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: 
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على  ريىخ ريل ىمج ني عىني  مىد      

ئهم ني عني من اواللعن الدائم عل  نيعد ،املنتجبنيوعل  آلمج الطيبني الطاهرين 
 األولني واآلريرين إىل قيام يوم الدين

وبعد: فهذه رسالة خمتصىرة   بيىاح م ىم ا مىا   ا،ديىة،  تعىر  فيهىا        
ملعن  ا،دية لغة، و ذكر نيقوال الف هاء   م مها، و ىذكر األللىة على   لى  مى       

 ا، فن ول:مناقشتها، وخنلص إىل احل م املختار فيه

اريتلفت نيقوال الف هاء من األصحاب   ثبوت ا ما   ا،دية، وهىو نيمىر   
مل تسىت ر عليىىمج آراء الف هىاء إه   هىىذه األواريىر، ميىى  كا ىت إىل وقىىت قريىى      
مسرما للصراع بني  اٍف ومثبت، بعدما كاح معظم املت دمني جيمعوح على  عىدم   

قىوال الف هىاء، إىل نيح وصى     ا ما فيها إه مىن  ىدر، كمىا سىنذكره عنىد  كىر ني      
إىل ال ىىول  –فيمىىا  علىىم  –األمىىر إىل الف هىىاء املعاصىىرين ميىى   هىى  معظمهىىم   

 با ما فيها.

وحنىىن بدايىىة سىىنعريف ا،ديىىة لغىىة و ىىذكر الفىىرب بينهىىا وبىىني ا،بىىة  ليت ىى     
موضوع البح  وبعض احليثيات املأريو ة فيىمج والىي يسىتفال منهىا   بيىاح مىد        

والذي سوف تت   مدوله من  – موضوع ا ما بش   عاما دراج ا،دية   
، ثم  تطرب ألقوال الف هاء   املسألة قدميًا ومىديثًا فنىذكر  لىة     – ريالل البح 

 من نيقوا،م، ثم  ذكر م ت   األص  العملي   املسألة.  

ومن ثم سنتعر  لألللة العامة الي سي ت لوجوب نيص  ا مىا مىن آيىة    
مىىا ا  لىىي  كىىرت وجىىوب ا مىىا  لنىىر  فسىىرتها نيو ا ا مىىا والروايىىات الىىي

األللة ؟ فه  ت ت ي ا ما بالىدائرة الوسىيعة والىي تشىم  متى  مثى        ت ت ي 
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ا،ديىىة واملىىخاو وحنوهمىىا، نيم بالىىدائرة ال ىىي ة الىىي نيثبتهىىا املت ىىدموح؟ وبىىذل   

 نيمىرًا ريخهمىا، لي ىوح نيصىالً     ت ت ىي  خيرج    البح  عن موضوع ا ما، نيم
 يرج  إليها   فر  الش .  عامًة وقاعدًة فوقا يًا

إح  -ثم  تعر  بعىد  لى  لألللىة ا اصىة الىي تتعىر   صىو  ا،ديىة         
 لنر  ه  ت ت ىي مىا خيىالل العمىوم الفوقىا ي نيو ني هىا مواف ىة لىمج؟ ثىم          -وجدت 

لمج، فأقول: خنلص إىل  تيجة البح  بعد فذل ة

 معن  ا،دية لغة:

نَيْهَدْيُت لمج : ما نَيْتَحْفَت بمج، ي ال: واَ،ِديَُّة :(1)قال ابن منظور   لساح العرب
 .وِإليمج

 ،ا،ديىة: مىا نيهىديت إىل  ي مىولة مىن بىر       :(2)كتاب العىني وقال ا لي    
هىىداء: نيح تهىىدي إىل واإل ،وجيمىى : هىىدايا، ولغىىة نيهىى  املدينىىة: هىىداو ، بىىالواو  

: مىا نيهىديت إىل   - يث   وخيفل - وا،دي وا،ديي ،نيو هجاء شعرًا مدحيًا إ ساح
 .تهديمج من مال نيو متاع فهو هدي يءوك  ش ،م ة

قىىد ي ىىال لألسىىخ: ا،ىىدي، قىىال    :(3)ريريىى  احلىىدي وقىىال ابىىن سىىالم    
 :  مجاملتلما يذكر طرفة وم ت  عمرو بن هند إياه بعد نيح كاح سجن

 ضربوا صميم قذالمج مبهنِد                    همكطريفة بن العبد كاح هديي

 قىال  ،أل ها كاألسىخة عنىد جوجهىا    ،يت هديا ،ذا املعن مِّاملرنية إمنا ُسونيظن 
 عنرتة:  

 كرج  الوشم   كل ا،ديِّ                   نيه يا لار عبلة بالطويِّ

                                                           

.313/ 11: لساح العرب (1)
.37 – 33 /4: كتاب العني (2)
.177 – 173 /2: ريري  احلدي  (3)
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 (فعي ) يُّأل ها تهد  إىل جوجها، فهي هد يت هديًامِّ ن نيح ي وح ُسوقد مي
ل منمج: هديت املرنية إىل جوجهىا  ي ا ،يريد مهدية ي، ف ال: هد(مفعول)  موض  

 قال جهخ:  ،نيهديها هداء بغخ نيلل

 فحق ل    صنة هداء  فإح ت ن النساء خمبآت 

، ه ي ىال مىن   شىيء    وليا هذا مىن ا،ديىة    ،مبعن  نيح تهد  إىل جوجها
إه نيهديت باأللل إهداء، ومن املرنية: هديت وقد جعم بعض النىا  نيح   ا،دية 

 : نيهديت واألوىل نيفش    كالمهم ونيكثر.  املرنية لغة نيرير  نيي ًا

وي ىال: نيهىديت    :(1)ترتي  إصىال  املنطىق  وقال ابن الس يت األهواجي   
، يوا،ىد ، إىل بيت اهلل هديًا ييونيهديت ا،د ،ا،دية نيهديها إهداء، فهي مهداة

 [ لىمج  ييمت  يبلغ ا،د]لغتاح، بالتشديد والتخفيل، وقرني بهما  يعا ال راء: 
وهديتىمج الطريىق هدايىة، وهديتىمج      ،ة وهديىة ، والوامدة: هدييى (2) [ لمج يا،د]و

وهديت العرو  إىل جوجها نيهديها هداء، فهىي مهديىة    ي،إىل الدين وللدين هد
إ ا جعلىت ت ىرب عليىمج ب فى       نيهدئىمج إهىداء،   الصى  . وي ىال: نيهىدنيت   يوهد

 إ ا س نت. ،وتس نمج لينام. وي ال: قد هدنيت
الفرب بىني ا،ديىة وا،بىة:     :(3)الفروب اللغويةوقال نيبو هالل العس ري   

و،ىذا ه   ،هىد  إليىمج، ولىيا كىذل  ا،بىة     هىدي إىل املُ نيح ا،دية ما يت ىرب بىمج املُ  
فهى   ]: إ مج يه  لمج وقال تعاىل :إح اهلل يهدي إىل العبد كما ي ال :جيوج نيح ي ال

نيهىد  املىرسو  إىل الىرئيا ووهى  الىرئيا       :وت ىول  ،(4) [لي من لىد   وليىا  
إ ا ت دم ومسيت ا،دية هديىة   يءللمرسو ، ونيص  ا،دية من قول  هد  الش

                                                           

.96: ترتي  إصال  املنطق (1)
 .169الب رة:  (2)
.113 – 111: الفروب اللغوية( 3)
 .1مريم:  (4)
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 أل ها ت دم نيمام احلاجة.  

  من ا،بة، إه ني ها م رو ة مبا يشىعر إعظىام املهىد    ا،دية: وإح كا ت ضربًاو
 إليمج وتوقخه، خبالف ا،بة.  

 :(1)معجىم م ىاييا اللغىة     جكريىا  بىن  نيبو احلسني نيمحد بىن فىار    وقال 
( ا،اء والدال واحلرف املعت : نيصىالح نيمىدهما الت ىدم لارشىال واآلريىر      َي)هد

واألصى  اآلريىر ا،ديىة: مىا نيهىديت مىن لطىل إىل  ي        . إىل نيح قال: بعثة لطل.
ومىن البىاب    ،: الطبىق تهىد  عليىمج    واملهىد  ،إهىداء  يي ال: نيهىديت نيهىد   ،مولة
 . إخل .: العرو  وقد هديت إىل بعلها هداء.يا،د

 يءوقىد جيى   :(2)شر  شافية ابن احلاج   ي لسرتابارضي الدين اهوقال 
: نيي الشىيء ء  فا نيصلمج إح كاح األصى  جامىدا، حنىو نيهىديت     ينيفع  جلع  الش

 .جعلتمج هدية نيو هديًا
يتحص  من هذه األقوال: نيح كال من ا،ديىة وا،بىة هىي إعطىاء مىال       نيقول:

نيو كسىى  نيو  ،إىل آريىىر ابتىىداء نيي مىىن لوح سىىعي مىىن الطىىرف اآلريىىر إىل  لىى    
قصد، ونيح ا،دية من جنا ا،بة، ول نها تتميى  عنهىا ب يىالة ريصوصىية، وهىي      

ف قصد الت رب من املهىدي للمهىد  إليىمج يىا يشىعر بتعظىيم املهىد  إليىمج مىن طىر          
 املهدي، وهذا املعن  اإلضا  ريخ موجول   ا،بة.

وهىىذه ا صوصىىية واملعنىى  ال ائىىد ه لريىى  ،ىىا   امل ىىام، ف ىى  مىىن ا،ديىىة  
وا،بىىة فيهمىىا ريصوصىىيتاح لرييلتىىاح   رديىىد ا ىىدراجهما   موضىىوع ا مىىا،  
وهما: عدم ال صد، وعدم ال س . ف   منهما فائدة ماصلة لا سىاح مىن لوح   

 هذا عن املعن  اللغوي.قصد وكس . 
 

                                                           

.43 – 42/ 9: معجم م اييا اللغة (1)
.73/ 1:شر  شافية ابن احلاج  (2)
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 األقوال   م م مخا ا،دية:

اريتلىىل الف هىىاء   وجىىوب ا مىىا   ا،ديىىة قىىدميًا ومىىديثًا فمىىن قائىى         
بالوجوب وهم نيكثر املتأريرين، وقائ  بعدم الوجوب وهم نيكثىر املت ىدمني، وقىد    
اتفق املت دموح ت ريبًا )عدا ما يظهر من نيبي الصىال  احللى ( على  ال ىول بعىدم      

 وجوب ا ما   ا،دية، ويظهر  ل  من نيمرين:

  ريصىو  الفىىرع الىىذي ت ى  فيىىمج ا،ديىىة    -رديىدهم ملوضىىوع ا مىىا    -1
بأربىا  التجىارات نيو ال راعىات وحنوهىا،      –عالة، وهو الفاض  عن مؤو ة السنة

وهو ي ت ي مصر ا ما   الت سبات وه تندرج فيمج ا،دية بوضو .

ا،ديىىة مىىن املتفىىرلين بهىىذا احل ىىم ميىى   َعىىدُّهم َمىىن نيثبىىت ا مىىا     -2
وصفوه مبا ي ت ي خمالفتمج للرنيي السائد من عدم الوجوب.

 إىل من صري  بعدم وجوب ا ما فيها. –طبعًا  –هذا باإلضافة 

 األمىىر   ينىىدرج نفممىى لىىذل ، تأييىىدًا املت ىىدمني نيقىىوال مىىن  لىىة ولنعىىر 

:األول
وا ما واج    كى  مغىنم، قىال اهلل     :(1)، قال   امل نعةالشيخ املفيد 

إخل  (2) [ واعلموا نيمنا رينمتم من شيء فىأح هلل مخسىمج وللرسىول..   ]ع  وج : 
الشريفة، والغنائم: ك  ما استفيد باحلرب.. إىل نيح قال: وك  ما ف ى  مىن    اآلية

نيربىا  التجىىارات وال راعىات والصىىناعات عىن املؤو ىىة وال فايىة   طىىول السىىنة     
  عل  اهقتصال.

ويا ا فرلت بمج اإلمامية ال ول بىأح   :(3)  اه تصار وقال السيد املرت   

                                                           

.239: امل نعة( 1)
 .41األ فال: ( 2)
.21: اه تصار (3)
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ا ما واج     ي  املغامن وامل اسى  ومىا اسىتخرج مىن املعىالح والغىو        
وال نىوج ومىىا ف ى  مىىن نيربىا  التجىىارات وال راعىات والصىىناعات بعىد املؤو ىىة      

 وال فاية   طول السنة عل  اهقتصال. 

وفاض  نيربا  التجىارات وال راعىات    :(1)املراسم العلوية   وقال سالر 
 والصناعات عن املؤو ة وكفاية طول عاممج إ ا اقتصد.  

وقىد قيى : ا مىا       :(2)و    احمل ق احللي   املعتى  عىن ابىن نيبىي ع يى      
األموال كلها مت  عل  ا ياط والنجار وريلة الدار والبستاح والصىا     كسى    

 يده  ألح  ل  إفالة اهلل ورينيمة. 

ونيربا  التجارات وامل اسى  وفيمىا يف ى      :(3)  املبسوط وقال الشيخ 
من الغالت عن قىوت السىنة لىمج ولعيالىمج.. إىل نيح قىال: والغىالت واألربىا  جيى          
فيها ا ما بعىد إريىراج مىق السىلطاح ومؤو ىة الرجى  ومؤو ىة عيالىمج ب ىدر مىا           

 حيتاج إليمج عل  اهقتصال. 

جي  ا ما    ي  املستفال من نيربا  التجارات  :(4)  ا الف وقال 
 والغالت والثمار عل  اريتالف نيجناسها. 

عىن   جيى  ا مىا نيي ىًا   الفاضى      :(1)  الغنية وقال السيد ابن جهرة 
مؤو ة احلول عل  اهقتصال من ك  مستفال بتجىارة نيو جراعىة نيو صىناعة نيو ريىخ     

  ل  من وجوه اهستفالة، نيي وجمج كاح. 

                                                           

.136املراسم:  (1)
.923/ 2 املعت : (2)
.237 ،239/ 1: املبسوط (3)
.117: ا الف، كتاب ال كاة (4)
.103 :الغنية (1)
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و  ك  ما يف ى  عىن مؤو ىة     :(1)  إشارة السبق وقال نيبو اجملد احلل  
السىىنة مىىن كىى  مسىىتفال بسىىائر ضىىروب اهسىىتفالات مىىن  ىىارة نيو صىىناعة نيو        

 ريخهما. 
والفاضى  مىن الغىالت عىن قىوت السىنة        :(2)  الوسيلة وقال ابن مح ة 

بعد إريراج ال كاة منها.. وفاضى  امل اسى  عمىا حيتىاج إليىمج لنف ىة سىنتمج ونيربىا          
 التجارات. 

الراب : نيربا  التجارات والصنائ  وال راعات  :(3)  املعت  وقال احمل ق 
 مىا  على   املؤو ىة  بعىد  ا مىا  هىا في األصحاب: من كثخ قال اهكتسابات، و ي 

 يأتي.  
 ي  ما يغنممج اإل ساح من نيربا  التجىارات   :(4)  النهاية وقال العالمة 

 وال راعات وريخ  ل . 
باهتفاب ونيح املخالل هو نيبو الصال  ف ى  ميى     وصر  ابن إلريا 

وقال بعض نيصحابنا: إح املخاو وا،دية وا،بة فيىمج ا مىا،  كىر  لى       :(1)قال
نيبو الصال  احلل    كتاب ال ا  الذي صىنيفمج، ومل يىذكره نيمىد مىن نيصىحابنا      
إه املشار إليمج، ولو كاح صحيحًا َلُنِ    ْ َ  نيمثالىمج متىواترًا، واألصى  بىراءة الذمىة      

وه يسىىأل م ]ونيي ىىًا قولىىمج تعىىاىل:  فىىال  شىىغلها و علىىق عليهىىا شىىييًا إه بىىدلي ،    
 . [نيموال م

 وح موضىىوع ا مىىا هىىو الت سىىبات الىىي  ونيمىىا مىىن صىىر  بىىذل ، نيي: كىى  

                                                           

.114إشارة السبق: ( 1)
.133الوسيلة: ( 2)
.923، 2املعت : ج( 3)
.443/ 1: النهاية( 4)
.469 -461 /1: السرائر( 1)



05 |  
: إمنىا   (1)ه تشم  ا،بة وا،دية وحنوها، فمنهم العالمة   التحرير، مي  قال 

جي  ا ما   هذا النوع من فواض  نيربا  التجارات وال راعات وه جيى     
املىىخاو وه ا،بىىة وه ا،ديىىة ريالفىىًا ألبىىي الصىىال ، وه فىىرب بىىني  يىى  ني ىىواع   
اهكتسىىابات، فلىىو ريىىر  ريرسىىًا فىى الت قيمتىىمج ل يىىالة منائىىمج وجىى  ا مىىا        

  يالة فيمج مل جي . ال يالة، ولو جالت ال يمة ِلَتَغيير السعر ه ل
نيي ا   املنته  بأ مج قىول علمائنىا ني ى ، ميى  قىال: نيربىا         وقد صري  

التجارات وال راعىات والصىنائ  و يى  ني ىواع اهكتسىابات وفواضى  األقىوات        
من الغالت وال راعات من مؤو ة السنة عل  اهقتصال جي  فيهىا ا مىا، وهىو    

 .(2)كافة قول علمائنا ني  ، وقد ريالل فيمج اجلمهور
  الىىدرو  ميىى  بىىيين املخىىالفني   بعىىض    وهىىو ظىىاهر الشىىهيد األول  

: الثا ي:  يى  امل اسى  مىن    (3)املوارل يا ينبمج عل  نيح الباقي هو املشهور، ف ال
 ىىارة وصىىناعة وجراعىىة وريىىر  بعىىد مؤو ىىة السىىنة لىىمج ولعيالىىمج الىىواج  النف ىىة    

و ىة، ولىو نيسىرف مسى      وال ىيل وشىبهمج، ولىو عىال مسىتح  النف ىة اعتى  مؤ       
 عليمج، ولو قرت مس  لمج.

