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 املقدمة

اخلمس فريضة إسالمية، وهو من فروع الدين، وال خالف يف أصل وجوبه بني علماء املسلمني، وبذلك 
يدخل يف ضروريات الدين فيكون منكره كافراً، وإن وقع اخلالف بني املسلمني بعض خصوصياته من حيث 

ودائرة ). الركاز(فاعتقد غالبية السنة احنصار موارد وجوبه بغنائم دار احلرب، والكرت . وارد وجوبه ومصارفهم
الغوص، واملعادن، وأرباح املكاسب، واملال : وجوبه عند علماء الشيعة أوسع فتشمل موراد أخرى وهي
 .احلالل املختلط باحلرام، واألرض اليت اشتراها الذمي من املسلم

للعامل الفذّ ) معامل املدرستني(الكراس الذي بني أيدينا خالصة جهد علمي هام يف اجلزء الثاين من كتاب و
، الذي أمضى عمره الشريف يف نشر )قدس سره(واملفكّر اإلسالمي الكبري آية اهللا العالّمة السيد مرتضى العسكري

خدمات جليلة يف هذا املضمار، وترك لنا آثاراً  وقدم )عليهم السالم(الفكر اإلسالمي األصيل ومذهب أهل البيت
وحبوثاً قيمةً تصدت لرد شبهات الوهابية، وأعداء اإلسالم، ناذراً عمره الشريف للدفاع عن اإلسالم ومذهب 

 .وطبعت نتاجاته الفكرية يف مقاالت وكتب مشلت شىت املواضيع اإلسالمية)عليهم السالم(أهل البيت

يف نشر فكر أهل (حتقيقاً لألهداف اليت يسعى إليها  )عليهم السالم(العاملي ألهل البيتومن هنا ارتأى امع 
أن يقدم للمجتمع اإلسالمي هذا البحث اهلام على شكلِ كراسة راجني من اهللا أن يكون ) )عليهم السالم(البيت

صاً لدى بقية اهللا األعظم وخصو) عليهم التحية والسالم(هذا اجلهد الضئيل مقبوالً عند أهل البيت الكرام 
 ).أروحنا لتراب مقدمه الفداء(

وختاماً ال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر لكل من مساحة حجة اإلسالم واملسلمني السيد حمسن السيدي 
جلهوده يف إعداد هذا الكراس، ومساحة حجة إالسالم واملسلمني السيد منذر احلكيم إلشرافه على إجناز هذا 

 .البحث

 

 املعاونية الثقافية

 )عليهم السالم(للمجمع العاملي ألهل البيت
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 اخلمس يف كتاب اهللا

 : قال اهللا سبحانه

)اكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذلولِ وسلرلو هسمخ لّهء فَأَنَّ  لين شم متا غَنِمموا أَنلَماعوبِيلِ إِن كُنتنِ السابنيِ و م بِاللّهنتآم م
يرء قَديلَى كُلِّ شع اللّهو انعمقَى  الْجالْت موي قَانالْفُر موا يندبلَى عا علْنزا  أَنم1()و( . 

» ما تعلّق  به اخلمس«يف  )2(نصت اآلية الشريفة على وجوب اخلمس، لكن وقع االختالف بني املدرستني
 .»مستحقّيه«و» عدد أسهم اخلمس«ويف 

يف اآلية هي الغنائم احلربية فقط، خالفاً لإلمامية حيث » ما غنمتم«فذهب اجلمهور إىل أنّ املراد من لفظ 
هو كل ما يظفر به اإلنسان يف حياته من األموال سواًء كان يف » تمما غنم«ذهبوا إىل أن املراد من كلمة 

 .احلرب أو غريها

 

 الغنيمة واملغنم

يف اللغة ويف اجلاهلية مث يف » الغنيمة واملغنم«وألجل أن نفهم ما هو احلق يف املسألة ينبغي توضيح لفظ 
 :الشرع اإلسالمي فنقول

: ، واالغتنام )3(غنم الشيء غنماً إذا فاز به بال مشقة:  ـ كانت العرب يف اجلاهلية واإلسالم تقول 1
أخذ سلَبه، إذا :  - وهو ماال خيلو من مشقة  -انتهاز املغنم واملغنم ما يغنم ، وتقول ملا حيصل من جهة العدى 
حربه، إذا أخذ كل ماله ، وكانت النهيبة : ما على املسلوب وما معه من ثياب وسالح ودابة ، وتقول 

