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ام غنمتم من يشء فأن للـه َو﴿ ِاعلموا أ ِ َِّ ََّ َ َْ ٍ
ْ َ ِّ ْ ُُ ََّ َ َ ْ

َمخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى  ْ ُ َّ ََ َ َ َ َ ُْ ْ َُ ُ ِ ِ ِِ ُ

ْواَملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم  َ ْ َّ َُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ْ َ َِ ِ ْ

زلنا عىل عبدنا يوم الفرقان ِا ِب ِوما أ َِ ُْ َ َْ ْْ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ

ْيوم التقى اجلم ََ ْ َ َ ْ ْ َعان وَ ٍعىل كل يشء ُا َِ
ْ َ ِّ ُ َ َ

ِقدير   ]٤١:األفال[ ﴾َ





  
  

  
  
  
ُملــا كــان التــرشيع اإللهــي لفريــضة الخمــس   ُ َّ

ان با  كان ، وما أنزل عىل رسوله،ًمقرتنا باإل

ِّال بـد مــن التــصدي لكــل أبــو اق الكفــر والنفــاق َّ

والتــشكيك الــسيايس واإلعالمــي مــن منطلــق 

ان با ورسوله والدفاع عن الدين   .اإل

ــرض  ــصوص الع ــمن ن ــا ض ــفناه من ــا أض َّوم ِ

واالستدالل املقتبسة فقـد جعلنـاه بـ معكـوف 

  . للتبي واإليضاح[  ] هكذا 

  الباحث
  هـ١٤٤١/شوال/ ٢٤لثالثاء ا

 م٦/٢٠٢٠/ ١٦ املوافق
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 والبحــث يف ، والفقــه القــرآ،تعتــرب دراســة التــرشيع اإلســالمي

ِمقاصده وغاياتـه التـرشيعية مـن أهـم مـا يجـب أن يتنبـه لـه العـالم 

لـرشعية َّ ذلك أن غياب فهم الرؤية واألهـداف اً،والباحث والطالب معا

 أو حبـيس ، النظـري فقـطاإلطـار وبقائـه يف ،يعني غياب العلـم كلـه

 ، ويخلـق فجــوة بـ النــاس والــدين،األدراج واملكتبـات واملخطوطــات
 للمرتبص بهذا الدين لبث أفكارهم الثقافية ونظريـاتهم نافذةويفتح 

 وفـصلهم ،ّ وهـز ثقـة النـاس بـه،السياسية الهدامة للتضليل والتـشكيك

 وقـد ، والتأث السلبي عىل عقائدهم ومبـادئهم،غي قناعاتهم وت،عنه

ــة  ــع إســالمية يف غاي ــب أحكــام ورشائ ــاب وتغيي ّيــؤدي فعــالً إىل غي
وذجا،األهمية ً ك هو الحال مع فريضة الخمس  ُ ُ.  

 ،َّإن فهم واستيعاب األهداف والغايات الحكيمة للرشع اإلسـالمي
ـسكا بـدينهم الحنيـفوتبيينها وتوضيحها للناس يزيدهم قناع  ،ًة و

ّ ويسد الثغرة أمـام كـل املرتبـص ، ويلثم الفجوة،ورشيعتهم الغراء
 ومن هذا املنطلـق جـاءت هـذه ،والحاقدين عىل اإلسالم واملسلم

َّالدراسة املتواضعة لبحث مسألة يف غاية األهمية تم تعطيلهـا مئـات 
ثـ مـن َّالقرون حتى أصبحت محط استنكار واسـتغراب وجهـل الك
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  . بل أصبحت عىل حافة االنهيار،الناس

 لخلفـاء وحكـام -لقد أسـهمت الظـروف الـسياسية االسـتبدادية 
 يف تغييب هـذه الفريـضة -وأمراء املسلم الفاسدين واالنتهازي 

 ،محـدود لفرط وحساسية املوقف منها أمـام نهمهـم وجـشعهم الـال
ام املستعمر القـديم  األمر الذي فتح الباب أم،ونزواتهم االستبدادية

وة والهيمنة عليها وحده  ًوالجديد األشد طمعا وجشعا لالستبداد بال ً
ها بـرا ،ال رشيك له وات االستخراجية وغ عن يف نهب كل ال ً و

ــرا ــجيجً،وبح ــا ض لية ، ودو ــ ــة والرأس ــوى الغربي ــسابق الق  وتت
وقـد  ،وتتداعى علينا وعىل ثرواتنا ك تتـداعى األكلـة إىل قـصعتها

ًأثبت الواقع بكل ظروفه أن جزء ً رئيسيا من معاناة شعوب منطقتنـا اَّ
  . وإماتتهااإلسرتاتيجيةاليوم سببه غياب هذه الفريضة 

د إذ يقدم هذه الدراسة املتواضـعة إسـهاما منـه  ًومركز الشهيد الص
 كــل الجهــود تتــضافريف إحيــاء فريــضة مــن فــرائض هللا يــدعوا ألن 

َّ وأن تدرس ضمن مقـررات منـاهج ،ائها وإقامتهاوتتشارك يف سبيل إحي َّ
ــال  ــة يف نفــوس وواقــع الــشعوب واألجي ــيم لتبقــى حي َّالتــدريس والتعل

ت التي ال مجال للتشكيك واإلخالل بها   .َّكواحدة من املسل

  ،،وهللا من وراء القصد

  رئيس املركز

  هـ١٤٤١/شوال/ ٢٧الجمعة 

  .م١٩/٦/٢٠٢٠املوافق 
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اما  منذ ما بعـد ً  يتم العمل بها مطلقاًفريضة غائبة ومعطلة 

 وأصـبحت مـن ،رسول هللا صلوات هللا عليه وآلـه وإىل يومنـا هـذا

 ،القضايا واملسائل الفقهية الجامدة والنظريـة الغـ قابلـة للتطبيـق

 وتدرس يف ، مباحث علوم الفقه والرشيعةضمننت ال زالت ان كإو

  . الكريمالقرآنكل مناهج املذاهب اإلسالمية وتقرأ يف 

 من قبـل املرتزقـة واملنـافق  األيامههذواإلثارة لقد ك اللغط 

قـانون  حول موضـوع  وذلك،من أبواق العدوان السعودي األمري

ِّالخمس والر ُ  ،م١٩٩٦ يف العـام ه مجلس النواب اليمنيَّكاز الذي أقرُ

التنفيذية التي أعدتها الهيئة العامة للزكـاة والالئحة  ،م١٩٩٩والعام 

 تــم صــياغته وإعــدادهالــذي ، م خولهــا القــانون ذلــك٢٠٢٠للعــام 

ه مجلـس َّ وصـوت عليـه وأقـر،م١٩٩٩ يف العـام ًوإصدار قـرارا بـه

  :ك ييلن القرارات  ومضمو،النواب يف حينه
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مهوري  والقرار الج-ِّالركاز واملعادن -ّنص مواد قانون الزكاة : أوالً

  .م١٩٩٦للعام 

بـشأن الزكـاة ) م١٩٩٦لـسنة ) ٩(قانون رقـم (القرار الجمهوري 

  :ِّزكاة الركاز واملعادن) الفصل التاسع(

 :)٢٠(املادة  -
 مـن بـاطن األرض زكاة يف املعادن والكنوز املـستخرجةجب ال ت -١

نت حالتها الطبيعية جامدة أو سـائلة إذا خرجـت ا كًأو البحر أيا
 أو عـ عليهـا بـسهوله دون إجـراءات ،طن األرض من باًتلقائيا

 . بحث وتنقيب
ُخمــس يؤخـذ ال - ٢  مــن أو الكنــوز املــستخرجةاملعـادن مــن %) ٢٠(ُ

 .بالرشوط الواردة يف الفقرة السابقةباطن األرض أو البحر 
 . ِّتحدد الالئحة التنفيذية أنواع الركاز): ٢١(املادة  -

  .م١٩٩٩مواد قانون الزكاة للعام : ًثانيا

 بـشأن الزكـاة )م١٩٩٩ ةلـسن) ٢(  رقـمقانون(القرار الجمهوري 
  :كاز واملعادنِّ ما يجب يف الر)الفصل التاسع(

ُيجب الخمس  )٢٠(املادة  -  املـستخرجةكـاز واملعـادن ِّيف الر%) ٢٠(ُ
نـت حالتهـا الطبيعيـة جامـدة ا كًمن بـاطن األرض أو البحـر أيـا

 أو عــ عليهــا ،رض مــن بــاطن األًســائلة إذا خرجــت تلقائيــا أو
بسهوله دون إجراءات بحث وتنقيـب مـع خـصم التكـاليف إذا  
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 . ببحث وتنقيبّالإتستخرج 
ا يتفق ِّ التنفيذية ماهية الرالالئحة تحدد )٢١(املادة  - كاز وأنواعه 

 ً. ومرصفاًمية نوعاال اإلسالرشيعةوأحكام 
  .م١٩٩٩هذا بالنسبة لنص وأحكام القانون الصادر يف العام 

  .م٢٠٢٠للعام  للهيئة العامة للزكاة الالئحة التنفيذية مسودة ً:ثالثا

 :كاز واملعادنِّما يجب يف الر: الفصل الثامن
  :)٤٧(مادة  -١

ِّيجب الخمس يف الر -أ ُ كاز واملعادن املستخرجة من باطن األرض أو ُ
 ، النحــاس،نـت حالتهــا الطبيعيــة كالـذهب والفــضةا كًالبحـر أيــا

وز، الزمرد، العقيق،املاس  ، امللـح، املاء، الق، الغاز، النفط، الف
ن لـه قيمـة ا مـا كـ وكّل، الرخام، النيس، الكري، األحجار،الزئبق

 .من املعادن األخرى
ُيجب الخمس  -ب  ،ستخرج مـن البحـر كالـسمكايف كل ما %) ٢٠(ُ

ه، والعنرب،واللؤلؤ  . وغ
ُيجب الخمس  - ج  .ر أو من الكهوفيف العسل إذا غنم من الشج%) ٢٠(ُ
 :)٤٨(مادة  -٢
 : كاز واملعادنِّ مصارف ما يجب يف الر- أ
سهم  ويـرصف يف مـصارف املـسلم العامـة : السهم األول -٣
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 طباعـة ، أجـور العـامل فيهـا، املـدارس، املستـشفيات،كالطرق

ً  وتحـص ثغـور املـسلم جنـدا،كتب العلم واملنـاهج الدراسـية

لك من املصالح العامـة التـي ال يراعـى  وغ ذ،ً ومؤونةًوسالحا

 .فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم
 .سهم الرسول لويل األمر وله كل ترصف فيه: الثاالسهم  -٤
لـذوي القـر مـن بنـي هاشـم الـذين حرمـت : السهم الثالث -٥

ًعلــيهم الــصدقة فجعــل هللا لهــم الخمــس عوضــا ُ  ، عــن الزكــاةُ
 .واألوىل أن ترصف يف فقرائهم

ن فيهم يتامى بني هاشم: لرابعالسهم ا -٦  .يرصف ليتامى املسلم 
ـن فـيهم : السهم الخامس -٧ يرصف لعمـوم مـساك املـسلم 

 .مساك بني هاشم
 ،يرصف يف مرصف ابن السبيل من بني هاشم: السهم السادس -٨

هم من سائر املسلم  .أو من غ
 هــذه هــي الالئحــة التنفيذيــة التفــصيلية للهيئــة العامــة للزكــاة

 ،)ِّمـا يجـب يف الركـاز واملعـادن(م بشأن قـانون الزكـاة ٢٠٢٠للعام
َّومن خالل سياق هذا البحث سيتضح لنا جليا أن املوضوع  يخرج  ً

َّأو يتجاوز مقررات الفقه والرشيعة اإلسالمية املجمع عليها بـ كـّل 
َّ وأنه ليس بجديـد وال غريـب وال مـستنكر بـل هـو تأصـيل ،املذاهب
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مي رشعي يعتمد عىل نصوص الكتاب والسنة القاطعـة وتخريج إسال

ع مع خالف بسيط يف بعـض التفاصـيل والجزئيـات  حيـث ،واإلج

ـذهب الفقـه الزيـدي الهـادوي املعتمـد رسـميا يف  ًأخذ القـانون 

 التـي –الجمهورية اليمنية مع املوافقة يف كث من هذه الجزئيـات 

ء مـذ-ال خالف يف حيثياتها ة وعل اهب الـسنة والـشيعة  لبعض أ

َّ وأن حملة التحريض والتشنيع والتبـديع املمولـة هـي ،االثني عرشية

ًبهدف تسييس هذه الفريضة الرشعية خدمة ألجندة ومـصالح قـوى 

 . ًالنفوذ والهيمنة سابقا املرتبطة بالعدوان السعودي األمري
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ــ الزكــاة ال وعــروض  يف أمــو-  املفروضــة للتنبيــه هنــاك فــرق ب

ها مـ يـشرتط فيـه ، والذهب والفضة، والزراعة،التجارة  واألنعام وغ

 ويجب فيه العرش أو نصف العرش أو ربـع ،النصاب أو الحول أو الحصاد

ُالخمـسبـ و - العرش عىل التفصيل ومحله كتب الفقه   فالزكـاة تؤخـذ .ُ

نيةومصارفها  َنـام اإ﴿:  من قوله تعاىل يف سورة التوبـةالث ِلـصدقات للفقـراء َّ َ َ ُ َْ ِ ُ َ َّ
ِواملـــساكني والعـــاملني عليهـــا واملؤلفـــة قلــــوهبم ويف الرقـــاب والغـــارمني ويف ســـبيل ا وابــــن  ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ َ ِّ ْ َِ َِ َِ َ ْ ُ َّ َ ِْ َ ُ َُ َ َْ ِْ ِ َ

ٌالسبيل فريضة من ا وا عليم حكيم ٌ َِّ َِ َ َِ َ َُ َّ َِّ ً َِ ِ ُوآتـوا حقـه ﴿ : وقولـه تعـاىل،])٦٠(اآلية : التوبة[﴾ِ َ ََّ ُ َ

َيوم حصاده وال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني َّ ُِ ِ ِِ ِْ ُْ ُّ ُ َ َ َ ْ َْ ِ ُ َ َِ ُ ه ،)]١٤١(اآليـة: األنعام[﴾َ  وال خـالف ،وغـ

  .يف ذلك

ُ بين الخمس يؤخذ ومصارفه الستة مـن قولـه تعـاىل يف سـورة  ُ

ـــام غنمــتم مــن يشء فــأن ﴿: األنفـــال ِواعلمــوا أ َّ ِ َّ ََ ٍ
ْ َ ْ َِ ِْ ْ ُُ َ َ َّ َ َ َ مخـــسه وللرســول ولــذي القربـــى ْ ْ ُ َّ َُ ُْ ِ ِ َِ َ ُِ ُ

زلنَا عىل عبدنا يوم الفرقان  ِواليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنْتم آمنْتم با وما أ َ ُ ْْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َْ ْ ْْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ َ ِِ َّ ِ َِ ُ ِ ِ ْ ِ َ ْ

ٌيوم التقى اجلمعان وا عىل كل يشء قـدير ْ َِ َ ٍَ
ْ َ ِّ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َ ْ هناك فرق مـا ف ،)]٤١(اآليـة : الاألنف[﴾َ

   . يف الدليل واملرصفب الفريضت

ُوالخمس هو  غـ مـا هـو  و، سـورة األنفـال أول املـذكور يفاألنفـالُ

فيء م أفاء هللا عىل رسوله مـن أهـل الكتـاب وأهـل القـرى يسمى بال
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ُ وخمـس غنـائم الحـرب ، عىل األصحم  يوجف عليه بخيل وال ركاب ُ

ُغ خمس    .ِّالركازُ

ُكاز هو غ دليل الخمس ِّودليل الر  ،سـيأكـ يف غنائم الحرب ُ
ُوالخمس   ومفـرد ، أبواب الزكاة أصـالًضمنكاز ليس ِّوالريف الغنيمة ُ

ُكتاب الخمس(له كتاب خاص مستقل يف كل كتب الفقه تحت اسم  ُ(، 
يف  لـه َّ أن ذلك ال يعني تبعيته بعد كتاب الزكاة إّالًن يرد تباعاان كإو

  .فكل منه له دليله ومدلوله الخاص بهالدليل واملرصف 

نحن هنا يف هذا البحـث املتواضـع نـسلط األضـواء عـىل هـذا و
ــاب تحــت  ــوانالب ُالخمــس (:عن ــة سياســي إلهــيتــرشيع: ُ ) ةَّ أم رؤي

 ولتخرص األلسن الكاذبـة واملنافقـة هنـا وهنـاك ،لنستجيل الحقيقة
  :فنقول وبا التوفيق

  

: ّ والنَفـل بالتحريـك، وهـو زيـادة عـىل الـيشء، جمـع نفـل:معناه -

 والنفـل غنيمـة يـستويل عليهـا ، وقيل النفل العطية،الغنيمة والهبة

 يجـب تـسليمها إىل الرسـول ، وهي هنا الغنائم،)١(الجيش املنترص

لكـون ، وحبسها عنـه غلـول،َّألنها  وله َّ وهـذا ال ينـايف أنهـم 

س  ّالغنيمة ح يقسمها الرسول فيهم ك ورد يف آيـة أربعة أخ

                                                           
   .لسان العرب) ١(
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ُالخمس لكونه ح يعطيهم،ُ  وهي زيادة عىل اليشء ،َّ وك أنهم 

 ال مـن أجـل ،َّألن األصل يف الجهاد إعـالء كلمـة هللا ويف سـبيله

انية وتزكية نفسية للمجاهدين،املال والغنائم   . )١( وفيها تربية إ

ْيس﴿: قوله تعاىل : دليله- فال  والرسول فاتقوا ا َ فال قل األ ونك عن األ َأ َّ َُّ َ َ ُ ََّ َِ ُِ َّ َ ِ ِ ُ ُْ َْ َْ ِْ ِ َ َ َ

َوأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا ا ورسوله إن كنْتم مؤمنني ُِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُ َ ُْ ْ َِ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ َّ َ َُ َ   . ])١ (اآلية: األنفال [﴾ِ

 - 

عنى الرج: اإلفاءة: معناه -  وهو ما أفاءه ،)٢(وعاإلرجاع من الفيء 
هللا عىل رسوله من أهل الكتاب وأهل القـرى مـن دون خيـل وال 

 – وهو ما حـصل عليـه النبـي ،ركاب أي بدون قتال وإراقة دماء
 .  من بني النظ-صلوات هللا عليه وعىل آله 

ْوما أفاء ا عـىل رسـوله مـنْهم فـام أوجفـ﴿ :قوله تعاىل: دليله - َ ََ ْ ُ ََ ََ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ َ َ ُ ٍتم عليـه مـن خيـل َّ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ ْ ُ
ٌوال ركاب ولكن ا يسلط رسله عىل من يشاء وا عىل كل يشء قدير  ُ َ ُ ُ َِ َِ ٍُ

ْ َ ِّ َ ِّ َُ َ ََ ََ َُ َّ ََّ َ ْ ُ ُ َّ َ ََ ٍ ِ َ ما أفاء * َ ََ َ

َا عىل رسوله من أهل القـرى فللـه وللرسـول ولـذي القربـى واليتـامى واملـ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َّ َ ُ ََ ْ ْ َّ َْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ِساكني َّ ِ َ
َوابن السبيل كي ال يكون دولة بني األغنيـاء مـنْكم ومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا  ُ َّ ُ َ ْ ْ ْ ََّ ُ َ َ ُ َ َُ َ ً َُ ُ َُ ََ ََ ُ ُِ ِِ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ

ـــه فـــانتهوا واتقــوا ا إن ا شـــديد العقـــاب  ِهنــاكم عنْ َ َّ ُ َِ ِْ ُ َّ َ َْ َُ ََّ َِّ َ ُ ُ َ ْ ء املهـــاجرين الـــذين * ََ َللفقــرا َ َ ُِ َِّ ِْ ِ ْ ِ َ َ ُ

ِأخر ْ ــــرصون ا ُ نا وينْ َجــــوا مــــن ديــــارهم وأمــــواهلم يبتغــــون فــــضال مــــن ا ورضــــوا َّ ََّ َ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ًُ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ْ ْ َْ ِ

                                                           
، ويف ظالل القرآن للسيد قطـب، ) ٢( ينظر التيس يف التفس للسيد العالمة بدر الدين الحو

  .ومن وحي القرآن للسيد محمد حس فضل هللا

  .املعجم الوسيط) ٣(
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ك هم الصادقون  َورسوله أو ُ ِ َِّ ُ َُ ُ َُ َ َ ْ والذين تبوءوا الدار واإليامن من قبلهم حيبون من * َُ ُّ ْ ْ َ َّ َ َ ََ ْ َ َُ َ َِ ُ ِ ِِ ِ َِ ْ َّ َ َّ

ِهاجر إليهم وال جي َ َ َ ْ َْ َِ َ ِ فسهم ولو كان َ َدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أ ُ َ ً ََ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ َ ْ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ

ك هم املفلحون َهبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأو ْ َ ْ َ ٌُ ُ َّ ُ ْ َ َ َِ ْ ُ َ ُْ َ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ِ  .]٩-٦اآلية : احلرش[﴾ِ
ة:  مرصفه-  .ما تضمنته اآلية الكر

التيـس يف ( يف كتابـه يقول السيد العالمة بدرالـدين الحـو
ه لهذه اآلية) التفس   :هُّ ما نصعند تفس

ْوما أفاء ا عىل رسوله مـنْهم﴿( ُ َ َ َُ َِ ِ ِ َ َ ُ َّ َ  أي من أهـل الكتـاب يعنـي مـا أرجعـه ﴾َ
ِّ أرى أنه سم،وأعاده َّي الفيء فيئا ألن هللا أرجعه لنفـسه َّ َّ ألنـه سـبحانهً

 والفـيء هـو ،ه لرسـولهاملالك فأخـذه مـن أهـل الكتـاب لنفـسه وجعلـ
ٍفام أوجفتم عليه من خيـل وال ركـاب﴿الرجوع  َ ِ َ َ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ ََ َّ ألنه أفاءه من دون حرب وال ﴾َ
َّأن هـذا الفـيء منحـة مـن :  فـاملعنى،رسعة الس:  واإليجاف،إيجاف

ـا هيبـة اليهـود مـن إ و،َّهللا لرسوله ألنه حصل بدون حرب وال قتال َّ
ــتهم يه ــك وراءهــمرســول هللا جعل ــ ذل ــون مخلف ــ ،رب  وهــذا تبي

ِّولكـن ا يـسلط رسـله عـىل مـن يـشاء وا عـىل كـل ﴿للمؤمن لتطيـب نفوسـهم  َ ِّ َُ ََ ََ َُ َّ ََّ َ ْ ُ ُ َّ َُ َ ُ ُ َُ َ ِ

ٌيشء قدير ِ َ ٍ
ْ نه وقعت الهيبـة والرعـب يف قلـوبهم حتـى ا بقدرة هللا سبح﴾َ

ُما أفاء ا عىل رسو﴿ ،ذهبوا وأخلوا البالد َ َ ََ َ ُ َّ َ َله من أهل القـرىَ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ  في أفاء : األول﴾ِ
 وهذا في أفاء هللا عىل رسـوله مـن ،هللا عىل رسوله من بني النض

أهل القرى وهي من قرى أهل الكتاب القرى التي حول املدينة املنـورة 
ِفللـه﴿ َّ ِ ِوللرســول﴿ كلهــا  وحــده ﴾َ ُ َّ ِ  ،ه ّ أي كلــ) الم( أنظــر هــذا ﴾َ

ه ّ وكلـ،ه ّ بـل كلـ،ن قـسم  وقـسم للرسـولَّأنه قـسوليس املعنى 
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َولـذي القربـى﴿. ه للرسـولّ وال ينافيه جعله كلـ،للرسول ْ ُ ْ ِ ِ  هـؤالء اآلخـرين ﴾َ
ِواليتامى واملساكني وابـن الـسبيل﴿وحدهم ) ًالما(خصص لهم  ِ َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ  هنـا  يقـل ﴾ْ

ًيعطيهم جميعا م أفـاء َّأنه للرسول : واملعنى. الخ..ولليتامى وللمساك 
ًكـي ال يكـون دولـة ﴿ اليتامى معظمهم من يتـامى الـشهداء  ولعلَّ،هللا عليه ََ ُ َُ َ ْ َ

ْبـني األغنيـاء مـنْكم ُْ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ  ، فجعلـه هللا بــأمر الرسـول يتــرصف فيـه كــيف أراد﴾َ
 ب األغنياء يتبادلونـه وهذا الحكم ألجل أن ال يبقى هذا املال متداوالً

 وال فرق بـ هـذا الفـيء والـذي ، ويحرم منه املحتاجون،ًبيعا ورشاء
ــا هــذا مفــصلإ و،ذكــره يف اآليــة قبلهــا َّ والخالصــة أنــه جعلــه إىل ،َّ

ُومـا آتـاكم الرسـول﴿. َّالرسول ألنه هو الـذي سيـضعه يف مواضـعه ُ َّ ُ َُ َ  مـن ﴾َ
ُفخـذوه﴿هذا الفيء  ُ  ال يقل الواحد أنا لست مـن الفقـراء أو املـساك ﴾َُ

َومـا هنـاكم عنْـه فـ﴿ه قد صار للرسول ولـه األمـر فيـه َّألن ُ ََ ْ َ َُ ُتهواْناَ َّ كـذلك ألن ﴾َ
َواتقـوا ا ﴿األمر له فيه  َّ ُ َّ ِن ا شـديد العقـابإَ َ َِّ ِْ ُ َ َ  فال تأخذوا ما ليس لكم فيه ﴾َّ

ــا يــأ يف املــستقبل هــو عــا بــدخائل ان فهــو عــا ســبح،حــق ه 
ستولوا بالقوة عىل هذا الفيء بعد  ومدى طمع البعض الذين ا،النفوس

ة فـدك َّقص(والتاريخ يح  -  صىل هللا عليه وآله وسلم -  وفاة الرسول
ِشديد العقاب﴿وهللا ) والعوايل َ ِ ِْ ُ ْللفقراء املهاجرين الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم ﴿ ،﴾َ َِ ِ َ ْ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َّ ِْ ْ ِ َ ُ

ِوأمواهلم يبتغون فضال من ا ور َ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ ًِ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َضوَ ـك هـم الـصادقوناْ َنا وينْرصون ا ورسوله أو ُ َِ َِّ ُ َ َ َُ ُ َُ َ َ َُ َ َّ ُ ُ﴾ 
ليعطـي هـؤالء الفقـراء  - صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -  توجيه للرسول

 وهم مـن املـساك ،الذين قد هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم
ا هاجروا لنرصة دين هللاإواملحتاج و   وليحـافظوا عـىل، ورسـوله،َّ

صـىل هللا عليـه  - دينهم ويتقربوا إىل هللا بالجهاد ب يـدي الرسـول 
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ـ - وآله وسلم  ،نهم والـصادقون يف هجـرتهما فهـم الـصادقون يف إ
 وفـيهم فائـدة ،َّ ألنهم محتاجون إليه،فيعطيهم الرسول من هذا الفيء

َوالـذين تبـوءوا الـدار واإليـام﴿ ،عظيمة ونـرصة لإلسـالم ِ ْ َ َّ َ َ ََ َُّ َ ِ ْن مـنَّ ْ قـبلهمِ ِ ِ ْ  ويعطـي ﴾َ
الفقــراء الــذين تبــوؤوا الــدار أي املدينــة املنــورة تبوؤهــا اســتمروا يف 

 ولو ،ن واإلسالم فتبوؤها لهذااسكناهم لها لكونها قد صارت بالد اإل
ه يف غـ بالدهـم لهـاجروا إليـ - صىل هللا عليه وآله وسلم - ن النبياك

ِحيبـون مـن هـاجر إ﴿ صاروهؤالء هم األن َ ََ ْ َُّ َ ِ ْلـيهمُ ِ ْ ّ ألنهـم أحبـ﴾َ  ،وا هللا ورسـولهَّ
 ،وهّن فيه نـرصة لإلسـالم وزيـادة يف قوتـه أحبـاوا اإلسالم ف كّوأحب

صـىل هللا عليـه  -  َّفألن هؤالء املهاجرون جاءوا ليجاهدوا مع الرسـول
ُوال جيدون يف صـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا ﴿. اإلسالمّوهم بحبّأحب - وآله وسلم ُ ُُ َّ ِ ً ََ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ﴾ 

 يشء ّصار يف صـدورهم أياملهاجرون من املال ال يجد األنمه أو 
ة فـسهم ﴿. بل يفرحون بذلك،من حسد أو غ ْويؤثرون عـىل أ ُِ ِ ُِ ََّ َ َ ْ ُ  بـل حـازوا ﴾َ

َّأنهم يـؤثرونهم عـىل أنفـسهم يـؤثرون املحتـاج :  وهي،الدرجة الرفيعة
َولـو كــ﴿ ْ ٌن هبـم خــصاصةاََ َ َ َ ْ ِ َومــن يــوق﴿.﴾ حاجــة شــديدةِ ُ ْ َّشــح ﴾ مــن يقــه هللا ﴿ََ ُ

ِنفسه ِ ْ نه عىل نفسه حتى أنفق يف سبيل هللا ويف مرضـات هللا ا﴾ بأن أعَ
ك هم املفلحون﴿ َفأو ْ َُ ُِ ْ ُ ُ َ ِ َ  وقـد فـاز مـن ، النفس خطـر عـىل املـؤمنَّ﴾ فشحُ

)هَّوقاه هللا رش
)١(.  