ورريىىص ابىىن اجلنيىىد   تىىرا مخىىا امل اسىى ، ونيضىىاف احللىى  املىىخاو     
وا،بة وا،دية والصىدقة، ومنعىمج ابىن إلريىا وهىو ظىاهر ابىن اجلنيىد، ونيضىاف          

 الشيخ العس  اجلبلي واملن، ونيضاف الفاضالح الصمغ وشبهمج. 
نيح املا   هو ابن إلريا ف ى ، بى     ونيما قولمج: )ومنعمج ابن إلريا( فال يعين

 يعين نيح املصر  باملن  هو ابن إلريا، وقد ت دمت عبارتمج، فالمظ.
 – مىا عىدا احللى     – هذه بعىض نيقىوال املت ىدمني وقىد ظهىر منهىا نيح اجلميى        

                                                           

. 94: ررير األم ام( 1)
.133/ 7: منته  املطل ( 2)
.216/ 1: الدرو  الشرعية( 3)
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 . هبوا إىل استثناء ا،دية من ا ما
 ونيمىا املتىىأريروح ف ىىد اريتلفىت نيقىىوا،م بىىني مؤيىد ل ىىول مشىىهور ال ىىدماء     

ختصيص ا مىا مبىا عىدا ا،ديىة وحنوهىا، ومعمىم ا مىا ملطلىق الفائىدة متى            
 ا،بة وا،دية واملخاو، وبني من جع   ل  نيموط استحبابًا نيو وجوبًا.

: السىاب : مىا يف ى  عىن مؤو ىة      (1)فيهىا  ف د قىال السىيد صىام  العىروة     
مىن الصىناعات    سنتمج ومؤو ة عيالىمج مىن نيربىا  التجىارات ومىن سىائر الت سىبات       

وال راعىىىات واإلجىىىارات متىىى  ا ياطىىىة وال تابىىىة والتجىىىارة والصىىىيد وميىىىاجة 
املبامات ونيجرة العبالات.. إىل نيح قال: ب  األموط ثبوتمج   مطلىق الفائىدة وإح   
مل رص  باهكتساب كا،بة وا،دية واجلائ ة واملىال املوصى  بىمج وحنوهىا، بى  ه      

 خيلو عن قوة. 
: (2) العروة صام  قول عل  معل ًا املستمس     احل يم السيد وقال

)ب  األموط.. إخل( بعد كالم لمج ما  صمج: وكيل كاح فم ت   النصىو  عمىوم   
احل م ل   فائدة وإح مل ت ن عن قصد واريتيار ف ال عما كاح كذل ، ومينيىذ  

ف ىىال عىىن  –كمىىا  سىى  إىل املشىىهور  –ي ىىعل ال ىىول باعتبىىار صىىدب الت سىى  
ال ىىول باعتبىىار اختىىا ه مهنىىة، كمىىا عىىن اجلمىىال   ماشىىيتمج علىى  اللمعىىتني، كيىىل 
وهجممج عدم ا مىا   الثمىار ومنىاء احليىواح كىاللص والصىوف والسىخال وريىخ         

  ل ، وسيجيء التصري  بوجوب ا ما فيمج.

، ف ىد منى  كى     (3) وح عل  العروة   املوض  املت ىدم منهىا  ونيما األعالم املعّل
مىىن املىىخجا النىىائيين والشىىيخ آل ياسىىني والسىىيد ال وجىىرلي والسىىيد الشىىخاجي     

هم( من ال وة   قول املصنل )ه خيلو عىن قىوة( يىا    ست نيسراروبعض آرير )قد

                                                           

.231 /4: الطبعة احملشاة من العروة الوث  ( 1)
.122 /6: مستمس  العروة الوث   (2)
.239 ،4/231: الطبعة احملشاة من العروة الوث  ( 3)
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يعىىين عىىدم وجىىوب ا مىىا فيهىىا، ول ىىن امتىىاط بع ىىهم وجوبىىًا   ختميسىىها      

 كالثالثة األول.
 ن ا،دية ،ا ريطر.وبعض قيد ا ما خبصو  ما كاح م

ومن هذا العر  يتبني نيح معظم املت دمني  هبوا إىل عىدم وجىوب ا مىا    
  ا،دية إه النالر منهم. ونيما املتأريروح ف د ضعل هذا ال ول عنىدهم بىذهاب   
جمموعة من األعالم للوجوب فيها فتو  نيو امتياطًا، وإح ب ىي هنىاا قائى  مىنهم     

 .(1)بعدم الوجوب

 امل ام:اهمتماهت   

ومىىن العىىر  املت ىىدم ألقىىوال الف هىىاء يظهىىر نيح اهمتمىىاهت نيو األقىىوال    
 امل ام نيربعة:

نيح ي وح التشري  من نيول األمر خمتصًا مبىا يؤريىذ مىن ال فىار مىال احلىرب،        .1
فال يشم  نيربا  امل اسى  ف ىاًل عىن ا،ديىة وحنوهىا واملىخاو، ومل يىذه         

قول للجمهور.إليمج نيمد من علمائنا فيما  علم، ب  هو 
نيح يعم نيربا  امل اس  ف ى ، نيي: مىا نُيريىذ عىن طريىق الت سى  وباهريتيىار         .2

وال صىىد، فىىال يشىىم  مثىى  ا،ديىىة وحنوهىىا واملىىخاو، وهىىو قىىول مشىىهور         
املت دمني من علمائنا.

نيح يعىىم مىىا نيريىىذ بغىىخ الت سىى  ول ىىن باهريتيىىار وال صىىد، فيشىىم  ا،ديىىة     .3
أريرين.وحنوها، وهو قول جمموعة كبخة من املت

نيح يشم  نيي ًا مىا مل ي ىن لىمج قصىد نيو اريتيىار   نيريىذه بى  يىدري    مل ىمج           .4
قهىىرًا فيشىىم  املىىخاو، وهىىو قىىول بعىىض املت ىىدمني كىىأبي الصىىال  احللىى ،     

و ه  لمج بعض املتأريرين.

                                                           

 .4هامش ، 231 :املصدر السابق (1)
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 م ت   األص  العملي:

األص  العملي، فإ مج ملا كاح ا ما ضريبة مالية بنسبة معينة  ونيما ما ي ت يمج
ت وح عل  صام  املال توض       خمصو  وهم املصارف لىمج، لىذا فيىدور    
نيمر متعل مج بني األق  واألكثر، وال در املتي ن الذي عليىمج إ ىاع األصىحاب مىن     

رب، املت ىىىدمني واملتىىىأريرين هىىىو الغنيمىىىة بىىىاملعن  األريىىىص نيي رينىىىائم لار احلىىى   
وامل اس  الي ي ىوح فيهىا قصىدل للت سى ، باإلضىافة إىل بىاقي مىوارل ا مىا         
السىىبعة مىىن ال نىى  والغىىو  واملعىىدح.. إخل، ويشىى     ولىىمج لغىىخه مىىن سىىائر  
اهستفالات يا ليا فيمج قصد الت س  وحنوه مىن مطلىق الفائىدة، فىاملفرو  نيح     

ية نيي ًا لشمول مدي  الرفى    ري فيمج ال اءة الع لية للش    ال ائد، ب  والن ل
 وريخه من نيللتها لمج.

فلىو كنىىا حنىن واألصىىول العمليىىة   فىر  عىىدم  هىىو  لليى  علىى   ىىول     
 ا ما للهدية فاجلاري فيها ال اءة، فال جي  ا ما فيها. 

: (1)وهذا ما  كره ابن إلريا   العبارة املت دمة الي   لناها عنمج، مي  قال
خاو وا،ديىىة وا،بىىة فيىىمج ا مىىا،  كىىر  لىى  نيبىىو وقىىال بعىىض نيصىىحابنا: إح املىى

الصال  احلل    كتاب ال ا  الىذي صىنفمج، ومل يىذكره نيمىد مىن نيصىحابنا إه       
املشار إليمج، ولو كاح صحيحًا َلُنِ    ْ َ  نيمثالمج متواترًا، واألصى  بىراءة الذمىة فىال     

  شغلها و علق عليها شييًا إه بدلي . 

 اللفظي   امل ام: ونيما   م ام تأسيا األص 

فن ول: إ مج قد لل عل  وجىوب ا مىا وبيىاح مىورله جمموعىة مىن األللىة،        
واعلمىوا نيمنىا رينمىتم مىن شىيء فىأح هلل       ] نيهمها من ال رآح ال ىريم قولىمج تعىاىل:   

مخسمج وللرسول ولذي ال رب  واليتام  واملساكني وابن السبي  إح كنىتم آمنىتم   

                                                           

.469 - 461/ 1: السرائر( 1)
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الفرقاح يوم الت   اجلمعاح واهلل عل  كى  شىيء   باهلل وما ني  لنا عل  عبد ا يوم 

، وجمموعة من األللة من السنة املطهرة وهىي على  حنىوين: إمىا   م ىام      (1) [قدير
تفسخ اآلية ال رميىة، نيو   م ىام بيىاح ا مىا ه مىن جهىة تفسىخ اآليىة ال رميىة.          

 فلنستعرضها لنر  ما مي ن نيح يستفال منها.

 آية ا ما:

فة، فالبىد نيح  تعىر  ،ىىا على  وجىمج التفصىي  أل هىا عمىىدة       نيمىا اآليىة الشىري   
الدلي    امل ام بعد نيح عرفت نيح جمموعىة مىن األللىة تعرضىت لبيىاح معناهىا مبىا        
يعت  ا ما بهذا املعن  نيو  اا مذكورًا   ال رآح ال ريم يىا يعطىي هىذا الىرنيي     

بالعىىدم  ال ائىى  بوجىىوب ا مىىا قىىوة إقناعيىىة نيكىى    م ابىى  اجلمهىىور ال ائىى      
وكىىذل  للخاصىىة  ل ىىوح ال ىىرآح م طىىوع الصىىدور عنىىد  يىى  الطوائىىل وهىىو    
مصدر التشري  األول عند املسلمني، وه ُيختلل فيمج خبالف باقي األللىة، فالىذي   
يستطي  نيح يدعم رنييمج من ف هاء املذاه  املختلفة بآية مىن ال ىرآح ي ىوح لىمج سىند      

  م ىام   bئمىة مىن نيهى  البيىت     قوي   م بولية قولمج، وهذا ما كىاح ميارسىمج األ  
 احملاجية م  ال وم إلثبات صحة ما  هبوا إليمج   خمتلل اجملاهت.

وكيل كاح ففي اآليىة عىدة   ىاط للبحى  ه يهمنىا منهىا فعىاًل إه بيىاح معنى           
 الغنيمة الوارل فيها، وبعض آرير من البحوو الي تتعلق مبح  ال الم:

 املرال بالغنيمة   اآلية:

اآلراء   املىىرال بلفىىظ الغنيمىىة الىىوارل   اآليىىة الشىىريفة،   قولىىمج     اريتلفىىت 
، ولنتعر  نيوًه ل ول اللغويني   معناه، ثىم إىل قىول  لىة مىن     (رينمتم) تعاىل:

 املفسرين، فن ول:

                                                           

 .41األ فال:  ( 1)
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)واملغنم والغنيم والغنيمة والغنم بال م: : (1)قال الفخوج آبالي   ال امو 
 (. الفيء.. والفوج بالشيء بال مش ة

: واهريِتنىىام. الَفىىْوج بالشىىيء مىىن ريىىخ مشىى ة: )والُغىىْنم: (2)و  لسىىاح العىىرب
 رَيىِنَم الَ ىوم رُيْنمىًا، بال ىم،    : ي ىال  ء، الفىي : والُغنم والَغِنيمة وامَلْغنم ا تهاج الُغنم،
 الرَّْهن ملن َرَهنمج لمج رُيْنممج وعليمج رُيْرممج(.  : و  احلدي 

)الغنم هىو الفىوج بالشىيء مىن ريىخ )  ريىخ   ل(       : (3)وعن ا لي    العني
 مش ة(. 

ومن الب ر والغىنم مرمنىا   ])الَغَنم معروف، قال: : (4)و  مفرلات الراري 
، والُغنم: إصابتمج والظفر بمج، ثم استعم    ك  مظفور بمج من [عليهم شحومهما

 جهة الِعَد  وريخهم(.  
مىىا رينمىىمج املسىىلموح مىىن )والغنيمىىة:  :(1)وقىىال ابىىن قتيبىىة   ريريىى  احلىىدي 

نير  العدو عن مرب ت وح بينهم، فهي ملن رينمها إه ا ما، ونيصى  الغنيمىة   
)لىمج رينمىمج وعليىمج ريرمىمج(،      والغنم   اللغة: الرب  والف  ، ومنمج قيى    الىرهن:  

 نيي: ف لمج للراهن و  صا مج عليمج(.
)قد ت رر فيىمج  كىر الغنيمىة والغىنم     : (9)و  النهاية   ريري  احلدي  واألثر

والغنائم، وهو ما نيصي  من نيموال نيه  احلرب ونيوجل عليىمج املسىلموح با يى     
والركاب.. ومنمج احلدي : )الصوم   الشتاء الغنيمة البارلة(، إمنا مسياه رينيمة ملا 

                                                           

.117/ 4: ال امو  احملي ( 1)
.449-441/ 12: لساح العرب( 2)
.429 /4: كتاب العني( 3)
.911 :مفرلات نيلفاظ ال رآح( 4)
.49/ 1 :ريري  احلدي ( 1)
.360، 376/ 3: النهاية   ريري  احلدي  واألثر( 9)
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 فيمج من األجر والثواب، ومنمج احلدي : الرهن ملن رهنمج، لمج رينممج وعليمج ريرممج(.  

)الغني والنىوح واملىيم نيصى  صىحي  وامىد       :(1)ابن فار    امل اييا وقال
يدل عل  إفالة شيء مل ميل  من قب ، ثم خيتص بىمج مىا نيريىذ مىن مىال املشىركني       

 ب هر وريلبة(.  
الَغِنيمىة مىا نَيوَجىل عليىمج     : )قال اأَلجهري :(2)وقال ال بيدي   تاج العرو 

ء فهو ما نَيفىاء اهلل مىن    ..، ونَيما الَفياملسلموح خبيلهم وركابهم من نَيموال املشركني
نَيمىىوال املشىىركني علىى  املسىىلمني بىىال مىىرب وه إجيىىاف عليىىمج..، وقىىد ت ىىرر         
احلدي   كر الغنيمة وامَلغنم والغنىائم، وهىو مىا نُيصىي  مىن نَيمىوال نيهى  احلىرب         

رَيِنمىىت نَيرْيىىَنم رُينمىىًا ورَينيمىىة،  : ي ىىال. ونَيوَجىىل عليىىمج املسىىلموح ا يىى  والركىىاب 
    َمْغنم، والغنم بال م اهسم، وبىالفت  املصىدر..  : وامَلغامن ائم  عها،والغن

و  احلدي : )الصوم   الشتاء الغنيمة البارلة(  مساه رينيمىة ملىا فيىمج مىن اأَلجىر      
 .  والثواب(

 الفائىدة  هىي  األصى     )الغنيمىة  :(3)وقال الطرحيي )ره(   جمم  البحىرين 
 ريىخ  مىن  كىاح  إح ال فىار،  مىن  نُيريىذ  مىا  نيح على    اعة اصطل  ول ن امل تسبة،

 مىروي  وهىو  اإلماميىة،   هى   وإليمج رينيمة، فهو ال تال م  كاح وإح  ء، فهو قتال
 .وامد مبعن  هما قي ، وقي  كذا b ا،د  نيئمة عن

 بعىد  والبىاقي  ا ما، منها خيرج والغنيمة رياصة، لامام الفيء نيح اعلم ثم
 .م ر ومن للم اتلني املؤح

 مىن  يسىتفال  مىا   يى   نيح و كىروا  ا مىا،  مسىألة  اإلمامية ف هاء عمم وقد
 واملعىىالح، السىىنة، مؤو ىىة عىىن جائىىدا والصىىناعات وال راعىىات التجىىارات نيربىىا 

                                                           

.363/ 4: معجم م اييا اللغة( 1)
.123/ 13: تاج العرو ( 2)
.126/ 9: جمم  البحرين( 3)
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 يعىرف  وه املالى   عنىد  يتميى   وه بىاحلرام  املخىتل   واحلالل والغو ، وال نوج،
 احلىرب،  لار مىن  يغىنم  ومىا  مسىلم،  مىن  اشىرتاها  إ ا الذمي ونير  احلرام، قدر

 .ا ما( منمج خيرج  يعمج

 نيقول:هذه  لة من كلمات نيرباب اللغة، 

 املعا ي املتحصلة من نيقوال اللغويني نيربعة:

ما نيصي  من نيموال نيه  احلرب )ابن األثخ واألجهري(.    -1

ما يصيبمج اإل ساح وينالمج ويظفر بمج من ريىخ مشى ة، نيو الفىوج بالشىيء مىن        -2
واللساح(.ريخ مش ة )العني وال امو  

ما   ريري  احلدي  هبن قتيبة من الىرب  والف ى ، ومىا عىن الراريى         -3
من ني مج استعم    ك  مظفور بمج، ويلحق بمج ما   املنجد مىن قولىمج: فىاج بىمج و الىمج      
بال بدل، وكذا ما   معجم م اييا اللغة من نيح الغنيمة إفالة شيء مل ميل  مىن  

قب .

 تسبة.ما عن الطرحيي من ني ها الفائدة امل  -4

وهذه األقوال كما هو واض  ترتاو  بني املعن  ا ا  مىن ني هىا مىا نيصىي      
بىمج.   من نيموال نيه  احلىرب، وبىني املعنى  العىام مىن ني ىمج اسىتعم    كى  مظفىور         

باإلضافة إىل معاح بينهما من قبي : الفوج بالشيء من ريخ مش ة، فهنا معاح ثالثىة  
 تستفال من نيقوال اللغويني بعد ضم بع ها املتشابمج منها إىل بعض، وهي:

املعن  العام املستفال من مفرلات الراري  وريريى  احلىدي  هبىن قتيبىة،       -1
بمج نيو الرب  والف  . وريخه، وهو استعمالمج   ك  مظفور

املعن  األريص منمج وهو: الفوج والظفر بالشيء مىن ريىخ مشى ة كمىا عىن        -2
العني واللساح وال امو .

ما نيصي  من نيموال نيه  احلرب كما عن ابن األثخ واألجهري. -3



55 |  
نيح ي ىوح   -بوضىو    –ونيما ما عن الطرحيي )ره( من الفائدة امل تسبة فيبعىد  

 ر ني مج يا يستفال من نيقوال ف هاء اإلمامية.معن  لغويًا للفظ، ب  الظاه

  ينا ثالثة معاح حنتاج إىل تأملها.إ ًا لد

نيما املعن  األريخ فإ ىمج يبعىد نيي ىًا نيح ي ىوح تفسىخًا للمعنى  اللغىوي بى  هىو          
يناسىى  تعريىىل املعنىى  الشىىرعي للغنيمىىة ومىىا صىىار م ي ىىة متشىىرعية بعىىد صىىدر   

 ده نيمراح:اإلسالم   جمن التابعني ومن بعدهم، ويؤي

ما  كره بعض اللغويني مث  ابن قتيبة   ريري  احلىدي  وابىن فىار         -1
امل اييا، مي  قال األول: )والغنيمىة مىا رينمىمج املسىلموح مىن نير  العىدو عىن        
مرب ت وح بيىنهم فهىي ملىن رينمهىا إه ا مىا( فىذكر املعنى  اهصىطالمي، ثىم          

ع بمج ب ولمج: )ونيص  الغنيمة والغنم   اللغة الرب  والف  (.  