 .والنهىب عندهم تساوق الغنيمة واملغنم يف عصرنا 

القرآن   كان يف» الفوزبال مشقة«يف كسب املال مطلقاً وبال حلاظ » غنم«ـ وأول ما استعمل مادة  2
، بعد أن سلب اهللا ملكية األفراد عنه ومساه األنفال وجعله هللا ويف ما مجع من مال العدو ببدر )4(الكرمي

 .)5(ولرسوله مث جعله مغنماً للجماعة

                                                           
 . 41: األنفال) 1(
 .واملدرسة اليت تقابلها وهي مدرسة مجهور الصحابة )ليهم السالمع(أي مدرسة أهل البيت) 2(
 .  3/173: ، والنهاية البن األثري8/149: وذيب اللغة» غنم«مفردات  القرآن للراغب األصفهاىن مبادة ) 3(
والغنم إصابته والظفر به، مث استعمل يف كل مظفور به من جهة العدى : نيمة واملغنم فقد قال الراغب واالزهري يف مادة غـنـمأما الغ) 4(

 :عاىل، واملغنم ما يغنم ومجعه مغامن ، قال ت)فَكُلُواْ مما غَنِمتم حلَـالً طَيِّبا(، )نما غَنِمتم مّن شىء أَ(: وغـيـرهم ، قال تعاىل 
منها،  69، والثانية اآلية 41: ، واآلية االوىل بسورة األنفال»غنم«مفردات القرآن للراغب االصبهاين مبادة : (    ) فَعند اللَّه مغانِم كَثريةٌ( 

 ..) 2/293: ، ومعجم ألفاظ القرآن8/149):   هـ 370: ت(من سورة النساء، وذيب اللغة لألزهري  94والثالثة اآلية 
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ـ وشرع اهللا يف اآلية دفع اخلمس من مطلق املغامن هللا ولرسوله ولذوي قرباه بعد أن كان يف اجلاهلية  3
 .  )6(املرباع للرئيس خاصة

 . وعمم مورد االخذ وجعله من مطلق املغامنـ  4

 . ـ ونزل الفرض من الربع إىل اخلمس 5

 .ـ ووزعه على ستة سهام بدل أن يكون سهماً واحداً وخاصاً بالرئيس  6

 
 اخلمس يف السنة النبوية

 :على أن اخلمس فرض دفعه من مطلق املغامن  - باإلضافة إىل ما ذكرنا  - ومما يدل 

مني على أن الرسول أخذ اخلمس من املال املستخرج من األرض معدناً  أو كرتاً وهو ليس مما امجاع املسل
 .حازه املسلمون من العدى يف احلرب 

، قال هلم )7(»اخلمس من املغنم«ويدلّ على ذلك من السنة أيضا أمر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا 
ذلك عندما سألوه ان يعلّمهم احكام اإلسالم كي يعلّموا قبيلتهم فإم ال يستطيعون اخلروج من حيهم يف غري 

                                                                                                                                                                                     
الظفر بالغنم ، مث استعمل يف كل ما يظفر به : الغنم «: ويف لسان العرب وذيب اللغة لالزهري واية اللغة ، ويف معجم الفاظ القرآن الكرمي 

 .»من جهة العدو وغريهم غنم كسمع غنماً والغنم ما يغنم ومجعه مغامن 
 .»الفوز بالشي ء من غري مشقة : الغنم « 
، ذيب اللغة 12/445: ولسان العرب 3/173: بنهاية اللغة البن األثري» غنم«مادة : انظر» فاز به واالغتنام انتهاز الغنم: وغنم الشي ء« 

 .15/166: وتفسري الفخر الرازي 4/397: لألزهري، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس
 .زيادته ومناؤه وفاضل قيمته انتهى : غُنمه » الرهن ملن رهنه ، له غُنمه وعليه غُرمه«يف احلديث : وفيه ويف اية اللغة البن األثري بنفس املادة  
 .1999ص: من صحاح اللغة للجوهري» غنم«الحظ مادة » املغنم والغنيمة مبعىن«: ويف صحاح اجلوهري  
صلى اهللا عليه (ه املادة واريد به الفوز بالشي ء يف باب ما يقال عند اخراج الزكاة من سنن ابن ماجة عن رسول اهللاوجاء يف احلديث من هذ 

 .  1797سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، احلديث : انظر» اللهم اجعلها مغنماً وال جتعلها مغرماً«: )وآله
 .2/177: انظر مسند أمحد: »مة جمالس الذكر اجلنةغني«:  )صلى اهللا عليه وآله(ويف مسند أمحد عن رسول اهللا 
اىل غري هذه املوارد من احلديث وجاء يف كتاب . 524و 374و 2/330: مسند أمحد: انظر »هو غُنم للمؤمن«: ويف وصف شهر رمضان  