                                                           
، سورة الحرش، اآلية ) ١( ، التيس يف التفس   ).٩-٦(السيد بدرالدين الحو
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 - 

ُغنمتم﴿ :معناه - ْ ِ تجـارة أو نم والغنيمة إصابة الفائدة من جهـة ُالغ: ﴾َ

:  قـال،م ـ بفتحتـ ـ معـروفَنَالغـ: اغبَّ قال الر،..عمل أو حرب

َومن البقر والغنَم حرمنَـا علـيهم شـحومهمآ﴿ َ ْ ْ َُّ ُ ْ َ َ َ َ َُ ِ َ ْ َْ ِ َ ِ َ م ـ بالـضم ْنُوالغ. ]١٤٦:َّاألنعام[﴾ِ

 استعمل يف كلِّ مظفور بـه مـن َّفالسكون ـ إصابته والظفر به ثم

َجهة العد همِ ـام غنمـتم مـن يشءَوا﴿:  قال،ى وغ ٍعلمـوا أ
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ َّفكلـوا ممـا  ﴿،﴾ْ ِ ْ َُ ُ

ًغنمتم حالال َ ْ ُْ ِ  .)١(مغانمغنم وجمعه ُواملغنم ما ي. ]٦٩:َّاألنفال[﴾َ
ـــام غنمــتم مـــن يشء فــأن  مخـــسه وللرســول ولـــذي القربـــى ﴿: دليلـــه - َواعلمـــوا أ ْ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َِ َّ ِ َ ٍ

ْ ُ َ َ َّ َ ْ

َواليتـــامى وا َ ََ َ ـــا عـــىل عبـــدنا يـــوم ْ زلنَ ـــتم بـــا ومـــا أ ـــتم آمنْ َملـــساكني وابـــن الـــسبيل إن كنْ َ ْ َ ْ َّ َْ َ ْ َ ََ ُ ُِ َِ َ ََ ْ ْ َ ِِ َّ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ

ٌالفرقان يوم التقى اجلمعان وا عىل كل يشء قدير ْ َ ِْ َ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َِ ْ  .)]٤١(اآلية : األنفال[﴾َ

ة: مرصفه -   .َّما تضمنته اآلية الكر

 - 

ٌالخمس جزء من خمسة أجزاء أو أعداد متساوية :معناه - ُ ُ
َ وخمس ،)٢( َ َ

ِّ وهو الزكاة التي تؤخذ يف الغنـائم والركـاز ،املال أي أخذ خمسه
 %).٢٠(ا نسبته 

                                                           
  .٣٧٨ صمفردات الراغب) ١(

  .مختار الصحاح) ٢(
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ـــام غنمــتم مـــن يشء فــأن  مخـــسه وللرســول ولـــذي القربـــ﴿: دليلـــه - َواعلمـــوا أ ْ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ى ْ

ـــا عـــىل عبـــدنا يـــوم  زلنَ ـــتم بـــا ومـــا أ ـــتم آمنْ َواليتـــامى واملـــساكني وابـــن الـــسبيل إن كنْ َ ْ َ ْ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ ْْ َ ِِ َّ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ

ٌالفرقان يوم التقى اجلمعان وا عىل كل يشء قدير ْ َ ِْ َ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َِ ْ  .)]٤١(اآلية : األنفال[﴾َ

 :نوعه -
 . استخرج منه أو أخذ من ظاهرهصيد الرب والبحر وما -١
 .  ما يغنم يف الحرب من الكفار والبغاة والفيء - ٢
  .   مال الخراج واملعاملة وما يؤخذ من الجزية -٣

ة:مرصفه -   .َّ املصارف الستة الذي تضمنتها اآلية الكر

 -  

هـو مـا ركـزه هللا تعـاىل يف األرض مـن املعـادن يف : ّالركاز: معناه -
ّ والركاز املال املدفون قبل اإلسالم،ِّ والركاز الكنز، الطبيعيةحالته

)١(.  

 -َّ ما رواه وأتفق عليه جمهور فقهاء املسلم أن رسـول هللا :دليله -
ُويف الركاز الخمس: ( قال-صىل هللا عليه وآله وسلم ُ ِّ()٢(. 

 ً.البحر مباحا  وكل ما ركز يف األرض أو،كنوز الجاهلية :نوعه -
ةالستةمصارف الغنائم  :همرصف -   . املذكورة يف اآلية الكر

                                                           
  .املعجم الوسيط) ١(
، ٦٤٢، والرتمـذي كتـاب الزكـاة ص١٧١٠، ومسلم كتاب الحدود ص١٤٩٩رواه البخاري كتاب الزكاة ص) ٢(

 ٢، وأحمـد بـن حنبـل يف املـسند ج٤٥٩٣، وأبوداوود كتـاب الـديات ص٢٤٩٥والنسا كتاب الزكاة ص
  .٢٣٧٧، والدارمي كتاب الديات ص١٦٢٢ العقول ص، ومالك٢٦٧٣، وابن ماجه كتاب الديات ص٤٠٦ص
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ُرشع هللا سـبحانه وتعـاىل فريـضة الخمـس يف غنـائم الحـرب ُ ّ، 
 ،ّوالركاز م ركزه وأوجده وخلقه يف األرض للمصلحة العامة لعبادة
 ،ُوسد حاجتهم وعوزهم وفقرهم حتى ال يكـون دولـة بـ األغنيـاء

َّ فسخر لهـم يف ،وحتى ال يكونوا رهينة بيد القوى الظاملة واملستكربة
 ،ّاألرض والبحر ما يغنيهم ويحّقق لهم كّل أسباب النهـوض والتنميـة

ـسؤوليتهم الدينيـة ّ ونظـم سـبحانه وتعـاىل ،ويعينهم عـىل القيـام 

بذلك شؤون عباده املؤمن لتستقر أوضـاعهم ومعيـشتهم يف هـذه 

 ويف ،ن وسع علمه كل يشء وأحـاط بكـل يشء علـ وهو م،الحياة

هذا الترشيع اإللهي تتجىل بوضوح حكمة وعظمـة التـرشيع اإللهـي 

ان به ورسـوله ،والدين اإلسالمي  وقد قرن هللا هذه الفريضة باإل

  .وطاعته وعبادته

َّإن هذه الفريـضة اإلسـالمية العظيمـة لوحـدها كفيلـة للنهـوض 

ًباملسلم حكومة وشعبا وفيها ما يحقق لهم السيادة والقوة والعـزة  ،ً

واملنعة ملن يفهم اإلسـالم بأبعـاده ومقاصـده التـرشيعية التـي يعـود 

وات الهائلة التي يتسابق الغـرب ،نفعها عىل الصالح العام  وهذه ال

ــا لكه ــا واســتغاللها و ــات املتحــدة ،ّعــىل نهبه ــة الوالي ّ ويف املقدم

ــة حققــت لهــم القــوة االقتــص ــسياسية يف النفــوذ األمريكي ادية وال
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 وبــدالً مــن توجيــه ســهام االنتقــاد ،والهيمنــة وأتبــاعهم وعمالئهــم

وات الهائلـة التـي يبلـغ  ملحاولة إحياء هذه الفريضة مـن هـذه الـ

ّ ورصفها يف مصارفها التـي خصـصها ،فقط%) ٢٠(نسبتها ما قدره 
ّ كـان بـاألوىل لـو كـان هنالـك مثقـال ذرة مـن فهـم ،ّهللا وحددها

م باإلسـالم ،إلسالم ومقاصده الترشيعية وأحكامه الحكيمـةا  واهـت

يـة هـذه  ّوشؤون املسلم أن توجـه هـذه األصـوات واملطالـب لح
وة من الناهب والفاسدين واملستغل  وأن ترتفع األصوات يف ،ال

هم الــذين يهيمنــون عــىل هــذه  وجــه األمــريكي والغــربي وغــ

وات ويأخذونها َّ،ال ا ال يقل عـن ثلثـي ثـروة الـنفط واملعـادن  فإ

 والثلـث اآلخـر يـستبد بـه ،ومشتقاته تذهب لألمـريكي والغـرب

الحكام واألنظمـة والحكومـات العميلـة عـىل حـساب قيمـة وكرامـة 

ُ عـىل الخمـس اإلسالم واملسلم بدالً من التبا  يف حـال تحّقـق -ُ

ه -ذلـــك َّوتـــم رصفـــه يف مـــصارفه التـــي حـــددها وســـ ا هللا َّّ

  .وتعاىل سبحانه
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لك حق الترشيع لعباده  وتنظيم ،هللا سبحانه وتعاىل وحده من 

ّ واتباع ما رشعه وأمر به وفرضه طاعـة ،شؤون حياتهم ومعامالتهم ّ

ــه ــادة ل ــه ،وعب ــه عــصيان ل ــه أو االعــرتاض علي ــه وتعطيل  ومخالفت

 هو املبلـغ -وعىل آله وسلم صلوات هللا عليه - والرسول ،وإرشاك به

 والقرآن الكريم هـو التـرشيع الـديني لعبـاد هللا ،َّعن هللا عز وجلَّ

ــد ــدائم املؤب ــرز املفــرسين ،ال ــره أب ــا ذك ــستعرض م ــا ن ّ ونحــن هن
  .    املعارصين من مختلف املذاهب حول هذه الفريضة

-  

-- 

ــام غنمــتم مــن يشء فــأن  مخــسه وللرســول﴿ ِواعلمــوا أ ُ َّ َ ْ ْ ُِ ِ َِ ُ ْ َُ َُ َّ َِ َّ ِ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ــالعلم؛ ْ ــرهم ب ﴾ أم

  لحكم هللا ولئال يتهموا الرسـولاالنقيادَّألنهم إذا علموا سهل عليهم 

أخذه و يقـسمه علـيهم مـع بظلم إذا  - صىل هللا عليه وآله وسلم -

ِولـذي القربـى واليتـامى واملـساكني وابـن الـسبيل﴿. الغنائم ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ﴾ فلـيس سـبيله أن ُْ

سالغايقسمه ب   ّ بل عليه أن يخص، ك يفعل باألربعة األخ

ُاألربعة األصناف فيعطيهم من الخمس س فهـي َّ أم،ُ ا األربعة األخـ

ا ّ أمــ،ه يقــسمها أو يــضعها يف مــصلحة عامــةَّكنــ ل،نــت لـــهان كإو
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ُالخمـس فهــو لـــه ذو ( : األول، وعليــه أن يعطــي األربعــة األصــناف،ُ

أعطـى :  وقـالوا، وهو قريبه مـن النـسب وهـم بنـو هاشـم)القر

ا إ و،َّ وهذا يناسب أنه لـه،معهم بني املطلب التصالهم ببني هاشم َّ

َواليت﴿.يعطي األربعة بعد ملكه لـه َ ﴾ الذين قتـل آبـاؤهم أو مـاتوا َامىَْ

َّ سـببه أن نيس لهم وجرب ليـتمهم؛ ولعـلَّأ فهو ت،وهم  يبلغوا الحلم

هم قتل آباؤهم يف سبيل هللا  العام ال يقرص عـىل سـببه َّ ولكن،أك

ِواملــساكني﴿ ِ َ َ ْ ِوابــن  فحــاجتهم شــديدة ﴿،﴾ أضــعف حــاالً مــن الفقــراءَ ْ َ
ِالـسبيل ِ هذا والغنيمة مـا يـستفاد مـن . اجته﴾ املسافر فيعطى بقدر حَّ

 وقال ، فهي يف سياق القتال، بالقتال ك يف هذه اآليةّأموال العدو

ْفكلوا مما غنمتم﴿: تعاىل ُْ ِ َ َّ ِ ُ ُ  ، بالجهـادّ أخذتم مـن أمـوال العـدوَّ أي م﴾َ
:  قولـه تعـاىل، ألحـد قـبيل يل املغنم و يحـّلوأحلَّ«: ويف الحديث

ــام غ﴿ َواعلمــوا أ َ َّ ُ َ ْ َنمــتم مــن يشء فــأن  مخــسه وللرســول ولــذي القربــىَ ْ ُ َّ َ ْ ُْ ُ َّ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ُ َِ َّ ِ ٍ
ْ  »﴾ اآليــة ..ُ

 ، عـن جـده،عن أبيه): مجموع اإلمام زيد بن عيل(رواه يف . نتهىا
  - صـلوات هللا عليـه وعـىل آلـه –قـال رسـول هللا : قـال" عن عيل 

ن ابـن وعـ) عليـه الـسالم(عن عـيل ) رشحه(َّ وخرجه يف ،الحديث

ْفكلـوا ممـا غنمـتم﴿: وقولـه تعـاىل.  وعن أ هريرة، وعن جابر،عمر ُْ ِ َ َّ ِ ُ ُ َ﴾ 

 أمـا ،َّأن املغنم هو املستفاد من مال العـدو بالجهـاد: ه يفيدُّفذلك كل

هـا ِّلِ فلم يكن يف ح،سائر املستفادات بالتجارة أو اإلجارة أو الزراعة

  ):ة عنـرتةمعلق( ويف ،مة عىل األولّ و تكن محر،إشكال
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ــة أننـي ــد الوقيـع   َّيخربك مـن شه
  

ــف   ـنّأغىش الـوغى وأع ــد املغ   َِم عن
  

ر يف الحديث ذكر الغنيمة واملغـنم ّوقد تكر«):  العربلسان(ويف 

 وأوجـف عليـه ،مـا أصـيب مـن أمـوال أهـل الحـرب: والغنائم وهو

ْالغـنم(َّوال إشكال أنه قد يستعمل . تهىان »املسلمون الخيَل والركاب ُ (

ْالغـرم (ّ يف الفائــدة ضـد ــ  وســكون النـون، الغـّــ بـضم لكــن ) ُ

ل . َّأن املعنى األصيل للغنيمة واملغنم هو مـا ذكـرت: الراجح واسـتع

َّيف الفائدة توسع إم) الغنم( وم َّالـص: ًا مجازا وهو الراجح كـ قيـلُّ

ل ولـو مـع القرينـة ّن مجرا ولو ك،يف الشتاء غنيمة باردة ُد االستع

ا حقيقـة يف لفـظ َّ وإمـ،َ اللفظ حقيقة ل بقي يف اللغة مجازِّيص

ِة ال يف الغنيمــة واملغــنم وغــنمَّخاصــ -بــضم الغــ  -) ُالغــنم(  وال ،َ

ُينايف هذا وجوب الخمس يف غ ما أخذ من مال العـدو املقـاتل  ُ

ُكالركاز؛ ألنه ال تالزم ب وجـوب الخمـس واسـم الغنيمـة ووجـوب  ُ َّ ِّ
ُالخمس  َالغـنم «: اغـبَّوأمـا قـول الر .يف غـ الغنيمـة بـدليل آخـرُ َ
 ثـم اسـتعمل يف كـل ،ُوالغنم إصابته والظفر بـه: إىل قوله.. معروف

هم َمظفور به من جهة العـدى وغـ  فقـد خلـط الحقيقـة ،تهـىان »ِ

ن اى كـل مـن كـَّ ويسم،األب الوالد«:  كقوله يف تفس األب،باملجاز

 وكذا قال يف تفـس ً،حه أو ظهوره أباًسببا يف إيجاد يشء أو إصال

 ، أو مــن تربيتــه،لكــل مــا يحــصل مــن جهــة يشء:  ويقــال،اإلبــن
ة خدمتـه لــه،بتفقده أو نتهـى ا » أو قيامـه بـأمره هـو ابنـه، أو ك
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ُفال حجة يف كالمه إلثبات أن الغ. املراد  ،نم حقيقة يف كـل مـستفادَّ
 مـن الزيديـة يف َّن أكـ الهاشـميإوال نكره ثبوت ذلك لو ثبت ف

َّأب الحاجة إىل خمس األرباح؛ ألنهم قد منعـوا الزكـاة فـصاروا ال 

 الحـق َّ لكـن،ً نادرا ال يخلصهم مـن الفقـرًسا إالَُّمُينالون زكاة وال خ

ُعندنا أن خ  أن ُّ أحـقُّ والحـق،س الغنـائمُمـُس األرباح لـيس مـن خُمَّ

كن أن ي،َيتبع ـا يف ّحـتجُ و  بـسنده عـن العبـد )الكـايف( علـيهم 

ُالخمس مـن خمـسة أشـياء«: الصالح قال  ، والغـوص،مـن الغنـائم: ُ
 فجعـل الغنـائم غـ ،نتهـىا » واملالحـة، ومن املعـادن،ومن الكنوز

َّأنه املأخوذ بالقتال مـن مـال :  فظهر،املستفادة من األربعة املذكورة

يمـة الغن«: للطربيس يف تفس هذه اآلية) البيانمجمع (ويف  .ّالعدو

 وهي هبة مـن هللا ،ار بقتالما أخذ من أموال أهل الحرب من الكّف

 وهـو قـول عطـاء ،مـا أخـذ بغـ قتـال:  والفـيء،تعاىل للمـسلم

تنـا،وسفيانومذهب الشافعي  . نتهـى املـرادا »" وهو املروي عن أ

ُوقال أصحابنا أن الخمس واجب يف كـل فائـدة «: ثم قال الطربيس ُ َّ

كـن أن يـستدل«:  قولـه إىل»..لإلنسانتحصل   عـىل ذلـك بهـذه ّو

ُن يف عرف اللغـة يطلـق عـىل ذلـك اسـم الغـنم والغنيمـةإ ف،اآلية َّ« 
َّ و يثبت املعنى العـريف؛ ألن ، باملعنى الحقيقيَّقد أقر: قلنا. نتهىا

ل  هـذا والطـربيس مـن ،َّ عىل أنه حقيقةّ مع القرينة ال يدلاالستع

َولـذي القربـى ﴿: ا قولـه تعـاىلَّوأمـ .العـرفة فال يحتج بدعواه َّاإلمامي ْ ُ ْ ِ ِ َ
ِواليتـامى واملـساكني وابـن الـسبيل ِ َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ  َمن بينه وب رسول هللا: ﴾ فذوا القرْ
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َّقـر النـسب؛ ألنـه ذكـر عقيـب ذكـر  -صىل هللا عليه وآله وسلم -

 مع ،َّ فكأنه قيل ولذي قرباه،- صلوات هللا عليه وعىل آله –الرسول 

َّأن املفروض أن الرسـول هـو الـذي  -صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم - َّ

ن الظـاهر ا فإذا رشع لـه أن يعطي ذا القـر كـ،يعطي ذا القر

 ُّوهو يعـم -صىل هللا عليه وآله وسلم - َّأنه ذو القر من رسول هللا

ًن خاصا باإلمـام ملـا ا ولو ك،َّ واحد منهم؛ ألنه اسم جنس مضافكلَّ

صىل هللا  - َّ عىل أن رسول هللاُّ والرواية تدل،ة منه يشءن لفاطماك

هـم ـ ُّن يعطي سهم ذوي القرابـة قرابتـه ـ أي كلاك -عليه وآله وسلم

 وإفـراده كـإفراد ،َّفدعوى أن ذا القر هو اإلمام خـالف الظـاهر

ا اليتامى واملساك وابـن الـسبيل فظـاهر مـا روي َّوأم. ابن السبيل

 وابـن ، ومـساكيننا،يتامنـاهـم «): عليـه الـسالم(عن زين العابدين 

 ،محمول عىل إيثارهم عنـد الحاجـة لتحـريم الزكـاة علـيهم »سبيلنا
َّ ذلك عىل أن املراد جنس اليتامى واملساك وابن السبيل عـىل ُّفيدل

ٍمـن تعمـيم  -صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -حسب مـا يـراه الرسـول

  . الزكاة لبعضه ك يفٍتخصيص  أو،للصنف الواحد

 وجمـع اليتـامى ،ا السبب يف إفراد ذي القـر وابـن الـسبيلَّفأم

عـل كالـيشء ُللـصنف ج) ذي( ـ وهللا أعلـم ـ كلمـة واملـساك فلعـلَّ

عة إذا أضـيفت إىل مـا هـو للفـرد  َّالواحد؛ ألن ذا تصلح للفرد وللج

عة شيئا واحدا مثل فريق وصنف وطائفـة؛  عة إذا جعلت الج ًوالج ً
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عة يف قوله تعاىل) ذات( أطلق ولذلك ِوتـودون أن غـري ذات ﴿: عىل الج َ َّ ََ ْ َ ُّ َ ََ
ِالـشوكة َ َّ أو أفرد إلثبات أن ،وللفريق ذي القر: َّ فكأنه عىل هذا قيل﴾َّْ ُ

 أو ليلفت الـسامع ،الواحد مع القر أهل للعطف عليه بسبب القر

ةَّ وال يتجه ذهنه إىل قل،إىل القر الباعثة عىل العطف وقد . ة أو ك

ـــــاىل ـــــه تع ِن ا يـــــأمر بالعـــــدل إ﴿: أفـــــرد يف قول ْ َ َْ ِ ُْ ُ َ َّ ِ وإيتـــــاء ذي واإلحـــــسانَّ ِ َ ِ َ
َالقربى ْ ُ َوآت ذا القربى حقه واملسكني وابن ﴿): اإلرساءسورة ( ويف ]٩٠:النحل[﴾..ْ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ِْ ِْ ْ َّ ُ َْ

ِالـسبيل ِ  ويف ،َّ والظاهر أنها معطوفـة عـىل األمـر يف الوالـدين]٢٦:آية[﴾َّ

َإمــا يـبلغن عنْـدك الكــرب أحـدمها﴿: الوالــدين ُ ُ ََ َّ ْ ََ َ َ ِ ِْ َُ َ َّ  – فليــست يف الرســول ]٢٣:آيــة[﴾ِ
ــلم  ــه وس ــه وآل ــىل هللا علي ــ- ص ــر(ا َّ فأم ــة ال َفــآت ذا القربــى ﴿): ومُّآي ْ ُ َ َْ ِ

ُحقـه َّأنها «: بسنده عن ابن عباس) شواهد التنـزيل( فروى يف ]٣٨:آية[﴾ََّ

فاطمــة  -  صــىل هللا عليــه وآلــه وســلم -  ا نزلــت دعــا رســول هللاَّملــ

ا ابـن الـسبيل فقـد َّوأمـ. نتهـىا » وذلك بصلة القرابـةً،وأعطاها فدكا

َّ ولعله لقلته يوم نزولها، موضع يف كلِّالقرآنأفرد يف  َّ أو ألن املنفـرد ،ِ

ْ كنْـتم آمنْـتم ِنإ﴿. فرَّ بخالف من لـه أصحاب يف الـساالنقطاعة َّهو مظن َ ُْ َُ ُ

ِبـا َّ َّ عظيم عىل العلـم بفريـضة الخمـس يفيـد أن مـن  َّ﴾ هذا حثِ ُ ُ
؛  ألن من شأن املـؤمن  َّيعلم بها بعدما حكم هللا بها فليس مؤمنا با ً

   .)١(َّأن يعلم أن حكم هللا هو الحق

 ،ًمن خالل هذا يتـضح لنـا رشعـا وعقـالً أهميـة هـذه الفريـضة

                                                           
، سورة األنفال، اآلية ) ١(   ).٤١(التيس يف التفس
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ة التـي تختلـف يف ِّويب لنا بوضوح عقيدة ومذهب الشيعة الزيديـ

اما عن عقيدة الشيعة اإل  وسـنقف ،ثني عرشية اإلماميةًالتفاصيل 

ء املـذاهب  ـة وعلـ يف سياق هذا البحـث عـىل مختلـف أقـوال أ

  . اإلسالمية

-  

ز عـىل الجانـب َّرؤية فريده قدمها السيد قطب يف ظالل القرآن تركّ

ــسلم ــسبة للم ــادي بالن ــوي والجه ــد ،الرتب ــداف واملقاص ــ األه ِّ وتب
ّالترشيعية والحكمة اإللهية أمام هذه الفريضة املهمـة التـي ال يـسعنا يف 

  . ونكتفي بعرضها فقط،هذا البحث أن نستعرضها ونناقشها

 ك -َّيقول السيد قطب يف رشحه وعرضه املقدم  لسورة األنفال 

  : ما ييل-ادته قبل الدخول يف التفس املوضوعي هي ع

ثم تابع الحديث يف هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ ..."