نيمىا ابىىن فىىار  ف ىىد فعىى  الع ىىا فعرفىمج لغىىة ثىىم قىىال باريتصاصىىمج بىىاملعن    و
اهصطالمي، ميى  قىال: الغىني والنىوح واملىيم نيصى  صىحي  وامىد يىدل على            
إفالة شيء مل ميل  من قب ، ثم خيتص بمج ما نيريذ من مال املشركني ب هر وريلبة.

ما صر  بىمج بعىض املفسىرين مىن نيح تعريفهىا بىاملعن  ا ىا  هىو معنى             -2
رعي من مث  ال رط  والراجي وريخهم ، كما سيأتي الن   عنهم مفصاًل.ش

فمن هذا ي رب ال ول بأح َمن عريفمج بهذا املعنى  ا ىا  جىدًا فهىو  ىاظر إىل      
املعنىى  اهصىىطالمي عنىىد املتشىىرعة، نيو ي ىىوح مىىن قبيىى  تعريىىل املعنىى  اللغىىوي   

ي ها وهىو مىن   بأظهر مصالي مج، مي  لنيب اللغويوح عل  تعريل األلفىاظ مبصىال  
 باب التعريل باملثال.

ونيما املعن  الثا ي وهو ما يت من ريصوصية الفوج بالشىيء مىن ريىخ مشى ة،     
ف ىىد ي ىىال بىىدوًا: إح هىىذه ا صوصىىية املىىذكورة، لىىو التىى م بأ هىىا هىىي ا صوصىىية 

 املأريو ة   معن  الغنيمة، فينتج   امل ام عدة إش اهت:

نيوض  مصالي مج   الفرع املبحوو عنمج  نيحي هجم هذا املعن  نيح ي وح األول:
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هىىو ا،ديىىة واإلرو وحنوهمىىا، أل هىىا مىىن نيوضىى   -نيي: مىىا يف ىى  بعىىد املؤ ىىة  -
 .(1)مصاليق ما يغنممج املرء من ريخ مش ة، من ني واع الفائدة 

وعليىىمج في ىىوح البحىى    نيح لفىىظ الغنيمىىة هىى  يشىىم  مثىى  امل ىىام نيو ه ؟       
مستدركًا بعد كوح اللفظ باملعن  املذكور يدل باملطاب ة عل   ولمج حمل  ال ىالم،  
مىى  نيح الف هىىاء قىىدميهم ومىىديثهم اريتلفىىوا    ولىىمج ،ىىا، بىى  املت ىىدموح علىى     

    كىوح املعنى  اللغىوي    العموم ني  روا  ولمج ،ا، فهىذا    فسىمج يىثخ التشى ي    
عل  هىذا النحىو، ه سىيما ونيح الف هىاء يسىتنط وح املعنى  اللغىوي للمفىرلة عنىد          

 لريو،ا   موضوع م م شرعي قب  نيح حي موا.

نيحي اهلت ام بأح معن  الغنيمة هو ما  كر ي ت ي ريروج ال در املتىي ن   الثا ي:
والصىنائ  والتجىارات   الذي ني   عليمج الف هاء من رتهىا وهىو نيربىا  امل اسى      

واحلرف وحنوها يا هو    اتفاب وإ اع بني األصحاب   الشمول لىمج  و لى    
ل ىىوح نيريلىى  مىىوارله يىىا ه حيصىى  إه مبشىى ة عىىالة كالصىىناعات وال راعىىات       

 والتجارات وحنوها ريخها.
فنتيجة هذين اإلش الني نيحي اهلت ام بهذا املعن  ي ل  األمر، بأح جيع   ى   

و ال در املتي ن من املرال بالغنيمة، وال در املتي ن منها هو    ا ىالف  ا الف ه
 فيها.

و فا ال الم   اإلش ال الثا ي جيري   مورل اآلية وهو رينائم احلرب، إ  
 ني ها نيي ا يا ه إش ال   مصو،ا على  إثىر احلىرب الىي هىي نيوضى  مصىاليق       

الشدة واملش ة، وي اف   مورلها إش ال ثال ، وهىو ريىروج مىورل اآليىة عىن      
 املعن  اللغوي، وهو ظاهر الفسال.

                                                           

نيي ًا قولمج   ال امو  واللساح: الَنَف  ) ركة(: الغنيمة، وا،بىة. فجعى  ا،بىة    ويؤيده ( 1)
معطوفة عل  الغنيمة، والظاهر ني مج عطل تفسخ، فيدل عل  ارىال املعنى ، وقىد ت ىدم ني ىمج ه      

 فرب بني ا،دية وا،بة من هذه اجلهة، فالمظ.
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ب  قد تؤيد هذه اإلش اهت ببياح إضا ، و لى  بىأح ي ىال: إح هىذا املعنى       

 خمالل للوجداح اللغوي، ولصري  بعٍض، وملورل اآلية:
جىدا ي ي  ىي بىأح الغنيمىة فيهىا      نيما خمالفتمج للوجداح اللغوي فإح التأم  الو

قوة وسلطة وإعمال مؤ ة ألريذ الشيء مت  ُعبِّر عنىمج بىالفوج والظفىر كمىا ت ىدم،      
وكذل  يناسبمج ت سىيم الف هىاء للمىأريو  مىن لار احلىرب إىل مىأريو  بىال وة فهىو         

 رينيمة ومأريو  بالسلم فهو  ء.
سىري  ومف -م كمىا ت ىدي   –ونيما تصىري  الىبعض فىألح جمموعىة مىن اللغىويني       

 فسروا الغنيمة مبا نيريذ بال هر والغلبة. -كما سيأتي –العامة 
ونيما خمالفتمج لآلية فأل ها وارلة   رينائم احلرب وهي هبد نيح ت وح مىأريو ة  
  نيثىىر احلىىروب املصىىامبة للشىىدة واملشىى ة، فىىال مي ىىن إريىىراج مىىورل النىى ول عىىن 

 معن  اللفظ.
م اللغىويني الىذين علىيهم    ول ن امللفىت للنظىر نيح هىذا املعنى  قىد  كىره نيعىال       

املعول   فهم معا ي األلفاظ عند العرب من قب  الف هاء، وعليمج فالبىد نيح حنىاول   
مى  اإلشى اهت املت دمىة للحفىىاظ على  هىذا املعنىى  مهمىا نيم ىن، وإ ا مل مي ىىن        

 فيتعني طرممج ونيريذ املعن  العام املت دم.
 وما يتصور   م  اإلش اهت املت دمة هو:

اإلش ال األول في ال   جوابمج: إح هىذا املعنى  لىو ثبىت ه      نيما   ريصو 
يستل م بال رورة لريول ما  كر مىن ا،بىة وا،ديىة واملىخاو وحنوهىا  همتمىال       
وجىول ريصوصىىية نيريىر    معنىى  الغنيمىىة  نى  لريىىول ا،ديىة وحنوهىىا مل يعىى      

 اللغويوح ببيا ها.
، وهىىذه  (1)ليىىمج وقىىد ي ىىوح مىىا  كىىره الطرحيىىي   جممىى  البحىىرين إشىىارة إ       

ا صوصىية هىي ال صىد إىل فعى  الشىيء الىىذي ينىتج عنىمج ال سى  وهىو املسىىم           

                                                           

الفائدة امل تسبة.الغنيمة   األص  هي  :(94ت دَّم عنمج صفحة )مي   (1)
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 بالغنيمة، و  ا،دية وا،بة واملخاو وحنوها ه يوجد هذا املعن .

 ونيما اإلش ال الثا ي فيم ن اجلواب عنمج   اجلملة بأح ي ال:

إحي املىىرال بنفىىي املشىى ة هىىو  فىىي املشىى ة بالنسىىبة ه مطل ىىًا، مبعنىى  نيح ال يمىىة    
الع الئيىىة للشىىيء تسىىتل م م ىىدارًا مىىن اجلهىىد والتعىى    سىىبي  رصىىيلمج وكىىذا       
الع ا ف   جهد وعم  لمج قيمة معينة، فإ ا صرف شىخص مىا جهىدا   سىبي      

إجائىمج ي ىوح قىد    رصي  شيء ومص  من جريائمج عل  مال نيكثر يىا ي ىوح عىالة ب   
ظفر بشيء بال مشى ة، ويصىدب عليىمج عرفىا ولغىة ني ىمج ريىنم هىذا املىال، وليتىدبر             
ال نىى  نيو الغىىو  فىىإح كىىاًل منهمىىا وإح كىىاح فيىىمج مشىى ة احلفىىر نيو الغىىو  ومىىا       
يستتبعا مج من كلفة ومش ة إه نيح   م ابلمج احلصول عل  ال ن  نيو اجلواهر الثمينة 

تواجي قيمتمج  ل  اجلهد ب  تفوقىمج، فلىذا يعىد لغىة      من البحر كاللؤلؤ وريخه يا ه
 من الغنيمة.

وكذا   ع سمج ه يصدب الُغنم والغنيمة عل  الشىخص الىذي يسىتفيد فائىدة     
قليلة م اب  عملمج اجملهد كأح ي وح فالمًا نيو عاماًل ي د  طوال اليوم و  امل اب  

 ملال.يعط  لراهم معدولة، فال ي ال لمج عرفًا ولغة ني مج رينم هذا ا

وهىىذه ا صوصىىية كمىىا تصىىدب   مىىورل الصىىناعات والتجىىارات وعمىىوم     
 امل اس  كذل  تصدب   مورل احلرب.

وقد يشخ إليمج مىا  كىره ابىن قتيبىة   ريريى  احلىدي  ب ولىمج: ونيصى  الغنيمىة          
والغنم   اللغة الرب  والف  . فإح املىرال بالف ى : مىا يف ى ، وهىو بالت ريى        

 املت دم واض .

ن هذا البياح نيح هذا املعن  منسجم نيي ًا مى  مىا  كىره   املنجىد     ب  يت   م
من قولمج: فاج بمج و المج بال بدل، فاملرال بنفي البدلية هذا املعن  املت دم، فهو بىذل   

 يشم  نيربا  امل اس ، ومث  ا،دية وحنوها ف   منهما بال بدل.

  جىواب   ونيما اإلش ال الثال  فيم ن نيح جياب عنمج باإلضافة إىل مىا سىبق  
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اإلش ال الثا ي أل هما من وال وامد  بأح يدع  وضو  اجلواب بشى   نيكى      
مورل احلرب منمج   مورل الصىناعات والتجىارات وعمىوم امل اسى  ببيىاح جائىد       

 توضيحمج:
نيحي اجليش   احلىرب إ ا ا تصىر فىإح النصىر ي ىوح م افىأة ال ىوة والشىجاعة         

نيح النصىر هىو مىا كىاح ي صىده عىالة،        واستعمال ا ط  اجليدة   املعركة، مي 
ونيما ما يغنممج امل اتلوح من نير  املعركة فيعد بال م اب  عرفًا وبال مش ة، و ل ىًا  
ملىىا مل ميلىى  مىىن قبىى ، مبعنىى  ني ىىمج   نير  املعركىىة ينىى َّل السىىل  من لىىة مبامىىات  

 األراضي من العش  واملاء وحنوها يا ميل  باحلياجة وليا فيمج تع  نيو بدل.  
ي ال إح العرب تفتخر بشجاعتها فال تعد م ارعة األعىداء مشى ة بى  هىي     نيو 

وعليىمج   –رياصة م  تعولهم عل  مياة اإلريارة بع هم على  بعىض    -نيمر طبيعي 
فأريذ الغنائم من املعركة بعد احلرب ه يعد    ظرهم مشى ة بى  املشى ة منحصىرة     

 فليتأم     ل .بالصناعات والتجارات وال راعة وحنوها من األعمال واملهن، 
ونيما ما نُييىدت بىمج هىذه اإلشى اهت، مىن خمالفىة الوجىداح اللغىوي وصىري           
بعض ومورل اآلية، فيم ن اجلواب عنها، نيما الوجداح اللغوي فهىو وإح كىاح ه   
ين ر إه ني مج ه جي  نيح يع  بال رورة عن هىذه ا صوصىية بى  قىد ي ىوح معى ًا       

 جواب اإلش ال األول.عن ا صوصية الثا ية الي  كر اها   
 ونيما تصري  بعض اللغويني فهو ه ي ر بعد اتفاب نيعالم اللغويني عل  هذا

 املعن .
 ونيما مورل اآلية ف د تبني اجلواب عنمج   لف  اإلش ال الثال . 

وبهذا البياح مي ن ال بىول بهىذا املعنى ، بى  رمبىا ي ىال بىأح بعىض الروايىات          
 كما سيأتي. (1)مؤيدة لمج

                                                           

: )الفائىدة يىا   _  الروايات ا اصة وهي رواية نيمحىد بىن  مىد بىن عيسى    قولىمج        (1)
فسىر الغنيمىة     _فإح اإلمىام  يفيد إلي     ارة من رحبها ومرو بعد الغرام نيو جائ ة( ، 
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ا ال ىىول نيح املعنىى  اللغىىوي يشىىم  مىىورل رينىىائم احلىىرب ونيربىىا   و تيجىىة هىىذ
امل اس ، ونيما ا،دية وحنوها فال يشملها، و ل  ألح ا صوصية األريىر  الىي   
امتملناها بش   ريخ بعيد  ن  من لريىول  ى  ال ىالم   الغنيمىة، وإ ا شى  نا      

مىن معنى      نيص  هذه ا صوصية واعتبارها فىال بىد مىن األريىذ بال ىدر املتىي ن       
 الغنيمة وهو نيي ا ه يشم     ال الم.

العي استفالة التعميم نيو التخصيص من ريارج لفظة الغنيمىة   ب ي نيح ي ال:
   اآلية و ل    موارل: 

إخل اآليىىة  [واعلمىىوا نيح مىىا رينمىىتم.. ]األول: لفظىىة )مىىا(   قولىىمج تعىىاىل:  
 الشريفة.

،ف ىىد ي ىىال باسىىتفالة  [مىىن شىىيء ]الثىىا ي: لفظىىة )شىىيء(   قولىىمج تعىىاىل:   
 التعميم من ك  منهما.

الثالىى : قرينيىىة السىىياب باعتبىىار ورول آيىىة ا مىىا   ضىىمن آيىىات اجلهىىال،   
 في ال باستفالة املعن  ا ا  وهو رينائم احلرب منها.

حبمى    –نيما األول والثا ي: فال خيف  نيح )من شيء( تفسىخ لىى )مىا(   اآليىة     
ال منها  فا املرال من )ما(، ب  تأكيىد للعمىوم   في وح املر -)من( عل  التفسخية 

املسىىتفال منهىىا، فىىإح )شىىيء(  ىىص   التعمىىيم ل ىى  شىىيء سىىواء    لىى  ال ليىى   
وال ثخ وكذل  املن ول وريخه، ول ن م   ل  فىال ينفى  هىذا   لعىو  التعمىيم      

عى     امل ام، أل مج   سياب معن  الغنيمة، إ  إحي )مىا(   اآليىة هىو املفعىول بىمج للف     

                                                                                                                                      

نيو مىا    التجىارة   بالفائدة ونيرال من الفائدة ريصو  ما ي وح بعد استثناء رني  املال مىثالً 
يأريذه السلطاح   ال راعة وحنو  ل ، وهو مبعن  صا  الرب ، وعليمج فت ىوح هىذه الروايىة    
مؤيدة ل وح املرال من الغنيمة لغة هو هذا املعن  وهو: الفائدة بال بدل نيو الفوج بالشيء بىال  

 مش ة وحنو  ل  وهو املعن  النس ، فليتأم .
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)رينمىتم( في ىوح املىرال بىمج هىو الشىيء الىذي تسىل  عليىمج معنى  الغىنم والغنيمىة،             

 في وح  دولًا حبدوله.  

وبذل  يظهر نيح التعميم املسىتفال مىن )مىا( ه يىؤثر   معنى  اآليىة إ  إ يىمج          
إطار معن  الغنيمة و  وم بمج، فإ ا كىاح معنى  الغنيمىة رياصىًا فىال ينفى  التعمىيم        

(   توسىعة معنى  الغنيمىة، بى  يفيىد الشىمول ل ى  نيفىرال  لى           املستفال مىن )مىا  
املعن  ا ا  من ميى  ا صوصىيات املت دمىة )نيعىين ال ىثخ وال ليى  واملن ىول        
وريخه وحنوها(، وكذا إ ا كاح عاما، ولذا فإح لعو  اسىتفالة العمىوم مىن اآليىة     

      ال الم من )ما( نيو )شيء( ليست صحيحة.

 ، فيم ن الن اش فيها ك   وصغر :ونيما قرينية السياب

نيما من مي  ال    فيم ن املنى  مىن األريىذ بهىذه ال رينيىة و لى  بىدعو         
يفيىد ت ييىدًا للمعنى  نيو يل ىي بظاللىمج       –با صو   –املن  من نيح السياب ال رآ ي 

عليمج فيغخ من مفال األلفاظ وظاهرها، ولىيا هىذا املنى  متوقفىًا على  كىوح آيىات        
، ونيحي هىىذا الرتتيىى  :ني هىىا ُرتبىىت علىى  هىىذا النحىىو مىىن الىىن    ال ىىرآح مل يثبىىت

تركمج من ريخ ترتيى  متى  م ى  للرفيىق األعلى ،       :مص  من ريخه، مبعن  ني مج 
فإ مج من البعيد ال ىول بىذل ، بى  بسىب  نيح كى  آيىة ،ىا ريصوصىيتها مىن ميى            

 ا.املعن  بسب  ظرف   و،ا ومالبساتمج الي قد ه تشرتا معمج اآلية اجملاورة ،

ول ن اإل صاف نيح هذا املن  إح ورل   مثى  آيىة الىتطهخ فىال يىرل   امل ىام        
ل وح اآليات هنا متس ة بش   ه مي ن معمج ورول مث  هذا اهمتمال، بى  يبعيىده   

   و،ا   وقت وامد ولسب  وامد.