 .94/ النساء  )فَعند اللَّه مغانِم كَثريةٌ( :اهللا تعاىل 

/  2باب النفل من كتاب اجلهاد وسرية ابن هشام ج 3/9و سنن أيب داود ج 1/ األنفال  )...يسألُونك عنِ االَْنفَالِ قُلِ االَْنفَالُ للَّه والرسولِ() 5(
 .وتفسري  الطربي ذيل اآلية 286ـ  283

اجليش أي أخذ منهم ربع  ربع القوم يربعهم ربعاً أي أخذ ربع أمواهلم، وربع: كان الرئيس عند العرب  يأخذ يف اجلاهلية ربع الغنيمة ويقال) 6(
إنك لتأكل املرباع وهو ال حيلّ «: ويف احلديث، قال الرسول لعدي بن حامت قبل أن يسلم» املرباع«الغنيمة، ويقال للربع الذي يأخذه الرئيس، 

 ).4/249: اللسان وتاج العروس واية اللغة وسرية ابن هشام: (من القاموس» ربع«انظر مادة » يف دينك
باب  36ـ  1/35: ، وصحيح مسلم19و 13/ 1كتاب التوحيد ج من» واهللا خلقكم وما تعلمون«باب  4/205: صحيح البخاري) 7(

 .136/  5وج 3/318: األمر باإلميان ومسند أمحد
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أن تكون غازيةً ليكون املراد من املغنم هنا غنائم احلرب يتصور هلذه القبيلة  األشهر احلرم من خوف مضر وال
 .فالبد أن يكون املراد من املغنم مطلق املال املكتسب 

ـ وكذلك الشأن يف ما ورد يف كتب الرسول لسائر القبائل العربية اليت أسلمت ، وكذلك يف عهوده  3
الوايل  -ان يأخذ «: ن بعد اسالم أهل اليمنلوالته ، مثل ما جاء يف كتاب عهده لوالته الذين بعثهم إىل اليم

 .)8(»من املغامن مخس اهللا وما كتب على املؤمنني الصدقة - 

فان هذه  )9(»أن يدفعوا اخلمس والصدقة لرسوليه«ـ وكذلك ما جاء يف كتاب الرسول لقبيلة سعد  4
القبيلة مل تكن قد خاضت حرباً ليطلب النيب منها ان تدفع إىل رسوليه مخس غنائم حرم وإمنا طلب منهم 

 .دفع الصدقة من مواردها ودفع مخس أرباحهم 

 . ذلك املراد من مخس املغنم يف سائر كتبه إىل القبائل العربية املسلمة ، مخس أرباح مكاسبهاوك

ويؤكد ما ذكرنا ، ان حكم احلرب يف اإلسالم خيالف ما كانت عليه العرب يف اجلاهلية حيث كان لكلِّ 
على غري حلفائها وب أمواهلم كيف ما اتفق ، وعند ذاك ميلك كلُّ فرد ما ب وسلب قبيلة احلق يف اإلغارة 

 .وحرب وما عليه شيء عدا دفع املرباع للرئيس

مل يكن االمر هكذا يف اإلسالم لتصح مطالبة النيب من القبائل مخس غنائم حروم بدل الربع بل إن احلاكم 
 .  ب وفق قوانني اإلسالم ، واملسلمون ينفّذون أوامرهاألعلى يف اإلسالم هو الذي يقرر احلر

مث إنّ احلاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه ، وال ميلك أحد من الغزاة عدا سلب 
القتيل شيئاً، بل يأيت كل غاز مبا سلب حىت اخليط واملخيط وإالّ عد من الغلول الذي هو عار وشنار على أهله 

 .ر يوم القيامة ، مث إن احلاكم هو الذي يقبض اخلمس من الغنائم ويقسم الباقي على اموعة ونا

إذاً فاحلاكم هو الذي يعلن احلرب يف اإلسالم وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ مخسها بنفسه ، مث يقسم 
 .الباقي وليس غريه الذي يدفع اخلمس إليه

اخراج اخلمس على عهد النيب من شؤون النيب يف هذه اُألمة فما وإذا كان االمر هكذا يف اإلسالم وكان 
معىن طلب النيب اخلمس من الناس وتأكيده ذلك يف كتاب بعد كتاب ان مل يكن اخلمس يف تلك الكتب مثل 