 غايتـه وهدفـه حتـى ال تكـون َّرص يف ذلك القتال الذي بَّمن الن

َّ ومع أن غاية الجهـاد قـد تحـددت بهـذا ،ه َّفتنة ويكون الدين كل

َّأنه جهاد  ويف سـبيل أهـداف تخـص  منها َّوتب؛ ص الواضحَّالن

فال التي تتخلـف نَّ ومع أن ملكية األ،دعوة هللا ودينه ومنهجه للحياة

 ،ت إىل هللا والرسولَّ يف أمرها من قبل فردَّعن هذا الجهاد قد بت
 مـع هـذا وذلـك ،يتهم وحركتهم نّوجرد منها املجاهدون لتخلص 
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مة له ِّلواقع الفعيل باألحكام املنظ يواجه االربا القرآَّن املنهج إف

فهناك غنائم وهنـاك محـاربون وهـؤالء املحـاربون يجاهـدون يف 

 وهـم يجهـزون ،سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم هم يتطوعون للجهـاد

هم من املجاهـدين ؛ أنفسهم عىل نفقتهم الخاصة وهم يجهزون غ

ئم  هـم يغنمـون مـن املعركـة غنـاَّالذين ال يجـدون مـا ينفقـون ثـم

ص هللا َّ ولقـد خلـ،يغنمونها بـصربهم وثبـاتهم وبالئهـم يف الجهـاد

نفوسهم وقلوبهم مـن أن يكـون فيهـا يشء يحيـك مـن شـأن هـذه 

 وهكذا  يعد مـن بـأس يف ،  ورسولهً ملكيتها ابتداءَّالغنائم فرد

ـا يعطـيهم إَّإعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم وهم يشعرون أنهم  َّ

ــ ي هــذا اإلعطــاء حــاجتهم الواقعيــة ومــشاعرهم ّهللا ورســوله فيلب

البرشية دون أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليـه والتنـازع فيـه 

َّنـه مـنهج هللا الـذي إ ،ورةّبعد ذلك الحسم الـذي جـاء يف أول الـس

ويعاملهم بهذا املنهج املتوازن املتكامل الذي يلبي ؛ يعلم طبيعة البرش

ويف الوقت ذاته يتقي فساد ؛ برشحاجات الواقع ك يلبي مشاعر ال

ئر وفساد املجتمع من أجل تلك   كيفيـة :رس األولَّ الـد،املغـانمالض

ام غنمتم من يشء فأن  مخسه وللرسول ولذي القربى ﴿توزيع الغنائم  َواعلموا أ ْ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ

ِواليتامى واملساكني وابن السبي َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ زلنَا عىل عبدنا يوم الفرقان ْ ِل إن كنْتم آمنْتم با وما أ َ ُ ْْ َ َ ْ َ ْْ ْْ َ ْ ََ ُ ُِ َ َ ََ ْ َ ِ َّ ِ َ ُ ِ ِ

ٌيوم التقى اجلمعان وا عىل كل يشء قـدير ْ َِ َ ٍَ
ْ َ ِّ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َ ْ  وب الروايـات ،)]٤١(اآليـة : األنفال[﴾َ

 ، حـول مـدلول الغنـائم: أوالً،املأثورة واآلراء الفقهيـة خـالف طويـل
 ً:وثانيا مختلفان؟ شيئانومدلول األنفال هل ه يشء واحد أم ه 
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س األربعـة التـي منحهـا  ُحول هذا الخمس الذي يتبقى بعـد األخـ ُ
ُس الخمس الذي  أهو ُمُ حول خً: وثالثا؟مَّهللا للمقاتل كيف يقس ُ

ُالخمس الذي لرسول هللا أم هو خ س ُمـُ حول خً: ورابعا؟س مستقلُمُُ

ُالخم  أهـو خـاص - صىل هللا عليه وآله وسلم –س الذي لرسول هللا ُ

ُس الخمـس الـذي ُمـُ حـول خً: وخامـسا؟به أم ينتقل لكل إمام بعـده ُ

 صـىل هللا عليـه وآلـه –ألويل القر أهو باق يف قرابة رسول هللا 

ن عىل عهـد رسـول ا  من بني هاشم وبني عبد املطلب ك ك-وسلم 

 ؟ أم يرجع إىل اإلمام يترصف فيه- وسلم  صىل هللا عليه وآله–هللا 

س محددة يقسم إليها الخمس أم يرتك الترصف ً:وسادسا ُ أهي أخ ُ
 ولخلفائـه مـن - صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم –فيه كله لرسول هللا 

 وخالفات أخرى فرعية ونحن عىل طريقتنا يف هـذه الظـالل ؟بعده

ن تطلــب يف ال نــدخل يف هــذه التفريعــات الفقهيــة التــي يحــسن أ

َّن موضـوع إة فـَّ وبـصفة خاصـ،ة هذا بـصفة عامـةَّمباحثها الخاص

 فنحن اليـوم  يواجهنا اليوم أصالًً إسالمياًالغنائم بجملته ليس واقعا

 ، وإمامـة مـسلمة، لـسنا أمـام دولـة مـسلمة،لسنا أمام قضية واقعة
ة مسلمة تجاهـد يف سـبيل هللا ثـم تقـع لهـا غنـائم تحتـاج إىل َّوأم

 كهيئته يـوم جـاء هـذا الـدين إىل الزمان فيها لقد استدار الترصف

 عليهــا كــانواورجــع النــاس إىل الجاهليــة التــي ؛ البــرشية أول مــرة

 ،ًفأرشكوا مع هللا أربابا أخـرى تـرصف حيـاتهم بـرشائعها البـرشية
 الناس مـن جديـد إىل الـدخول اولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو
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ًهللا وأن محمدا رسـول هللافيه إىل شهادة أن ال إله إال   إىل إفـراد ،َّ

 والتلقي يف هذا الشأن ،والسلطان باأللوهية والحاكمية سبحانههللا 

  .)١("عن رسول هللا

ه لهذه اآلية من سورة األنفال يتعرض يف هذا املقطع  وعند تفس

ان بهـذه الفريـضة وتطبيقهـا وقبولهـا ان با باإل  ،القرتان اإل
ــان والتــسليم ألمــر هللا  ســبحانه وتعــاىل الــذي يرســم حقيقــة اإل

  :فيقول

ّن الحكم العام الذي تضمإ" ام غنمتم من ﴿ القرآص ّنه النَّ ْواعلموا أ َِ ِْ ْ ُُ َ َ َّ َ َ ْ
ــــن الــــسبيل ــــامى واملــــساكني واب ِيشء فــــأن  مخــــسه وللرســــول ولــــذي القربــــى واليت ِ ََّ َ َ ْ ُ َّ َِ ْ ََ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ ُْ ُ َّ َِ ِ َّ ِ ٍ

ْ﴾ 
س كـلَّيتلخص يف ر  ، يشء مـن الغنيمـة إىل املقـاتلد أربعة أخـ

ُواستبقاء الخمس يترصف فيه رسول هللا   صلوات هللا عليه وعـىل –ُ
ون عـىل رشيعـة هللا املجاهـدون يف  -آله  ة املـسلمون القـا واأل

 ، ولذي القـر، وللرسول،سبيل هللا من بعده يف هذه املصارف 
ا يواجه الحاجـة الواقعـة عنـد  وابن ا، واملساك،واليتامى لسبيل 

ا التوجيه الدائم بعد ذلك فهـو ّ أم،وجود ذلك املغنم ويف هذا كفاية
زلنَـا عـىل عبـدنا يـوم ﴿نه شطر اآلية األخـ ّما تضم َإن كنـتم آمنـتم بـا ومـا أ َ ْ َ ْْ َ ْ ََ ُ ُِ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ُ ِ

ِّالفرقـــان يـــوم التقـــى اجلمعـــان وا عـــىل كـــل ْ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِْ َ َْ ْ َ َ ِ يشء قـــديرَُ َ ٍ
ْ فـــال[﴾َ ـــانَّن إ ]٤١:األ  لإل

وهـم  -ق االعـرتاف ألهـل بـدر ّ يعلسبحانهوهللا ؛ إمارات تدل عليه

                                                           
  .يف ظالل القرآن، آخر سورة األعراف، املقدمة املوضوعية لسورة األنفال) ١(
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ا أنزله عىل عبـده يـوم   يـوم الفرقـانَّأهل بدر بأنهم آمنوا با و
ـانق االعـرتاف ألهـل بـدر هـؤالء ّ يعل-الجمعان التقى   عـىل باإل

فيجعل هذا ؛ لغنائم يف صدر اآليةقبولهم ملا رشع هللا لهم يف أمر ا
ـا أنزلـه عـىل عبـده مـن  ًرشطا العتبارهم عنده قد آمنـوا بـا و

ان إلعالنهمك يجعله مقتىض ؛ القرآن ق ق ليتحّق أن يتحّقَّ ال بداإل
ان وهكذا نجد مدلول ،اإلعالنمدلول هذا  ً واضـحا القرآن يف اإل

ي ــا ال  ــًجازم ــهي ــصيص،ع في ــ وال تأو، وال تف ــل م ــتحدثته َّي  اس
ــدما و ــد عن ــي بع ــة ف ــذاهب ُالتطــويالت الفقهي جــدت الفــرق وامل

 ودخل النـاس يف الجـدل والفـروض املنطقيـة الذهنيـة ،والتأويالت
ة يف االتهامـات َّك دخل النـاس بـسبب الفـرق املذهبيـة والـسياسي

 عىل يقومانوصار النبز بالكفر ودفع هذا النبز ال ؛ ودفع االتهامات
ـا إ؛ ل الواضحة البسيطة لهذا الديناألصو  عـىل الغـرض يقومـانَّ

جد من ينبز مخالفيه ُوالهوى ومكايدة املنافس واملخالف عندئذ و
جـد مـن يـدفع هـذا االتهـام بالتـشدد يف ُوَو؛ بالكفر ألمـور فرعيـة

ه بهذه التهمةّالتحر  وهذا وذلـك غلـو ،ج والتغليظ عىل من ينبز غ
يَّ أم،لتاريخيةسببه تلك املالبسات ا ع يـا دين هللا فواضح جـازم ال 

انليس "  وال غلو ، وال تفصيص،فيه  بالتمني ولكن ما وقـر يف اإل
وال بد لقيامه من قبول ما رشع هللا وتحقيقه " القلب وصدقه العمل

ع هللا والحكم بغـ مـا أنـزل ّ والكفر رفض ما رش،يف واقع الحياة
 يف الــصغ ويف الكبــ ســواء  والتحــاكم إىل غــ رشع هللا،هللا

 ما وراءها فهو من صنع  وكّل،أحكام رصيحة جازمة بسيطة واضحة
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وذج مـن التقريـرات الـرصيحة ،تلك الخالفات والتأويالت  وهذا 
ام غنمتم من يشء فـأن ﴿ سبحانهالواضحة الجازمة من قول هللا  َّواعلموا أ َ َْ ٍ

ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ َ ْ َ
َّللـه مخسه وللر َِ ِ َِ ُ ُ ُ ِسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم با َّ ِ ِْ َ ْ َّ َ َ ْ ُُ ُ َُ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ِ

زلنَا عىل عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان ِوما أ َِ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َُ َْ ْ ِْ َ َ ََ  ومثله سـائر التقريـرات ﴾َ
انالواضحة الجازمة الرصيحة التي ترسم حقيقة  وحدوده يف  اإل

  .)١("كتاب هللا

ل والروعـة يؤكـد  ثم يستمر يف رشح موضوعي يف غايـة الجـ

ــان َّ وأن هللا ســبحانه ،َّفيــه عــىل أن العبوديــة  هــي حقيقــة اإل

وتعاىل يف أول سورة األنفال نزع ملكية الغنائم من املقاتل وردها 

ان بـا و التـسليم إىل هللا والرسول ليقرر يف نفوسهم حقيقة اإل

ع الشخصية والنزوات ،له ّ ويجرد املجاهدين يف سبيله من كل األط
ًالنفسية حتى يكون جهـادهم خالـصا  ويف سـبيله إلعـالء كلمتـه 

ّ ويرفعهم من مقام عبودية الهوى إىل أعىل مقام يكـرم ،ونرص دينه
 ويف أجمـل صـورة يعـود هللا سـبحانه ،هللا اإلنسان بـه ويريـده لـه

ع ّوتعاىل ل ًد عليهم أسه من هذه الغنائم بعيـدا عـن كـل األطـ ً

  :املادية فيقول

هـا َّورد؛ لقد نزع هللا ملكية الغنيمة ممـن يجمعونهـا يف املعركـة"

؛ ه  والرسـولّورة لـيخلص األمـر كلـّىل هللا والرسول يف أول السإ
                                                           

  ).٤١(يف ظالل القرآن، سورة األنفال، اآلية ) ١(



 

٣٦  

 
  

موا ّوليـسل؛ د املجاهدون من كل مالبسة من مالبسات األرضَّوليتجر

وليخوضوا املعركة ؛ ه أوله وآخره  ربهم وللرسول قائدهمّكلأمرهم 

ـــة  ـــة هللا طاع ـــه يف ّيحك؛  ويف ســـبيل هللا وتحـــت راي مون

ه بـال ّمونـه يف أمـرهم كلـّ ويحك،مونـه يف أمـوالهمّ ويحك،أرواحهم

ـان فهـذا هـو ،تعقيب وال اعـرتاض  كـ قـال لهـم يف مطلـع اإل

غنيمـة ويردهـا إىل هللا ورسـوله السورة وهو ينتـزع مـنهم ملكيـة ال

يسألونك عن األنفال قل األنفال  والرسول فاتقوا هللا وأصـلحوا [

 حتــى إذا ]ن كنــتم مــؤمنإذات بيــنكم وأطيعــوا هللا ورســوله 

ــسلموا ألمــر هللا وارتــضوا حكمــه ذاك فاســتقر فــيهم مــدلول  است

ان داإل س الغنيمـة ويـستبقي الخّ عاد ل ُمـس ُ عليهم أربعـة أخـ

 صلوات هللا عليـه -عىل األصل  والرسول يترصف فيه رسول هللا 

عـة املـسلمة مـن -وعىل آله   وينفق منه عـىل مـن يعـولهم يف الج

د،ذوي القر واليتـامى واملـساك وابـن الـسبيل  علـيهم ّ عـاد لـ

س األربعة وقد استقر لكونهـا ابتـداءَّاألخ ً يف نفوسـهم أنهـم ال  َّ 

ا يغزون  ويفتحون لدين هللاإالفتح فهم بحق الغزو و ا هم إ؛ َّ َّ

نح هللا لهم إي ـنحهم النـ؛ اهاَّيستحقونها  ّك أنه هـو الـذي  رص َّ

َّرهم بـأن  وعاد كذلك ليذكَّ،ّهر أمر املعركة وأمرهم كلّويدب؛ من عنده

اناالستسالم لهذا األمر الجديد هو  ـان هو رشط ،اإل  وهـو ،اإل

ام غنمتم مـن يشء فـأن للــه مخـسه وللرسـول ولـذي ﴿[ اناإلمقتىض  ِواعلموا أ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ َُ َّ َ َّْ ََ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ
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زلنَـا عـىل عبـدنا يـوم  َالقربى واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم با وما أ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ ْ َْ ِِ ِ ُِ ِ ِ ْ َِ َ ْ ُ

َالفرقــان يــوم التقــ َ َُ ْ َْ ْْ َ ِى اجلمعــانِ َ ْ َ ــواتر النــصوص لتقــرر أصــالً،]﴾ْ   وهكــذا تت

ًواضحا جازما مـن أصـول هـذا الـدين يف اعتبـار مـدلول  ـانً  اإل

 ســبحانه ثــم نقــف أمــام وصــف هللا ،وحقيقتــه ورشطــه ومقتــضاه

 بقوله عبـدنا يف هـذا املوضـع - صىل هللا عليه وآله وسلم –لرسوله 

ُ وأمـر الخمـس املتبقـي ًبتـداء إليه فيه أمر الغنـائم كلهـا اُّالذي يرد ُ

ا  زلنَا عىل عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان[ًأخ ِإن كنتم آمنتم با وما أ َِ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ َُ َ ُ ُْ ْ ِْ َ َ ََ َ ِ ِ ُ َّنه إ ]ِ

ـانَّن العبودية  هي حقيقـة إٍوصف موح  وهـي يف الوقـت ؛ اإل

فهي تجىل وتـذكر ؛  له يبلغ إليه بتكريم هللالإلنسانذاته أعىل مقام 

لوات هللا عليـه وعـىل ص –يف املقام الذي يوكل فيه إىل رسول هللا 

 ،التبليغ عن هللا ك يوكل إليـه فيـه التـرصف فـي خولـه هللا -آله 
 أكـرم مقـام ،َّنه لكـذلك مقـام كـريمإ ،َّنه لكذلك يف واقع الحياةإو

صم من العبودية َّن العبودية  وحده هي العاإ ،اإلنسانيرتفع إليه 

 إىل أعـىل اإلنـسان وما يرتفـع ، والعاصم من العبودية للعباد،للهوى

 ح يعتصم من العبودية لهواه كـ يعتـصم مـن ر له إّالَّمقام مقد

ًن الـذين يـستنكفون أن يكونـوا عبيـدا  وحـده إ ،العبودية لـسواه َّ

 يقعـون مـن ،يقعون من فورهم ضـحايا ألحـط العبوديـات األخـرى

فيفقدون مـن ؛ ًهم عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهمفور

 مـن بـ اإلنسان هللا بها نوع َّفورهم إرادتهم الضابطة التي خص
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 ، الـدوابّم الـدواب فـإذا هـم رشّوينحدرون يف سـل؛ سائر األنواع
 كانوا وإذا هم أسفل سافل بعد أن ،ام بل هم أضلعوإذا هم كاألن

 كـذلك يقـع الـذين يـستنكفون أن ،ن تقويمك خلقهم هللا يف أحس

 يقعـون يف ،ًيكونوا عبيـدا  يف رش العبوديـات األخـرى وأحطهـا

 يرصفون حياتهم وفق هواهم ووفـق مـا ،عبودية العبيد من أمثالهم

ة النظــر مــشوبة بحــب  ِّيبـدو لهــم مــن نظريــات واتجاهــات قــص

يف  ويقعـون ،االستعالء ك هـي مـشوبة بالجهـل والـنقص والهـوى

َّنه ال بد مـن إ و،َّنه ال قبل لهم بهاإعبودية الحتميات التي يقال لهم 

 ، و حتميـة االقتـصاد، حتمية التـاريخ،أن يخضعوا لها وال يناقشوها
ر،وحتمية التطور  اإلنـسانغ جبـ ِّ وسائر الحتميات املادية التي 

ــهِّيف الر ــك أن يرفع ل ــه ،غــام وهــو ال  ــاقش يف عبوديت  وال أن ين

  . )١("ائسة الذليلة هذه الحتميات الجبارة املذلة املخيفةالب

-

 

ـام غنمـتم مـن يشء فـأن هللا مخـسه وللرسـولاو﴿: قوله تعـاىل" َّعلمـوا أ ﴾ إىل َّ

 أو ، أو عمل،ة الفائدة من جهة تجارةنم والغنيمة إصابُالغ .آخر اآلية

 قـال ، وينطبق بحسب مورد نـزول اآليـة عـىل غنيمـة الحـرب،حرب

                                                           
  ).٤١(يف ظالل القرآن، سورة األنفال، اآلية ) ١(
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ْومن البقر والغنَم حرمنَا عليهم ﴿:  معروف قال- بفتحت -م َنَالغ: اغبَّالر ْ َِّ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ِ َ ِ

َشـحومهام ُ َُ عـام[﴾ُ  ، إصابته والظفر به- بالضم فالسكون -م ْنُ والغ،]١٤٦:األ
هم قــالَدِم اســتعمل يف كــل مظفــور بــه مــن جهــة العــثــ : ى وغــ

ـام غنمـتم مـن يشء﴿ ٍواعلمـوا أ
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ ًفكلـوا ممـا غنمـتم حـالال طيبـا﴿ ،﴾َ ِّ ََ ْ ًَ َ ْ ُْ ِ َ َّ ِ ُ واملغــنم مــا  ،﴾ُ

ٌفعند اهللا مغانم كثرية﴿:  قالمغانم وجمعه ،يغنم ََ ِ ِ َِ ُ ََ ِ   .نتهىا ،﴾َ

صـىل هللا عليـه  -قرابـة النبـي  واملراد بـه ، القريب:وذو القر

 أو خــصوص أشــخاص مــنهم عــىل مــا يفــرسه اآلثــار -وآلــه وســلم

كـل :  قالوا، الذي مات أبوه وهو صغاإلنسان واليتيم هو ،القطعية

  .َّن يتمه من قبل أبيهإ فاإلنسان ه إّالّ يتيم من قبل أمحيوان

كــن أن يكــو،َّ﴾ إلــخ قــرىء بفــتح أنَّفــأن هللا مخــسه﴿: وقولــه ن  و

َّواعلموا أن ما غنمتم مـن يشء فعـىل : بتقدير حرف الجر والتقدير

كـن أن ،َّأن  خمسه أي هو واقع عىل هذا األساس محكوم بـه  و

ُيكون بالعطف عـىل أن األ  وحـذف خـرب األوىل لداللـة الكـالم ،وىلَّ

َّاعلموا أن ما غنمتم من يشء يجب قسمته فـاعلموا :  والتقدير،عليه

م معنـى الـرشط فـ،َّأن خمسه  َّن مـآل إ أو يكـون الفـاء الستـش

 فخمـسه  إلـخ فالفـاء مـن ًن غنمتم شـيئاإ: املعنى إىل نحو قولنا

َّ أن ما غنمتم من اعلموا:  واألصل،َّر أن للتأكيدّ وكر،قبيل فاء الجزاء

مـا غنمـتم :  واألصل الذي تعلق به العلم هو،َّيشء أن خمسه  إلخ
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  . وقد قدم لفظ الجاللة للتعظيم،لرسول إلخمن يشء خمسه  ول

ِإن كنتم آمنـتم بـا﴿: وقوله ِ ْ َ ُْ ُ ُ ﴾ إلخ قيد لألمر الذي يـدل عليـه صـدر ِ

زلنَا عىل عبدنا﴿مسه ُوا خَّ أي أد،اآلية َإن كنتم آمنتم با وما أ ُ ُِ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ
ِ ِ ُ : ا قيلَّ ور،﴾ِ

ْعلموا أن اهللا موالكمَفا﴿: َّنه متصل بقوله تعاىل يف اآلية السابقةإ َ ُُ َ ْ َ َّ َْ َ ﴾ هذا ْ

ـام غنمـتم مـن يشء﴿: والسياق الذي يتم بحيلولة قولـه ٍواعلمـوا أ
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ ﴾ إلـخ ال َ

  ."يالئم ذلك

ُ واعلمــوا أن خ- وهللا أعلــم -فمعنــى اآليــة : ( وأضــاف س مــا ُمــَّ

ــتم أي ــّغنم ــامى ا يشء ك ــر واليت ــذي الق ن هــو  ولرســوله ول

ن كنـتم آمنـتم بـا ومـا إوه إىل أهلـه ّ وابن السبيل فـردواملساك

 وهـو ، يـوم بـدر-صىل هللا عليه وآله وسـلم- أنزله عىل عبده محمد

َّأن األنفال وغنائم الحرب  ولرسوله ال يشارك هللا ورسـوله فيهـا 

 وقد أجاز هللا لكم أن تأكلوا منهـا وأبـاح لكـم التـرصف فيهـا ،أحد

  . خمسها إىل أهلهتؤدواف فيها يأمركم أن فالذي أباح لكم الترص

ّوظاهر اآليـة أنهـا مـشتملة عـىل تـرشيع مؤبـ د كـ هـو ظـاهر َّ

ا يسم،القرآنيةالترشيعات  َّ وأن الحكم متعلق   ًنيمة سواءَ وغًنُى غَّ

هـا مـ يطلـق عليـه اك ن غنيمة حربية مـأخوذة مـن الكفـار أو غ

الحة واملستخرج من الكنوز الغنيمة لغة كأرباح املكاسب والغوص وامل

ن مورد نزول اآلية هو غنيمة الحرب فلـيس للمـورد ان كإ و،واملعادن



  