إح اآليات عل  حنوين: فمنهىا مىا ي ىوح متجىاورًا   الىنص       وبعبارة نيرير :
ريتالف ظروف   ولمج يا مين  من التمس  ب رينية السىياب فيىمج ومثالىمج    ال رآ ي م  ا

آية التطهخ، ومنها ما ي وح  ىاجه مبجموعىمج   واقعىة وامىدة ولسىب  وامىد فىال        
يأتي فيمج هذا املعنى ، و ى  ال ىالم ينىدرج   النحىو الثىا ي لوح األول كمىا هىو         



 

 

 55 | رسالة يف مخس اهلدية
 

 واض .
م اريتصاصىمج مبىا  كىر إه    ونيما من مي  الصغر ، فألح السياب هنا وإح ُسىل  

نيح هىىذا ه يعىىين احنصىىار معنىى  الغنيمىىة بىىاملعن  ا ىىا  الىىذي لل عليىىمج السىىياب  
وعدم  ولمج للمعن  العام، إ  ريايتمج نيح املعن  العىام اسىتعم    نيمىد مصىالي مج     
وهىىو رينيمىىة لار احلىىرب، وهىىذا ه يعىىين عىىدم  ولىىمج مىىن ميىى  اللغىىة لبىىاقي      

ن لة احلصر الىذي مينى  اللفىظ مىن الشىمول لغىخ       األفرال، ف رينية السياب ليست مب
 هذا املعن .

 مبعنىى  الىىذي رينمتمىىوه، نيي املغتىىنم  اللىىهم إه نيح ي ىىال إح لفىىظ )مىىا رينمىىتم( 
)ال( فيىمج وإح كا ىت امسىًا موصىوًه، ول ىن مى   لى  فهىي ه ختلىو مىن معنى             فى

على   العهد الذي يستفال من ال ىالم السىابق، نيي نيح احل ىم قىد ا صى    اآليىة       
 املعن  املعهول من ال الم السابق.

ف رينيىىىة السىىىياب وإح كا ىىىت بشىىى   عىىىام ه ختصىىىص املعنىىى ، إه نيح هنىىىا    
ريصوصىىية  نىى  مىىن جريىىاح هىىذا ال ىىالم   امل ىىام، وهىىي نيح اآليىىة بصىىدل صىى   
احل م عل  موضوع معني وهذا املوضوع لو مل ي ن هناا كالم سابق ُتعر  لىمج  

ل  سعتمج و ولىمج، إه ني ىمج   امل ىام هىذا املوضىوع      ألم ن األريذ مبعناه اللغوي ع
هو  فا ما  كر   سياب اآليات املت دمة، فال يشم  احل ىم ريىخ هىذا املوضىوع،     

 وه نيق  من ا صراف املعن  لمج، فليتأم .
وكيل كاح، فإ ا ش  نا    ل  بأح ترلل ا   نيح املوضوع ه  هو ا ىا   

نىى  اللفىىظ، فىىيم ن البنىىاء علىى    نيو العىىام، فىىال مىىرج  للخىىا  بعىىد عمىىوم مع   
 التعميم.

 ولنعر  بعض نيقوال املفسرين   امل ام فن ول:هذا عن املعن  اللغوي، 

 [واعلمىوا نيمنىا..  ]قولىمج تعىاىل:     :(1)  امليى اح  قال العالمىة الطباطبىائي   
                                                           

.76/ 6: املي اح   تفسخ ال رآح( 1)



55 |  
، الغنم والغنيمىة إصىابة الفائىدة مىن جهىة  ىارة نيو عمى  نيو مىرب، وينطبىق          إخل

و  ىى  مىىا   لنىىاه عىىن  -علىى  رينيمىىة احلىىرب، قىىال الراريىى :  حبسىى  مىىورل اآليىىة 
 . نيه -الراري  

: وظىىاهر اآليىىة ني هىىا مشىىتملة علىى  تشىىري  مؤبىىد كمىىا هىىو ظىىاهر   (1)وقىىال 
التشريعات ال رآ ية ونيح احل م متعلق مبىا يسىم  رينمىا ورينيمىة سىواء كىاح رينيمىة        

ربىا  امل اسى    مربية مأريو ة من ال فار نيو ريخها يا يطلق عليىمج الغنيمىة لغىة كأ   
والغو  واملالمة واملستخرج من ال نوج واملعىالح، وإح كىاح مىورل  ى ول اآليىة      

 هو رينيمة احلرب فليا للمورل نيح خيصص.

 .(41)آية  [ واعلموا نيمنا رينمتم..]: قولمج تعاىل :(2)التبياح   تفسخ ال رآح

اهلل وهي هبىة مىن    الغنيمة: ما نيريذ من نيموال نيه  احلرب من ال فار ب تال،
والفيء: ما نيريذ بغخ قتال   قول عطىاء بىن السىائ ، وسىفياح      تعاىل للمسلمني،

الفىيء والغنيمىة   : الثوري وهو قول الشافعي، وهو املروي   نيريبار ا، وقىال قىوم  
 .وامد

مىا نيفىاء اهلل على     ] ي   احلشىر مىن قولىمج:   يىة الى  وقالوا هذه اآلية  اسخة لآل
ولىذي ال ربى  واليتىام  واملسىاكني وابىن       رسولمج من نيه  ال ر ، فللمج وللرسىول 

وعلىى  ال ىىول  أل ىىمج بىىني   هىىذه اآليىىة نيح األربعىىة نيمخىىا  للم اتلىىة،  ،[السىىبي 
األول ه حيتاج إىل هذا، وعنىد نيصىحابنا نيح مىال الفىيء لامىام رياصىة يفرقىمج          

واليتىام  واملسىاكني وابىن السىبي       َمن شاء، بع مج   مؤو ة  فسىمج و وي قرابتىمج،  
 .ليا لسائر النا  فيمج شيء :بيت رسول اهلل من نيه  

  فا اللفظ. (3)و  تفسخ جمم  البياح للط سي
                                                           

.60/ 6: املي اح   تفسخ ال رآح( 1)
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قىال الفاضى  اجلىوال مىا     مسال  األفهام إىل آيات األم ام   آية ا مىا:  
: ظىىاهر الغنيمىىة مىىا نيريىىذت مىىن لار احلىىرب ويؤيىىده اآليىىات السىىاب ة         (1)لفظىىمج

والالم ىىة، وعلىى   لىى  محلىىها نيكثىىر املفسىىرين، والظىىاهر مىىن نيصىىحابنا ني هىىم       
حيملو هىىا علىى  الفائىىدة مطل ىىًا، وإح مل ي ىىن مىىن لار احلىىرب، ورواه ال لىىيين      

واعلمىوا  ]قىال: قلىت لىمج:     _والشيخ عن م يم مؤ ح بين عبا عن الصالب 
قال: هي واهلل الفائدة يومًا فيومىًا.. احلىدي ، وقىد     [رينمتم فأح هلل مخسمج.. نيمنا

نيلرجىىوا السىىبعة األشىىياء الىىي نيوجبىىوا فيهىىا ا مىىا    لىى  وهىىي: رينيمىىة لار   
احلرب، ونيربا  التجارات وال راعىات والصىناعات بعىد مؤ ىة السىنة لىمج ولعيالىمج        

ح، وال نىوج، ومىا خيىرج    عل  الوجمج األوس  من ريخ إسىراف وه ت ىتخ، واملعىال   
بالغو ، واحلالل املختل  باحلرام م  جهى  ال ىدر واملالى ، ونير  الىذمي إ ا     
اشرتاها من مسىلم، وجال احللى  على   لى  املىخاو وا،ديىة وا،بىة والصىدقة،         

 .( 2)ونيضاف الشيخ العس  اجلبلي واملن، ونيضاف الفاضالح الصمغ وشبهمج

                                                           

.70، 39/ 2: فهام إىل آيات األم اممسال  األ( 1)
بن اجلنيد: فأما ما استفيد من مخاو نيو كد بدح نيو صلة ني  اجال   بعض النسخ: وقال ( 2)

ألح لفىظ فري ىة   فاألموط إريراجمج هريتالف الروايىة    لى  )و  نيو رب   ارة نيو حنو  ل  
: _ اهلل عبىد  نيبي عن سناح بن اهلل عبد بصحيحة  ل  عل  يستدل وقد املعن ( هذا حيتم 

ليا ا ما إه   الغنائم رياصة، إ  ه ري    عدم صحة احلم  عل  رينائم لار احلىرب  
علىى  وجىىوب  ونيورلهىىا   املعتىى  إيىرالاً  ،فينبغىي نيح رمىى  على  الغنىىائم )الفوائىىد(  مطل ىاً   

ا ما   احلالل املختل  باحلرام، ثم قال: وه  وجبمج إه فيما يطلق عليمج اسم الغنيمىة وقىد   
نيح ت وح هذه امل اسى    إيرالهابينا نيح ك  فائدة رينيمة، وامتم  الشيخ   اهستبصار بعد 

هىىا اهلل تعىىاىل واسىىتدل بهىىا   والفوائىىد الىىي رصىى  لا سىىاح مىىن  لىىة الغنىىائم الىىي  كر 
فىإح ا مىا إمنىا جيى  فيمىا ي ىوح        ،املختلل هبن اجلنيد ثم قال: وجوابىمج ال ىول باملوجى    

عل  ني مج ه ي ىول بىذل     اهكتساباترينيمة وهو يتناول رينائم لار احلرب وريخها من  ي  
ب ا مىا  جياإعل   فإ مج نيوج  ا ما   املعالح والغو  وريخ  ل ، واستدل فيمج نيي ًا
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ة بعيىد بى  الظىاهر منهىا كىوح الغنيمىة       واحلق نيح استفالة  ل  من ظاهر اآليى 

رينيمة لار احلرب، وا   ريخ صحي ، واألوىل مح  الغنيمة   اآلية عل   لى   
وجعىى  الوجىىوب   ريىىخ الغنيمىىة مىىن املواضىى  السىىبعة ثابتىىا بىىدلي  مىىن ريىىارج     
كاإل ىىاع إح كىىاح واألريبىىار، ويب ىى  مىىا عىىدا  لىى  علىى  األصىى  الىىدال علىى      

 (1)العدم.
وإ نا  ذكر نيقوال العلماء   الغنيمىة، ومىا   معناهىا    : (2)املنار وقال   تفسخ

  نيو عل  م ربة منها، كالفيء والنفى  والسىل  والصىفي قبى  تفسىخ اآليىة لطولىمج       
مىا  والغنيمىة   اللغىة  مت  ه خيتل  مبدلول األلفاظ فن ول: الغنم بال م واملغىنم 

  ال ىامو ، وهىو قيىد يشىخ      يصيبمج اإل ساح وينالمج ويظفر بمج من ريخ مش ة، كىذا 
إليمج  وب اللغة نيو يشتم منمج ما ي اربمج، ول نمج ريخ لقيق، فمن املعلوم بالبداهىة ني ىمج   
ه يسم  ك  كس  نيو رب  نيو ظفر مبطلوب رينيمىة، كمىا نيح العىرب ني فسىهم قىد      

                                                                                                                                      

  نيربا  التجارات والصناعات وال راعات ونيورل على  ابىن اجلنيىد ف ىال: لنىا قولىمج تعىاىل        
ح ني  بياح وقت وجوبىمج   اآلية، وهذا من  لة الغنائم وفيمج نيي ًا  [واعلموا نيمنا رينمتم..]

اآليىىة وريخهىىا ي ت ىىي وجىىوب ا مىىا وقىىت مصىىول مىىا يسىىم  رينيمىىة وفائىىدة، وباجلملىىة  
اآليىىة علىى  وجىىوب ا مىىا   كىى  فائىىدة إه مىىا نيريرجىىمج الىىدلي  ريىىخ بعيىىد  فىىال ول بدهلىىة 

وختصيص اآلية نيو ت ييىدها   مالمظة نيح الغنيمة   اللغة والعرف للفائدة مطل ًا م ريصوصا 
 :نيوىل بطل  الدلي  عليمج ورمبا استبعد بعض نيصحابنا استفالة  لى  مىن ظىاهر اآليىة وقىال     

ا ته .والظاهر منها كوح الغنيمة.. 
( وجال   بعض النسخ: وقد يؤيد  ل  ب ولمج )مىن شىيء( فإ ىمج يشىم  كى  مىا ي ى  عليىمج         1)

مىىن كىىثخ وقليىى  مىىا نيم ىىن   لىىمج كالثيىىاب والىىدواب ومىىا مل مي ىىن كاألراضىىي   الشىىيءاسىىم 
والع ارات يا يص   ل مج للمسىلمني وظىاهر نيح هىذا اإلطىالب يناسى  املعنى  ا ىا  ألح        

 ة، وكذا يؤيده كوح ساب ها وهم ها   ونيكثر الفوائد يعت  فيها النصاب نيو الف   بعد املؤ
يمة لار احلرب إح ص ، فتأم .احلرب واجلهال، و  و،ا   رين

.3/ 10: تفسخ املنار( 2)
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مسوا ما يؤريذ من األعداء   احلرب رينيمىة، وهىو ه خيلىو مىن مشى ة، فاملتبىالر       
ح الغنيمىة والغىنم: مىا ينالىمج اإل سىاح، ويظفىر بىمج مىن ريىخ م ابى            من اهستعمال ني

(، ولىىذل  قىىالوا: إح الغىىرم ضىىد مىىالي يبذلىىمج   سىىبيلمج )كاملىىال   التجىىارة مىىثالً 
الغنم، وهو ما حيملمج اإل ساح من ريسر وضرر بغىخ جنايىة منىمج، وه رييا ىة ي ىوح      

مسيىت الغنيمىة    فىإح جىاءت الغنيمىة بغىخ عمى  وه سىعي مطل ىاً        ،عليهمىا  ع ابًا
  .البارلة

الغنم بال م: الغنيمة، ورينمت الشيء: نيصىبتمج رينيمىة    نيبي الب اءو  كليات
وريرمىت الديىة    ،م ابى  بىمج  :نيي (،والغنم بىالغرم )، واجلم  رينائم ومغامن ومغنمًا

متمج، وباأللل )نيريرمتمج(: جعلتىمج لىي   ويتعد  بالت عيل ي ال: ريري ،والدين: نيليتمج
صىار   والغنيمة نيعم من النف ، والفيء نيعم من الغنيمة  أل مج اسم ل   ما ،ريارمًا

ت   احلرب نيوجارها، وتصخ الدار لار  للمسلمني من نيموال نيه  الشرا بعد ما
 .اإلسالم

 [واعلموا نيمنىا رينمىتم مىن شىيء    ]قولمج تعاىل:  :(1)وقال ال رط    تفسخه
 :  الغنيمة   اللغة ما ينالمج الرج  نيو اجلماعة بسعي، ومن  ل  قول الشاعر

 رضيت من الغنيمة باإلياب         وقد طوفت   اآلفاب مت  
 :وقال آرير

 ني   توجمج واحملروم  روم        ومطعم الغنم يوم الغنم مطعممج

اهتفىاب ماصى    ريىنم ال ىوم رينمىًا، واعلىم نيح     : ي ال  واملغنم والغنيمة مبعن 
مال ال فار إ ا ظفر بمج املسىلموح   [رينمتم من شيء ] :عل  نيح املرال ب ولمج تعاىل

عل  وجمج الغلبة وال هر، وه ت ت ي اللغة هىذا التخصىيص على  مابينىاه، ول ىن      
ومس  الشىرُع الواصىَ  مىن ال فىار إلينىا مىن        النوع، عرف الشرع قيد اللفظ بهذا

فالشيء الذي ينالمج املسلموح من عىدوهم بالسىعي    رينيمة وفييًا، :األموال بامسني
                                                           

.394 ،393/ 4: تفسخ ال رط ( 1)
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ولى م هىذا اهسىم هىذا املعنى  متى  صىار         وإجياف ا ي  والركاب يسم  رينيمة،

والفيء مأريو  من فاء يفيء إ ا رج ، وهو ك  مىال لريى  على  املسىلمني      عرفًا،
 كخراج األرضني وج يىة اجلمىاجم ومخىا الغنىائم،     من ريخ مرب وه إجياف،

إ همىا وامىد، وفيهمىا    : وقيى   سفياح الثىوري وعطىاء بىن السىائ ،     وحنو هذا قال
الفيء عبارة عن ك  ما صىار للمسىلمني مىن األمىوال      :وقي  قالمج قتالة،  ا ما

 . واملعن  مت ارب بغخ قهر،
: يبني تعاىل تفصي  ما شريعمج خَمصصًا ،ذه األمىة  (1)وقال ابن كثخ   تفسخه

هىي املىال   :  دمىة مىن إمىالل املغىامن، و)الغنيمىة(     الشريفة من بني سىائر األمىم املت  
ما نيريذ منهم بغىخ  لى ،   : و)الفيء( املأريو  من ال فار بإجياف ا ي  والركاب،

كىىىاألموال الىىىي يصىىىاحلوح عليهىىىا، نيو ُيتوَفىىىوح عنهىىىا وه وارو ،ىىىم، واجل يىىىة 
هىذا مىذه  اإلمىام الشىافعي   طائفىة مىن علمىاء السىلل          وا راج وحنو  ل ،

 .وا لل
ومن العلماء َمىن ُيطلىق الفىيء على  مىا تطلىق عليىمج الغنيمىة، والغنيمىة على            

مىا نيفىاء   ]: )احلشىر(  الفيء نيي ًا  و،ذا  ه  قتالة إىل نيح هذه اآلية  اسخة آلية
اهلل علىى  رسىىولمج مىىن نيهىى  ال ىىر  فللىىمج وللرسىىول ولىىذي ال ربىى  واليتىىام         

الغنىىائم نيربعىىة   تلىى ، وجعلىىت  )األ فىىال( فنسىىخت آيىىة : ، قىىال(2)[واملسىىاكني
وهىذا الىذي قالىمج بعيىد       نيمخاسها للمجاهدين، ومخسًا منها ،ؤهء املىذكورين، 

ألح هذه اآلية   لت بعد وقعة بدر، وتل    لت   بين الن ىخ، وه ريىالف بىني    
علماء السخ واملغاجي قاطبة نيح بين الن ىخ بعىد بىدر، هىذا نيمىر ه يشى  فيىمج وه        

تلى    لىت   نيمىوال الفىيء     : فيء والغنيمىة ي ىول  يرتاب، فمن يفرب بني معن  ال
 :ومىىن جيعىى  نيمىىر املغىىامن والفىىيء راجىى  إىل رنيي اإلمىىام ي ىىول  وهىىذه   املغىىامن،
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 .  ه منافاة بني آية احلشر وبني التخميا إ ا رآه اإلمام، واهلل نيعلم
توكيىىد  [واعلمىىوا نيح مىىا رينمىىتم مىىن شىىيء فىىأح هلل مخسىىمج]: وقولىىمج تعىىاىل