 الصدقة مما جيب على املخاطبني دفعه من أمواهلم ، وليس خاصاً بغنائم احلرب ؟

نيب يطلب ممن أسلم ان يؤدي اخلمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيه وبناء على ما ذكرنا فقد كان ال
الصدقة ، وكان مدلول الغنائم واملغامن يومذاك مساوقاً ملطلق ما ظفر به من املال مث تطور مدلول هذه املادة 

 .عند املسلمني من بعد انتشار الفتوح ومنع اخللفاء اخلمس من أهله ونسيان املسلمني هذا احلكم 

 
 واضع اخلمس ومصارفهم

                                                           
 .396و 395/  1واملستدرك ج 5/76: وتاريخ ابن كثري 266ـ  4/265: وسرية ابن هشام» اليمن«باب  82/  1فتوح البلدان  ج) 8(
 .270/  1طبقات ابن سعد ج) 9(
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نصت آية اخلمس على أن اخلمس هللا ولرسوله ولذوي قرىب الرسول ويتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء 
وما جاء يف بعض الروايات أن سهم اهللا وسهم الرسول واحد، إن . إذاً فاخلمس يقسم ستة أسهم. سبيلهم

 .هما فهو صواب وإالّ فهو خمالف لظاهر اآلية كان املقصود أنّ سبيلهما واحد وأنّ الرسول يتصرف في

أن سهم ذي القرىب ألهل البيت يف عصر الرسول ومن  )عليهم السالم(وتواترت الروايات عن أئمة أهل البيت
بعده هلم ولسائر األئمة االثين عشر من أهل البيت ، وأن السهام الثالثة هللا ولرسوله ولذوي قرباه للعنوان، وأن 

 .سوله يضعه حيث يشاء، والسهمان بعد الرسول لالمام القائم مقامه سهم اهللا لر

وعلى هذا فنصف اخلمس يف هذه العصور إلمام العصر من حيث إمامته والنصف اآلخر من اخلمس لغري  
أهل بيت النيب من أيتام أقرباء النيب ومساكينهم وأبناء السبيل منهم وهم يستحقونه بقرابتهم من النيب من جهة 
األب وحاجتهم إليه يف مؤونتهم وإن فضل عنهم شيء فللوايل ، وإن نقص فعلى الوايل ان يسد عوزهم وما 

 .قبضه أحدهم من اخلمس ومتلكه ينتقل بعد وفاته لورثته

وأقرباء النيب من غري أهل البيت الذين يستحقون نصف اخلمس بالفقر ، هم ذكور أوالد عبداملطلب الذين 
  )صلى اهللا عليه وآله(أن النيب: دقة، واألحاديث يف ذلك كثرية منها ما رواه مسلم يف صحيحهحرمت عليهم الص

إنا ال حتلُّ «ة ويف رواي.   )10(كان إذا أيت بطعام سأل عنه فان قيل هديةً أكل منها وان قيل صدقةً مل يأكل منها
 .  )11(»لنا الصدقة

ومل يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملني عليها حىت موالهم ، فإنه منع 
 .وتابعه على ذلك أهل بيته. )12(مواله من االشتراك مع عامل الصدقة كي ال يصيب منها

 

 صةاخلال

إنّ اآلية باطالقها تشمل كلِّ ما يغنمه اإلنسان يف حياته من األموال يف احلرب أو غريها، وأن مواضع 
 :اخلمس كما ورد تفصيله يف اآلية يقسم اىل ستة أسهم

ثالثة منها هللا ولرسوله ولذوي قرباه وهم األئمة من أهل البيت والثالثة الباقية ليتاما ومساكني وأبناء 
 .أقرباء النيب جلهة األب وهم ذكور أبناء عبداملطلب الذين حرمت عليهم الصدقةالسبيل من 

 

                                                           
 .3/90: وجممع الفوائد) باب قبول النيب اهلدية ورده الصدقة( 3/121: صحيح مسلم) 10(
 .باب حترمي الزكاة  3/117: وصحيح مسلم  181/  1صحيح البخاري ج ) 11(
ان أم كلثوم منعت من اعطاء مواليها : ، فقد روى البيهقي يف سننه الكربى  509، واالمتاع ص  275 - 273/  4م سرية ابن هشا)  12(

 .فال تأكلوا الصدقة : ،  وقالت »إنا أهل بيت ينا عن الصدقة وان موالينا من أنفسنا«الصدقة ، وروت عن جدها الرسول أنه قال 
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 الفهرس

 1… املقدمة

 3… اخلمس يف كتاب اهللا

 3… الغنيمة واملغنم

 6… اخلمس يف السنة النبوية

 9… مواضع اخلمس ومصارفه

 11… اخلالصة
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