٤١ 

  


ثنــي  عــىل املــذهب اإل،كأربــاح املكاســب: قلــت قولــه[.صّخــصُأن ي

  ].فقط عرشي

ِللــه مخـسه وللرسـول ﴿:  من موارد الـرصف بقولـهَّدُوكذا ظاهر ما ع ُ َّ َِ ِ َِ ُ ُ ُ َّ

َولذي القربى واليتا َ َ َْ َْ ْ ُ ِ ِمى واملساكني وابـن الـسبيلِ ِ َّ َ َِ ْ َ َِ ِ َ  املـوارد يف هـؤالء انحـصار﴾ ْ

ً وأن لكل منهم سه،األصناف عنى استقالله يف أخذ السهم كـ َّ  

يستفاد مثله من آية الزكاة مـن غـ أن يكـون ذكـر األصـناف مـن 

 .قبيل التمثيل
فهذا كله م ال ريب فيه بالنظر إىل املتبـادر مـن ظـاهر معنـى 

ـة أهـل البيـت ،يةاآل  وعليه وردت األخبار من طرق الـشيعة عـن أ

ت املفـرسين مـن أهـل الـسنة يف ) عليهم السالم( وقد اختلفت كل

ن شـاء هللا إتفس اآلية وسنتعرض لها يف البحـث الـروا التـايل 

  . هـ. ا)١()تعاىل

ّويف هذا تلميح واضح يبـ العقيـدة الفقهيـة للـشيعة الجعفريـة 
ُية يف موضـوع الخمـس وشـموله لفوائـد أربـاح أمـوال االثني عرش ُ

ــة  ــه الزيدي ــالفون في ــذي يخ ــارة ال ــسنة -التج ــل ال ــذلك أه  – وك
  .ًويختلفون معهم كليا فيه

                                                           
  ).٤١(امليزان يف تفس القرآن، سورة األنفال، اآلية ) ١(



 

٤٢  

 
  

 -  

عنـد  –امليـزان عـىل تفـس املعـا يعتمـد يف ًن غالبـاان كإو -

ه لهذه اآلية ام غنمتم من يشء فـأن  مخـسه وللرسـول ولـذي ﴿ تفس ِواعلموا أ ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ

ِالقربى واليتامى واملساكني وابن السبيل  ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ ِن كنتم آمنْتم با إُْ َّ ِ ُ َُ ْ زلنَـاُ ْوما أ َ َ َ َ عـىل عبـدنا يـوم َ ْ َ َْ ِ َ ََ

َ يوم التقى ِالفرقان َ ْ َ ْ ٌ عىل كل يشء قديرَ واِاجلمعانَ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ َ ُ  :هّما نص ،]٤١ اآلية: األنفال[﴾َّ

 

ُغنمـتم﴿ ْ ِ م والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجـارة أو عمـل ْنُالغ: ﴾َ
ِومـن البقـر ﴿:  قال،م ـ بفتحت ـ معروفَنَالغ: اغبّ قال الر،..أو حرب َ َ َ َْ ِ

َوالغنَم حرمنَا عليهم شـحوم ْ ْ َُّ ْ َ َُ ِ َ َْ ِ َهمآَ م ـ بالـضم فالـسكون ـ ْنُ والغـ،]١٤٦:َّاألنعام[﴾ُ
َإصابته والظفر به ثم استعمل يف كلِّ مظفـور بـه مـن جهـة العـد ى ِ

هم ــــ ــــام غنمــــتم مــــن يشء﴿:  قــــال،وغ ٍواعلمــــوا أ
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ ْفكلــــوا ممــــا غنمــــتم  ﴿،﴾َ ُْ ِ َ َّ ِ ْ َُ ُ

ًحـالال ِولـذ﴿ .مغــانمغــنم وجمعـه ُ واملغــنم مــا ي،]٦٩:األنفـال[﴾َ ِ َي القربــىَ ْ ُ ْ﴾ :
 - صلوات هللا عليه وعىل آلـه – قرابة النبي  هنا،واملراد به. القريب

ــة ــار القطعي ــرسه اآلث ــا تف ــىل م ــنهم ع ــخاص م ــصوص أش  .أو خ
َواليتامى﴿ َ َ : قـالوا.  الذي مات أبـوه وهـو صـغاإلنساناليتيم هو : ﴾َْ

 ،َّن يتمـه مـن قبـل أبيـهإ ف،اإلنسانه إال ّ يتيم من قبل أمحيوانكل 
ِواملساكني﴿ ِ َ َ ْ ِوابن السبيل﴿ ،املحتاج: ﴾َ ِ َّ ِ ْ   .املسافر املنقطع يف سفره: ﴾َ



  

٤٣ 

  


 

ُواعلموا﴿ َ ْ ام غنمتم مـن يشءُّ﴾ أيها املؤمنون ﴿َ ٍأ
ْ َ ِّ ُْ ِ َ َ  عىل ،﴾ من غنائم الحربَّ

 ومـن كـل الغنـائم والفوائـد ،ّقول فريق من املفرسين من أهـل الـسنة
ــاح ــارة،واألرب ــن التج ــصناعة و، م ــة،ال ــوص، والزراع ــز، والغ  ، والكن
ــادن ــك،واملع ــ ذل ــل ...  وغ ــة أه ــس عــن أ ــاء يف التف ــا ج يف م

 ّوتبعهم يف ذلك املفرسون مـن املـسلم الـشيعة) عليهم السالم(البيت
ا ك،]الشيعة االثني عرشية فقط: قلت[ نـت وجهـة النظـر األوىل اّ ور

َّ مـ يـوحي بأنهـا ،ة بدرتنطلق من سياق اآلية الواقعة يف أجواء معرك
 فتنطلـق ،الثانيـةا وجهة النظر َّأم. تتحدث عن قضايا املعركة وأحكامها

ّن املـورد ال يخـصص الـواردإمن القاعدة التي تقـول  َّن املناسـبة ال إ و،َّ
ن ا وعىل هذا األسـاس كـ،وكلمة الغنيمة مطلقة يف اآلية. تخصص اآلية

ُمذهب أهـل البيـت يف أن الخمـس يـشمل  ُ الفوائـد واألربـاح مـن كـل َّ
ــة ﴿ ــداخيل املالي ُفــأن  مخــسهامل َ ُ ُ َّ َِ ــىل ،﴾َّ س ع ــ ــة أخ ــع األربع ــد توزي  بع

يشمل الفوائد واألرباح : (قلت قوله [. أو إبقائها لصاحب املال،املقاتل
  ]. عىل املذهب االثني عرشي فقط) من كل املداخل املالية

 

ٍ يكــون  ســهم وهــو املالــك لكــل يشء يف ولكــن مــا معنــى أن

ُالسموات واألرض؟ وقد أجاب البعض بأنـه قـد ذ  أو ملـا ،كـر للتـربكَّ
 أن ،ّن األقرب إىل الجو الترشيعي يف اآليـةاا كَّولكن ر. يشبه ذلك



 

٤٤  

 
  

 كـسبيل هللا ،يكون سهم هللا من أجل الغايات التي ترتبط باسم هللا
ُ ألنه ذ،ّموضوع التربك السياق يبعد عن ولعلَّ... ونحوه كر بالطريقـة َّ

ِوللرسـول ﴿،كرت فيها بقية األصنافُنفسها التي ذ ُ َّ ِ ﴾ يف مـا يحتاجـه َ
 ال بلحاظ ذاته بصفته ،ةيف شؤونه العامة املتعلقة بشخصيته الرسولي

 ، ـ قد جعلها له بصفة املسؤولية العامـةسبحانهَّ ألن هللا ـ ،الشخصية
  . قضية هذه الرضيبةم يوحي بدور املسؤولية يف

 

َولذي القربى﴿ ْ ُ ْ ِ ِ عليهم ( يف تفس أهل البيت،﴾ وهو اإلمام املعصومَ
 ـ ولـذا أفـرده ]عنـد الـشيعة االثنـي عـرشية فقـط: قلـت [)الـسالم
ٍوقرابة الرسول بقول مطلق -بالذكر .  يف أقوال املفـرسين اآلخـرين،ٍ

َواليتامى﴿ َ َ ِواملساكنيهم ﴿﴾ الذين فقدوا آباءَْ ِ َ َ ْ لكون العيش َ ﴾ الذين ال 
. ً أو من هم أكـ بؤسـا مـن ذلـك،الكريم الذي يكفيهم يف سنتهم

ِوابن الـسبيل﴿ ِ َّ ِ ْ  فلم يكن لديه املـال الـذي ، به الطريقانقطعت﴾ الذي َ
ـة أهـل  ،يستع به للرجوع إىل بلده وتـضافرت األحاديـث عـن أ

األصـناف بأيتـام آل بيـت بتخـصيص هـذه ) علـيهم الـسالم( البيت
 ،ومـساكينهم وأبنـاء سـبيلهم - صلوات هللا عليه وعىل آلـه -الرسول

ـ، جمهور املفرسين أطلقوا ذلـكَّولكن ا اسـتوحى بعـضهم مـن َّ ور
َّ أن هذا التقسيم عىل سبيل املورد واملرصف ال عـىل ،بعض األحاديث

ّن ويل األمــر يعطــيهم مــا يــنقص عــن إ ولــذا فــ،ســبيل التخــصيص َّ
  . ك يأخذ منهم ما يزيد عليها،حاجتهم
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ّوهناك عدة أسئلة يوجهها بعض الباحث حـول الـرس يف تـأخ ر ّ

 صلوات هللا عليه وعـىل آلـه - تطبيق هذا الترشيع عن زمن الرسول

ة -  َّ مـع أنـه يتـسع ملـا ال تتـسع لـه،)عليهم الـسالم( حتى عهد األ

َّ كـ أن ، لشموله لـبعض املـوارد التـي ال تجـب فيهـا الزكـاة،الزكاة

َّ بأننا نالحظ يف ،وأجاب بعض املحقق عن ذلك !ِّكميته أك منها؟

إىل القبائل التي  - صلوات هللا عليه وعىل آله -بعض رسائل الرسول

ُ أنه يأمرهم فيها بالخمس،دخلت يف اإلسالم ُ  يف الوقـت الـذي  ،َّ

ٍة ظروف حربية تسمح بوجود الغنائمَّديهم أيتكن ل  ٌوقد أثار بعـض. ٍ

ُ عن الخمس إالّ يف هذه اآليةالقرآنآخر عدم التحدث يف  َّ مع أنـه ،ُ

َّ بـأن املقـصود مـا ، وأجيب عنه،تحدث عن الزكاة يف أك من مرة

ُيشمل كل الرضائب املالية حتى الخمـس ُ َّ باعتبـار أنهـا تـز املـال ،ّ

ُاك أبحاث أخر تتكفل بها كتـب الفقـه وهن،وتنميه اجعهـا مـن ،ٌ  فل

  .أراد االطالع عليها

زلنَا عـىل عبـدناإ﴿ َن كنتم آمنْتم با ومآ أ ُ ُِ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ْ
ِ َّ ِ . ﴾ من آيـات يف شـأن الغنـائمُ

نت إشارة إىل آية األنفال يف ما توحي به من إيكال األمـر اا كَّور

مون من خالل ما يصدر إليهم ّ ليترصف املسل،إىل هللا وإىل الرسول

ت ــانفهــذا هــو مظهــر . مــن تعلــي  الحــق يف خــط النظريــة اإل



 

٤٦  

 
  

َيـوم  ﴿،والتطبيق ْ ّ﴾ الذي ظهر فيـه الحـد الفاصـل بـ الحـق ِالفرقـانَ ّ

َيوم التقـى  ﴿،والباطل َ ْ َ ْ ن ذلـك اا كـَّور. ﴾ جمع الكفر واإلسالمِاجلمعـانَ

ِّوا عىل كل ﴿،إشارة إىل معركة بدر ُ َ َ ُ َّ ٌ يشء قديرَ ِ َ ٍ
ْ ﴾ يف ما ينرص به عباده َ

 ليفتحوا وليغنموا من األمـوال مـا ،ِّ ويسلطهم عىل أعدائهم،املؤمن

  .هـ. ا)١("شاء هللا لهم ذلك

والسيد فضل هللا هنا يب ويوضح العقيدة الفقهية للشيعة الجعفريـة 

االثني عرشية ك هو واضـح يف تفـس امليـزان للـسيد محمـد حـس 

هم، ومجمع البيان للطربيس،باالطباط  وبهـذا ، وكـل مـراجعهم، وغ

ُتكون الرؤية الترشيعية الدينية للخمس واضحة ومسلمة لدى الجميع مـع  ُ

  . اختالف اجتهادي فقهي يف بعض التفاصيل

 

ُوجوب الخمـس ء وفقُ ال  -هـاء املـسلم  مجمـع عليـه بـ علـ

ــ و، بكــل طــوائفهم ومــذاهبهم– خــالف يف ذلــك َّ ا الخــالف يف إ

واضح ال فهو  القرآص َّالنَّأما  ،االجتهادبعض التفاصيل عىل سبيل 

هغموض والتباس فيه ـا ورد االخـتالف الجـز ، وال يف تفس َّ  وإ

ِّيف تفــس الــنص النبــوي يف الركــاز عنــد الــبعض  وهــذا ال يــؤثر ،َّ

  .ًمطلقا عىل الترشيع الديني لهذه الفريضة
                                                           

  ).٤١(من وحي القرآن، سورة األنفال، اآلية ) ١(
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ة مذاهبهم يف تفاصيل هذه املسألة في  ء السنة وأ اختلف عل
عنى الركـاز عمومـا وتخصيـصا ًيتعلق  ً عهـم العـام عـىل ،ِّ  مـع إج

ِّرشعيــة فريــضة الخمــس يف الغنــائم والركــاز ُ  ومــن خــالل تتبعنــا ،ُ
  :اويهم نستخلص ذلك في ييلوبحثنا آلرائهم وفت

 : قول اإلمام مالك بن أنس) ١
  : ُّما نصه) ١٥ج(َّورد يف املدونة لإلمام مالك 

أرأيت ما أصيب مـن أمـوال أهـل الجاهليـة لقطـة عـىل وجـه : قلت"
َّاألرض يعلم أنه من أموال أهل الجاهلية أيخمس؟ أم تكـون فيـه الزكـاة  َّ

ـا،َّيخمس: يف قول مالك؟ قال َّ  الزكـاة يف املعـادن يف قـول مالـك  وإ
وما أصيب يف املعادن بغ كب عمـل مثـل النـدرة ومـا أشـبهها فـذلك 

ُنزلة الركاز فيه الخمس ُ أرأيت دفن الجاهلية وما نيل منه بعمـل :  قلت،ِّ
ُفيه يف قـول مالـك الخمـس: ومؤونة؟ قال َّ والركـاز كلـه فيـه يف قـول ،ُ ِّ

ُمالك الخمس ما نيل منه بعمل  ولقد سئل مالـك :  قال،وما نيل بغ عملُ
ـا ،عن تراب عىل ساحل البحر يغسل فيوجد فيـه الـذهب والفـضة َّ ور

اثيـل الـذهب والفـضة ثيـل ففيهـا :  قـال مالـك،أصابوا فيـه  َّأمـا الت
ُالخمس َّ وأما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلـك الـرتاب ففيـه ،ُ

نزلة تراب املعادن   .)١("الزكاة وهو 

                                                           
  .١٥مدونة اإلمام مالك ج) ١(



 

٤٨  

 
  

 :اإلمام الشافعي) ٢
  :ُّ للشافعي ما نصهّورد يف كتاب األم

  ):رحمه هللا(قال الشافعي 

ًإذا وجد الرجل ركازا ذهبا أو ورقا" ً َّ وبلغ ما تجب فيه الزكـاة أن ،ً

ُزكاته الخمس ُ.  

 ،وإن كان ما وجد منه أقل م تجـب فيـه الزكـاة: قال الشافعي
ُق فقد قيل فيـه الخمـسأو كان ما وجد منه من غ الذهب والور ُ، 

ِّولو كنت الواجد له لخمسته من أي يشء كان َّ نه مـا بلـغ،ُ  ، وبالغة 
ُوإذا وجد الركاز وجب فيه الخمس ح يجده ُ ِّ" .  

  ً:وفيه أيضا

ّويف الركاز الخمس أي نوع كان من املال قلَّ أو ك ألهل الفيء" ُ ُ ِّ".  

  :قال يف الهامش

 ، والرصـاص، والحديد،كالنقدين) لّأي نوع كان من املا: (قوله"
ه ُونحوها يجب فيه الخمس كالغنيمة يف قليله وكث  وهو قول مالك ،ُ

  . )١("والشافعي يف القديم

                                                           
  .٧٢ كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز ص١كتاب األم للشافعي ج) ١(



  

٤٩ 

  


 :أحمد بن حنبل ) ٣
يب يف رشح التجريب ّأن الركـاز عنـد : ذكر يف كتاب طرح الت ّ

ُأهل الحجـاز الكنـوز، وعنـد أهـل العـراق املعـادن ألنهـا ركـزت يف  ّ
ًأنه ال فرق ب أن يكـون الركـاز ذهبـا وفـضة أو : ض، وأضافاألر ّ ّ

ه كالنحاس والحديد والجـواهر وسـائر األمـوال، وال يـشرتط  ّغ
ّفيه النصاب وال الحول وهو مذهب أحمد بن حنبل

)١(.  

ويف : ويف كتاب املقنع يف فقه اإلمام أحمد بـن حنبـل ورد قولـه
ّالركاز الخمس أي نوع كان من املال قل   .)٢( أو ك ألهل الفيءّ

 :حنيفة أبو) ٤
ِّوذهب أبو حنيفة إىل أن وجوب النصاب يتعلق بكل ما ينطبع ويـذوب  َّ

ــذهب ــار كال ــضة،بالن ــد، والف ــاس، والحدي ــار، والنح ــائع كالق ــا امل  ، أم
 و ،َّالجامد الذي ال يذوب بالنار كالياقوت فإن الوجوب ال يتعلق بـه  أو

ُ الخمس يف قليله وأوجب فيهً،يشرتط فيه نصابا ه  ُ   . وكث

وقرص مالك والشافعي الوجوب عـىل مـا اسـتخرج مـن الـذهب 
 أن يبلغ الـذهب عـرشين - مثل أحمد بن حنبل - واشرتطا ،والفضة
 ،َّ واتفقوا عىل أنه ال يعتـرب لـه الحـول، والفضة مائتي درهم،مثقاالً

 . )٣(وتجب زكاته ح وجوده مثل الزرع
                                                           

  ).٢١، ٢٠، ١٩ص( كتاب الزكاة ٢ ج،طرح التقريب يف رشح التجريب )١(

  .٣٨٨ كتاب الزكاة ص١نع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل جاملق )٢(

  ).١/٢٨١(، وفقه السنة )٣/١٨٥٤(، والفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل )٢/٦١٥(املغني : راجع) ٣(



 

٥٠  

 
  

ُويف الركاز الخمس باال   . )١(تفاقُ

ــدهم ــد أ حنيفــة مــرصفه ،ومــرصفه مــرصف الزكــاة عن  وعن
   .)٢(الفيء مرصف

ُكاز الذي يجب فيه الخمسِّالرَّوعىل هذا فإن  ن اهـو كـل مـا كـ: ُ
 ومـا ،نيـة واآل، والصفر، والرصاص، والحديد،ماالً كالذهب والفضة

 ، وابن املنـذر، وإسحاق، والحنابلة،وهو مذهب األحناف ،أشبه ذلك
  . وأحد قويل الشافعي،اية عن مالكورو

 ،املالكيـــة[ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء ": ويف املوســـوعة الفقهيـــة
ِّإىل أن الركاز هـو مـا دفنـه أهـل الجاهليـة]  والحنابلة،والشافعية َّ، 

َّ إّال أن الـشافعية ،ويطلق عىل كل ما كان ماالً عىل اخـتالف أنواعـه
ه من  َّ وأمـا ،األمـوالخصوا إطالقه عىل الذهب والفضة دون غ

ِّالركاز عند الحنفية فيطلـق عـىل أعـم مـن كـون راكـزه الخـالق أو 
  .  "املخلوق فيشمل عىل هذا املعادن والكنوز عىل تفصيل

  

ً فـا خال) املجلـد الخـامس،الفتاوي( يف كتابه َّالحراابن تيمية  -١

 .يف املعادن
الهجـري إمام أهـل الـسنة يف الـيمن يف القـرن الثالـث عـرش  - ٢

                                                           
  ).٣/١٨٥٤(الفقه اإلسالمي وأدلته ) ١(

  ).١/٢٨١( فقه السنة )٢(



  

٥١ 

  


 . يف املعادنً خالفاالشوكامحمد بن عيل 
ء يف ،الشيخ عبدالعزيز عبدهللا بن باز -٣  رئيس هيئـة كبـار العلـ

 . يف املعادنً خالفا،السعودية ومفتيها
ء يف الـسعودية و -  الشيخ بن عثيم - ٤ مفتيهـا رئيس هيئة كبار العل

 َّ وذلـك مـنهم بـدعوى أن، يف املعادن كـذلكً خالفا-  البن بازًخلفا

 ).واملعدن جبار: (أخرجها واستثناها بقوله النبوي الحديث
 رئـيس هيئـة ام أفتى الشيخ عبداملجيد الزنـد٢٠١٣ويف العام  -٥

ء اليمن َّبـأن : (ً سابقا عضو مجلـس شـورى حـزب اإلصـالحعل

َّن لبنـي أ و،الفـيءكاز وهي مـن ِّن الرالبرتول والغاز واملعادن م

ُهاشم خمس الخمس من الغنائم َّ وأضـاف أن ،كازِّ والر،والفيء ،ُ

ء يف الـيمن خـالل بحثهـا لهـذه  هذا ما توصلت إليه هيئة العل

 .)١()َّنها مستمرة يف بحثهاأ و،املسألة
ُيوسـف القرضـاوي بوجـوب الخمـس يف / فتوى الشيخ الـدكتور -٦ ُ

 :ِّن الركازَّالبرتول وأنه م
نـت فتـوى الـشيخ يوسـف اويف نفس السياق وحول هذا املوضـوع ك

ُل فيـه عـن وجـوب الخمـس يف ئُالقرضاوي يف جواب له عىل سؤال سـ ُ

ِّ فأجاب بأن البرتول من الر،البرتول ُكاز يجب فيه الخمسَّ  كـ ورد يف ،ُ

  :وألهمية السؤال واإلجابة نعرضها بترصفنرتنت موقعه عىل شبكة اإل
                                                           

  .مقطع فيديو منشور عىل شبكة اإلنرتنت )١(



 

٥٢  

 
  

  :لسؤالا -

ت مــن َّة مــا جـرَّت عــىل األمـَّن أزمــة الخلـيج التــي جـراَّيف إبـ"
ت بعض قضايا  تحسم من الناحيـة ،الكوارث املادية واملعنوية  أث

الرشعية التي تهمنا نحن املسلم الحريص عىل تحكـيم اإلسـالم 
وة : ومـن هـذه القـضايا ، شـؤوننايف كّل قـضية عدالـة توزيـع الـ

ة الكثيفـة ،الـسكانبالد الغنية القليلـة العربية ب ال  والـبالد الفقـ
َّن الـذي قالهـا إ ف،ت هذه كلمة حق أريد بها باطلان وقد ك،السكان
ةًع شيئاِّ يوز  ، من ثروة بالده الطائلة والضخمة عىل البالد الفقـ

انهبل أنفقها يف حرب    . من العرب واملسلمج

حف من ُّبعض اإلخوة يف الصما أثاره : ولكن الذي أسأل عنه هنا
 ويف -" ًركـازا" باعتبـاره -وجوب الزكاة يف الـنفط أو يف عائداتـه 

ُكاز الخمـسِّالر  عـىل أن يؤخـذ هـذا ، كـ هـو مـذهب أ حنيفـة،ُ
ُالخمس  من العائـدات مـن بـالد الـنفط الغنيـة لينفـق عـىل %) ٢٠(ُ
ةإخوانهم  بـ  فيحقق هذا بعض العدالة املنشودة، يف الدول الفق

ًكـي ال يكـون دولـة ﴿: ع الفيءي ك قال تعاىل يف توز،األغنياء والفقراء ََ ُ َُ َ ْ َ
ْبني األغنياء منكم ُْ ِ َِ ْ َ َ   .)٧  اآلية:احلرش(﴾َ

فهل هذا القول صحيح مـن الناحيـة الـرشعية؟ فقـد رأيـت مـن 
ء الدين من أنكرهـا  وهـل إذا وجبـت الزكـاة تنفـق يف داخـل ،عل
  .رجها؟البالد النفطية أم يف خا

  ".؟نرجو توضيح القضية يف ضوء األدلة من الكتاب والسنة



  

٥٣ 

  


   .حفظكم هللا ونفع بكم

  . القاهرة–ع . ك. م/ السائل

  : يوسف القرضاوي/جواب الدكتور -

 وعىل آلـه وصـحبه ،الحمد  والصالة والسالم عىل رسول هللا"

  :ومن اتبع هداه وبعد

 أو يف عائداتـه إذا َّم ال خالف فيه أن الزكاة تجـب يف الـنفط

  . ألفراد أم لرشكاتًن ملكااً سواء ك، ملكية خاصةًن مملوكااك

أهـو ربـع : وقد اختلف الفقهاء هنا يف مقدار الواجب يف الزكاة

ُ أم الخمس؟ أي عرشون باملائة ) %٢.٥(العرش أي  ُ)٢٠.(%  

ُ الذي يوجـب الخمـس يف ،الثاوالذي أرجحه يف ذلك هو املذهب  ُ

ُكـاز الخمـسِّيف الر"َّ وقد صح الحديث أن ً، باعتباره ركازاالنفط ونحوه ُ "

