاءَ  َجَعَلوُ  َشاءَ  ِإنْ  وَ  ِفيوِ  َعَلْيوِ 
 الوقف يكون فقد الوقف كيفية التأبيد من ادلراد وليس إىل الواقف فيكون سكٌت ادلال

وىذا يعٍت أن اإلمام احلسن . كما ىو واضح من ىذه الرواية بيعو جواز يذكر وقد مستمرًا
عليو كان لو كامل التصرف يف ىذه الصدقات فهو ينفق منها يف سبيل اهلل تعاىل ، على 

 الفقراء وادلعوزين واحملتاجُت ومن منع عنهم الفيء والزكاة دمن وقف معارًضا لسلطة معاوية. 

ودما ينبغي اإلشارة إليو والتنبيو عليو أن ىذه الوصية من أمَت ادلؤمنُت عليو السالم مل يرد فيها 
فهي شيء آخر غَت ذكر لشيء من احلوائط السبعة اليت أوصت هبا فاطمة الزىراء إليو 

وال داعي لذكرىا ىنا يف وصيتو لوجود الوصية من ، الصدقات اليت أوصى هبا عليها السالم 
 بشهادة ادلقداد بن األسود والزبَت بن العوام. ، اء عليها السالم لو وللحسنُت بعده الزىر 

 أموال بيت مال المسلمين . -3

حدبت اذلدنة أو الصلح مع معاوية مل  من احملتمل أن اإلمام احلسن عليو السالم بعد أن
عٍت تسليم ىذه أموال بيت ادلال دلعاوية ألنو اخلليفة الشرعي واذلدنة والصلح ال ي يسلم

خضمة اإلبل نبتة الربيع ، كما أنو مل يرد  الذي كان دمن خيضمون مال اهلل األموال للطليق
  شيء من الصلح هبذا بل على العكس من ذلك كما سنرى يف النقطة التالية.

  أموال بالد فارس ) فسا ودارا بجرد(. -4

م أىلها سلّ يُ ومها منطقتان فتحتا عنوة يف بالد إيران فهما من البلدان اخلراجية العامرة اليت 
مقدارًا من ادلال لبيت ادلال مقابل إبقائهم على عمارهتا ، ويصرف ىذا ادلال يف مصاحل 

 ادلسلمُت ، وقد اشًتط اإلمام احلسن عليو السالم أن يقبض خراج ىاتُت ادلنطقتُت . 

 القربى. خمس ذوي -5



من اخلمس فهو مصداق ذوي  ام احلسن عليو السالم نصيبمن ادلفًتض أن يكون لإلم
 .}ٚٔفأن هلل َخسو وللرسول ولذوي القرىب .. {  القرىب الوارد يف اْلية الشريفة 

جرى يف اخلمس على ما جرى عليو أبو بكر وعمر ومل خيرجو عن لكن أمَت ادلؤمنُت عليو 
جادة اإلحنراف واخلطأ إىل الطريق الصحيح وىو أن من ضمن مستحقي اخلمس ىم أىل 

 البيت عليهم السالم.

على ما قسمو أبو ج أليب يوسف عن ابن عباس أن علًيا قسم اخلمس وجاء يف كتاب اخلرا 
ما كان رأي علي يف  أبو جعفر الباقر عليو السالماإلمام . وسئل ٛٔبكر وعمر وعثمان

ولكنو كره أن خيالف أبا بكر كان رأيو فيو رأي أىل بيتو "  :عليو السالم ؟ قال اخلمس
. وعن حممد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر حممد بن علي عليو السالم فقلت : ٜٔوعمر

علي بن أيب طالب عليو السالم حيث ويل من أمر الناس ما ويل كيف صنع يف سهم ذي 
ن ما تقولون ؟ القرىب ؟ قال : " سلك بو سبيل أيب بكر وعمر " قلت : " كيف وأنتم تقولو 

" فقال عيو السالم " ما كان أىلو يصدرون إال عن رأيو عليو السالم " قلت : " فما منعو ؟ 
نعم كان يريد إصالح ما  .ٕٓ"  قال : " كره واهلل أن يدعى عليو خالف أيب بكر وعمر " 

عملو من كان قبلو فقال : قد عملت الوالة قبلي أعمااًل خالفوا فيها رسول اهلل صلى اهلل 
تعمدين خلالفو ، ناقضُت لعهده ، ولو محلت الناس على تركها ، وحولتها إىل عليو وآلو م

وإىل ما كانت يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو لتفرق عٍت جندي ..أرأيتم لو ضعها امو 
أمرت مبقام إبراىيم عليو السالم فرددتو إىل ادلوضع الذي وضعو فيو رسول اهلل صلى اهلل عليو 

الرسول كما أنزل اهلل عز وجل وأنفذت َخس  :كر أمورًا كثَتة إىل أن قالوآلو .. وذ 
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يو أمَت ادلؤمنُت عليو إذن فاإلمام احلسن عليو السالم جرى على ما جرى عل  .ٕٔوفرضو
 السالم.