ومن يغلى  يىأت   ]: وكثخ مت  ا ي  واملخي ، قال اهلل تعاىل لتخميا ك  قلي 
 .(1) [مبا ري  يوم ال يامة ثم توف  ك   فا ما كسبت وهم ه يظلموح

وهىذا تعلىيم مىن اهلل عى  وجى        :: قال نيبىو جعفىر  (2)وقال الط ي   تفسخه
واعلمىوا، نييهىا املؤمنىوح،     :ي ول تعىاىل  كىره   املؤمنني قسم رينائمهم إ ا رينموها،

و)الفيء(، ف ىال   )الغنيمة( نيح ما رينمتم من رينيمة، واريتلل نيه  العلم   معن 
مىدثنا   :فيهما معنياح، ك  وامد منهما ريخ صامبمج،  كر مىن قىال  لى     :بع هم

سىألت  : ابن وكي  قال، مدثنا محيد بن عبد الرمحن، عن احلسن بن صاحل قال
واعلمىىوا نيح مىىا رينمىىتم مىىن شىىيء فىىأح هلل ]: يىة عطىاء بىىن السىىائ  عىىن هىىذه اآل 

)الفىيء(،   مىا : ، قىال قلىت  (3) [ما نيفاء اهلل عل  رسىولمج ]: ، وهذه اآلية[مخسمج
إ ا ظهر املسلموح عل  املشركني وعل  نيرضهم، ونيريىذوهم  : )الغنيمة(؟ قال وما

)رينيمة(، ونيما األر  فهو   سوال ا  عنوة، فما نيريذوا من مال ظهروا عليمج فهو
   ) ء(. هذا

)الغنيمة(، ما نيريذ عنوة، و)الفيء(، ما كاح عن صىل ،  كىر   : وقال آريروح
 :قىىال الثىىوري سىىفياح عىىن مىىدثنا نيبىىي، وكيىى  قىىال، ابىىن مىىدثنا : لىى  قىىال مىىن

)الغنيمة(، ما نيصاب املسىلموح عنىوة ب تىال، فيىمج ا مىا، ونيربعىة نيمخاسىمج ملىن         
فيمج مخا، هو ملىن مسى    و)الفيء(، ما صوحلوا عليمج بغخ قتال، وليا  ،شهدها

 .  اهلل
 هذه اآليىة الىي    : وقالوا و)الفيء(، مبعن  وامد، )الغنيمة(: وقال آريروح
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مىىا نيفىىاء اهلل علىى  رسىىولمج مىىن نيهىى  ال ىىر  فللىىمج      ]: )األ فىىال(،  اسىىخة قولىىمج 

مىدثنا ابىن بشىار قىال، مىدثنا عبىد األعلى          :،  كر مىن قىال  لى    (1) [وللرسول
ما نيفاء اهلل عل  رسولمج من نيه  ال ىر   ]: قال، مدثنا سعيد، عن قتالة   قولىمج 

كاح الفيء : ، قال[فللمج وللرسول ولذي ال رب  واليتام  واملساكني وابن السبي 
واعلموا نيح ما رينمىتم مىن   ]: )سورة األ فال(، ف ال   هؤهء، ثم  سخ  ل   

، [فأح هلل مخسمج وللرسول ولذي ال رب  واليتام  واملساكني وابن السبي  شيء
)سورة األ فال(، وجع  ا ما ملن كاح لىمج الفىيء    فنسخت هذه ما كاح قبلها  

)الغنيمىة(،   )سورة احلشر(، وسائر  ل  ملن قات  عليىمج، وقىد بينىا فيمىا م ى        
  لينىمج، بغلبىة عليىمج وقهىر     وني ها املال يوص  إليمج مىن مىال مىن ريىول اهلل مالىمج نيهى      

 . ب تال
مىا   )الفيء(، فإ مج ما نيفاء اهلل عل  املسلمني من نيموال نيه  الشرا، وهو فأما

وقد جيوج نيح يسىم  مىا    رله عليهم منها بصل ، من ريخ إجياف ريي  وه ركاب،
 )فييىىًا(، ألح رلتىىمج علىىيهم منهىىا سىىيوفهم ورمىىامهم وريىىخ  لىى  مىىن سىىالمهم      

)فىاء الشىيء يفىيء فييىًا(، إ ا رجى         :مىن قىول ال ائى     )الفيء(، إمنىا هىو مصىدر   
 . و)نيفاءه اهلل(، إ ا رله

)سورة احلشىر(، إمنىا هىو     ريخ نيح الذي رل م م اهلل فيمج من الفيء حب ممج  
ما وصفت صفتمج من الفيء، لوح ما نيوجل عليمج منمج با ي  والركاب، لعل  قىد  

شرائ  الدين، وسنبينمج نيي ىا    ،   نيم ام (كتاب لطيل ال ول: )بينتها   كتاب
 .  )سورة احلشر(، إ ا ا تهينا إليمج إح شاء اهلل تعاىل تفسخ

 )سىىورة األ فىىال(،  اسىىخة اآليىىة الىىي   اآليىىة الىىي   :ونيمىىا قىىول مىىن قىىال
)سىىورة احلشىىر(، فىىال معنىى  لىىمج، إ  كىىاح ه معنىى    إمىىد  اآليىىتني ينفىىي م ىىم  

في م م قد ثبت حب ىم ريالفىمج،   ريىخ    )النسخ(، وهو   وقد بينا معن  األرير ،
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   موض ، مبا نيرين  عن إعالتمج   هذا املوض .
)شىيء(، يىا    كى  مىا وقى  عليىمج اسىم     : )من شيء(، فإ مج مىرال بىمج  : ونيما قولمج

ريويلىىمج اهلل املىىؤمنني مىىن نيمىىوال مىىن ريلبىىوا علىى  مالىىمج مىىن املشىىركني، يىىا وقىى  فيىىمج  
شىىار قىىال، مىىدثنا عبىىد  مىىدثنا  مىىد بىىن ب  ال سىىم، متىى  ا ىىي  واملخىىي ، كمىىا  

واعلموا نيح ما رينمىتم  ]: سفياح، عن لي ، عن جماهد قولمج الرمحن قال، مدثنا
 .)الشيء( املخي  من: ، قال[من شيء

 الروايات الي فسرت اآلية الشريفة:

هذا وهناا روايات تعرضت لتفسخ اآلية الشريفة ه بىد مىن متابعتهىا ملعرفىة     
  معن  اآلية، فن ول: إح هىذه الروايىات الشىريفة ي ىال      _ما هو منظور اإلمام 

 باستفالة معن  التعميم منها وهي جمموعة روايات.
رواية الصفار عن نيبي  مد عن عمراح بن موس  عن موس  بىن جعفىر     -1

قىال:   _عن علي بن نيسباط عن  مد بن الف   عن نيبي مح ة عن نيبي جعفر 
و لرسولمج، ومىا كىاح لرسىولمج فهىو لنىا، ثىم       قرنيت آية ا ما، ف ال: ما كاح هلل فه

قىال: واهلل ل ىد يسىر اهلل على  املىؤمنني ني ىىمج رجقهىم مخسىة لراهىم جعلىوا لىىربهم          
.(1)وامدًا ونيكلوا نيربعة مالًه.. 

: _، قولىمج  b كر بعد تالوة اآلية وبيىاح نيح ا مىا ،ىم     _بت ري  ني مج 
ا يعىين نيح مىورل اآليىة هىو     واهلل ل د يسر اهلل عل  املؤمنني ني مج رجقهم.. إخل، وهذ

 مطلق ا ما الشام  ملث  ا،دية نيي ا.
 وهي ريخ تامة ه سندًا وه لهلة، نيما السند فمن عدة جهات:

بسىىب  نيح ) _جلهالىىة موسىى  بىىن جعفىىر، إ  ه يتىىوهم ني ىىمج اإلمىىام   األوىل:
  لها ه ذا:  مد بن احلسن الصىفار   بصىائر الىدرجات     صام  الوسائ  
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بر  ارججرك نو ر        الرواير(  موسى عن موسى بن جعفرر ار: .     عن عمران بن

 البغدادي الذي يروي عن  عمران بن موسى، وهو جمهو  
 بررا التينررو ث الثارر( واريررعري  رر   أن عمررران بررن موسررى مررردد   الث: يرر(.

 حينم  االحت:د، نم: جتم بر  اليريد  فال ميكن االعنم:د علي  هن:، وإن ن:ن املوثق، 
    1):ل يف جج اخلوئث 

 جه:ل( أبث حممد   الث:لث(.
 إن حممد بن الفضي  في  نالم وإن ن:ن ارظهر وث:ان  وف:اً: جلم:ع(  الرابع(.

وأم: من جه( الدالل(، فألن داللنه: تنواف على اسنف:دة اإلطالق منهر:، مر    
أن الكالم ليس ميواً: إلف:دت ، نم: هو واضك، إذ إّن اإلم:م ليس يف ما:م البير:ن  

بر  مرن جهر( أن     –أي من جه( أن الرزق مرن أي مروجد ل ر      –من هذه اجله( 
م واملرنكك و ر  ذلرد ارد     اخلمس الذي ل  هرذه اثثر:ج العميمر( مرن حتلير  امل عر      

جعل  اهلل على العب:د يف يير، فبعرد أن نر:ن هرو الرذي جزاهرم الررزق أمررهم أن        
يع وا والدًا من مخي( دجاهم ُخميً: ويأنلوا الب:اث لالاًل 

 _ ال ر:دق  عن مجيعً: أبي  عن حممد بن وأ س عمرو، بن مح:د جواي(  -2
. يرر: علررث إن عبررد امل لرر  س ررن  يف   _لعلررث  :يف وصرري( الررن    bعررن اب:ئرر   

اجل:هليرر( مخررس سررنن أجراهرر: اهلل لرر  يف اإلسررالم   إج أن ارر: . ووجررد ننررتا      
   2) [ واعلموا أمن:  نمنم  ]فأخرج من  اخلمس وت دق ب  فأ ت  اهلل 

وسند هذه الرواي( مبنلى بعدة جم:هير  هرم مجير  مرن يف اليرند قر: ييرا ه:        
ونذا من ليث الدالل(، إذ ليس فيهر: أنثرر مرن أن     عن االعنب:ج من ليث اليند،

، وهذا املاداج ال ينفعن: فيم: -وهو ليس ببعيد  –الكنت ق: ي دق علي  الغنيم( لغ( 
حنن في ، فهث خ:جج( عن حم  الكالم 
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واعلموا نيمنىا  ]، قال: قلت لمج: _رواية م يم املؤ ح عن نيبي عبد اهلل   -3
يومًا بيوم، إه نيح نيبي جعى  شىيعتنا مىن  لى      ، قال: هي واهلل اإلفالة [رينمتم..

. (1)  م ٍّ لي كوا
وقىد قيى  بأ هىا نيقىو  الروايىات لهلىة على  املطلىوب، فبعىد نيح تىال الىىراوي           

نيو يفسىر منهىا نيمىرًا معينىًا يظهىر مىن اجلىواب         –ليفسيرها لىمج   _اآلية عل  اإلمام 
  اجلىواب نيح   _ كىر اإلمىام   –مىن سىؤال السىائ      _حبس  ما فهممج اإلمىام  

 املرال مبوضوع ا ما هو اإلفالة يومًا بيوم، وهو يت من نيمرين:
نيح معن  )رينمتم( هو اإلفالة وهو معنى  عىام يشىم   يى  املىوارل       األول:

 املت دمة للخما ومنها    ال الم.
نيح ا ما يتعلق بالفائدة مباشرة مبعن  نيح ك  فائدة رصى ، يتعلىق    الثا ي:

ة، وهىىذا املعنىى  م ت ىى  ظهىىور اآليىىة لىىوه الروايىىات الىىي     بهىىا ا مىىا مباشىىر 
رريصىىت للنىىا  نيح يىىؤريروا اإلريىىراج إىل السىىنة ليسىىتثنوا مؤو ىىة السىىنة، وهىىذا   

 ريارج عن    ال الم.
ول ن األمر األول يص       ال الم وهو تام لىوه ضىعل السىند حب ىيم     

ملعن  للغنيمة.و مد بن سناح، ول ن سيأتي نيي ًا ما يؤيد هذا ا (2)املؤ ح
صىىحيحة علىىي بىىن مه يىىار الطويلىىة: ونيمىىا الغنىىائم والفوائىىد فهىىي واجبىىة   -4

، فالغنىائم والفوائىد   [واعلموا نيمنا رينمىتم.. ]عليهم   ك  عام، قال اهلل تعاىل: 
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.  (1)يرمح  اهلل فهي الغنيمة يغنمها املرء والفائدة يفيدها.. إخل الرواية الشريفة

لآليىىة الشىىريفة   سىىياب بيىىاح    _ومبنىى  اهسىىتدهل بهىىا هىىو  كىىر اإلمىىام   
وجوب ا ما   الفوائد، مبا يفهم منمج اهستشىهال باآليىة على  الوجىوب، وقىد      

لفظ الفوائىد مىن لوح قيىد يىا يعىين إرالة اإلطىالب منىمج الشىام           _ كر اإلمام 
 معنى  الغنيمىة الىي    حمل  ال الم، ثم ع   اآلية الشريفة بتفريى  يفهىم منىمج تفسىخ    

: فالغنىىائم والفوائىىد  _هىىي واجبىىة بىىنص هىىذه اآليىىة الشىىريفة، و لىى  ب ولىىمج       
يرمحىى  اهلل فهىىي الغنيمىىة يغنمهىىا املىىرء والفائىىدة يفيىىدها.. إخل، وهىىذا ظىىاهر     

 تفسخ اآلية و   اهستشهال منها وهو معن  الغنيمة. 
: ونيمىا الغنىائم   _ولىمج  وهذا املعن  تام إ ا قلنا بىأح الظىاهر مىن العطىل   ق    

 بعىد  لى    _والفوائد فهي واجبىة علىيهم.. قبى   كىر اآليىة الشىريفة، ثىم قولىمج         
   ني مج عطل تفسخ،فالغنائم والفوائد.. إخل ظاهر  –نيي بعد  كر اآلية الشريفة  –

بصىدل تفسىخ الغنيمىىة بأ هىا الفائىدة ثىم يىىبني موارلهىا الىي قىد ي ىى           _فاإلمىام  
السؤال عنها عالة، وهذا هو األقرب فيها، وعليمج فيىتم اهسىتدهل بهىا، ه سىيما     

 ونيح سندها صحي  معت .
ونيمىىا إ ا قلنىىا بىىأح العطىىل لىىيا للتفسىىخ بىى  لبيىىاح األفىىرال، وهىىو ظىىاهر     

، ف ىد ي ىال: بىأح اهسىتدهل مينيىذ ه يىتم       التغاير بىني املعطىوف واملعطىوف عليىمج    
لوضو  التغاير بني الغنيمة والفائدة يا يعين نيح املرال بالغنيمة هو املعنى  ا ىا    
وهو ما نيريذ من العدو   مالة احلىرب، والفائىدة هىي مىا عىدا  لى  مىن مىوارل         

 ا ما.
 وإح كىاح  –ول ن هذا ال الم لىيا بتىام، إ  إ يىمج متى  على  هىذا اهمتمىال        

يتم املدع ، و ل  باهلتفات إىل نيح التعىدل والتغىاير إمنىا وقى         –بعيدا    فسمج
 آليىىة الشىىريفة ومعنىى  الغنيمىىة فيهىىاوالىىذي هىىو   م ىىام تفسىىخ ا _كىىالم اإلمىىام 
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 _ اإلمىام  قىول    الىذي  الغنيمىة  لفظ ي وح نيح املم ن فمن ،–الفر  مس  –

 _ جمنىمج    تعيين وض  لمج مص  قد ي وح نيح يبعد ه والذي – ا ا  للمعن  هو
بينما  فا اللفىظ   ال ىرآح هىو مبعنى  عىام، وعليىمج في ىوح         –بهذا املعن  ا ا 
هىو نيح لفىظ الغنيمىة الىذي ورل   ال ىرآح ال ىريم معنىاه:         _معن  كالم اإلمىام  

الغنيمة باملعن  األريص والفائىدة، نيي جممىوع هىذين األمىرين وكأ ىمج نيرال نيح ينبىمج       
عل  نيح الغنيمة ورلت   ال رآح مبعناها اللغوي الىذي كىاح سىائدًا قبى  التشىري       

مىىن كثىىرة  ه املعنىى  الىىذي ا تداولىىمج بىىني املسىىلمني متىى  صىىار للفىىظ وضىى  فيىىمج    
 .(1)اهستعمال

وعل  ك  فاهستدهل بهذا احلدي  تام من هذه اجلهة نيي مىن جهىة  ىول    
 الغنيمة ملعن  الفائدة واجلائ ة وما مبعناهما، وهو    ال الم.

و  احلدي  الشريل جهات نيرير  للن ىاش يتوقىل عليهىا اهسىتدهل مىن       
هيهمنىا التعىر  ،ىا      ريخ هىذه اجلهىة املبحىوو عنهىا، بى  مىن جهىات نيريىر          

 امل ام.
وكيل كاح ف د رصي  من معن  اآلية الشريفة ني ها تىدل مبجمىوع مىا يسىتفال     

مة ملطلق الفائدة الشىاملة  عل   ول الغني –،ا _ب ميمة تفسخ اإلمام  –منها 
 للهدية.

 اهستدهل عل  املدع  باإل اع:

ونيما اإل اع فإ مج وإح استدل بمج عل  ثبوت ا ما   هذا الصنل إ ىاًه  
: (2)  اه تصىار  باملن ول منمج واحملص ، و    تأييدًا لذل  مثى  قىول املرت ى     

)ويا ا فرلت بمج اإلمامية ال ول بأح ا ما واج     ي  املغىامن وامل اسى ،   
ف ى  مىن نيربىا  التجىارات      ويا استخرج من املعىالح والغىو  وال نىوج، ويىا    
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 قتصال(.اه فاية   طول السنة عل  وال راعات والصناعات بعد املؤو ة وال

 إه نيح هذا ه ينف    امل ام، من عدة وجوه:

عدم صحتمج    فسىمج بعىد خمالفىة مثى  ابىن اجلنيىد وابىن نيبىي ع يى  لىمج              .1
مورله، هسيما ونيح اإل اع املعت  هو إ اع ال دماء.

امتمال املدركية فيمج ريخ مدفوع بعد وجول الروايات واشتهارها   امل ام   .2
ووضومها عل  الشمول ،ىذا الصىنل، ه سىيما مى   هىاب بع ىهم إىل نيح آيىة        

ا ما تعم  ل  نيي ًا.