 وهو مذهب أ حنيفـة وأ عبيـد ،)متفق عليه من حديث أ هريرة(

ه   ).١/٤٣٦فقه الزكاة : كتابنا: أنظر يف ذلك( .وغ

ِّ وأن يف الر،َّا أن النفط ونحوه من املعادن ركـازَّأم ُكـاز الخمـسَّ ُ، 
  ".فقه الزكاة: " يف كتا،ليهفهو ما رجحته ودللت ع

ُولكن وجـوب الخمـس فيـه  ـا يتجـه إذا كـإُ لكـه أفـراد أو اَّ ن 
ُ فهنا يؤخذ منه الخمس ويرصف مـصارف الزكـاة عـىل مـا ،رشكات ُ
 ال  فشأنه شـأن كـل أمـوال الدولـة،ن ملك الدولةاا إذا كَّأم ،رجحناه



 

٥٤  

 
  

ومنهــا  ، مـن رصفــه كلـه يف مـصالح املـسلمَّبـد إذ ال ،زكـاة فيـه
ها من الفئات املحتاجة  بل هـي يف ،مصالح الفقراء واملساك وغ

َمـا ﴿مقدمة املصالح املنصوص عليها يف مصارف الفـيء واملـساك 
ُأفاء اهللا عىل رسوله منْهم فام أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهللا يسلط رسله  ُ َّ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ ِّ َ َُ ُ َ ْ ْ ُ َُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ ٍ َ َ َُ َ ََ َ ُ

َعىل ِ من يـشاء وا عـىل كـل يشء قـديرَ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ ََ َ ُ َ َ ِمـا أفـاء اهللا عـىل رسـوله مـن أهـل القـرى فللـه * َ ِ ِ َِّ ِْ َ ُ ََ ُ َ َِّ ْ َ َْ َ َ ُ

َوللرســـول ولـــذي القربـــى واليتـــامى واملـــساكني وابـــن الـــسبيل كـــي ال يكـــون دولـــة بـــني  َْ ْ َّ َ َ ْ ُ ََّ ْ ًَ َ َُ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ

َاألغنياء ِ ْ   ].٧، ٦:احلرش[﴾َ

 ذهـب بعـض إخواننـا مـن البـاحث االقتـصادي املعنيـ وقد

  .باالقتصاد اإلسالمي إىل وجوب الزكاة يف النفط اململوك للدولة

ِّأنا أعرف أن الدوافع إىل هذا القول دوافع خـ  وهـي محاولـة ،ةَّ

 ،ة اإلسـالميةَّ األمـتعانيهـاالتغلب عىل أوضاع التجزئـة الحاليـة التـي 
ــة بحيــث تجعــل بعــض الــدول  ة الحجــم القليل أو الــدويالت الــصغ

لـك املليـارات مـن ،السكان ّ التي من هللا عليها بالنفط يف أرضـها 

 ، بهـا خـزائن البنـوك األجنبيـةُّ أو الرياالت تغصالدنانالدراهم أو 
 قليلـة املـوارد بالـسكان كثيفـة ، إسـالمية أخـرىًعىل ح ترى بـالدا

 ويغـدو أبناؤهـا مـن ،ر أنيابـه وينـشب فيهـا الفقـ،دها املجاعاتِّتهد

 عـىل نحـو مـا ،ةِّص والشيوعيَّضحايا الجوع فرائس سهلة لدعاة التن

  .!إذا ذهب الفقر إىل بلد قال له الكفر خذ معك: قال بعض السلف

فأراد هؤالء اإلخوة الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي أن يحتـالوا 



  

٥٥ 

  


ــة التـي ال يقر  فــذهبوا إىل ،مهــا اإلسـالّعـىل هــذه األوضـاع القا

ُكاز الخمـسِّويف الر". ًركازا"وجوب الزكاة يف النفط باعتباره   ومـا ،ُ

ُّنهــا تــردإدامــت هــذه زكــاة ف  عــىل فقــراء اإلقلــيم ومــصالحه أوالً َّ

ــع املحــيل وفــق ــنهج اإلســالمي يف التوزي ــا زاد عــن حاجــة . امل وم

 ،األقــرب فــاألقرب: عــىل األقــاليم اإلســالمية األخــرى وزع اإلقلــيم
  .فاألحوج ألحوج أو

ك ال يجوز أن يتحمل بلد إسالمي محدود عبء الجهاد ونفقاته 

عىل ح تقف الدول اإلسالمية .  أعدائه وأعداء اإلسالمَّالطائلة ضد

 كـ ، دون أن تـؤدي فريـضة الجهـاد باملـال،الغنية موقف املتفـرج

  .توجبه أخوة اإلسالم

ال " لإلمـام"املوارد وما قاله الفقهاء من ملكية النفط ونحوه من 
ـا يعنـي الـسلطة الـرشعية للدولـة إ و،يعني حاكم الدولة اإلقليمية َّ

 ، والـرشيعة الواحـدة،اإلسالمية املوحدة تحت راية العقيدة الواحـدة
 ملجموعة معينـة مـن النـاس دون ً هذا املال ليس ملكاَّوهذا يعني أن

ت مـواقعهم يف نـاة املسلمة واملسلم حيث كَّ بل ملك لألم،سواهم
 نـرش ،االجتهاد يف الرشيعة اإلسـالمية: من كتابنا(هـ .دار اإلسالم ا

  ). الكويت،دار القلم

د اليـوم مـن  وال زلـت أؤكّـ،هذا ما قلته منذ نحـو عـرش سـنوات

 فهـو ،وجوب التكافل والتعاون ب الـبالد اإلسـالمية بعـضها بعـض



 

٥٦  

 
  

ألغنياء بفـضل  فال يجوز أن يستأثر ا، ورضورة قومية،فريضة دينية

وة وحدهم ة إخوانهم ويدعوا ،ال  الفقـر يعانون يف األقطار الفق

لـيس منـا : "وسـلموآلـه صىل هللا عليه  -وقد قال .. واملرض والجوع

عـات "  وجاره إىل جنبه جائعشبعانمن بات  وهذا ينطبق عىل الج

  .ك ينطبق عىل األفراد

ــد ــأس أن يح ــة َّوال ب ــبالد الغني ــه ال ــا تدفع ة د م ــ ــبالد الفق لل
ُبــالخمس  عــىل مــا هــو الواجــب عــىل األفــراد يف ً قياســا-%) ٢٠( ُ

  . ّ بترصف.هـ.  ا)١()"كازِّالر"

لكـه الدولـة  ِّإن مسألة عدم وجوب الزكاة يف الركاز الذي   ال -َّ

َّ ورأيــه بــأن ،  كــ يــرى الــدكتور القرضــاوي-املؤســسات واألفــراد 

العامـة مـ ينتفـي معـه وجـوب َّالدولة تنفق ذلك كله يف املـصالح 

ُإخراج الخمس  ومـا سـاقه مـن تربيـرات فهـذا القـول يحتـاج إىل ،ُ

ا أورده الدكتور محمد شوقي الفنجـري ،وقفات  أسـتاذ - ونكتفي 

 يف معـرض -االقتصاد اإلسالمي وعضو مجمع البحـوث اإلسـالمية 

ر  ِّرده عىل الـدكتور القرضـاوي يف مناقـشات لجنـة الزكـاة بـاملؤ
كـة املكرمـة عـام ال م حيـث ١٩٧٦عاملي األول لالقتصاد اإلسالمي 

ًوالرد عىل ذلك بأن البرتول ليس ملكا شائعا لكـل املـسلم": يقول ً َّ ، 

                                                           
االجتهـاد يف الـرشيعة اإلسـالمية، نـرش دار : ، كتـاب١/٤٣٦ اب فقـه الزكـاةالقرضاوي، كت.  د)١(

  .القلم، الكويت، موقع الدكتور القرضاوي عىل شبكة اإلنرتنت
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ا هو مملوك لشخص اعتباري معـإو وهـو  ، ذي ماليـة مـستقلة ، ََّّ

مـن   %)٢٠(ة  عليهـا تخـصيص نـسبّإحدى الدول املنتجة التي يتع

 شــأنه يف ذلــك شــأن وجوبهــا بواقــع ، إســم الزكــاةدخــل برتولهــا ب

 القطـاع ومصانع ،  أموال أو دخل رشكاترؤوسعىل  %)٥و أ ،%٢,٥(

   . أو رشكات البرتول األجنبية ، العام اململوكة لذات الدولة

ًالقرضـاوي أيـضا التـي أعـاد طرحهـا /  الدكتورنت من حججاوك

ِّمؤيدا رأيه السابق أن الدولة هي التـي تحـص َّ وهـي التـي  ،  الزكـاةلً

َّن كل موارد الدول اإلسـالمية املنتجـة إحيث  ، عها عىل مستحقيهاّتوز

وعليه مادامت هـذه األمـوال  ، للبرتول ترصف يف مصلحة مواطنيها

أي حيـث أراد هللا إلقامـة العدالـة  ، ترصف يف مـصارفها الـرشعية

عية    . الشكوى للتساؤل أو َّنه ال محلَّإف ،  والتكافلاالجت

َّ بأنه عىل فرض التسليم بأن الـدول املنتجـة ً:ن الرد عليه أيضااوك َّ

للبرتول ترصف كـل عائـده عـىل مـصالحها العاجلـة وعـىل تنميتهـا 

الً لـرشعه  ، ةّ امللحاالقتصادية َّإال أننـا نطالـب بإسـم اإلسـالم وإعـ

كـاز ِّمن دخل البرتول وكل ثروات الر  %)٢٠(ة بتخصيص نسب ،تعاىل

ومـا يزيـد عـىل  ، زكاة بحيث يستقل بـه فقـراء هـذه الـدولبإسم ال

ــالمي ــا اإلس ــراء الع ــرصف لفق ــاجتهم ي ــاره ، ح ــم  (  وباعتب حقه

فهو مـال  ، ًوليس كرما أو تفضالً أو منحة من دولة ألخرى ،) الرشعي

وات مجـر  ..  ًمجازا هللا حقيقة و د ّوالدول التي أودعها هللا هذه الـ
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   .  عنها أمام هللا تعاىل مسئولةأمانةخالفة أو 

َّ بــأن اإلســالم كــ أنــه ديــن ال ]القرضــاوي: أي [ويخــتم كالمــه َّ
َّنه ال يـرىض كـذلك إف ، يرىض أن يشبع مسلم ويجوع جاره وهو يعلم

   .)١("وتجوع جارتها ، أن تشبع دولة إسالمية

ّوبدورنا نؤكـد عـىل أن الحـديث الجـديل عـن إشـكالية امـتالك 

خراجهـا الخمـس منـه أم ال مادامـت هـي إوب ّالدولة للركـاز ووجـ

املالكة؟ أمر غ صائب ومنطقي، وهو سؤال يقود إىل مثال هـيكيل 

يف بنية الدولة ونظامها املايل واإلداري كالرضائب مثالً حيث تقـوم 

الدولة بجبايتها مـن مختلـف مؤسـساتها، واسـتقطاعها مـن معظـم 

تيني، وتـذهب هـذه معامالتها املالية، ومن جميع موظفيها بشكل رو

 حساب مصلحة الرضائب، وهـي مؤسـسة مملوكـة للدولـة إىلاملبالغ 

ًأيضا ينطبق عليها ما ينطبق عىل الهيئة العامة للزكاة، وكـذلك املثـل 

تقوم مؤسـسات الدولـة بـدفع فـوات امليـاه، والكهربـاء، والهـاتف، 

ها ملؤسسات الدولة نفسها دون أي إشـكال،  والرصف الصحي، وغ

ُثــل أيــضا تنــشوبامل ــة صــناديق اعتباريــة ممولــة كــصندوق ئً  الدول

ــندوق  ــة، وص ــنشء النظاف ــصناديق، ال ــن ال ــا م ه ــشباب، وغ وال

ّوتخصص لها رسوم ونسب مئوية من موارد الدولـة نفـسها، ورسـوم  ُ
                                                           

 :م مقـاالً بعنـوان٢٠٠٨ /٨/ ١٢عال مصطفى عامر، موقع طريق اإلسالم عىل شبكة اإلنرتنت،  )١(

  .)فريضة إسالمية معطلة  ..  زكاة الركاز-مجمع البحوث اإلسالمية طالب بإحيائها(
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ا أي إشكال، كذلك يقـال يف التعامـل  التعرفة، والقيمة املضافة دو

ذي ال يوجـد أي إشـكال مع أداء وإخراج ودفع فريـضة الخمـس الـ

  . فيها من هذه الناحية

ّوبالتايل فإن عىل مؤسـسات ورشكـات الـنفط ومـشتقاته إخـراج 

ُالخمس إىل هيئة الزكـاة التـي يعـود إليهـا تنظـيم وتنفيـذ مـصارفه  ُ
حــسب الــرشع والقــانون كجهــة اختــصاص معنيــة تخــضع إلرشاف 

تلك الحـق املطلـق يف اإلدارة الت نفيذيـة لهـا وتوجيه القيادة التي 

ًرة التوازنات ب مصارفها وأسهمها ك وكيفا حـسب اوتنظيمها، وإد ً

ــن  ــيس م ــسات ل ــرشكات واملؤس ــذه ال ــات، ألن ه ــىض األولوي ّمقت

اختــصاصها الخــوض يف التفاصــيل التنفيذيــة للمــصارف واألســهم 

ًاملقررة رشعا وقانونا كفريضة إلهية  ً ّ أقرهـا القـانون - اسـرتاتيجية-ّ
عيــة، وتربويــة عــىل لتحقيــق أهــداف  سياســية، واقتــصادية، واجت

لـك حـق  املستوى العام، ولتزكية ثروة الشعب، واستجابة  الذي 

وة ومباركتها ية هذه ال   .ح

  

ُوجوب الخمس يف البرتول ومشتقاته -أ ُ : 
يف حسب ما نقله يف األزهر الرشاإلسالمية أفتى مجمع البحوث 

ا ييل  :موقع دنيا الوطن 
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جمع البحـوث اإلسـالمية " أوىص أعضاء لجنة البحوث الفقهية 
عهم االثن يف  برئاسـة الـدكتور محمـد رأفـت م٢٠٠٨-٥-٢٦ اجت

ن  برضورة تحصيل قيمة الزكاة عىل منتجات ومشتقات البرتول عث
  . لرصفها يف مصارفها الرشعية) %٢٠(بنسبة 

نمحمــد رأفــت / لــدكتوراوكــشف   تــرصيحات خاصــة يف عــث
 أسـتاذ ،َّعـن أن الـدكتور محمـد شـوقي الفنجـري" نـت العربيـة"لـ

م بطلب رسمي إىل مجمع البحـوث ّ تقد، جامعة األزهريفاالقتصاد 
 مــن تحــصيل قيمــة اإلســالمية لتحديــد موقــف الــرشيعة اإلســالمية

ا  مناقـشة ً أيـضاَّ إىل أنـه حـرضًالزكاة عىل البرتول ومشتقاته مش
لجنة البحوث الفقهيـة بـاملجمع لهـذه القـضية إضـافة إىل الـدكتور 

  .عبدهللا النجار عضو املجمع 

نوأضاف  اتفـق أعـضاء لجنـة البحـوث الفقهيـة عـىل رضورة : عث
ــسبة  ــشتقاته بن ــرتول وم ــىل الب ــاة ع ــرض الزك ــة ّ أييف ) %٢٠(ف  دول

 ويف (-  وسـلموآلـه يـه صـىل هللا عل -  النبي إىل حديث ًاستناداإسالمية 
ُكاز الخمسِّالر  ًكاز تشمل كل ما يخرج من باطن األرض سـواءِّوكلمة الر) ُ

َّ أنـه ً مؤكـدا، البـرتول: مثـل أو سـائالً، الذهب والفـضة: مثلًن جامدااك
نع من تحصيل قيمة الزكـاة عـىل البـرتول مـن الدولـة  ليس هناك ما 

  . لبرتولباعتبارها املالك الوحيد لكل آبار وحقول ا

نوأضاف رأفـت   عـىل ميزانيتهـاكـون الدولـة تنفـق مـن  :عـث

ًن هـذا لـيس كافيـاإمصالح الشعب ف َّ لتغطيـة مـصارف الزكـاة ألن َّ
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 اختــصاص الدولــة يفتــدخل   مــصارف الزكــاة اليفً هنــاك أبوابــا

 وكـذلك أبنـاء الـسبيل والغـارم فهـؤالء ال ،كاملؤلفة قلـوبهم مـثالً

  . الدولةميزانيةتغطيهم 

نوأوضح  َّ أنه أثناء مناقشات اللجنـة لتحـصيل الزكـاة عـىل :عث
 هـينـت الدولـة اَّاألول يرى أنـه طاملـا ك : رأيانن هناك االبرتول ك

املالك الوحيد آلبار وحقول البرتول فـال يجـب عليهـا إخـراج زكاتـه 
ـة لكـل املـواطن  بيـن رأى ،َّألنها مسؤولة عـن تـوف حيـاة كر

 : وسـلم وآلـهصىل هللا عليـه -َّن نص حديث الرسول الفريق اآلخر أ
ُكاز الخمسِّ الرويف(  ًرض سـواءيخـرج مـن بـاطن األ يشمل كل ما) ُ
  . مثل البرتولو سائالًأ كالذهب والفضة ًن جامدااك

 النهاية عىل األخذ بالرأي يفَّوأشار إىل أن أعضاء اللجنة اتفقوا 

ة عـىل ان قيمـة الزكـ وأوصت بـأن تكـو، األدلة كلهاالذى يجمع ب

  .)١() %٢,٥( وعىل الذهب والفضة ربع العرش) %٢٠(البرتول 

ُوجوب الخمس يف النفط واملعادن -ب ُ: 
فتـاوى  - رتنـت عىل شبكة اإلنيف موقع وزارة األوقاف املرصيةو

 يف ً رئيس لجنة الفتوى باألزهر سـابقا، للمفتي عطية صقر -األزهر
ــام  ــول ١٩٩٧الع ــؤال وجــواب ح ــنفط واملعــادن م ورد س زكــاة ال

                                                           
  :أنظر الرابط) ١(

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠٠٨/٠٥/٢٦/١٢٨٨٦٩.html#ixzz٦PD٠hSY٣w. 
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 :هُّنص هذا
  :السؤال -

ُسمعت أن البرتول فيه زكاة ومقدارها الخمس فهل هذا صحيح؟" ُ َّ"  

  :الجواب -

فقـوا مـن طيبـات مـا ﴿:  عىل عموم قولـه تعـاىلًبناء" َيـا أهيـا الـذين آمنُـوا أ َِ ِ ِ َِ ِّ َ ََ ْ ُ َْ ََّ َ ُّ
ِكسبتم ومما أخرجنَـا لكـم مـن األرض ْ ِّ َ ْ ََ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َّ ِ ُ عة عن ]٢٦٧:البقرة[﴾َ  وعىل ما رواه الج

واملعـدن  ": قـال-  وسـلم وآلـهصىل هللا عليـه - النبيَّأ هريرة أن 
ِّجبار وىف الر ُكـاز الخمـسُ  بـاطن يف يوجـد َّتحـدث الفقهـاء عـ" ُ

 وأســموه ، بــدون بــذل مــال أو جهــداإلنــساناألرض وحــصل عليــه 
قدار الخمس،كازِّالر ُ وأوجبوا فيه الزكاة  ك تحدثوا عن املعادن  ،ُ

 وأوجبـوا ،املستخرجة من األرض بجهد كالذهب والبرتول والكربيت
 الـشافعي فقال ، أنواعها ومقدارهايففيها الزكاة عىل خالف بينهم 

:  وقال أحمد بـن حنبـل، الذهب والفضة فقطيف ال زكاة إالَّ: ومالك
 كـل مـا يـستخرج مـن األرض حتـى القـار والـنفط يفتجب الزكاة 

  الجامـد الـذى يتمـدد أويف وخـص أبـو حنيفـة الزكـاة ،الكربيتو
 أما املائع كالقـار والـنفط فـال زكـاة ،يذوب بالنار كالحديد والذهب

ى َّ وكذلك ما ال يتمدد بالنار أو يـذوب كاليـاقوت وكـل مـا يـسم،فيه
ة فال زكاة فيه    .باألحجار الكر

] حد قوليـهيف أ[والشافعي  املعدن عند مالك يفوالقدر الواجب 



  

٦٣ 

  


 لحــوالن دون اشــرتاط ،وأحمــد هــو ربــع العــرش عنــد العثــور عليــه

ُا عند أ حنيفة فهو الخمس قلَّ أو ك َّ أم،الحول ُ.  

ء عىل أن الخمس إذا وجـب إثم  ُن جمهور العل ُ َّ كـاز فهـو ِّ الريفَّ
 وقــرصه ، أم غــ مـسلمً مـسلأكـان ً ســواء، مــن وجـدهعـىل كـّل
 الوجـوه يفيـه رشوط الزكـاة ويـرصف  عىل من توفرت فالشافعي

  .كالفيء لكن الجمهور جعله ، ترصف فيها الزكاةالتي

كن أن يقال  البرتول زكاة عىل رأى أحمد بـن يفَّن إ: بعد ذلك 
ة،حنبل  ن ترشيع الزكـاة معمـوالًا ولو ك، وال زكاة فيه عند بقية األ

 وبخاصـة ن جاز ألوىل األمر أن يفرضوا عليـه زكـاةابه كبقية القو
  . ّبترصف. هـ.  ا)١("القومي االقتصاد يفال َّن له تأث فعاإذا ك

  

ء الشيعة اإل ُثني عرشية عـىل وجـوب الخمـس يف كـل يجمع عل ُ
ُ وتفردوا بالقول بوجوب الخمس يف فوائـد وأربـاح ،ِّالغنائم والركاز ُ
  . أموال التجارة

ه آلية الغنـائم يف مجمعالطربيسيقول  - وقـال  (: البيان عند تفس

ُأصحابنا أن الخمس واجب يف كل فائدة تحصل  ُ   . )٢(..)لإلنسانَّ
                                                           

  املفتـي عطيـة صـقر، - فتـاوى األزهـر- شـبكة األنرتنـت  موقع وزارة األوقاف املرصية عىل)١(

  .م١٩٩٧ًرئيس لجنة الفتوى باألزهر سابقا عام 

  .٤١األية: الطربيس، مجمع البيان يف تفس القرآن، سورة األنفال) ٢(
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ه / يقول السيد - امليـزان يف (محمد حـس الطباطبـا يف تفـس

َّوظاهر اآلية أنها مشتملة عىل ترشيع مؤبـد كـ "): تفس القرآن

ا يسم،القرآنيةهو ظاهر الترشيعات  ّ وأن الحكم متعلق  ً نُى غـَّ

ها ما كًوغنيمة سواء  ّن غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غ

ــة ــة لغ ــه الغنيم ــق علي ــة ًيطل ــوص واملالح ــاح املكاســب والغ  كأرب

ن مـورد نـزول اآليـة هـو ا كـنإ و،واملستخرج من الكنوز واملعادن

   .)١("صَّغنيمة الحرب فليس للمورد أن يخص

ه مـن وحـي -محمـد حـس فـضل هللا / لسيدويقول ا -  يف تفـس

ُواعلمـوا ﴿":ُّ ما نـصه-القرآن َ ْ ـام غنمـتم مـن يشءُّ﴾ أيهـا املؤمنـون ﴿َ ٍأ
ْ َ ِّ ُْ ِ َ َ َّ ﴾

 ،ّ عىل قول فريق من املفرسين من أهل الـسنة،من غنائم الحرب
 مــن التجــارة والــصناعة ،ومــن كــل الغنــائم والفوائــد واألربــاح

ز واملعـادن وغـ ذلـك يف مـا جـاء يف والزراعة والغوص والكنـ

ة أهل البيـت وتـبعهم يف ذلـك ) علـيهم الـسالم( التفس عن أ

عــرشية اإلثنــي الــشيعة : قلــت [ّاملفــرسون مــن املــسلم الــشيعة

ا ك،]فقط  تنطلـق مـن سـياق اآليـة ،نت وجهة النظر األوىلاّ ور

ايا َّ م يوحي بأنها تتحدث عن قض،الواقعة يف أجواء معركة بدر

 فتنطلـق مـن القاعـدة ،الثانيةا وجهة النظر َّأم. املعركة وأحكامها

ّن املورد ال يخصص الواردإالتي تقول  َّن املناسـبة ال تخـصص إ و،َّ
                                                           

  .٤١اآلية : امليزان يف تفس القرآن، سورة األنفال) ١(
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ن ا وعـىل هـذا األسـاس كـ،وكلمة الغنيمـة مطلقـة يف اآليـة. اآلية

َّ يف أن ] عـرشية فقـطاإلثنـيالـشيعة : قلـت [مذهب أهل البيـت

ُالخمس يشمل الفو ِفـأن  ائد واألرباح مـن كـل املـداخيل املاليـة ﴿ُ َّ َّ َ

ُمخــسه َ ُ س عــىل املقــاتل،﴾ُ  أو إبقائهــا ، بعــد توزيــع األربعــة أخــ

   .)١("لصاحب املال

ئهـم وفقهـائهم اإلثنـيوكل مراجع الدين والتقليد   عـرشية وعل

يفتون ويقررون وجوب ذلك وبه يعملون وهو معروف عنهم مشهور 

  .وإثباته نحتاج إىل استعراضه والخوض فيه ال ،يجاهرون به

  

ـة املـذاهب اإلسـالمية الـسنية  ء وأ ّبعد استعراضنا ملا قرره عل
ِّواإلمامية مـن وجـوب الخمـس يف الغنيمـة والركـاز مـع اخـتالفهم  ُ ُ

 نـستعرض ،وتباينهم يف بعض التفاصيل من حيث النـوع واملـرصف

ـة  ء وأ املـذهب الزيـدي يف الـيمن يف موضـوع ّهنا ما قرره عل

ُالخمس  ، وهو املـذهب املعتمـد املعمـول بـه يف الجمهوريـة اليمنيـة،ُ
ـة واملـذاهب املـذكورة الً مـع مـن سـبق مـن األ  ،وهو يتفـق إجـ

 . ويختلف معهم يف بعض التفاصيل

                                                           
  .٤١اآلية: من وحي القرآن، سورة األنفال) ١(
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-  

  :هُّما نصورد يف مسند اإلمام زيد 

 - علـيهم الـسالم -وسألت زيد بن عـيل : الد الواسطيقال أبوخ"
ــذهب ــدن ال ــن مع ــضة،ع ــاص، والف ــد، والرص ــق، والحدي  ، والزئب

  . يف ذلك الخمس: والنحاس؟ فقال

ُسألت زيد بن عيل علـيه الـسالم عـن الخمـس قـالو هـو لنـا مـا : ُ
َّ أ تـر أن هللا قرننـا مـع ، فإذا استغنينا فـال حـق لنـا فيـه،احتجنا إليه

 وأمـن ، فإذا بلغ اليتيم واستغنى املسك،تامى واملساك وابن السبيلالي
  . )١(" وكذلك نحن إذا استغنينا فال حق لنا،ابن السبيل فال حق لهم

- 

وورد يف كتــاب األحكــام يف الحــالل والحــرام لإلمــام الهــادي 
  :هُّنص ن من الذهب والفضة مايف زكاة املعاديحيى بن الحس 

هـي غنيمـة كل ما أخذ من املعدن مـن مثقـال أو ألـف مثقـال ف"
ّغنمها هللا إياه و   بهـا يف الغنيمـة وهـو هللاحكـموفيه مـا  ،أوجدهاَّ

ُالخمس  ـام غنمـتم مـن يشء فـأن  ﴿: وذلك قوله تبـارك وتعـاىلُ ِواعلمـوا أ َّ ِ َّ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ِْ ْ ُُ َ َ َّ َ ْ

ُمخــسه وللرســو َّ َِ َ ُ ُ ِل ولــذي القربــى واليتــامى واملــساكني وابــن الــسبيلُ ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ  فيجــب عــىل ﴾ِ
ًا يصلح له أن يدفعه إمامّإياه إن كان يعلم ه دصاحبه عند وقت وجو

                                                           
مسند االمام زيد، باب الخمس واألنفال، اصدار مؤسسة اإلمـام زيـد تحقيـق عبـدهللا حمـود ) ١(

  ).١٣٨ -١٣٢ص(العزي 
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ه يف يديـه،  يجـز لـه إال دفعـه إليـه،إليه  وإن  يعلـم ، وتـصي
لك آل ن أحـق النـاس بـذا وك،هو فيمن جعله هللا لهم َّموضعه فرقه

هم يأخـذ ، ومساكينهم،يتاماهملرسول هللا  َّ وابـن سـبيلهم ألن غـ
 فـإذا ، ويأكل منهـا وهـم ال يـأكلون،من الصدقات وهم ال يأخذون

ُأخرج الخمس من ذلك الذي أصابه يف املعـدن  يجـب عليـه مـن  ُ
بعد ذلك يشء حتى يحول عليه الحول فيجب عليه فيه ما يجب عليه 

عـرشه إذا حـال الحـول عليـه وهـو عــرشون يف سـائر أموالـه ربـع 
  . )١(ً" أو مائتا درهم فصاعدا،مثقاالً

 وما غنم يف بـر ، واملسك، واللؤلؤ، والدر،يف زكاة العنرب: "وقال
اأو بحر قليالً ُ هو كاملعدن يجب فيه الخمـس يـً أو كث ُ رصف حيـث ُ

ُ خمس املعدنرصفُي ُ".  