 سبر االحتماالت

من البعيد أن يكون معاوية قد وىف لإلمام احلسن عليو السالم بأموال فارس ألنو من أىل 
كما زوي عن أىل البيت عليهم السالم  الغدر واخليانة ، كما أن استالم َخس ذوي القرىب 

فيبقى لدينا احتمال أن تكون ادلصادر ادلالية عند اإلمام ىي : احلوائط السبعة قلنا ، 
 وصدقات أمَت ادلؤمنُت وبقايا أموال بيت ادلال.

يزانية دولة مًتامية األطراف كما ىو احلال يف مب قليلة ولكنها لن تفي تاألموال ليسوىذه 
 زمنو عليو السالم .

وقد منع معاوية أصنافًا دمن اعًتض عليو وقًت عليهم ، واإلمام يرى من واجبو إغابة ىذه 
الفئات واجلماعات ، فما كان يغذقو اإلمام على ىذه الفئات ىو حق كان ينبغي أن تصرفو 

إال لو كانت منصفة دلا عليهم الدولة اإلسالمية لكنها كانت جائرة ظادلة بقيادة طليق ، و 
جاع فقَت ، ولو كانت الدولة منصفة فلماذا يأت الفقراء واحملتاجون إىل اإلمام احلسن عليو 

كما روى ابن طلحة الشافعي قال إن رجاًل جاء إليو وسألو حاجة السالم فيطلبون منو !!  
يا ىذا حق سؤالك إياي يعظم لدي ، ومعرفيت مبا َيب لك تكرب "فقال لو عليو السالم : 

ا يف علي ، ويدي تعجز عن نيلك مبا أنت أىلو ، والكثَت يف ذات اهلل عز وجل قليل ، وم
واالىتمام دلا أتكلفو حتفال مٍت ادليسور ورفعت عٍت مؤنة اال وفاء بشكرك ، فإن قبلتملكي 

ع قامت برعاية الفقراء ولكن يبقى أفراد يف اجملتم ولو افًتضنا أن الدولةٕٕمن واجبك فعلت " 
مسع  كما روى الطربي أن احلسن بن علي   ولكن ىم أصحاب حاجات ملحة فقراء واليس
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، ولكننا نقف على  ٖٕيسأل ربو أن يرزقو عشرة آالف فانصرف .. فبعث هبا إليو رجاًل 
قصص ومرويات كثَتة ظاىرىا أن الفقر قد متكن من فئات اجملتمع يف ظل حكم معاوية 

 .!! ٕٗ، فما معٌت أن اإلمام يفرق مالو بالث مرات حىت أنو يعطي نعاًل وديسك نعالً  اجلائر
ومل يذكر التاريخ أن الدولة كانت فقَتة بل على العكس من ذلك ، إذن فاحلرمان الذي وقع 
على فئات دون فئات كان بسبب عدم الوقوف إىل جانب السلطة اجلائرة ، وال يعٍت ىذا أن 
اإلمام عليو السالم كان يعطي الفئات اليت كانت تقف إىل جانبو فقط ، كال فإن احلرمان 

عة رمبا مل تكن واقفة إىل صف اإلمام لكن اإلمام يرى من واجبو إمدادىا متنو عّم فئات 
صفة الكرم عند اإلمام احلسن دون غَته من  ظهرأقد بوسائل العيش الكرمي . وىذا ما لعلو 

األئمة عليهم السالم وإال فإن األئمة كلهم كرماء ولكن الظرف ادلعيشي الذي عاشو 
يف العطاء أبرز ىذه الصفة عند اإلمام دون غَتىا  ادلسلمون حتت ظل ىذا احلكم اجلائر

ورمبا حاول بعض أن يظهر أن ما كان  وعنده دون غَته من األئمة الطاىرين عليهم السالم .
ند معاوية ولكن التلفيق والدس ال يكاد خيفى على غَت احلصيف َيود بو اإلمام ىو من ع

فكيف مبن قّلب احلديث وأعمل فيو عقلو فقد جاء يف الصواعق احملرقة أن عطاء احلسن كل 
وكذا ما  ٕ٘سنة مائة ألف فحبسها عنو معاوية يف بعض السنُت فحصل لو إضاقة شديدة !!

فهل كان اإلمام ٕٙجاء يف ذخائر العقىب من أن معاوية أجاز اإلمام بأربعمائة ألف ألف 
حمتاًجا إىل عطاء معاوية ؟ ودلاذا دينع معاوية العطاء عن اإلمام ؟ وإذا كان منعو عن اإلمام 

واهلل   فمنعو عن غَته أحرى وأوىل ، فإذا مل يكن لإلمام حرمة فغَته أوىل بأن يسقطوا حرمتو.
 العامل حبقائق األمور. وصلى اهلل على حممد وآلو الطاىرين.
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