بعد الغض عن  ل  كلمج والتنى يل إىل إم ىاح ر ىق اإل ىاع   املىورل،        .3
بعىد التصىىري  بىأح نيريلىى  املت ىىدمني   إه ني ىمج ه يشىىم   ى  ال ىىالم وهىو ا،ديىىة،    

 هبوا إىل عدم  ول ا ما ملث  ا،دية، الذي يفهم من اسىتثناء نيبىي الصىال     
من املشهور، و ل  لذهابمج إىل تعميم ا ما للهدية وحنوها.

ومىى  الغىىض عىىن هىىذا نيي ىىًا إه ني ىىمج ه نيقىى  يوجىى  الىىرتلل    ىىول         .4
 ىدر املتىي ن، بعىد كو ىمج للىيال لبيىًا ه       اإل اع حمل  ال الم يا يعين األريذ منىمج بال 

إطالب لمج ليتمس  بمج   موارل الش ، وال در املتي ن ه يشم     ال الم.

 وبذل  يتبني نيح ه قيمة لدعو  اإل اع   امل ام صغر  وك  .

 اهستدهل عل  املدع  بالروايات:

مىن  ونيما الروايات، فهنىاا جمموعىة مىن الروايىات تعرضىت للخمىا فالبىد        
استعراضها ملالمظة لهلتها عل  العموم نيو ه.

 ، ميى  قىال  صحيحة ابن مه يىار الطويلىة املت دمىة،   م طى  آريىر منهىا        -1
: .. وإمنىىا نيوجبىت علىىيهم ا مىا   سىىني هىذه   الىىذه  والف ىىة    _اإلمىام  

الي قد مال عليهما احلول، ومل نيوج   ل  عليهم   متىاع وه آ يىة وه لواب   
وه ريدم وه رب  رحبمج    ارة وه ضيعة إه   ضيعة سأفسر ل  نيمرها، ختفيفًا 
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.  (1)مين عن موالي وَمنًَّا مين عليهم.. إخل الرواية الشريفة
:   الىذه  والف ىة الىي قىد مىال عليهمىا احلىول، يشىخ إىل         _فإح قولمج 

الفاضىى  بعىىد مؤو ىىة السىىنة منهمىىا، وهىىو يشىىخ بىىدوره إىل األعىىم مىىن امل اسىى     
والفوائد املتحصلة لا ساح، فإح ريالى   لى  مىن الن ىد، وه قىول بالفصى  بينىمج        

إثباتمج فيهما با صىو   وبني ريخه من الفوائد وامل اس  الي هي من األعياح، و
عىن ريىخه ملىا  كىر   الروايىة       _كاح  صوصية   هذه السنة مي  عفا اإلمىام  

الشىريفة، فىىال يىرل نيح احل ىىم بىا ما   الىىذه  والف ىة مطل ىىًا حيتمى  فيىىمج نيح      
ي وح  صوصية   هذه السنة، ب  الع ا هو الصحي  فإح العفو عن ريخه هىو  

 فالمظ.الذي كاح  صوصية   هذه السنة 
ال ىىول بىىا ما فيهمىىا إ ا مىىال  _وعلىى  كىى  مىىال فحيىى  نيطلىىق اإلمىىام 

عليهما احلول، للي  ل  عل   ولمج ملطلىق مىا حيصى  منهمىا مىن ني ىواع الفوائىد        
وامل اس  وا،دية وحنوها، وهو املطلوب.

صحيحتمج األرير ، قال: قال لي نيبو علىي بىن راشىد، قلىت لىمج: نيمىرتين         -2
فأعلمىت مواليى  بىذل ، ف ىال لىي بع ىهم: ونيي        بال يام بأمرا، ونيريذ م ى ، 

شيء م مج؟ فلم نيلر ما نيجيبمج، ف ال: جي  عليهم ا ما، ف لت ففي نيي شيء؟ 
ف ىال:   نيمتعىتهم وصىنايعهم )ضىياعهم(، قلىت: والتىاجر عليىمج والصىا   بيىده؟          

. (2)ف ال: إ ا نيم نهم بعد مؤو تهم
ن بىن راشىد امل نى     وه إش ال   سندها، فإح نيبا علي بىن راشىد هىو احلسى    

وكىاح   ¬وين عاصىر اجلىوال وا،ىالي     _بأبي علي من وكالء اإلمام ا،الي 
 من األجالء العظام.

:   نيمتعىتهم، ميى  نيطلىق  لى  ومل     _ونيما من مي  الدهلة، فىإح قولىمج   

                                                           

.310-346/ 9الشيعة:  وسائ ( 1)
.347/ 9الشيعة:  وسائ ( 2)



55 |  
يفص  من مي  اجلهة الي بسببها  ل وهىا سىواء نيكىاح مىن  ىارة نيو صىناعة نيو       

ف ىاًل عىن التصىري  بىبعض األسىباب كمىا          –او من هدية وحنوها نيو من مىخ 
، ونيثبت   ك   ل  ا ما، فإ مج يىدل بإطالقىمج على  ثبىوت     -الف رة الي بعدها 

ا ما ل    ل ، ومنمج    ال الم.
صىىحيحتمج الثالثىىة عىىن  مىىد بىىن احلسىىن األشىىعري قىىال: كتىى  بعىىض        -3

مىا يسىتفيد   : نيري  ي عن ا ما نيعلى   يى    _نيصحابنا إىل نيبي جعفر الثا ي 
الرج  من قلي  وكثخ من  ي  ال روب، وعل  الصناع؟ وكيل  ل ؟ ف ت  

. (1)خبطمج: ا ما بعد املؤو ة
وقىد  كىر    –وهي من مي  السند يناقش فيها بأح  مد بن احلسن األشعري 

يىن   - (2)ني مج هو  مد بن احلسن بن نيبي ريالد األشعري ال مي  السيد ا وئي
بىىالرريم يىىا  كىىره بع ىىهم عنىىمج مىىن الظىىن بوثاقتىىمج ملىىن يراجىى   ه شىىهالة بتوثي ىىمج، 

، فإ ىىمج مل يت ىى  وجهىىمج بعىىد نيح مل يىىرل مىىا يوجىى   (3)تر تىىمج   كتىى  الرجىىال
 .(4)ني مج جمهول احلال  ل ، وقد  كر السيد ا وئي 

نيعىر  عىن اإلجابىة     _ونيما من مي  الدهلة، ف د ي ال بدوًا: إح اإلمىام  
الىىذي يت ىىمن طلىى  معرفىىة مىىوارل  –م   امل ىىام وهىىو املهىى –عىىن السىىؤال األول 

ا ما، ونيجاب ف   عن كيفية ا ما وهو ني مج بعد املؤو ة وليا قبلىها، فلىيا   
   الرواية لهلة عل  املدع .

 bول ىىن هىىذا لىىيا بصىىحي ، ويعىىرف  لىى  مىىن راجىى  نيسىىلوب األئمىىة   
ريىىة وكيفيىىة جىىوابهم علىى  األسىىيلة ريصوصىىًا امل توبىىة، فإ هىىا خمتصىىرة وفيهىىا بال   
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اإلجياج، فاإلمام كأ مج جبوابمج هذا نيجاب باإلجياج على  مىا  كىر   مىوارل ا مىا      
املت دمىىة   السىىؤال و كىىر نيح ا مىىا بعىىد املؤو ىىة، في ىىوح هىىذا جوابىىًا خمتصىىرًا  

  عم   ك   ل  وي وح بعد املؤو ة. _للسؤالني، ف أ مج قال 
لو كاح ير  نيح السؤال األول فيمج مىا ه جيى     _وبعبارة نيرير : إح اإلمام 

فيمج ا ما ل اح ه بد عليمج نيح يىبني  لى  للسىائ ، مب ت ى  كو ىمج منصىوبًا ليىبني        
للنا  ما   ل إليهم، فمن س وتمج عن  ل  وجوابمج عىن السىؤال الثىا ي يعلىم نيحي     

 كَ  ما  كر فيمج ا ما بال رورة.
ئ : نيعلى   يى  مىا يسىتفيد     وإ ا ا  ل ، فبما نيح السؤال ت من قول السىا 

الرج  من قلي  وكثخ من  ي  ال روب؟ فإ ىمج ظىاهر   عمومىمج حملى  ال ىالم،      
وه ُيصىىغ  إىل اريتصاصىىمج ب ىىروب امل اسىى  ف ىى  فإ ىىمج ريىىالف الظىىاهر نيوًه،     
وريىىالف تع يىى  السىىائ   لىى  ب ولىىمج: وعلىى  الصىىناع، الىىذي هىىو مىىن  لىىة         

خيف .امل اس ، فإح العطل يفيد املغايرة، كما ه 
عىن ا مىا، ف ىال:   كى       _معت ة مساعة، قال: سألت نيبا احلسىن    -4

. (1)ما نيفال النا  من قلي  نيو كثخ 
وهذه الرواية كساب تها تىدل على  التعمىيم بوضىو ، الشىام  حملى  ال ىالم،        
بيا مج: ني مج وإح كاح يظهر من ال ىامو  نيح لفظىة )نيفىال( مىن األضىدال ف ىد ت ىوح        

ت ىىوح مبعنىى  )اهسىىتفعال( وعلىى  األول ي ىىوح )النىىا (  مبعنىى  )اإلفعىىال( وقىىد 
مفعىىوه وعلىى  الثىىا ي ي ىىوح فىىاعاًل، إه ني ىىمج مىىن الواضىى  اسىىتعما،ا هنىىا بىىاملعن  

، وه وجمج ملا نيفىاله  (2)الثا ي، نيي   ك  ما استفاله النا ، كما ج م بمج   الوا 
 .(3)بع هم من استفالة كوح األول نيقرب
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كىى  مىىا اسىىتفاله النىىاُ  مىىن قليىى  نيو كىىثخ، وهىىو   وعليىىمج في ىىوح املعنىى :    

: )  كى ( نيح السىؤال كىاح عىن مىوارل      _واض    العموم، ويت   من قولىمج  
ا ما وما جي  فيمج.

: على  كى  امىر     _رواية عبد اهلل بىن سىناح، قىال: قىال نيبىو عبىد اهلل         -1
وملىن يلىي نيمرهىا مىن بعىدها مىن        Ÿرينم نيو اكتس  ا ما يا نيصىاب لفاطمىة   

 ريتها احلجج عل  النا ، فذل  ،م رياصة ي عو مج مي  شاءوا ومرم عليهم 
الصدقة، مت  ا ياط َلَيخي  قميصمج خبمسة لوا يق فلنا منمج لا ق، إه من نيمللناه 

.(1)من شيعتنا لتطي  ،م بمج الوهلة.. احلدي 
و  هذا احلدي  عطل اهكتساب عل  الغنيمة بى)نيو( يىا يفهىم منىمج املغىايرة     

ني املعطوف واملعطوف عليمج، وعليمج في وح املرال بالغنيمة معنى  آريىر ريىخ املىرال     ب
مىىن اهكتسىىاب متىى  يصىى  العطىىل، وهىىذا املعنىى  ه بىىد نيح ي ىىوح نيوسىى  منىىمج،   
باعتبار نيح لفظ الغنيمة لغة نيوس  من مي  املعن  مىن لفىظ اهكتسىاب، وإطىالب     

مولمج حملى  ال ىالم بهىذا    ال الم ي ت ىي إرالة هىذا املعنى  الواسى ، ف ىد ي ىال بشى       
 الت ري ،

ول ىىن هىىذا ال ىىالم ه يفىىي بإلريىىال ا،ديىىة وحنوهىىا   معنىى  الغنيمىىة إ  لىىو  
ومل     بإرالة ريصو  رينائم احلرب الذي هو قىول   معنى     -سلمنا األعمية 

ي فىىي   املغىىايرة بىىني املعطىىوف واملعطىىوف عليىىمج  -الغنيمىىة وحي ىىق املغىىايرة نيي ىىًا 
ريخهىا يىا حي ىق األعميىة، وه      –باإلضافة لغنىائم احلىرب    –  ول معن  الغنيمة

يل م منمج بال ىرورة  ولىمج ملثى  ا،ديىة وا،بىة نيي ىًا، وه سىيما ني نىا قربنىا عىدم           
 ىىول املعنىى  اللغىىوي للغنيمىىة حملىى  ال ىىالم، بسىىب  امتمىىال ريصوصىىية نيريىىر  

لفىىظ  مىىأريو ة   معنىى  الغنيمىىة ه يشىىم  بسىىببها اللفىىظ ا،ديىىة، ولىىو سىىلم بىىأح   
الغنيمىة شىام  ،ىىا لغىة فىاإلطالب ينىىوع، لعىدم اجلى م بىىأح املىت لم كىاح   م ىىام         
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 البياح من هذه اجلهة، فليتأم .  
علىى  نيح سىىندها ضىىعيل بعبىىد اهلل بىىن ال اسىىم احل ىىرمي ف ىىد قىىال فيىىمج          

. (1)النجاشي: إ مج متهم بال ذب والغلو وال عل
اهلل فىىدري  عليىىمج معتىى ة يىىو ا بىىن يع ىىوب، قىىال: كنىىت عنىىد نيبىىي عبىىد   -9

رجىى  مىىن ال ميىىاطني، ف ىىال: جعلىىت فىىداا ت ىى    نييىىدينا األمىىوال واألربىىا         
و ارات  علم نيح م   فيها ثابت، وإ يا عن  ل  م صروح، ف ىال نيبىو عبىد اهلل:    

. (2)ما ني صفناكم إح كلفناكم  ل  اليوم
ه الشىىيخ فىىإحي فيىىمج  مىىد بىىن    (3)وهىىي وإح كا ىىت معتىى ة بطريىىق الصىىدوب  

إه ني ها  اظرة إىل روايات التحلي  ومورلها املال الىذي تعلىق بىمج ا مىا      سناح،
،ىم  لى  املىال، وه تعلىق ،ىا مبحى         bثم صار   يد الشيعة ف د نيم  األئمة 

ال الم، فال ينع د ل الم السائ  إطالب يشم     ال ىالم لي ىال بدهلىة الروايىة     
عل  وجوب ا ما   ا،دية.

 _رواية عيس  بن املستفال، عن نيبي احلسن موس  بن جعفر عن نيبيىمج    -3
قال: .. وإريراج ا ما من ك  ما ميل مج نيمد من النا  متى    :نيح رسول اهلل 

. (4)يدفعمج إىل ولي املؤمنني ونيمخهم.. احلدي 
: )وإريراج ا ما من ك  ما ميل مج نيمد من النا (، عام يشىم   _وقولمج 

ل   ل  بالعموم الذي ه إش ال فيمج، ولو كىاح بىاإلطالب      ال الم، فدهلتمج ع
ه حيرج ني مج   م ام البياح من هىذه اجلهىة فىال     :ل اح مي ن املناقشة فيمج بأح الن  

 يتم ا ع ال اإلطالب، فحجيتمج.
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إه ني ها ضعيفة بعيس  بن املستفال وبغخه   السند.

اله النىىا  فهىىو ف ىىمج الرضىىا بعىىد  كىىر اآليىىة الشىىريفة، قىىال: وكىى  مىىا نيفىى    -7
رينيمة، ه فرب بني ال نوج واملعالح والغو .. وهو رب  التجىارة وريلىة ال ىيعة    
وسىىائر الفوائىىد وامل اسىى  والصىىناعات واملواريىى  وريخهىىا، ألح اجلميىى  رينيمىىة 

.  (1)وفائدة
وهو وإح كاح ظاهرًا    ل ، ول ن ال الم   سنده من جهىة عىدم الوثىوب    

كما هو عنوا ىمج، بى  احمل ىق ني ىمج لغىخه، وإح اريتلىل فيىمج         _بنسبتمج لامام الرضا 
 ه  هو لوالد الصدوب نيو هو كتاب الت ليل للشلمغا ي، نيو ريخه.

وقد رص  يا مر   استعرا  الروايات ني مج يوجد   الروايىات مىا هىو تىام     
سندًا ولهلة، يا ينف    اهعتمال عليمج   ال ول بثبوت ا ما   مطلق الفائىدة  

ام  حمل  ال الم بال كالم.الش
هذا، وهناا روايات قي  مبعارضتها لتلى  الطائفىة الىي تىدل على  التعمىيم       

 مي  تدل عل  ختصيص الغنيمة خبصو  ما نيريذ من احلرب، وهي روايتاح:

ي ىول: لىيا ا مىا     _صحيحة ابن سناح، قال: مسعت نيبىا عبىد اهلل     -1
. (2)إه   الغنائم رياصة

ونيبىي   _رواية مساعة الي ين لها العياشي   تفسخه عن نيبي عبىد اهلل    -2
، قىىال سىىألت نيمىىدهما عىىن ا مىىا، ف ىىال: لىىيا ا مىىا إه         _احلسىىن 

. (3)الغنائم
وقد قي    وجىمج اجلمى  بىني هىاتني الىروايتني وبىني مىا ت ىدم نيقىوال خمتلفىة،           

  عر  بع ها ثم  ذكر املختار   امل ام:

                                                           

.264 :_الف مج املنسوب إىل اإلمام الرضا ( 1)
 .337/ 9 :وسائ  الشيعة( 2)
املصدر السابق.( 3)
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  اهستبصىار، مىن محى  الغنىائم   هىذا       ما  كره الشيخ  ال ول األول:
 .(1)احلدي  عل  مطلق الفوائد، فيشم   ي  األصناف الي جي  فيها ا ما

كمىىا  –ول نىمج وإح نيم ىن ت ريى  كىىوح معنى  الغنيمىة يشىىم   يى  الفوائىد        
  م ىام   _إه نيح سياب احلدي  ه يسىاعد عليىمج، ف ىول اإلمىام      –ت دم    لمج 

 ديد ا ما وت يي مج ه توسعتمج، هذا من جهة.ر
  الروايىة األوىل )رياصىة(، يعىين: ني ىمج   م ىام       _ومن جهة نيرير  قولىمج  

مل يتصىد لبيىاح الشىيء اآلريىر مىا        في توهم التوسعة إىل شيء آرير، والشىيخ  
 هو، مت  يصح  الرواية بهذا احلم .

مىن نيح امل صىول  فىي    نيي ًا   اهستبصار،  ما  كره الشيخ  ال ول الثا ي:
، نيي: نيح (2)ا ما الواج  بظاهر ال رآح عن ريخ الغنائم ه  في مطلق ا مىا 

 –ما  كر   ال رآح   آية ا ما ملا كاح ظاهره اهريتصىا  بغنىائم لار احلىرب    
الثابىت     –نيي ثبىوت ا مىا    –فهذا احل م  –عل  تأم     ل  ظهر يا ت دم 

 ال رآح ه يشم  ريخ رينائم لار احلرب من موارل ا ما األرير .
 ىىاظر لبيىىاح م ىىم ا مىىا   _وهىىو ريىىالف الظىىاهر إ  الظىىاهر نيح اإلمىىام   

الواقعي وليا  اظرًا لبياح م م ا ما   ال تاب وإه ل ال مثاًل: ليا الفر  
 من ا ما   ال رآح إه   الغنائم رياصة، هذا من جهة.