 ملـن رزقـه هللا هـي كنـوز الجاهليـة غنيمـة" :كازِّ يف الروأضاف
ُوفيها ما يف املعدن من الخمس  يرصف حيث يرصف خمـس  ،إياها ُُ ُُ ُ

ُ وجعل الخمس لهمسبحانهى هللا َّللذين سماملعدن  ُ")٢(.   

 -  

 ، والفـضة،يؤخذ الخمس م أخرج مـن املعـادن مـن الـذهب: قال"
  . ً والحديد ال نعلم يف وجوب ذلك خالفا، والصفر، والنحاس،والرصاص

                                                           
املرتـىض / اإلمام الهادي، األحكام يف الخالل والحرام، مكتبـة مركـز بـدر، تحقيـق الـدكتور) ١(

  ).١٦٨ ص١ج(املحطوري 
املرتـىض / ركـز بـدر، تحقيـق الـدكتوراإلمام الهادي، األحكام يف الحالل والحرام، مكتبـة م) ٢(

  ).١٦٩ ص ١ج(املحطوري، 
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ا ولو كان دره: قال ًويف الركاز الخمس قليالً كان أو كث ً ُ ُ ِّ")١(.  

-  

  :باب القول في  يجب فيه الخمس

ُكل ما يجب فيه الخمس يجب يف قلي" ةُ  وال اعتبـار فيـه ،له وكثـ
ُ ويجب الخمس يف كل ما يغـنم مـن أهـل ، وال بحول الحول،قدار ُ

  .الحرب وأهل البغي

 عـن ،عـن أحمـد بـن عيـىس] املـرادي[وروى محمد بن منصور 
 عـن ،عن زيد بـن عـيل] الواسطي[ عن أ خالد،حس بن علوان

 هللا عليـه  صىل–قال رسول هللا :  عن عيل عليهم السالم قال،أبائه
ُيف الركاز الخمس: (وآله وسلم ُ  ، وال الحول،و يشرتط فيه املقدار) ِّ

ه   .فوجب يف قليله وكث

 ويف األمـوال التـي تجبـى مـن الخـراج ،َّويجب يف الـسلب: قال
 ، واملعـادن مـن الـدر،ويف كل ما يخـرج مـن البحـر ،وأرض الصلح

وز، واللؤلؤ،والياقوت َ واملغرة،لكحل وا، والفضة، والذهب، والف ْ َ
)٢(، 

 ،ويف املـسك....  والزمـرد، و الفـصوص، والـزرنيخ، والشب،والزئبق
وهـذه  [.....، والنهـر، والبحـر، وصيد الـرب، والنفط، والق،والعنرب

  ].ِّكلها أدلتها األدلة املنصوص عليها يف الركاز ك أورده املؤلف
                                                           

أ عبــدهللا العلــوي، الجــامع الكــايف، تحقيــق عبــدهللا حمــود العــزي، مؤســسة املــصطفى ) ١(
  ).١٩٨ -١٩٥ص(م، املجلد الثالث، كتاب الخمس ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الثقافية، الطبعة األوىل 

َّاملغرة، وتحرك) ٢( َ ْ   ).٤٤٤(حيط ط أحمر القاموس امل: َ
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ُوكل ما وجب فيه الخمس أخرج منـه: قال  إال أن ، ال مـن قيمتـه،ُ

كن القسمة فيه   .ّ أو كانت القسمة ترضه،ًيكون شيئا ال 

ُويقسم الخمس عىل ستة أجزاء فجزء   وجـزء ، وجزء لرسـول هللا،ُ

  .... وجزء البن السبيل ، وجزء للمساك، وجزء لليتامى،لقر رسول هللا

 - صىل هللا عليه وآله وسلم –وأما سهم قر رسول هللا : مسألة
 ، وآل عقيل، وآل جعفر،آل عيل:  وهم أربعة بطون،يوضع فيهمَّفإنه 

  . بترصف. هـ.ا. )١("وآل عباس

 -  

  :كتاب الخمس وما يجب فيه

 – قـال رسـول هللا: ه قـالَّروي عن اإلمام عيل عليه الـسالم أنـ"
 َّ هذا عىل أنَّ فدل،)٢()سُمُكاز الخِّيف الر: ( عليه وآله وسلمصىل هللا

لكـه الغـانم َّ وأنـ، أو كـس قـلَُّمـُما يغنم يجب فيه الخ : أي[ه ال 

  . ورجع بالثمن عىل البائع، وإن باعه استحق عىل املشرتي،]سُمُالخ

 صىل هللا عليه وآله – قال رسول هللا: وروي عن أ هريره قال

                                                           
، رشح التجريد يف فقه الزيدية، تحقيق محمد يحيى سا عـزان  )١( أحمد بن الحس الهارو

وحميد جابر عبيد، مركز الرتاث والبحوث اليمني، صنعاء الجمهورية اليمنية، الطبعـة األوىل 

  ).٢٠٩-١٩٥ص(م، الجزء الثا ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

م ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٥حطوري، مكتبـة بـدر، الطبعـة األوىل املرتىض امل. أصول األحكام، تحقيق د) ٢(

  . ٩٤٨، رقم ٥٧٧ ص١، األمايل ج٩٤ ص٢، التجريد، ج٢٨٩ص
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    .)١()كاز الذي ينبت مع األرضِّالر(: وسلم

 صىل هللا عليه وآله – قال رسول هللا: وروي عن أ هريرة قال

: كـاز؟ قـالِّومـا الر:  قالوا يا رسـول هللا،سُمُكاز الخِّيف الر«: وسلم

   .)٢(»الذهب والفضة الذي خلقه هللا تعاىل يف األرض يوم خلقت

 رجـالً سـئل َّأن:  عـن جـده، عن أبيه،وروي عن عمرو بن شعيب

 يوجد يف دار الخـراب َّ ع- صىل هللا عليه وآله وسلم -رسول هللا 

   .)٣(»سُمُكاز الخِّيف الر«: العادي فقال

ق بينه وب ما َّه فرَّكاز هو املعدن ألنِّ الرَّ هذا الخرب عىل أنَّفدل

  .يؤخذ يف الخراب العادي

ِّكل ما غيب يف األرض: كازِّوالر ُ .  

س ُمُإيجاب الخ: (ي عن أم املؤمن عيل عليه السالمورو: قال

  .)٤(بترصف من أصول األحكام. هـ.ا) يف املعادن

  هـذا مـَّ فـإن،ةَّوكفى بقول اإلمام عيل عليه السالم حج: قلت[

  ].يوقفعلمه 
                                                           

  .٤٢٨ ص٢، ابن عدي ج٩٦ ص٢، التجريد، ج٢٩١ ص١أصول األحكام، ج) ١(

  .١٥٢ ص٤، البيهقي ج٩٦ ص٢، التجريد، ج٢٩١ ص١أصول األحكام، ج) ٢(

   .٩٦ ص٢، التجريد ج٢٩١ ص١أصول األحكام ج) ٣(
، وذكره يف الجامع الصغ ملحمد بن الحـسن ٩٦ ص٢، التجريد ج٢٩٢ ص١أصول األحكام ج) ٤(

  . هـ١٣٤الشيبا 
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- 

ع والسنة الكتاب الجملة عىل هوجوب يف األصل   .واإلج

ـام غنمـتم مـن يشء فـأن  مخـسه ﴿: تعـاىل هللا فقول الكتاب اَّأم ُواعلمـوا أ ْ ََ ْ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ

ِ ُِ َ َ َّ َ َ ْ

ِوللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل ِ َّ َ َ ْ ُ َِّ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ   .]٤١:األنفال[﴾ِ

 كـازِّالر يف« : وسـلم وآلـه عليه هللا صىل - النبي فقول السنة اَّوأم

  .ذلك  ونحو»سُمُالخ

ع اَّوأم   .فيه خالف ال ما فذلك اإلج

   

 كـازِّالر يف«: قـال هَّأنـ وسلم وآله عليه هللا صىل - النبي عن روي

 والفـضة الـذهب« :قـال كـاز؟ًِّالر ومـا ،هللا رسـول يا: قيل »سُمُالخ

  .»يوم خلقها يف األرض تعاىل هللا خلقه اللذان

  ً.واعتبارا ًولغةً رشعا املدفون يتناول ك املعدن يتناول كازِّالر واسم

 وآله عليه هللا صىل - النبي َّأن هريرة عن أ روى ف الرشع اَّأم

  .»مع األرض ينبت َّم كازِّالر«: قال - وسلم

 - لنبـيا سـأل رجـالً َّأن جـده عـن ،أبيه عن ،شعيب بن عمر وروى

 فقـال العـادي؟  الخـراب يف يوجـد َّعـ - وسلم عليه وآله هللا صىل

 َّأن عـىل َّ فـدل»سُمـُالخ كـازِّالر ويف فيه«: وسلم وآله عليه هللا صىل



 

٧٢  

 
  

  .للمعدن اسم كازِّالر

 ، املطلـوب فيه كنز إذا املعدن ركز: تقول العرب َّأن فهو :اللغة اَّوأم
 الـصوت وهـو الركز ومنه ،فيها بهَّغي إذا يف األرض رمحه فالن وركز

  :يف معني يستعمل اللغة جهة من كازِّوالر ،الخفي

  .املعادن :وثانيه ،الجاهلية كنوز: أحده

 يف يركـز والكنـز ،أصـله أثبـت إذا رمحـه يف األرض ركـز :لويقا 

ه الرمح يركز األرض ك  ركـزة وجـدً عبـدا َّإن الحـديث ومنـه ،وغـ

 والفـضة الـذهب مـن القطـع الـضخام كـازِّوالر ،عمـر منـه فأخذها

 فال يحتمل األمرين اللغة يف كان وإذا ،ركيزة منه الواحدة كالجالميد

  .بينه فرق

 ،األرض يف بِّيـُغ َّألنـه الكنـز؛ بـه ىَّيـسم كـازِّالر َّأن فهو االعتبار اَّوأم
 وما ،اآلدميون بهَّغي الكنز  َّأن إال بينه فرق فال يف املعادن الحال فكذلك

ء األفعال ،تعاىل هللا بهَّغي املعادن يف  روي وقـد ،باألفعـال تتغـ ال وأس

 َّأن الحـارث أ بـن عن الحـارث وروي ،وعمر السالم عليه عيل عن ذلك

 عليـه عـيل: فقـال ،متبـع شاة ائة رجل استخرجهً معدنا اشرتى كان أباه

  .الشاة ةاملائ مسُخ ،عليك إال سُمُالخ أرى ما :عللبائ السالم

 من املعادن من يستخرج في واجب سُمُ الخَّأن بيناه ا ثبت فإذا

 ،كاليواقيـت ذلـك ًاملعادن قياسا عىل سائر يف وجب والفضة الذهب
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ــدر ــؤ ،وال ــر ،واللؤل ــصوص ،دوالزم ــاس ،والف ــد ،والنح  ،والحدي
 ،والزئبـق ،والـزرنيخ ،والعنـرب ،واملـسك ،والكحل ،والشب ،والرصاص

  .والق ،وامللك ،والنفط ،ربيت والك،واملغرة

  :النابغة قال ،السفن به أسود تطىل يشء هو :والقار

ـأن بالوعيــد ترتكينــي فــال   نيَّكـ

  

ـار بـه ٌّمطـيل اسَّالنـ إىل     ُأجـرب الق

  
 كتـاب يف اإلمـام الهـادي يحيـى بـن الحـس بـن وذكر محمـد

  ؟ال أم هو أغنيمة منه يخرج وما البحر عن أباه سأل هَّ أن)اإليضاح(

 عنـد فيـه اخـتالف ال ،واجـب الخمس وفيه الغنائم أوكد هو :لفقا

ء   .عليهم السالم الرسول آل عل

 مـن يأخـذ كـان هَّأنـ الـسالم عـيل عليـه املـؤمن أم عن وروي

 صيد يف فيلزم س الصيدُمُلخ إال ذلك وليسً السمك قطاعا الصيادين

  .بينه فصل أحد ال إذ مثله الرب

 أو بحـر أو بر يف يصطاد ما كل يف سُمُ الخوجوب من ذكرناه وما

 واملرتـىض ، والهـادي،القاسـم مـذهب هـو والطيـور السمك من نهر

 الخمـس: بـا املنصور  قال.السالم عليهم با واملنصور ،هللا لدين

  . كازِّوالر ،والجراد ،واملعادن ،والصيد ،امللح يف واجب

 فهـو واألشـجار ضالغيـا بـ مـن املـستخرج املوجود العسل اَّوأم

 النـارص مـذهب وهـو ،الـسالم عليه الهادي س عندُمُالخ وفيه غنيمة
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  .)اإلبانة( يف عنه رواه السالم عليه للحق

 إليـه تحمـل تكانـ - وسـلم وآلـه عليـه هللا صىل -ي النب َّأن وروي

س لـه ،األخـ  َّمـ وذلـك ،إليـه ينفـذونها النـواحي يف وكـان ع

  .األخبار به تظاهرت

  .املعادن سُمُخ أخذ السالم عليهً عليا َّأن وروي

  بينهم قسمته وكيفية الخمس أهل بيان يف فصل

ــاىل ــال تع ــام غنمــتم مــن يشء فــأن  مخــسه وللرســول ولــذي ﴿: ق ِواعلمــوا أ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َّ َ ْ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ

ِالقربى واليتامى واملساكني وابن السبيل ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ   .]٤١األنفال [﴾ُْ

َمــا أفـاء ا عــىل رسـوله مـن أهــل القـرى فللـه وللرســول ولـذي القربــى ﴿: وقــال ْ ُ َّ َ ُ َ َ َُ َ ُ َْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ِ ْ َ ََ َ ُ َّ
ِواليتامى واملساكني وابن السبيل ِ َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ   .]٧:احلرش [﴾ْ

ً وقتـا تخـصا و أجـزاء سـتة يقسم سُمُالخ أن ت اآليتان عىلَّفدل

 كآيـة الـساعة وقـت إىل أن تقـوم للكـ العمـوم عـىل فه وقت دون

ها الصدقة   .وغ

 عليـه صـىل هللا - رسـوله وسـهم تعاىل هللا سهم أسقط من وقول

 فـال الـسهم هـذين ثبـوت اقتـضتا اآليت َّألن ساقط؛ - وسلم وآله

 وهـي اآليتـ هـات حكـم ينـسخ بهـا بداللـة إسـقاطه إّال زيجـو

 سـاقط ر فقولـهالق بسقوط سهم ذوي قىض من وكذلك ،مفقودة

  .ذكرناه ما ملثل
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 هَّأنـ مطعم بن جب عن ،املسيب بن سعيد روىما  ذلك عىل ُّويدل
 ذوي  سـهم- وسـلم وآلـه عليـه هللا صـىل - هللا رسـول مَّا قـسَّمل :قال

 فأتيتً شيئا أمية بني يعط و وبني املطلب هاشم بني أعطى القر

ن أنا  رسـول  يـا:فقلنـا - وسـلم هوآل عليه هللا صىل - هللا رسول وعث

 فـيهم هللا وضـعك الذي ملكانك فضلهم ننكر ال هاشم بنو هؤالء ،هللا

َّ ومنعتنا أعطيتهم بني املطلب أرأيت  :نزلـة فقـال وهـم نحـن اوإ
َّ وال إسالم جاهلية يف يفارقو  همَّإن«  وبنو املطلب هاشم بنو اوإ

  .»أصابعه ب وشبك واحد يشء

 هَّأنـ الـسالم عليـه عيل عن ،ليىل أ ابن روى ماً أيضا عليه ُّويدل
 من حقنا توليني أن رأيت إن هللا رسول يا: قلت حديث طويل يف قال

 بعـدك أحـد ينـازعني لـئالَّ يف حياتك فاقسمه هللا كتاب يف سُمُالخ

  .الخ....فقسمته طيلة أيام حياته  »ذلك فعلت قد« :قال ،فافعل

 فـأ مثقال آالف أربعة فيها خربة يف ّةجر أصاب رجالً َّأن وروي

 وهـذا ،لـك وهبناه وقد املال لبيت سهاُمُخ :فقال عليه السالمً عليا بها

   . بترصف. هـ. ا)١("ذكرناه ما عىل يدل كله

 - 

ُتاب الخمسك« رشح األزهاركتاب يف ورد     :ماييل »ُ

ع"   .األصل فيه الكتاب والسنة واإلج

                                                           
  ).٥٠٦-٤٩٣ص) (كتاب الخمس (١شفاء األوام، األم الحس بن بدر الدين ج) ١(
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ــام غنمــتم مــن يشء فــأن  مخــسه ﴿: ا الكتــاب فقولــه تعــاىلَّأمــ ُواعلمــوا أ ْ ََ ْ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ِ ٍ
ْ

ِ ُِ َ َ َّ َ ْ

ِوللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل  ِ َّ َ َ ْ ُ َِّ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ ْن كنْتم إِ ُ ُ ْآمنْتمَّ َُ َ با وما أَ َ ِ َّ ْزلنَا ِ َ

َعىل عبدنا يوم الفرق ُْ َْ ْ َ َْ ِ َ َ يوم التقى اجلمعِناََ ْ َْ ََ ْ َ َ ٌ وا عىل كل يشء قديرِناْ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ   .])٤١(: َّاألنفال[﴾َ

  .صىل هللا عليه وآله وسلم وفعله  فقولها السنةَّوأم

ُكاز الخمسِّيف الر« : قوله فقالاَّأم  الـدف  عبارة عن:كازِّوالر »ُ

  .وعن املعادن

الــذهب « :كــاز؟ قــالِّرســول هللا ومــا الر  يــا: ويف الهــامش قيــل-

ــضة  ــذانوالف وات الل ــس ــق ال ــوم خل ــ هللا يف األرض ي  خلقه

كاز الـذي ِّالر«: َّ وعنه صىل هللا عليه وآله وسلم أنه قال،»واألرض

ُأنه أوجب الخمس يف «:  وعن عيل عليه السالم،»ينبت مع األرض ُ َّ

 ةَّ وأضاف أنه أخرجه الست، عن رشح نكت العبادات نقالً»عادنامل

  .بهران عن رشح بن نقالً

َّا فعله فألنه صىل هللا عليه وآله وسلم خمَّوأم س غنـائم الطـائف َّ

  .وخيرب وبني املصطلق

عَّوأم   . فواضح عىل الجملةا اإلج

ُصاب وال الحول في وجـب فيـه الخمـس ِّوال يعترب الن: "وأضاف ُ

  ."ندناع
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  : هيثالثة أصنافبوجوبه يف وأضاف 

 أو أخـذ مـن ظـاهره ،صـيد الـرب والبحـر ومـا اسـتخرج مـنه -١
 ، وامللـح، للمؤيـد بـا يف الـنفطً خالفـا-  والنفط ، وامللح،عدناملك

 -   ومالــك والــشافعي يف املعــادن ال يف الــذهب والفــضة- والقــ
 وكل ما يـستخرج ، والكنز إذا  يكن لقطة- وأبوحنيفة إال في طبع

ً ة والعنرب عند زيد بن عيل وأبـو حنيفـة خالفـاَّ الدرإالَّ - من البحر 
 ، وكل ما يؤخذ من ظـاهر األرض كاملـسك- لإلمام يحيى بن حمزه 

لمؤيـد لً  خالفـا-  ا إذا  يغرسـً والحشيش مباحا، والحطب،والنحل
 .وأ حنيفة يف الحطب والحشيش وعند الجمهور

عا، والبغاة، من الكفارما يغنم يف الحرب - ٢  ان ولو كً والفيء إج
 .]أي املقاتل: قلت[ته  ما عدا القليل املأكول له ولداب،غ منقول

 ومـصارفه اآليـة ، وما يؤخـذ مـن أهـل الذمـة،مال الخراج واملعاملة - ٣

ة   وأل حنيفة يف سـهم هللا ، للشافعي يف سهم هللاً خالفا- الكر

 ويرصف سـهم هللا - ] للجمهورًالفاخ: قلت[ وذوي القر ،والرسول

ن وجـد وإال إ وسـهم الرسـول لإلمـام ،يف املصالح العامـة والعلميـة

 أوالد هاشــم بــن عبــد منــاف  هــم وأويل القــر،فمــع ســهم هللا

اً وأنثى غنياً وهم فيه بالسوية ذكرا،املحقون منهم فقط  عـىل ً وفقـ

 :ال الـشافعي وقـ، لزيد بن عيل وأ حنيفة يف الغنيًاملذهب خالفا

بـن ا و، واملـساك،موا يف اليتـامىَّيقـدو ،للذكر مثل حـظ األنثيـ
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 . ّبترصف. هـ. ا. )١(" للشافعي وأ حنيفةًالسبيل خالفا
 »مال الخراج واملعاملة وما يؤخـذ مـن أهـل الذمـة«قوله : قلت[

ه ك ييل   : تفس

َالخراج هو - ُُ َ ِ ما رضب عَىل أرض من أرايض ا:َ َ َْ َِ ٍ َ َ ِ ُ ار التـي افتتحهـا َ َلكفَّ َ َ َ ْ ِ ُ

َاإلمام وتركَها يف يد أهلها الـذين أخـذها علـيهم عـَىل تأديـة مـا  َِ ِ َِ َ ََ ََ َ َْ َ َ ََ ِ َِ َِ َ ُ ِ

ٍرضبه عليهم من الخراج يف كلِّ سنة ِ َ ََ ُِ َ َ.  

َاملعاملة هي - ُ َُ َ َ أن يرتك الفاتحون تلك األرايض التي افتتحوهـا يف :َ ُ َ َ ِ َ َ ََ ُ َ َ

َيد أهلها عَىل ت َ َ ِ َ ِ لـث أو ربـع َ ٍأدية نصيب من غلتها مـن نـصف أو ث ُْ ُ ٍَ ٍُ ُ َِّ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ

َعىل حسب ما وضع عليهم ِ ُ َ ِ َ َ. 
ِما يؤخذ من أهل الذمة - َّ ِّ ِ َُ ِ َ ُ الجزية وهي مـا تؤخـذ مـن ر:فهو ُ َ َْ ِ ُِ َِ ْ ُ َ َ ُ ِوس ؤْ

ِأهل الذمة األغنياء والُفَقراء جـزاء تـأمينهم ِ ِِ َ َ ََ َ ِ ِ ََ َ ِ َّ ِّ ِ ْ ِ وذلـك لقـول املـو،َ ىل َ

َقاتلوا الذين ال يؤمنُون با وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم  ﴿:ُجلَّ جالله َّ َ ُ َِّ َ ْ َ َ ّ ُ ََ َ ْ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ُِ ِِ ْ
َا ورسوله وال يدينُون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عـن  َْ ْ ُ ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ ْ َّْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُُ ِّ َ َ ُ َ ُ

ِيد وهم صاغ ٍَ َ َْ  .]٢٩: التوبة [﴾ُرونُ
ويؤخذ منهم نصف عرش ما يتجرون به من األموال مـع الجزيـة 

ُّ ويؤخـذ مـن بعـضهم الـصلح عـىل رؤوسـهم ،مرة واحدة يف الـسنة
  .    ]وأموالهم وال جزية عليهم

                                                           
  ). وما بعدها٤٠٥(رشح األزهار، كتاب الخمس، تحقيق مكتبة أهل البيت، ص) ١(
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- ،

 

ُباب الخمس« كتاب البيان الشايف ورد يف   :ما ييل »ُ

ما يغنم من أهـل الحـرب إالَّ مـا أخـذ : هو يجب يف أشياء منها"

ًبالتلصص فال خمس فيه خالفا للشافعي ُ ون مـن ،ُ  وإالَّ ما أكله الغا

 ومنها مـا يغـنم مـن أهـل ،الطعام أو علفوه دوابهم يف دار الحرب

 ومنهـا ،الخراج ولو مـن مـسلم ومنها مال الصلح واملقاسمة و،البغي

 ، واللؤلـؤ، واليـاقوت، والـدر،املسك وما استخرج من البحر كالعنرب
مـن : ورد يف الهـامش[ والكافور خالف زيد يف ذلك كله ،واملرجان

ومـا اسـتخرج مـن ] أي قوله خالف زيـد:  قلت"املسكومنها " :قوله

 ، والفــضة، وذلــك كمعــادن الــذهب، خــالف زيــداألرض كاملعــادن
 ، وامللـح، والقـ، والكربيـت، والـشب، والكحـل، والزجـاج،لحديدوا

وز، والفـصوص، والزئبـق، والرصـاص، والزرنيخ،والنحاس  ، والفـ
 ، واملغـرة، والجـص، والجـزع، والعقيق، والنفط، والزمرد،والزبرجد

وكذا البياض ذكـره يف البيـان ال النـورة والحجـارة والـرتاب واملـاء 

:  وقـال الـشافعي،يشء يف امللح والنفط والقال : وقال املؤيد با

   .هـ.  ا)١("ال يشء يف املعادن إالَّ يف معدن الذهب والفضة

                                                           
  ).٥٧٢ - ٥٧١( ص١فر، البيان الشايف، طبعة مجلس القضاء األعىل، تحقيق مكتبة غمضان جإبن مظ) ١(
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 وضـع يف  تعـاىل في:األول" :ةومـصارفه سـت) فـصل( :وأضاف

 فـإن ، للرسول وهو بعده لإلمام:والثا ، إليهاملقربةاملصالح العامة 

 :والثالـث ً،الح مطلقـا وعنـد الـشافعي للمـص، فمع سهم هللا يكن

 لزيـد بـن عـيل يف ًخالفـاالتـابعون لإلمـام لقرابة النبـي املحقـون 

ُ الخمـس ُأمـر:  وقال مالك،حنيفة هذه الثالثة  وأسقط أبو،أغنيائهم ُ

 ، اليتـامى:والـسادس ،والخـامس ،والرابـع ،لإلمام يضعه حيث يشاء
هم وجوبـَّ ويقد،بن السبيلا و،واملساك  عنـد ًام بنو هاشم عىل غ

 ثـم األنـصار ً، ثـم املهـاجرين نـدبا، عند املؤيد بـاً وندبا،الهادي

 ويجوز ،بن السبيلاة املسلم من اليتامى واملساك وَّ ثم عامً،ندبا

ًوضع الخمس يف صنف واحد إذا رآه اإلمـام صـالحا  ُ  ،عنـد الهـاديُ
كـ هـو عـن  وجعفـر ، واألم بدر الدين، واملتوكل،واملنصور با

  وعـن-صىل هللا عليه وآله وسلم- عن النبي وهو مروي: قال. مالك

  .بترصف. هـ.  ا.)١("عليه السالم عيل

                                                           
  ).٥٨٥ - ٥٨٤( ص١إبن مظفر، البيان الشايف، طبعة مجلس القضاء األعىل، تحقيق مكتبة غمضان ج) ١(
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ًقليلــة هــي ونــادرة جــدا تلــك البحــوث والكتابــات التــي تتنــاول 

ــباب  ــروف واألس ــالً للظ ــدوم أص ــم املع ــس ويف حك ــضة الخم ُفري ُ

ام ذلـك يف ظـل قـسوة َّالسياسية واالقتصادية التـي تحـول دون قيـ

ء والفقهــاء ،واســتبداد حكــام وأمــراء الــسوء والفــساد  وأكــ العلــ

شــون مــع اإلرادة الــسياسية لحكــامهم  وارتــضوا ببيــع آخــرتهم ،َّيت

ت ،بــدنياهم َّ حتــى تلــك املجمعــات واملؤســسات والهيئــات واملــنظ َّ َّ
ِّاملعنية بـالبحوث اإلسـالمية ظلـت عـاجزة عـن القيـام بـيشء تجـاه 

عـال / ً ونحـن هنـا نـستعرض تحقيقـا للكاتـب،هذه الفريـضة حياءإ

موقع طريق اإلسالم عـىل شـبكة اإلنرتنـت (عامر ورد يف  مصطفى

   :تحت عنوان) م٢٠٠٨ /٨/ ١٢بتاريخ 

 مجمع البحوث اإلسالمية طالب بإحيائها
  ! فريضة إسالمية معطلة  .. زكاة الركاز

ًلغة وفقها : معناها ً: 
 مـا ركـزه هللا تعـاىل يف األرض مـن كـلُّ  : ة هـوكاز يف اللغـِّالر"

ًوهو أيضا الكنز أو املـال املـدفون قبـل  ، املعادن يف حالتها الطبيعية
أي أوجـدها  ، ركز هللا املعادن يف األرض أو الجبـال  : ويقال ، اإلسالم

   . يف باطنها



 

٨٢  

 
  

 مـا يف بـاطن األرض  كـلُّ: لدى جمهور الفقهاء فهو)الركاز(ا َّأم

أم  ، ًأي مـدفونا يف باطنهـا كاملنـاجم والبـرتول ً)مركـوزا( ناسواء ك

 كل ما استخرج مـن ّ يعم:فهو ، دفنه القدماء يف األرض) ًكنوزا( ناك

  .  من أصل الخلقة أو ما دفن فيهاًسواء  باطن األرض
 ،)كازِّزكاة الر( عندما بدأ مجمع البحوث اإلسالمية يف فتح ملف

ــن إ ــبعض دهــشة م ــع ال ــي م ــارةلكتن ــديهيات( ث ــشة ،) الب  ومناق

الذي يغلق  ، َّفكلنا يعلم أن لفظ زكاة يعني الفرض اإللهي )تَّاملسل ( 

ذا نقلـ  .. باب اإلختيار البـرشي ب يف أوراق الفـرائض الـرشعية ِّفلـ

ًولكن متابعة هذا امللف بدءا من دراسته دراسة مستفيضة يف   ! ن؟اآل

هم ّع يـؤمَّلقرار األخ ألعضاء املجم باوانتهاء ، لجنة البحوث الفقهية

 تطبقها  ،) فريضة غائبة (  َّشفت أنهم يتحدثون عنتكا ، شيخ األزهر

   ! ة واحدةَّ من الدول اإلسالمية ولو مرُّأي

ة زكـاة واجبـة بنـسب )كازِّالر  ( َّن يفإ: الرأي الرشعي يقول  ..نواآل

  .. برتول وذهب وفضة  : لةثروة هائ )كازِّالر (  َّوالواقع يقول أن%) ٢٠(

قـول  ت والرحمة بالفقراء والجـائع والعـراة ، واالستجابة ألوامر هللا

أو تهـدر  ، َّنهم يجب أن يخرجوا املليارات التي لن تـنقص الخـزائنإ

وات روا فقــراء املــسلم تــذكَّ:   الــدول اإلســالمية نقــول ولكــّل،الــ

   . االنتظار يف
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..  

ومـع   .. ًوتحوي يف باطن أرضها كنوزا ، سالمية تنتج البرتولدول إ

ًل ركنا أساسيا من ِّذلك فهي تعط ن اهذا التنـاقض كـ  .  اإلسالمأركانً

ــدكتور أســتاذ االقتــصاد  ، محمــد شــوقي الفنجــري أحــد دوافــع ال

ـذكرة للمجمـع ّ وعضو مجمع البحوث اإلسالمية للتقد،اإلسالمي م 

واستـصدار رأي  ، كـازِّموضـوع زكـاة الرقبل سـبع سـنوات ملناقـشة 

   . ر الدول اإلسالمية بهذه الفريضة الغائبة عن التطبيقرشعي يذكِّ

ــال  ــدأ يف طــرح هــذا املوضــوع يف املحافــل الدإوق ــه ب َّن ــة َّ ولي

ًوتحديدا يف مناقشات لجنة الزكـاة  ،م١٩٧٦  ًاإلسالمية بدءا من عام

ر العاملي األول  كة املكرمة اإلسالميلالقتصادباملؤ والذي أكـد  ،  

س ُمُلتزام الدول اإلسالمية املنتجة للبرتول بتخصيص خافيه رضورة 

ــاج  ، النــاتج منــه بإســم الزكــاة بحيــث يــوزع عائــده عــىل املحت

وبالنـسبة ملـا يزيـد عـىل حـاجتهم  ، ًواملستحق رشعا من مواطنيها

ىل وهو يقـدر بـأموال طائلـة يف دول الخلـيج اإلسـالمية فيـوزع عـ

   . ًاملحتاج واملستحق رشعا بسائر دول العا اإلسالمي

َّ أن عرضـه هـذا القـى الكثـ مـن »الفنجـري«الدكتور ويضيف 

ء يف الــسعودية كــ القــى  ، التأييــد خاصــة مــن هيئــة كبــار العلــ

ء  . معارضة من بعض العل
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!  

ز عــن برتولهــا وذهبهــا الــدول اإلســالمية ال تخــرج زكــاة الركــا
فهل هـذا النـوع مـن الزكـوات أمـر مـستحدث يف الفقـه   .. وفضتها

 عضو ،عبدالفتاح الشيخ«اإلسالمي؟ سؤال استنكاري وجهناه للدكتور
 ، نت إجابته عىل نفس شاكلة الـسؤالافك ،»مجمع البحوث اإلسالمية

ة رشب الخمـرِّوملـاذا  تحـر  :قائالً  ، نـا أو ارتكـاب الز،م دول كثـ
   ! با؟ِّتعاطي الر أو

ة غابت عن الدول اإلسالمية ، لألسف  : ًمضيفا  ، هناك فرائض كث
ة منهـا بالنـسبة لزكـاة  وهم يف األغلب يفعلون ذلك لتربيـرات كثـ

َّألنهـا تنفـق األمـوال عـىل مـصالح   َّكاز أنها ال تجب عـىل الدولـةِّالر

ية ، من مساعدة الفقراء ، الناس  ، وتجهيـز الجيـوش ، والهيئات الخ
َّيف حـ أن هنـاك دوالً تتجاهـل هـذه   ! ةَّوكل ما يحقق مصالح األم

اما    . وال تهتم حتى بإيجاد التربير لذلك ، ًالفريضة 

حكمـه معـروف يف كتـب الفقـه منـذ  )كازِّالر  (َّوأوضح الشيخ أن
 ، وحتـى وقتنـا الحـارض - وسـلم وآلهصىل هللا عليه -  دعوة الرسول

ًأو اكتشافا حديثا ، ه ليس بدعةَّوأن ً .   

 

 االلتـزامكل ما افرتضه هللا علينا وراءه هدف عظيم يتحقق من 

وسـرت  ، وليس أعظم حقيقة مـن إشـباع الجـائع ، بأداء ما نكلف به
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  .. وهـذا مـا تحققـه فريـضة الزكـاة  .. وفك كربات املحتاج ، العراة

ذا عن زكاة ال   ؟. ركازف

 ، األسـتاذ بكليـة الـرشيعة بقطـر،محيي الدين القـرة داغـي/ الدكتور
وعضو املجلس األورو لإلفتاء والبحوث أجرى دراسة مستفيـضة حـول 

وعـرض  ، ًتأث الزكاة عمومـا عـىل مـشكلة الفقـر يف العـا اإلسـالمي

ا بالقاهرة تحت   )ةالزكاة املعـارص ( : عنوانًلدراسته يف ندوة أقيمت أخ

مليــار   ١٠٠( َّأن زكــاة دول الخلــيج الــست قــد تــصل إىل مــا يزيــد عــىل

كـن أن  : وتساءل ، )دوالر ا يف العـا هل بعـد هـذا الـرقم  ً نجـد فقـ

؟    ! خاصة إذا أضفنا إليه زكوات باقي الدول العربية؟  ! العر

ُنها تعني إخراج زكـاة مقـدارها الخمـإ :كاز فقال القرةِّأما زكاة الر ُ س َّ

  : وقـال ، أو ما يستخرج من بـاطن األرض ، يف املعادن والبرتول والذهب

مليـون  ٣٠٠(و ًمـن بـرتول العـرب يوميـا أي بنحـ  %)٢٠(ا َّننا لـو أخـذنإ

َّ وأوضـح أننـا بحاجـة لتنميـة ً،نهائيـا الستطعنا القضاء عىل الفقر )دوالر

ر دويل لهذا    . الشأن  الزكاة يف الوطن العر وإقامة مؤ

  

ف الحكومات يف أمـوال الزكـاة؟ وهـل تتـوىل أجهزتهـا َّكيف تترص

ًنفاق والتوزيع وفقا للمصارف الرشعية للزكـاة؟ هـذا ووزاراتها مهمة اإل

 ، أفـراد   ال دول  َّالسؤال يطرح نفسه بشدة طاملا أننـا نتحـدث عـن زكـاة
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 اإلسـالمية ووجدنا اإلجابة لدى املفكر اإلسالمي وعضو مجمع البحوث

رة الذي رص/ الدكتور نـشاء مـا إَّح لنا بـأن الحـل يتمثـل يف َّمحمد ع

ه بـ ذلك الـصندوق الـذي لـن يعـرف جنـسية أو  )صندوق التنمية ( أس

وتكـون مهمـة  ، ًبل يتخذ من كل دول العا اإلسـالمي وطنـا لـه ، وطن

هليـة ال كـاز ملؤسـسة أِّإدارته واإلرشاف عىل ما فيه من عوائد لزكاة الر

وتــرتك لهــا  ، صة للزكــاةَّتعهــد إليهــا الــدول بالنــسبة املخصــ  .. حكوميــة

  .. مثل الحال يف مرص مع بنك نارص مثالً ، الترصف
رة«الدكتورويرى   يف ذلك األمل لتخليص العـا اإلسـالمي »ع

ويف تحريـر رقابـه مـن العبوديـة للمؤسـسات  ، من مشكالت الفقـر

ة وإرادتهـا وحريـة قرارهـا وكرامتهـا َّد األمـالدولية التي ترهق موار

   . بالديون الخارجية

َّموضــحا أن معظــم ثــروات األمــ َّ ًة االســالمية مركــوزا يف بــاطن ً

زكـاة  )كـازِّالر (  واإلسـالم يفـرض فـي يـستخرج مـن هـذا ، أرضـها

ُمقدارها الخمس   ة إذا امتلكت اإلرادة واإلدارةَّوتستطيع األم ،%)٢٠ (ُ

 ،س قيمـة املـستخرج مـن البـرتولُمـُأي خ   كـازِّكـاة الرأن ترصـد ز -
ــاز ــد، والفوســفات،والغ ــز، والفحــم، والحدي  ، والقــصدير، واملنجني

هـا يف ،واليورانيـوم ، والفضة، والذهب، والرصاص،والنحاس  وغ

   .  الشاملة السابق ذكرهاالقتصاديةصندوق التنمية 
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اعـاة أوالً البلـد َّن آلية عمل الـصندوق املقـرتح تـستلزم مرإوقال 

 إالّ  يتم توزيعها عىل فقـراء دول أخـرى بحيث ال ، كازِّ لزكاة الراملانح

ىشوهـذا مـ  ، بعد إشباع فقراء ومساك الدولة املنتجـة  مـع يـت

ًتأ بعد ذلك أولوية تالية لألكـ فقـرا يف دول   ،مبدأ محلية الزكاة

ة َّنفـاق الخاصـإلكـ يجـب أن تراعـي يف بنـود ا ، العا اإلسالمي

أكــ املجــاالت املحققــة ألهــداف النمــو ) يف ســبيل هللا (  ــرصف

ن الجهـل هـو املـشكلة فيجـب افـإذا كـ ، ة اإلسالميةَّوالتقدم يف األم

نت البطالة مسيطرة فيكون اوإذا ك ، نفاق إىل مجال التعليمتوجيه اإل

ممن املناسب    وهكـذا، بتوجيه األمـوال إليجـاد فـرص عمـلاالهت

يض التنمية بعوائد زكاة الر بادئـة بتحقيـق الكفايـة  ، كـازِّيجب أن 

ليات ، فالحاجيات ، يف الرضورات    . فالتحسينات والك

رة« ه الدكتوروينب   ألهمية إحيـاء هـذه الفريـضة اإلسـالمية »ع

 ، ن بإخراجهاوالتي  تقم أية دولة إسالمية حتى اآل ،) كازِّزكاة الر (

   . ء واملساك من عائدهاوإفادة الفقرا

..  

ولكن من الذي يتع الوجـوب  ،  ًواجب رشعا  .. كازِّإخراج زكاة الر

  عليه؟ ومن هو املخاطب بهذا التكليف؟

َّ عبد هللا النجار عضو مجمع البحوث اإلسالمية يؤكد أن /الدكتور
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ًعينا رشعا عىل الدولة التي مت   ومنها البرتول   كازِّالواجب يف زكاة الر ً

 ، ويتـوىل إخراجـه نيابـة عنهـا ويل األمـر فيهـا ، أفاء هللا عليها بـه

يعـد ذلـك مـن الواجبــات الـرشعية عليـه بحكـم نيابتـه عــىل  حيـث

"ةَّاألم
  .بترصف. هـ. ا )١( 

بتـاريخ الـسبت ) ١٤٦١٤(وأث املوضوع يف جريدة الرياض العدد  -

ــا / ٢٤ د الث م للكاتــب الــدكتور ٢٠٠٨/  يونيــو/٢٨هـــ ١٤٢٩جــ

ي ً وذلك في يبـدو ردا عـىل تنـاوالت مجمـع ،مطلق سعيد املط

َّ والكتابات األخرى الداعية إىل وجوب إخـراج ،البحوث اإلسالمية

ُزكاة الخمس يف النفط ومشتقاته ُ. 
ر العاملي األول ١٩٧٦ًك أث املوضوع مبكرا يف العام  - م يف املؤ

المي املنعقد يف مكة املكرمة برعايـة جامعـة امللـك لالقتصاد اإلس

ء،سعود ر،َّ وأقره العل  . والفقهاء والخرباء املشاركون يف املؤ
عيل شحاته والـدكتور/ وأكد الدكتور محمـد شـوقي / شوقي إس

ــه فال لك ــ  ــنفط م ــوال ال ــس يف أم ــاة الخم ــوب زك ــري وج ُنج ُ

ها ب   . ًاعتباره ركازاالحكومات اإلسالمية يف بالد الخليج وغ

 بعــد حــرب -م أعلــن مجلــس التعــاون الخليجــي١٩٩٠ويف العــام  -

                                                           
 :م مقـاالً بعنـوان٢٠٠٨ /٨/ ١٢عال مصطفى عامر، موقع طريق اإلسالم عىل شبكة اإلنرتنت، ) ١(

  .)فريضة إسالمية معطلة  ..  زكاة الركاز- البحوث اإلسالمية طالب بإحيائهامجمع(



  

٨٩ 

  


َّ عن إنـشاء صـندوق لهـذا الغـرض إال أنـه -الخليج وأزمة الكويت

  .  يتم 

ء وفقهـاء املـسلم ال َّوالحقيقة أن  القضية مجمع عليها ب عل

ــ و،خــالف يف ذلــك َّ ا الخــالف يف بعــض التفاصــيل عــىل ســبيل إ

  .واضح ال غموض والتباس فيهفهو  القرآص َّالنَّأما  ،هاداالجت



 

٩٠  

 
  

  

مفتـي الـديار اليمنيـة العالمـة شـمس الـدين رشف تعترب فتوى 

من أهم الفتـاوى واألبحـاث املعـارصة  الدين يف الخمس ومصارفه

ُيل الرشعي فريـضة الخمـس ومـصارفهالتي تناولت بالدل  وتناولـت ،ُ

 ،واآلراء واسـتوعبت األدلـة ،املوضوع وأحاطت به من كـل الجوانـب
نا واطلعنا عليه يف هذا الباب  وفيها من السداد ،وتعترب زبدة ما ع

ة وزيــر الــشؤون عــىل مــذكرً وقــد جــاءت ردا ،والرشــاد مــا يكفــي

املرسـلة ) د / ٩٩و  .م(م  رقـعبد الرحمن املختـار/ القانونية الدكتور

س في يجـب ومـا هـي مـصارفه ُمُحول الخ م ٢٠١٨ /٣ / ٢٤بتاريخ

 وألهميتهـا ومـا ورد فيهـا نعرضـها كاملـة ،ّوضوابطه بـشكل مفـصل

  : وهي،ّبالنص

ًس نوعا من التكاليف الرشعية التـي أوجبهـا هللا عـىل ُمُيعد الخ(
لزكاة والصالة ُعباده وهو م علم من الدين بالرضورة شأنه شأن ا

 وهو فـرض مـايل بنـسبة عـرشين ،ِوالصيام والحج وسائر العبادات
 أو مـ ،يقتطع من الغنائم التي أخذت من الكفار%) ٢٠(يف املائة 

 وهــو املــال املــدفون يف أرض الكفــار أو يف أرض ،كــازِّيــسمى بالر
 أو من الخراج واملعاملة والجزيـة ،املسلم م فيه رضبة الجاهلية

س ،ف يف مصارف مخصوصة سنبينهاويرص  وبقيـة األربعـة األخـ
ام غنمتم من يشء فأن للـه ﴿:  ودليل ذلك قول هللا تعاىل،للغا ِواعلموا أ ِ َِّ ََّ َ َْ ٍ

ْ َ ِّ ْ ُُ َ َ َّ َ ْ َ
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ُمخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنت ُ ََ ْ َّ َ َ ْ ُ َّ َُ ِ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ُْ َم با وما ُِ َْ ِ ِ

زلنَا عىل عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان وا عىل كل يشء قدير ِأ َِ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِْ َ ْ ََ ْ َ َ َ﴾.  