جهة نيرير  فلو كاح امل صول  ل  لوجى  عليىمج تع يبىمج ببيىاح التوسىعة       ومن
الىىوارلة   السىىنة للح ىىم متىى  يشىىم  ريىىخ  لىى  مىىن سىىائر الفوائىىد وه يتىىوهم   

 . (3)احنصار ا ما بذل ، فليتأم 

                                                           

.9، شرممج للحدي  رقم 30، كتاب ال كاة، باب 2 :اهستبصار( 1)
.املصدر السابق( 2)
ووجمج التأم : ني مج قىد ي ىوح امل ىام   بيىاح م ىم ا مىا مىن ال ىرآح، إ  مل تن ى  لنىا           ( 3)

فىيم ن نيح   –إح كىاح   –الواقعة كاملة مت   عرف ما هو م ام السؤال )وه نيص  السىؤال(   
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هىو ني نىا ه  سىلم نيح احل ىم      ول ن م   ل  يب   اإلش ال عل  ما  كىره  

 ر احلرب مت  يأتي هذا ال الم. الثابت   اآلية هو  صو  رينائم لا

ما نيفاله بعض من إم اح ت ييد إطالب احلصر   احلىدي  مبىا    ال ول الثال :
ثبت ا ما فيمج من تل  األصناف،  ظخ ت ييد احلصىر   مثى  )ه ي ىر الصىائم     

 .  (1)إ ا اجتن  ثالثًا( بسائر املفطرات
عىىن الت ييىىد، وفيىىمج نيح لسىىاح الصىىحيحة األوىل )صىىحيحة ابىىن سىىناح( آبيىىة   

و ل  مل اح لفظ )رياصة( فيها الىذي تىأب  الروايىة معىمج عىن الت ييىد، ف ىاًل عىن         
ت ييدها مبا ه ُيب ي ريصوصية للعنواح املذكور فيها وهىو الغنىائم، فإ ىمج بعىد البنىاء      
عل  نيحي الغنائم هي بىاملعن  ا ىا  ه يب ى  لىمج ريصوصىية   م ىم ا مىا إ ا        

 طلق الفائدة.كاح الواق  نيح ا ما يتعلق مب

لو فر  التعار  وعدم وجىول  ى  عىر ، في ىال بت ىديم       ال ول الراب :
 روايات ا ما عل  هذين احلديثني سندًا باعتبار مواف تها لل تاب ال ريم.

وفيىمج: منىى  كىىوح املواف ىىة   جا ىى  تلىى  األماليىى  بىى  املواف ىىة إىل جا ىى   
وهىو الغنىائم، ف يىل ت ىوح      هذين احلديثني أل هما ع ا بنفا ما عى  بىمج ال ىرآح   

 خمالفة لل تاب وتل  األمالي  مواف ة لمج ؟!

ترجي  نيللة ا ما باعتبار خمالفتهىا للعامىة، وهىو املىرج       ال ول ا اما:
 الَسَندي الثا ي.

وفيمج: نيح كاًل من الطائفتني خمالل للعامة   اجلملة، إ  إحي نيماليى  التعمىيم   
، ل ىن  -فيمىا عىدا مخىا الغنىائم وال نى        –وإح كا ت خمالفة للعامة بش   عام 

باعتبار قو،م بثبوت ا ما   الركىاج نيي ىًا،    هذين احلديثني نيي ًا خمالفاح ،م
                                                                                                                                      

على    _يدع  نيح السائ  توفرت لمج ال رينة عل   ل  فأمن التوهم، فلذل  اقتصر اإلمىام  
بياح هذا األمر ومده.

.39)ا،امش( :  مستند العروة الوث  ، كتاب ا ما( 1)
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 . (1)ب   هاب املشهور منهم إىل ثبوتمج   املعدح نيي ا

سىى وط هىىذا احلىىدي  عىىن احلجيىىة سىىندًا ملعارضىىتمج للسىىنة  ال ىىول السىىال :
تم  عىدم صىدور شىيء منهىا، بى  خمالفىة       امل طوع بصدورها إ اًه، مي  ه حي

 م مو مج م  الواق     فسمج لل ط  بعدم اريتصا  ا ما بغنيمة احلرب.
 ومي ن ال ول بتماميتمج إح وصلت النوبة إىل التعار ، ول ن سيأتي عدممج.

س وطمج عن احلجية بإعرا  املشهور عن العم  بمج بناء عل   ال ول الساب :
 قبول ك اه.

منى  الصىغر ، إ  مي ىن  هىاب املشىهور ألمىد        –ال ى    م  تسىليم   –وفيمج 
 وجوه اجلم ، ومل تص  النوبة إىل اإلعرا .

نيحي املسىىتفال مىىن  لىىة مىىن الروايىىات نيح الغنيمىىة تطلىىق      ال ىىول املختىىار:
م اب  الفيء، كما تطلق   م اب  سائر موارل ا ما يا ت دم، ومنهىا صىحيحة   

مسعتىىمج ي ىىول: )  الغنيمىىة خيىىرج منهىىا  ، قىىال:_ابىىن سىىناح عىىن نيبىىي عبىىد اهلل 
ا ما وي سم ما ب ي بني من قات  عليمج وولي  ل ، ونيمىا الفىيء واأل فىال فهىو     

نيصىىب    عصىىر  –  م ابىى  الفىىيء  –، فهىىذا املعنىى  (2)(:ريىىالص لرسىىول اهلل 
من املعىا ي املشىهورة الواضىحة وكىثخ مىن الروايىات نيكىدت على  نيح          bاألئمة 

ولىيا فيىمج ا مىا، بى  كلىمج لامىام، فصىحي  نيح الغنيمىة قىد           _الفيء لامام 
تطلق   م اب  ريخه مىن مىوارل ا مىا، ول ىن تطلىق نيي ىًا بهىذا املعنى  الىذي          
 كر اه، وعليمج فيم ن ال ول بأح هذه الرواية ظاهرة   إرالة هىذا املعنى  للغنيمىة    

 نيي ما ي اب  الفيء وليا ما ي اب  سائر ما فيمج ا ما.
  اهستبصىار على  هىذا     ح ي ال إ مج مي ىن محى  كىالم الشىيخ     ب  مي ن ني

                                                           

.919-912 /1 :الف مج عل  املذاه  األربعة( 1)
.334/ 9 :وسائ  الشيعة( 2)
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املعن ، فإح قولمج: إحي الغنيمة نيريد بها ك  موارل ا ما ي وح بهىذا املعنى ، نيي:   

 ما خيما   م اب  ما ه خيما وهو الفيء.

ما مي ن نيح يوجىمج بىمج ريىروج الف هىاء عىن روايىات التعمىيم إىل ريصىو          
 امل اس  وما يؤليمج  ل :

 هبىىوا إىل  –كمىىا َمىىرَّ اسىىتعرا  نيقىىوا،م –وهنىىا تسىىاسل وهىىو نيح املت ىىدمني  
اريتصا  ا ما بأربىا  امل اسى ، كالتجىارات والصىناعات وال راعىات،        

علىى  عمىىوم  –كمىىا ت ىىدم–مىىني نيح األللىىة املت دمىىة، مىىن اآليىىة والروايىىات تىىدل  
 ا ما ملطلق الفائدة الي تعم امل اس  وريخها كا،بة وحنوها.

مينيىىذ ُيتسىىاءل، هىى  يؤريىىذ بعمىىوم اآليىىة والروايىىات، وه ُيعتنىى  مبىىا هىىو     و
الظىىاهر مىىن كلمىىاتهم، ولىىو حبملىىها علىى  املثىىال؟ نيو تطىىر  هىىذه األللىىة بسىىب       
إعرا  املشهور عنها فتس   عن احلجية؟ فال يؤريىذ بعمومهىا، بى  ي تصىر منهىا      

 عل  م دار ما  ه  إليمج املشهور منهم، وهو نيربا  امل اس ؟

ستند   هذا احلمى ، هىو إعىرا  املشىهور عىن هىذه األللىة    و،ىا         وامل
،ذه املوارل، بأح مل يتعرضوا لشىمول ا مىا لغىخ نيربىا  امل اسى ، مىن مثى         
ا،بة وحنوهىا، مى  ني هىم   معىر  البيىاح ملىا يفتىوح بىمج   كتىبهم املعىدة لىذل ،            

ء بهىا، بى  هىي مىن     هسيما ونيح هذه املوارل ليست من املىوارل الىي ينىدر اهبىتال    
 املوارل العامة البلو    ك  جماح وم اح. 

إح هذا اإلعرا  مىنهم ي شىل عىن نيح عىدم م مهىم بىا ما        ف د ي ال:
وريابىت   bفيها ه بد نيح ي وح  اشيًا من نيللة كا ت عندهم نيريذوها من األئمىة  

 عنا.

ويىىا يؤيىىد  لىى  نيح العالمىىة عنىىدما م ىى  ثبىىوت ا مىىا   املىىخاو وا،بىىة  
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 .(1)اهلدية عن بعضهم قال: واملشهور خالف ذلك يف اجلميعو
وكذلك ابن إدريس حيث قال: وقاال بعاأ حااناب ا: إمل املاواهل واهلدياة      
واهلبة فيه اخلمس، ذكر ذلك حبو الصالح احلليب يف كتاا  الااايف الاذن اا  ه،     

       ْ حمثالاه  ومل يذكره ححد من حاناب ا إال املشار إليه، ولاو كاامل اانينا لق ل ناْ َ  ا
 . (2)متواترًا، واألاْ براءة الذمة فال َشغلها وَعلق عليها شيئا إال بدليْ

 :ولان يرد عليه

حَّااه وإمل ماالم حمل مشااهور ال  هاااء املت اادم  قااد ذوبااوا إ  عااد  و ااو    -1
ماا عادا    –  بياَاه ع اد اماتعراق حقاواهلم     كماا ت ادّ   –اخلمس يف اهلدية وحنوواا  

قليْ ما هم كااحلليب وابان اجل ياد، وقاد اارح باذلك بعاأ املتاعخرين كالعالماة           
 دعا  ههاور كلمااتهم باةرادة التعمايم     ، خالفاًا ملان ا  –  كماا ت ادّ   –وابن إدرياس  

حمثاال الشايو وابان زوارة      –زائدًا عل  من ذكرَا من مثْ احللايب وابان اجل ياد     -
خي   ما فيها مان التالا ، باةرادة    وغووما فةمل وذه الدعوى غو هاورة، بْ ال 

املثال فيماا ذكاروه بادعوى حَهاا األفاراد الغالباة الا  يبتلا  بهاا عاادة، وذلاك ملاا             
عرفاام ماان حمل اهلديااة واهلبااة واملااواهل وحنووااا ليءاام بعقااْ ابااتالء واعتيااادًا يف   

 اجملتمعات يف كْ زمامل وماامل.
كاامل عان إعاراق    حقول: إَه وإمل ملم ذلك إال حَاه ال رارز حمل عملاهم واذا     

عن تلك الروايات، بْ جيز  حَهم مل يعرضاوا ع هاا وحَهاا كاَام معتادة ع ادوم       
م دًا وقد عملوا بها يف اجلملة، غاية األمر حَّهم مل يعملوا بهاا بةالالقهاا الشاامْ    
ملثْ امل ا  إما لعد  فهم اإلالالق م ها، حو لو اود م ياد هلاا وإملا كاامل واذا امل ياد       

ه، وعليه فمن مل تاتم ع اده واذه امل يادات فاال باعه   يتهاا        لبيًا كاإلمجاع وحنو
 والعمْ بها ع ده، بعد حمل متم تلك الروايات م دًا ومل يثبم إعراضهم ع ها.

                                                           

.121/ 5 :تذكرة ال  هاء( 1)
.144 -1/145 :الءرائر( 2)
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نيحي نيصىى  ال ىى   لىىو قيىى  بتماميتهىىا فهىىي ه تىىتم علىى  إطالقهىىا، بىى         -2

يىا  ريصو  ما إ ا مل ي ن   املورل ما حيتم  استنال املشهور إليمج   اإلعىرا   
يعد مىدركًا ،ىم    لى  اإلعىرا ، وعلى  هىذا األسىا  فىال حيىرج ر ىق هىذا            
الشرط   امل ام، ب  حيتم  قويًا استنالهم    ل  إىل كيفية اجلم  بني الروايات 

مي  ورل   بع ها التنصيص عل  ال راعات والتجارات والصنائ .

يىىات وإح هىىذا وقىىد ي ىىال بعىىد التنىىاجل عىىن كىى  مىىا سىىبق إح هىىذه الروا     -3
س طت مجيتها مىن ميى  السىند بسىب  إعىرا  املشىهور عنهىا، وقبولىمج كى            
وصىىغر    امل ىىام، إه ني ىىمج ه مينىى  مىىن لعىىو  استفاضىىة جممىىوع هىىذه الروايىىات  
املطل ة ل ثرتها فيحص  اهطميناح بصدور بع ها إ اًه، وهو يغين عىن صىحة   

السند ومجيتمج ل   وامدة منها، فتأم .

ولىىو  –نيح نيثبتنىىا نيح اآليىىة ال رميىىة شىىاملة ملطلىىق الفائىىدة     علىى  ني نىىا بعىىد   -4
لىو   –ه ي ىر ا إعىرا  املشىهور عىن الروايىات       –ب ميمة الروايات املفسرة ،ىا  

وقلنا ب    اإلعرا ، فإح   التعميم املستفال من اآلية رين  وكفاية. –ثبت 

ثبىوت  هذا كلمج بغض النظر عما سيأتي من الروايات ا اصة الي تدل على   
 ا ما   ا،دية با صو ، وفيما يأتي احلدي  عنمج مفصال.

 الروايات الي تدل عل  املدع  با صو :

ونيما الروايات الي مي ن نيح ي ال بدهلتها عل   ىول ا مىا ملثى  ا،ديىة     
 فهي:

ري  نيبي بصخ الذي ين لمج صام  السرائر عن كتاب  مد بىن علىي بىن      -1
 بوب عن نيمحد بن هالل عن ابن نيبي عمخ عن نيباح بن عثماح عىن نيبىي بصىخ    

، قال: كتبت إليمج   الرج  يهىدي إليىمج مىوهه واملن طى  إليىمج      _عن نيبي عبد اهلل 
: _ تىى  هديىىة تبلىىغ نيلفىىي لرهىىم نيو نيقىى  نيو نيكثىىر هىى  عليىىمج فيهىىا ا مىىا؟ ف    
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. (1)اخلمس يف ذلك
 والكالم يف سنده يقع من جهتني:

من جهة أمحد بن هالل العربتائي الذي كان غاليًا متهمًا يف دينه  كماا   أواًل:
كما نقلاه   _يف فهرست الشيخ، ووردت فيه ذموم عن اإلمام احلسن العسكري 

ذكار يف ققاه اساتءناح، قياا      النجاشاي والكشاي، ولكان الشايخ ابان الي اائري      
قال: يتوقف يف قديءه إال ما يرويه عن احلسن بن حمبوب من كتاب املشيخة وعان  

 .(2)احلدي  أصحاب جل الكتابني هذين مسع وقد نوادره، من عمري أبي بن حممد

أن هااذين الكتااابني كانااا ماان الشااهر   كااان  مقصااود اباان الي ااائري أقااول:
يطماا ن معااه مااان عاادم نرياااف م اامونهما فيكاااون السااند إليهماااا ال قيمااة لاااه       
الشااتهارهما، وهااذا املبناا  عليااه عااع ماان افعااالم، وافماار فيااه سااهل، ولكاان   
اإلشكال أن هذه الرواية املبحوث عنها وإن كان يرويها عن حممد بن أباي عماري،   

ونها من كتاب نوادره أو ال، وعليه فيشاكل افذاذ بهاذه الرواياة     إال أنه ال يعلم ك
 عل  هذا افساس.

إال أنه قد ذها  بعاا افعاالم إص تصاحيا رواياات أمحاد بان هاالل مان          
جهة أذرى، ببيان: أن الرجل كاان ساابقا مان رجاال الطائملاة املوثاوقني ثام  ارأ         

ه بااني افصااحاب، عليااه الملساااد يف العقيااد  بعااد ذلااك فذمااه اإلمااام واشااتهر أماار 
وعل  هذا فالروا  املوثوقون اجتنبوا الرواية عناه بعاد اارافاه، فيكاون ماا ب يادينا       
 من الروايات هي ما كان قبل اارافه، وميكن قصول اال مئنان بذلك مما تقدم.
ولكن يرد عليه أن أقوال الناس عاد  يف مءل هذه افماور سسا  ماا ي هار     

يف اجملتمع، ال ت هار وتشاتهر بسارعة، يف أقسان     من رصد ما يشابه هذه احلاالت 
 قالتاه اددياد ، بال هاي يف  بيعتهاا     افقوال، أي إذا مل يتقصد صاقبها إذملااح  
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حالة تدرجيية وليست دفعية حتصل يف يوم وليلةة فيصةحو    –أعين حالة التحول  –

الناس على الشخص وقد بان احنرافه، وعليةه فةي يأنةأن أيفةه يف اةفرت النية   بة         
مة عقيدته واشتهار احنرافه مل يرو عن األئنة أو مل حيةر  اليمهةم مةو تةوفر     سي

 الدواعي لفلك عاد . 
فهفا الفي ذالةر يف اةفا الايةان تاسةيم للنسةألة تةا د تسةاعد عليةه الشةوااد          

 التأرخيية يف أزمنة النينت على مر العصور.
قيةل إن   من جهة سند ابن إدريس إىل حمند بن علي بن حماوب، وقةد  وثايفيًا:

  الأوسةي  الشيخ من إليه واصل حماوب ابن التاب أن صرح قد  إدريس ابن
خبأه فالواسأة ب  ابن إدريس وب  الشيخ ساقأة بعد أن الان الكتاب يعلةم أيفةه   
للشيخ، وأما طريق الشيخ لكتاب ابن حماةوب فهةو معلةوم مةن اةشةيخة فيةتم مةن        

، ولكن يرد عليه أيفه د يعلم بعد ذلك أن طريةق الشةيخ لكتةاب ابةن     (1)افرت اجلهة
أيفهةا   حماوب الفي ذالررت يف اةشيخة او هلفرت النسخة الة  ادعةى ابةن إدريةس     

 للشيخ، لو سلم ذلك ومل تكن وصلت إليه بالوجاد .

 أيفه د ميكن ادعتناد على افرت الرواية سندا. واحلاصل

 هةا علةى اةةدعى وا ةحة    يقةال: إن ددلت ، فةينكن أن  وأما من جهةة الددلةة  
 د لاس فيها، ولكن مو ذلك قد يقال بوجود جمال للنناقشة فيها من جهات:

إن الوارد فيها خصوص اهلدية الة  تالةأ ألنيةي دراةم أو أقةل مةن        األوىل:
ذلك أو أالثر، والظاار من افا التعاري يف اللغة عدم إراد  التعنيم من جهة القلةة  

بأن يراد به من جهة القلة حتى الةدرام الواحةد مةثًي، ومةن جهةة       والكثر  مألقًا
الكثةةر  افد  اةّلةنيةةة مةةن الةةدراام، فةةنن اةةفا اةعنةةى بعيةةد عةةن فهةةم أربةةاب        

 احملاور ، بل او معنى مستحدث يف أذاان اةأيفوس  باةعقول.
وأما العر  فينيهم من افا التعاري ألنيي درام أو أقل منه بقليةل أو أالثةر منةه    
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 ذل ، والظاهر نيح هذا امل دار من املال كبخ   تل  األجمنة.ك
وعل  هذا املعن  مي ن نيح ي ال: إح الوارل   الرواية ريصو  مىورل معىني   
من ا،دية وهو قد ي وح ليا الفرل الغال  من ا،دية الي ت وح بني األصدقاء 

  ىول إ يىمج  ىالر     واأله  واألقارب واملعارف   املناسبات املختلفة، ب  هي فرل ه
مىن   _ الوقوع ب  قلي  الوقوع عالة، فال مي ن تعدية احل م الذي  كىره اإلمىام  

 عدم وجوب ا ما فيمج إىل مطلق ا،دية.  
ول ن م  ك  مىا  كىر ه يىتم هىذا البيىاح  ألح التحديىد املىذكور قىد ورل           

نيح جييى  وفىق تلى  ا صوصىية، بى        _سؤال السىائ  وه جيى  على  اإلمىام     
 –ألح الواقى  كىذل     –ن نيي ًا لمج نيح ه يعت  هذه ا صوصية فارقة   احل م مي 

مطل ىىًا يشىىم  كىى  مىىوارل  _فيجيبىىمج بغىىض النظىىر عنهىىا، في ىىوح م ىىم اإلمىىام  
 .(1)ا،دية، فليتأم 

إح قول السائ : يهدي إليمج موهه واملن طى  إليىمج، قىد ه ي ىوح ظىاهرا       الثا ية:
 _ املعصىوم  اإلمىام  طبعىاً  بمج يرال ه ني مج كما للعبد السيد هو الذي العر  املوىل  

ب  هم سالطني اجلور ب رينة قولمج: )املن ط  إليمج(، في وح التخميا فيمج ليا أل مج 
 . (2)هدية ب  أل مج مال خملوط باحلرام فيخما من هذه اجلهة

ول ن اإل صاف نيح هذا التعبخ ليا فيمج ظهور بهذا املعن  حبد  فسىمج، إه إ ا  
مج قيمة ا،دية املرتفعة وعدم معهولية إهداء املىوالي لعبيىدهم هىدايا ف ىال     ضم إلي

 عن نيح ت وح بهذا امل دار، واملسألة رتاج إىل م يد  ظر.  
با ما فيهىا كىاح مىن ريىخ      _ول ن م  هذا كلمج مل يعلم نيح م م اإلمام 

اجلهة املبحوو عنها م  عدم وضو   ل  من اجلواب، ب  ظاهر اجلىواب باسىم   
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اإلشارة مالمظة كو ها هدية، فليتأم .

بىن   احلسني بن علي عن جيال بن سه  عن ال ا  عن الوسائ    رواه ما  -2
ِبِصلة إىل نيبي، ف تى  إليىمج نيبىي: هى  َعلىيَّ فيمىا        _عبد ربمج، قال: سري  الرضا 

سىىريمت إلىىي مخىىا؟ ف تىى  إليىىمج: ه مخىىا عليىى  فيمىىا سىىري  بىىمج صىىام        
.(1)ا ما

ورياصىة     – bوظاهر ال يد هو اهمرتاجيىة، ف مىا قلنىا سىاب ا إح األئمىة      
،ىذا ال يىد    _ي تصروح عل  نيق  ما يفيد املطلىوب، فإعىالة اإلمىام     –امل اتبات

ه بىد ونيح يىرال بىمج اهمىرتاج عىن       –نيعين: فيما سر  بمج صام  ا مىا –بطولمج 
  هىذا الطبيعىي ريىالف    فال بد نيح يثبت  –ك در متي ن–طبيعي ا،دية   اجلملة  

 احل م املذكور، وهو املطلوب.

ول ن الرواية فيها سه  بن جيال، وهو خمتلل فيمج، واألقرب عدم وثاقتمج.

ري  نيمحد بن  مد بن عيس ، عن ي يد، قال: كتبت إليىمج: جعلىت لى       -3
نيح  ن علي ببيىاح  لى     –نيب اا اهلل–الفداء تعلمين ما الفائدة وما مدها؟ رنيي  

كوح م يمًا عل  مرام ه صىالة لىي وه صىوم، ف تى : الفائىدة يىا يفيىد        ل ي ه ني
. (2)إلي     ارة من رحبها ومرو بعد الغرام نيو جائ ة

ولهلتها واضحة عل  املدع  بعد وضو  نيح املرال من السىؤال عىن الفائىدة    
  ا مىا ولىيا هنىاا ريخهىا      bومديها هي الفائدة الوارلة   لسىاح األئمىة   

 ليتوهم عدم وضو  نيح املسؤول عنمج هو ا ما   مدوله ه نيصلمج.
إه نيح ال الم   سندها ففيمج اضطراب، ففي ال ا    بعض النسىخ بعنىواح   

، و  بعض النسخ بعنواح )عىن ي يىد(، وعلى  األول ي ىوح السىند      (3))بن ي يد(
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هذا لىيا بصىحي  إ  املىرال بأمحىد     ه ذا: نيمحد بن  مد بن عيس  بن ي يد، و
  السند هو نيمحد بن  مد بن عيس  األشىعري ال مىي ولىيا والىد عيسى  هىو       

: إ يمج ه بد نيح ي وح   السند س   هو اسم من نيبوه ي يد الىذي  (1)ي يد، ف د ي ال
يروي عنمج نيمحد بن  مد بىن عيسى ، واملظنىوح كو ىمج يع ىوب بىن ي يىد ال اتى          

هىىو مىىن األجىىالء الث ىىات، وهىىو مىىن نيصىىحاب الرضىىا نيو   األ بىىاري ال مىىي الىىذي
 فيتم السند عندئذ. ¬ا،الي 

ول ىن هىذا اهمتمىال بعيىىد    فسىمج إ  يتوقىل  لىى  على  افىرتا  سىى وط        
كلمىىتني همىىا )عىىن يع ىىوب( مىىثال وهىىو بعيىىد، ه سىىيما نيح   م ابلىىمج امتمىىال        

 التصحيل وهو نيقرب عالة ونيريل مؤو ة.
ة الثا يىة وهىي )عىن ي يىد(، ول ىن )ي يىد( هىذا        وعليمج فيتعني األريذ بالنسىخ 

مرلل بني ي يد بن إسحق الذي مل يثبت توثي مج إه على  نيسىا  قاعىدة وروله      
نيسىىا يد كامىى  ال يىىارات، وهىىي ريىىخ مسىىلمة، نيو ي يىىد بىىن محىىال األ بىىاري نيبىىي    
يع ىىوب في ىىوح ث ىىة بشىىهالة الشىىيخ، فالسىىند مىىرلل بىىني الث ىىة وريىىخه، فىىال مي ىىن  

 يمج.اهعتمال عل
ومىىن هىىذا العىىر  يتىىبني نيح الروايىىات الىىي للىىت علىى  ثبىىوت ا مىىا      
ا،ديىىة با صىىو  ه مي ىىن اهعتمىىال عليهىىا   اهسىىتدهل ل ىىعفها سىىندًا، وإح  
كاح فيها ما هو تام لهلة،  عم تصل  للتأييد، وه ي ر عدم اهعتمىال عليهىا بعىد    

توافر األللة العامة عل   ل .

 ا لل عل  ثبوت ا ما   ا،دية نيو للعمومات:الروايات املعارضة مل

هذا وقد ي ال بوجول روايات معارضة   تصرحيها بعىدم ثبىوت ا مىا      
ا،دية، لتل  الروايات الي  صت عل  ثبوت ا ما فيهىا، نيو للعمومىات الىي    
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  لت بعمومها مث  ا،دية، وهي جمموعة من الروايات عمدتها:

: كتبت إليمج: يا سيدي رج  لف  إليمج مال حيج بمج هى   رواية علي بن مه يار 
 يىده بعىد احلىج؟   عليمج    ل  املال مني يصىخ إليىمج ا مىا نيو على  مىا ف ى          

. (1): ليا عليمج ا ما_ف ت  
 وال الم   هذه الرواية من مي  السند ومن مي  الدهلة:

: مبىا رواه  (2)  املسىتند  نيما من مي  السند ف د عى  عنهىا السىيد ا ىوئي     
 _عىن الرضىا   عن علىي بىن مه يىار     –  نيمد طري يمج-ين بسنده الصحي  ال لي

 إخل...
عىن    اشى  مىن مالمظىة مىا   لىمج صىام  الوسىائ          ونيقول: ما  كره 

بىن    مد عن حيي ، بن  مد عن يع وب، بن  مد ه ذا: عنمج   لها مي  ال ا 
احلسني، وعن علي بن  مد بن عبد اهلل عن سه  بن جيال  يعىًا عىن علىي بىن     
مه يىىار، في ىىوح سىىه  بىىن جيىىال مىىذكورًا   نيمىىد الطىىري ني لوح اآلريىىر وتصىى   

 الرواية بالطريق اآلرير.
اشىتبمج    لى  فجعى      ول ن هىذا ريىخ صىحي  إ  إحي صىام  الوسىائ       

التعىدل قبى  سىه  بىن جيىال وهىو        سهاًل مذكورا   نيمد الطىري ني والصىحي  نيح  
الرواية ه ذا:  مىد بىن احلسىن     مشرتا بعد  ل ، مي      الشيخ ال ليين 

، و  لىها    (3)وعلي بن  مد، عن سه  بن جيال عن علي بىن مه يىار.. الروايىة   
وكىذا     (4)شر  نيصول ال ا  للموىل  مد صاحل املاج درا ي نيي ًا بهىذا السىند  
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كنيفأيضووذيفنعن(1)الوويفاعن ووكنال ووذعكنيف ووآل نعنقوو للنالة وويفسنل ة قوو نا   وو نن
ن و ن وكنال وذعكناو اايفنال يفايو ننننننن(2)جذقعنأحذديثنالشوعة نل  وعانالجيفجو د نننن

نغرينصحعح نقكنحعثنال نا.
يفأقووذنقووكنحعووثنالادلوو نا ووانا وو ةنيفجوويف نقرةووادلنلهعووذ نا وو ادنقووكن ووآ ننننن

نال يفاي :
نحعثنقذس:ن(3)قصهذحنالف عهعنقنهذ:نقذنا   ن

نقوكننالوااعنن وذ ننلويفننقوذنن  و ننحممويفسننأيفنقهزيوذ...نقرو يفحنننابكنق ذته نعنامذ
نالظذ  نلة َّهن مذناخلريكنلةملنيفالر هعبنال َّهكنسهعلنعنا ذسنيفص فنالص  كنبذب
نيفضولننملنإاانقذن   نأيفنا  ذسبكنأ.بذحنعنياخلنحر ناألج لندنال ؤاسكنقك
ن.ال نغرينأيفنسنرهنقؤيفن ن كناحلّجنةابنيا نعنيه  نقذ

قهزيوذ...نننابوكننخجنعنامذ:ن-اخلمسنبثهيفةناحل منبةا-(ن4)اجليفا  نعنيفقذسن
نال ووؤاسكنووو يف.لنقووكناأليفسنل   وومنبذلن ووه ننفعووهنإ.ادلن  وو نحمموويفسنأيفنقروو ح
ن ويفننإاناإلجذ.لكنعنمتذمنإي ذ هني دنملنيفإ نالةملننفسنحيرذجهنقذنإخ اجنيفجيفب
نغورينن  و ننأيفنعنالهوذق نناخلموسننجيوبننثومننأيفديفنال ون ننيفقؤيفنو ننذسا ونن و أ ننحعنئآ
نا نصويف ننيفدنعنبولننالو كننعنتيفقو نناألصوحذبننقوكننأحواايفنننة فنملنإانال ك
ن..نخب اهنقذضنيفإط قهذن ميفقهذنبلنإلعهكنإشذ.لن اا 

ن:(5)عنا  رنانيفقذسنال عاناخليفئ ن
ن:ال نانصّحنيفإ نالادل نقصيف.نقكناعهذنمبذنخهرينيفأنت
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 بعنىىواح كىىاح إليىىمج املىىدفوع املىىال نيحي فيهىىا يفىىر  مل ني يىىمج فألجىى : نيويًه نيميىىا
 متعىىارف هىىو كمىىا احلىىجي   للصىىرف بىىذل قىىد ي ىىوح نيح اجلىىائ  ومىىن اأُلجىىرة،
 البىىذل جمىىريل بىى  إجىىارة، ع ىىد وه  ليىى  ريىىخ مىىن نيي ىىًا الروايىىات   ومىىذكور

 إ   لى ،  مثى     ا مىا  وجىوب  عدم الواض  ومن احلجي،   الصرف وإجاجة
 مسىى  منىىمج لىىيا امل بىىور والبىىذل ويسىىتفيده، اإل سىىاح ميل ىىمج فيمىىا إلَّىىا مخىىا ه

 .الفر 

 مل إ  الفعلىي،  الوجىوب  جهة إىل  اظر السؤال نيحي لعو  فل رب: ثا يًا ونيميا
 ليلتى م  الوضىعي  احل ىم    ظىاهراً  ي ىوح  مت  ه نيو مخا املال   ه  ني يمج يسأل

 لريلىت  إ ا )على (  كلمىة  نيحي ريى   وه مخىا؟  عليىمج  هى  : ي ىول  ب  باهستثناء،
 إىل  ىىاظرة وريىىخ الت ليىىل   مينيىىٍذ ظىىاهرٌة الشىىخص إىل الراجىى  ال ىىمخ علىى 

 وقىت  إىل  ىاظر  فالسىؤال  اإلجيىار  بعنواح كاح الدف  نيحي سلَّمنا فلو وعليمج الوض ،
 بأ يىمج  :_ فجوابىمج  احلىجي؟  من العولة بعد نيو فعاًل ا ما جي  ه  وني يمج اإلريراج

 بىىمج يتعلَّىىق مل املىىال هىىذا نيحي ه فعىىاًل،  لىى  عليىىمج لىىيا نيي ا مىىا، عليىىمج لىىيا
 .ا ما

 بىني  اإل سىاح  ينتفى   فيمىا  فىرب  ه ني يىمج    اإلش ال ينبغي فال مال، ك ي وعل 
 ا ته  .ج مًا باط  التخصيص وامتمال وريخها، احلجي نُيجرة

كمىا هىو ريىخ بعيىد   بعىض مىا        –وكيل كاح فإح  ت بعىض هىذه الوجىوه    
فهو وإه فال ع ة بهذه الرواية عل  كى  مىال ل ىعفها     – نيفاله السيد ا وئي 

 سندا.

ونيما ريخها من الروايات فهي ه ترق  ملستو  اإلش ال واملعارضىة ملىا ت ىدم    
 فال  طي  ال الم بالتعر  ،ا لوضو  اجلواب عنها.
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 ريا ة املطاف:

    ذكر ريا ة لمج، فن ول:هذا وبعد اكتمال البح
إ يمج تبني يا سبق نيح األللة الي مي ن اهعتمال عليها لل ول بوجوب ا مىا  

   ا،دية، هي:
             آية ا مىا بعىد نيح قربنىا نيح معنى  الغنيمىة فيهىا لىيا عامىًا وشىاماًل ملثى

امل ام، ول ن مي ن اهعتمال عل  الروايات الي فسىرتها    لى ، فيهىا مىا مي ىن      
ال عليمج    ل .اهعتم

   الروايىىات الىىي تعرضىىت حل ىىم ا مىىا بشىى   عىىام، فىىإح فيهىىا مىىا ينفىى
لثبوت احل م   مث  امل ام بإطالقمج.

وهذا كاف   ثبوت احل م، وإح مل  صىح  سىند الروايىات الىي تعرضىت      
 ما ا،دية با صو  بعد نيح كاح فيهىا مىا تىتم لهلتىمج على  املىدع ، في ىوح        

 ا ما فيها.مؤيدًا للح م بثبوت 
وكذل  فإح الروايىات الىي قيى  مبعارضىتها للح ىم بىالثبوت مل يىتم شىيء         

 منها سندًا نيو لهلة نيو هما معا.

وبذل  يت   نيح الصحي    امل ام نيح ي ىال بثبىوت ا مىا   ا،ديىة بعىد      
وضىىو  األللىىة عليىىمج، وبىىذل  يسىىتغرب  هىىاب املشىىهور مىىن ال ىىدماء إىل ال ىىول  

 – احللى   الصال  كأبي – فيها نيثبتمج من جع  من يت   والذي ،ا،  ولمج بعدم
 من ال ول الشا .

وبذل  يىتم مىا نيرل ىا  كىره وهلل احلمىد واملنىة وبىمج اهعتصىام ومنىمج السىدال،           
و سألمج نيح يت ب  منيا هذا ال لي  ونيح جيعلمج ريالصًا لوجهمج متى   نتفى  منىمج يىوم ه     

ليم، وآريىر لعوا ىا نيح احلمىد هلل رب    ينف  مال وه بنوح إه من نيت  اهلل ب ل  سى 
العاملني وصل  اهلل عل  سيد ا  مد وآلمج الطيىبني الطىاهرين واللعىن الىدائم على       

 نيعدائهم ني عني إىل قيام يوم الدين.
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وقد وق  الفراغ من هذه الرسىالة ليلىة ا ىاما والعشىرين مىن شىهر شىعباح        

التحية وعلى  آلىمج،     هجرية عل  مهاجرها آهف السالم و 1433املعظم من سنة 
النجىل األشىرف مرسىها     _نيمخ املىؤمنني   :مدينة باب مدينة علم رسول اهلل 

 اهلل تعاىل.
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