ا قولـه فلـ َّ فأمـ،وقول النبي صىل هللا عليه وآلـه وسـلم وفعلـه

 »ويف الركـاز الخمـس«: ه صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم قـالَّروي أن
س ُمـُلـيس يل مـن هـذه إال الخ«أخـذ وبـرة مـن بعـ وقولـه وقـد 

 ،وكـذلك فعلـه عنـد مـا قـسم غنـائم بـدر »س مردود علـيكمُمُوالخ
ع منعقد عىل مرشوعيته   . واإلج

ع منعقد عىل وجـوب الخمـس َّأم ا ما أخذ من الكفار عنوة فاإلج

ة،فيه وال نقاش فيه ِ واستدل عىل ذلك باآلية الكر و كاز فهـِّا الرَّ وأم،ُ

ْأو تـسمع هلـم ﴿:  ومنـه قولـه تعـاىل،ركز إذا خفـيمأخوذ من ركز ي: لغة َ ُْ َ ُ َْ َ

ًركـزا ْ ًفهو املال املدفون يف األرض سواء : ً واصطالحا،ً﴾ أي صوتا خفياِ
 و ،ُيف أرض الكفـــار أو يف أرض املـــسلم إذا  يعلـــم صـــاحبه

ء املـسلم ،يرضب فيه برضبة اإلسالم  وقد وقع الخـالف بـ علـ

ًيف غ ذلك من املعادن سواء كانت سائلة أو جامدة مـ يوجـد يف 
ء إىل وجـوب الخمـس فيهـا ألنهـا مـ ،األرض  وذهب جمهور العلـ

ًكاز هو املدفون يف األرض سـواء مـن ِّ ألن الر،ها ركازَّيصدق عليها أن
ً وهـو مـا نرجحـه خالفـا للـشافعي ،جهة الخالق أو من جهة املخلـوق

ء  ،د ألحق بذلك ما أخذ من صيد الرب وصـيد البحـر وق،وبعض العل
وما أخذ من املعادن من البحر وكذلك ما أخذ من الحشيش والحطب 
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 وكـذلك ، وكذلك ما أخذ مـن العـسل املبـاح،إذا نبت بنفسه و يزرع

 والكـسارات التـي تفتـت الحجـار ،املحاجر التي يقتطع منها الحجارة

 يلحـق بهـا مـشاريع امليـاه  وكـذلك، ومـا شـابه ذلـك،ّإىل نيسة وكري

رية سواء كانت مصانع أو آبارا ارتوازية م َّاالستث ً  يتخـذ املـاء فيـه ً

ر  مـن حيـث دخولـه ،كاز أو بالغنيمةِّ كل ذلك يلحق بالرَّ فإن،لالستث

 وهذه األشياء أقرب إىل الغنيمة منهـا إىل الزكـاة؛ ،ى الغنيمةَّيف مسم

ء مـن أوجـب فيهـا الَّألن  َّس ألنَّ والـصواب أن تخمـ،زكـاة من العل

ـ، وال حول يف هذه األشـياء،الزكاة رشطها حلول الحول َّ ا يؤخـذ  وإ

 وال ، كـ يـشرتط يف الزكـاة النـصاب،منها الخمـس وقـت االغتنـام

 الرشط أن ال يكـون مـ يتـسامح ـّس مرشوط وإنُمُنصاب يف الخ

ء املسلم   . يف مثله ك هو رأي جمهور عل

عرف مقاصد الرشع الكلية سيقر بدخول كـل هـذه األشـياء والذي ي
 ،سُمـُة فـي يجـب فيـه الخَّالتي فيها وجه االستحقاق عام لجميع األم

 اإلسالم رفض أن يكون املال دولة بـ األغنيـاء دون الفقـراء وإن َّألن
ــياء  ــذا األش ــستخرج ه ــه أن ي كن ــن  ــل م ــا لك ــال مفتوح ــان املج ًك

س هـذه الغنـائم فقد جعل له ،َويستثمرها  ،َالرشع الرشيف أربعة أخـ
ًوطلب منه خمسا يرصف في نصت عليه اآليـة حفظـا لجهـد العامـل ً، 

رية ورعايـة لبقيـة  ل اسـتث ًوعدم تجاهل ملا قام ويقوم بـه مـن أعـ ٍ
ًأبناء جنسه من املؤمن وحمدا وشكرا لرب العامل الذي أوجـد هـذه  ً

  .سبل الوصول إليهاَّرها لبني آدم وسهل ّاألشياء وسخ
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 هذه األشياء  يقم الدليل عـىل وجـوب َّا قول من يقول بأنَّوأم

 النبـي صـىل هللا عليـه وآلـه َّها مـسكوت عنهـا وألنَّس فيها ألنُمُالخ

ًمسا وال طلب عىل سبيل املثال من الذي أمـره ُوسلم  يأخذ منها خ

عموم  ذلك مردود بَّ فإن،أن يحتطب ويبيع الحطب الخمس من ذلك

ـام غنمـتم مـن يشء فـأن للــه مخـسه وللرسـول ولـذي ﴿: قول هللا تعـاىل ِواعلمـوا أ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ َُ َّ َ َّْ ََ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ

زلنَـا عـىل عبـدنا يـوم  َالقربى واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم با وما أ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ ْ َْ ِِ ِ ُِ ِ ِ ْ َِ َ ْ ُ

ِالفرقان  َ ُْ ِيوم التقى اجلمعان وا عـىل كـل يشء قـديرْ َ ٍَ
ْ َ ِّ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ْ ََ ْ  مـن ألفـاظ »ما«﴾ ولفظة َ

ًالعموم فيدخل فيه كل غنيمة سواء كانت عن طريق الحرب أو غـ 
رات والكنز إال ما خص  ، هذا من جانب،ه الدليلَّالحرب من االستث

به لـو  العام ك هو معروف ال يقرص عـىل سـبَّومن جانب آخر فإن

ِادعي خصوصية السبب ُ َ ِ  وكـذلك قـول النبـي صـىل هللا عليـه وآلـه ،ُّ

كـاز ِّوقد عرفنـا الر »سُمُكاز الخِّفيه ويف الر«ًوسلم للذي وجد كنزا 

 فالحديث ،ًه املخفي يف باطن األرض سواء من هللا أو من الناسَّأن

 - صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -ا سكوت النبـي َّ وأم،شامل لكل ذلك

 النبـي أخـذ َّ تلك األشياء وعدم ورود األخبار التي تـش إىل أنعن

 دلــيالً عــىل عــدم ّ الــسكوت ال يعــدَّمــسها فــإنُمــن تلــك األشــياء خ

ً أحدا قد استخرج شيئا من تلك األشـياء و َّالوجوب إال إذا علم أن ً

ا من تلك األشياء  تكن يف متناول اليـد َّ واملعلوم أن،يخمسها ً كث

 استغاللها واالستفادة منهـا بالـشكل َّهت األنظار إليها وال تموال توج
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املالحظ اليوم؛ لذلك  يرد يف الحديث الرشيف يشء بخـصوصها 

 وكـذلك ،وإن كان الحديث السابق قد دل عليها عـىل سـبيل العمـوم

ة؛ هذا من جهة  ما كان ينتفع بـه َّ ومن جهة أخرى فإن،اآلية الكر

 سـواء الحـشيش -  هللا عليـه وآلـه وسـلمصىل -يف عهد رسول هللا 

الحطب أو الصيد الربي أو البحري  يكن بالشكل الذي يـستغل  أو

 يبتغي بها املرء قضاء ، فلقد كانت استفادة فردية آنية،به هذه األيام

حاجة يومه أو أسبوعه بخالف مـا عليـه النـاس اليـوم فقـد قامـت 

ر يف املعادن  ،واالصطياد البحـري ،رشكات كربى يف مجال االستث
ٍوكــذلك الــربي وتــأثرت اقتــصادات دول يف مجــال التنميــة حــ 

رات حتـى صـار االقتـصاد وارتفـاع  اعتمدت عىل مثل هذه االستث

ٍالناتج القومي مؤثرا بـشكل أسـايس يف القـرار الـسيايس والتوجـه  ً

عي وغ ذلك  ومن غ املعقـول أن ال يجـب اقتطـاع يشء ،اإلجت

ُّء يحد من التهور ويـضمن لبقيـة النـاس املحـروم من هذه األشيا ُ َ
ـة ر وحقهم يف الحياة الكر  وحقهـم العـام يف ،من فرص االستث

وات   . استحقاق مثل هذه ال

م الفـصل الـسابع يف ١٩٩٩لـسنة ) ٢(هذا وقد نص القانون رقم 

كاز ِّيف الر%) ٢٠(س ُمُه يجب الخَّأن) ٢٠(كاز واملعادن املادة رقم ِّالر

ًا كانـت حالتهـا َّ أيـ،املعادن املستخرجة من باطن األرض أو البحـرو

 ،ًالطبيعيـة جامــدة أو ســائلة إذا خرجـت تلقائيــا مــن بــاطن األرض
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ــب مــع خــصم  أو ــسهولة دون إجــراءات بحــث وتنقي ــا ب ٍعــ عليه ُ

 وقــد وفــق القــانون ،ٍالتكــاليف إذا  تــستخرج إال ببحــث وتنقيــب

ادة التي راعت كـل مـا ذكرنـا مـن اليمني لع الصواب يف هذه امل

 كـ ذكـر ،مقاصد الرشع الرشيف واألدلة املذكورة يف هذه املـسألة

ٍكاز يشمل كـل كنـز مـن ِّ الرَّيف باب التعريفات يف نفس القانون أن

ها مـن املعـادن واألمـوال ٍذهب أو فضة أو غ ً يوجـد مـدفونا يف ،ٍ ُ

ًو يوجد غارقـا يف  أو ينحرس عنه املاء أ،األرض أو يربز إىل سطحها

 ، املعدن كل ما تولد عن األرض وكـان مـن غـ جنـسهاَّ وأن،البحر
ً وسواء كان مائعـا أو غـ مـائع،ًسواء كان يطبع بالنار أو ال يطبع ً، 

  .مثل النفط والغاز

ُوال يبعد أيـضا دخـول املـاء والـرتاب يف وجـوب الخ: أقول س ُمـً
ٍ يشء يستغل ويستثمر بشكل كَّعليه أو أي بـ يعـود عـىل صـاحبه ٍ

 ،ٍــال وفــ كــ هــو الحاصــل اليــوم يف رشكــات امليــاه املعدنيــة
 واآلبـار اإلرتوازيـة ، والكـسارات، ومقاطع األحجار،ومصانع الطوب

س ُمُ وك قلت هي إىل ما يجب فيه الخ،التي يقوم مالكها ببيع املاء
 بحسب التعريفات السابقة أقرب إىل مـا يجـب فيـه الزكـاة للفـارق

  . سُمُالذي ذكرناه ب الزكاة والخ

س واجب يف كل ما استخرج مـن الـرب والبحـر ُمُفإن الخ: وعليه
ًظاهرا كان منها أو باطنـا ً سـائالً كـان أو جامـدا ليـدخل يف ذلـك ،ً
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 ، والزمـرد، والعقيـق، والنحـاس، والفـضة،سائر املعادن من الذهب
وز  ، والنـيس،ِّكـري وال، واألحجـار، والقـ، والغـاز، والـنفط،والف

 وكـل مـا كـان لـه قيمـة مـن املعـادن صـح ، وامللـح، والزئبـق،واملاء
ر فيه يجب فيه الخ   . سُمُاالستث

  : سُمُا مصارف الخّوأم

ة ﴿َّفإن ام غنمتم من يشء  مصارفه ما دلت عليه اآلية الكر ٍواعلموا أ
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ

ِفأن للـه مخسه وللرسول ولذ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ُ َّ َ ُ ُ َّ ََّ ْي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم َ َ ْ َّ َ َ ُْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ ْ ُْ

زلنَا عىل عبدنا يوم الفرقـان يـوم التقـى اجلمعـان وا عـىل كـل يشء قـدير ِبا وما أ َِ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِ ﴾

  .وهي ستة مصارف

 ،م العامــة كــالطرق ويــرصف يف مــصالح املــسل،: األول
 وطباعـة كتـب العلـم ، وأجور العامل فيها، واملدارس،واملستشفيات

ً وتحص ثغور املسلم جندا وسـالحا ومؤونـة،واملناهج الدراسية ً، 
 ،وغ ذلك من املـصالح العامـة التـي ال يراعـى فيهـا جـنس بعينـه

ـ: ًأشخاص بأعيانهم وهو الراجح عندي خالفا ملن قـال أو َّ ذكـر ا إ
َّ،د االستفتاحّاسم هللا ملجر ا ذكر للتنصيص عىل وجـوب سـهم  بل إ

َّ،ونحن الفقراء هللا تعاىل غني َّ ومعلوم أن،له ا أراد من سـهمه  وإ
أن يرصف في يبتغي به وجه هللا من هذه األمور التي ذكرناها يف 

ئها   .ح نص عىل بقية األصناف بأس

 وقد نص ،ىل هللا عليه وآله وسلمص -لرسول هللا : والسهم الثا
 عـىل رده عـىل املـسلم - صىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -رسول هللا 
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مايل مـن «: ًبقوله الذي ذكرناه سابقا ح أخذ وبرة من بع فقال
 - وهو ملـن بعـد رسـول هللا »س مردود عليكمُمُس والخُمُهذا إال الخ

 األمـر الـصالح  ووالة، مـن الخلفـاء- صىل هللا عليه وآلـه وسـلم
ــر ــن املنك ــاه ع ــاملعروف والن ــرين ب ــسط،اآلم ــا بالق  ، والق

 ولهـم مـا ،املحافظ عىل رشيعـة اإلسـالم وحقـوق العبـاد والـبالد
س املـستجدة - صىل هللا عليه وآله وسلم -للنبي   يف ذلك من األخ

ٍولهم فيها كل ترصف يف غ إرساف وال تبذير وال مخيلـة  واألوىل ،ٍ
ٌ إال أن يوجـد مـرجح ،أن يرصفوها يف نفس مصارف سهم هللابهم 

  .لرصفها يف غ ذلك

 واملـراد بـذوي القـر بنـو ،فهو لذوي القـر: والسهم الثالث
ًس عوضـا ُمُ فجعل هللا لهم الخ،هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة

ُ ويـرصف يف فقـرائهم عـىل ، رشط أن يكونـوا مـؤمن،عن الزكاة
 َّ ومعلوم أن،ها عوض عن الزكاةَّ إذا قلنا إنَّل سياألرجح من األقوا

َّ  وهـو املقـصد الـذي راعتـه ،ا ترصف للفقـراء ال لألغنيـاءالزكاة إ
  .ه لألغنياء منهم والفقراءَّإن: ًالرشيعة اإلسالمية خالفا ملن قال

ٌص َّ إذ ال وجه مخص،وهذا السهم يستوي فيه الذكر واألنثى منهم
اث حتى يكون حكمه ،نثى يف ذلكلزيادة الرجل عىل األ ٍ فليس 

اث   .حكم امل

ا فيهم يتامى أهل البيت: والسهم الرابع  ،فهو ليتامى املسلم 
 وإن كــانوا غــ محــصورين ففــي ،فــإن كــانوا محــصورين ففــيهم



 

٩٨  

 
  

َالجنس منهم ولو  يـستغرقهم لعـدم انحـصارهم ويَقـدم يف ذلـك  ُ
  .املصلحة لعمومهم ونحوها م فيه ،دور رعاية األيتام

ً واملراد بهـم أيـضا عمـوم مـساك ،للمساك: والسهم الخامس
 فكل املساك ،ً ال مساك أهل البيت عليهم السالم خاصة،املسلم

ٌ وال دليل مرجح عىل تخـصيص مـسك آل ،يدخلون يف عموم اآلية
  .البيت عليهم السالم فيها بل تشملهم وتشمل سائر املساك

ًا كـان مـن أهـل َّ وهـو املـسافر أيـ،ابن السبيل: ادسوالسهم الس
هم من سائر املسلم عىل الـراجح مـن األقـوال  ،البيت أو من غ

 كــل تلــك َّ مــع العلــم أن،وهــو املوافــق ملقاصــد الــرشيعة اإلســالمية
ت التــي رشعهــا هللا مرهونــة بهــا إذا رأى اإلمــام املتــويل  التقـسي

عها ملن أخذها منهم لو كانت غنيمة ا إذا رأى إرجاَّ أم،لألمر قسمتها
صىل هللا عليه وآله  - بدليل فعل النبي ،مأخوذة من الكفار فله ذلك

ّ ح فتح مكة ومـن عـىل أهلهـا وردهـا - وسلم  و يجعلهـا علـيهمَّ
 يف غزوة ، وكذلك يف غنائم هوازن،غنيمة و يقسمها عىل الجيش

 قلـوبهم و  ح خص بها بعض املهـاجرين وبعـض املؤلفـة،حن
َّيعــط منهــا لألنــصار مــع أن  واســتطاب ،هــم مــن خيــار املجاهــدينِ

نفوسهم ليؤلف بها قلوب بعض من أعطاهم منها للمـصلحة العامـة 
َّ وعرف أن،لإلسالم واملسلم نعنـا : ه بعد أن سمع منهم من يقـولُ

أال «:  جمعهم وقـال لهـم،ًويعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم
 األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبع وترجعون ترضون يا معرش
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 إىل رحالكم فريض القـوم - صىل هللا عليه وآله وسلم -برسول هللا 
صـىل هللا عليـه وآلـه  -رضـينا برسـول هللا : وطابت نفوسهم وقالوا

ً قس وحضا- وسلم   .ٌ وهذا ثابت يف الصحاح»ً

ىش مـع مطلـع سـورة األنفـال حـ قـال تعـ : اىلوهو الذي يت
فــال للـــه والرســول فــاتقوا اهللا وأصــلحوا ذات بيــنكم ﴿ فــال قــل األ ونك عــن األ ْيــسأ ُ َّ ُْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ ََ ََ ْ ْ ُ َ َ ُ َِ َ َِ َّ َِ َِّ ُ َُ َِ َ

ِوأطيعوا اهللا ورسوله إن كنـتم مـؤمنني ِ ِْ ُّ ُ َُ ُ ِ ُ َ ُ ََ َ ْ ِ﴾ فقد نزلت عىل الصحيح يف غنـائم َ
 وال تعـارض ،درً آيـة الغنيمـة أيـضا نزلـت يف غنـائم بـَّ ك أن،ٍبدر

ٍ املؤمن ملا غنموا ما غنمـوا يف بـدر َّ فإن،بينه حتى يدعي النسخ
 ،ساءت طباع بعضهم وأراد بعضهم أن يأخذ أك من البعض اآلخـر

فال للــه والرسـول ﴿:فنزلت اآلية فال قل األ ونك عن األ ِيسأ ُِ َّ َْ َِ َِّ ُ َُ ُ ََ َِ ِ َ َ َ ﴾ فل امـتحن َ
ع هللا كيفيـة القـسمة َّم ألمـر هللا رشهللا قلوبهم وصربهم وتسليمه

ام غنمتم من يشء فأن للـه مخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ﴿: بقوله َواعلموا أ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َُ َُ َ َ َ ُ َْ ْ َّ ََ ُ ُ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ٍ
ْ َ َ َّ َ ْ

زلنَا عىل عبدن َواملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم با وما أ ُ ُِ ِْ َ َ ََ َ ََ ْ َ َِ ْ َ ْ َّ َ
ِ ِ ُِ ِ ِ ْ ِ َ َا يوم الفرقان يوم التقى ْ َ َُ ْ َْ ْ َْ َ ْ َِ

ِاجلمعــان وا عــىل كــل يشء قــدير َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َِ ْ َ ــيهم بعــد أن ذكــر أنْ  فيهــا َّ﴾ فردهــا عل

ةّس ملن نصُمُالخ   . ت عليهم اآلية الكر

م عىل ستة أسهم أرجح من قول من قال َّس يقسُمُ الخَّ بأنوقولنا
سا مستدالً بقول النبَّه يقسَّإن  :صىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -ي ًم أخ
َّ هللا تعاىل غني لـيس بحاجـة إىل يشء وأنَّوأن »سُمُمايل إال الخ« ٌ 

َّ ة إ  - قول النبي َّ ألنً،ا ذكر استفتاحاذكر اسم هللا يف اآلية الكر
َّ »سُمُمايل إال الخ«: صىل هللا عليه وآله وسلم ت َّا أراد به ما نـصإ
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 - صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -لنبـي عليه اآلية مـن وجـوب أخـذ ا
 وقـد رأى ،ًس جملة من الغنائم وتقسيمه عـىل النحـو املـرشوعُمُالخ

ــك الحــ رد ــة َّيف ذل ــم اآلي ــاء حك ــع بق ــيهم ملــصلحة رآهــا م ه عل
ُ فلم يرد نصيبه من الخ،ومرشوعيتها ْ ِ ـُمُ َّ س جملـة ُمـُا أراد الخس وإ

  . ًالذي جعله هللا متوليا عليه

ه غني عن َّ ك أن،ٌ هللا غني فال شك يف ذلكَّر من أنا ما ذكَّوأم
 وقـد قـال سـبحانه يف ، وسـائر طاعاتنـا،صالتنا وصـيامنا وحجنـا

َلن ينَال اهللا حلومها وال دماؤها ولكن ينَاله التقوى منكم كذلك سخرها ﴿: الذبائح ََ َ ْ َ َُّ َُ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ َُ َ ُ َ
َلكـم لتكـربوا اهللا عــىل مـا َْ َ َ ُ ِّ َ ُُ ِ ِ هـداكم وبــرش املحـسننيَ ِ ْ ُ َْ ِ ِّ َ ْ ُ َ ه ســبحانه وتعــاىل َّ﴾ غــ أنــَ

ُاقتــضت حكمتــه أن يجعــل مــن الخ َ ْ س ســهم يــرصف باســمه يف ُمــُ
 وما انتفع بهـا إال الخلـق دون الخـالق ،املصالح العامة التي ذكرناها

 ومـن جهـة أخـرى حتـى ال يهـدر ،ً وهذا أيضا مـن جهـة، وعالجلَّ
  . هر إىل املحتمل وهللا تعاىل أعلمالنص القرآ ونتجاوز الظا

ا أن ه َّس يؤخذ من كل ما ذكرنا لالعتبارات السابقة فإنـُمُ الخَّو
ًأيضا يؤخذ من كـل صـاحب غنيمـة يف بـالد املـسلم سـواء كـان 
ر يف مجـاالت البحـث  ًمسل أو ذميا ليدخل بذلك رشكات االسـتث ً

وات املعدنيـة أيـ ت جامـدة أو سـائلة ًا كانـَّوالتنقيب واستخراج الـ
ه ال يؤخذ إال من املـسلم إذ ال َّ فال اعتبار ملن قال إن،بحرية أو برية

ة َّ خلـِّ الزكـاة رشعـت لـسدَّ ألن، للفرق بينه وب الزكاة،قربة لكافر
ْخـذ مـن أمـواهلم ﴿: الفقراء واملساك ولتطه املؤمن املز قال تعاىل ِْ ِ َِ َْ ْ ُ
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َصدقة تطهرهم وتز ُ ُ ََ ِّ َْ ُُ َ ً ِكيهم هبا وصل عليهم إن صـالتك سـكن هلـم وا سـميع علـيمَ َ ٌَ َ ٌ َ ْ َ َِ َ ْ َ ُْ ُ ََّ ََّ َ ََ ِ ِ َِ ِّ ِ ِّ ﴾
ـُمـُبخالف الخ َّ ا هـو عبـارة عـن س فلـم يؤخـذ ألجـل التطهـ وإ

َّاقتطاع حق عام يف مقابل إباحة البـاقي للمـستفيد أيـ ًا كـان ممـن ٍ
ار مـا نـص  مع اعتبـ،يستثمر يف أموال الدولة بإذنها وتحت رعايتها

مـن الفـصل الـسابع اآلنـف الـذكر يف ) ٢٠(عليه القانون يف املادة 
استقطاع أجور وتكاليف البحث والتنقيـب واالسـتخراج قبـل تقـسيم 

ساِّالر   . )١() وهللا أعلمً،كاز أو الغنيمة أخ

ُوهنا يـرد سـؤال عـن اآلليـة املتبعـة يف إخـراج خمـس الـنفط  ُ
  نيس، والكري، كيف، ومتى؟ومشتقاته، واملياه املستثمرة، وال

ًفـإذا كــان يـشرتط إخــراج خمـس الغنيمــة عمومـا بعــد حيازتهــا  ُ ُ
كـن قـسمته، أو  لكها من الع ال القيمة، إالّ أن يكون شـيئا ال  ًو
ترضه القسمة ك هو الحال في ذكر، فكيف يـتم اقتطـاع الخمـس 

ّمنه، هل يوميا، أم شهريا، أم سنويا؟ مع أنه ال يـشرتط ف ً ً يـه الحـول ً
س الغنيمـة  ّوال النصاب، وكذلك فإن املقرر للمذهب أن أربعـة أخـ ّ
ّلواجده، وأنه من بعد التملك وإخراج الخمس ال يجب عليه فيه بعـد 
ّذلك يشء إالّ أن يحول عليه الحول فتجب فيه الزكاة نص عىل ذلك 

  .اإلمام الهادي عليه السالم يف كتاب األحكام

خــراج خمــس مــا ذكــر مــن الــنفط واإلشــكال هنــا متــى يجــب إ
                                                           

، رابطـة ١العالمة شمس الدين رشف الدين، مفتي الديار اليمنية، كتاب سلسلة الفتاوى، رقم ) ١(

ء اليمن، الطبعة األوىل    .٧٧م، ص٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩عل
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ــاطع  ــري، ومق ــيس، والك ــستثمرة، والن ــاه امل ــه املي ــشتقاته، ومثل وم

ّاألحجار، ومعامل البلك والـبالط حـسب مـا رجحـه املفتـي وشـملته 
  الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة؟

كن بها ومن خاللها تقدير كميـة الغنيمـة،  وما هي اآللية التي 

ُوحصة الخمس يف هذ وات املتدفقـة التـي لـيس لهـا مقـدارا ُ ًه الـ

ًووقتا وك محددا؟ ً ً  
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 تحظ هذه املسألة بالبحث العلمي والفقهـي الواسـع واملفـصل 

ً ومتطلبــات الواقــع وظــروف املرحلــة نظــرا احتياجــاتالــذي يلبــي 

وة الهائلة م أودعه  هللا يف بـاطن األرض لتوسع وتضخم هذه ال

 وإن كانـت قـد بحثـت يف ،وفوائدها وعوائدها املادية واالقتصادية

القرون اإلسالمية األوىل ضمن مباحث أبواب وفـصول كتـب الفقـه 

َّلدى مختلف املذاهب اإلسالمية إالَّ أنها كانت مجـرد نظريـة فقهيـه 

 ومحـصورة يف نطـاق محـدود ،وترشيع ديني معطل ال أقلَّ وال أك

ئهـا و ضيق بحسب واقع وظروف تلك املرحلة التي  يكن لدى عل

وفقهائها بعد ما يوحي بتصور مستقبيل لتوسع وتضخم وتنـوع هـذه 

وة قتىض أبعـاد أحكـام وأرسار التـرشيع اإللهـي ،ال ٌ وال ثم علم  َّ

 وكل الجدل الفقهي والخـالف ،ملن يعلم الرس يف السموات واألرض

ًك املرحلة كان محـصورا يف هـذا النطـاق املذهبي الذي ساد يف تل

َّ مـع أن كـل ذلـك ،الضيق واألنـواع واألصـناف البـسيطة واملحـدودة

رة ِالتأصيل والتخريج الفقهي  يؤد إىل نتيجة ويؤت أي   وبحث ،ِ

ًهذه املسألة يعترب خطا أحمر عند األنظمة السياسية سـابقا وحـديثا  ً ًّ
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حيائهـا يف ظـل أنظمـة القمـع ٌال يجرؤ أحد عىل بحثها واملطالبـة بإ

وة  ، والفساد املـايل واإلداري،واالستبداد السيايس واالقتصادي بال

  . ومغيبة من جهة أخرى،م جعلها فريضة غائبة من جهة

ــة  ــروف الحالي ــت والظ ــا يف الوق ــول -َّأم ــلِّ دخ ــة يف ظ  خاص

وة واالقتـصاد  لية عىل خط ال األمريكي والقوى الغربية والرأس

ً فإن هذا م زاد األمر تعقيدا وحـساسية-قوة وهيمنه وتحكمبكل  َّ َّ، 
ء وفقهــاء املــسلم عــن بحــث هــذه  وهــذا مــا يفــرس صــمت علــ

 وإن تناولها الـبعض فمـن بعيـد وعـىل ،الفريضة واملطالبة بإحيائها

استحياء تحـت وطـأة الظـروف والـضغوط الـسياسية القـاهرة مـ 

ييبها وإماتتها حتى أصبحت عىل تسبب أك يف إبعادها وغيابها وتغ

 ومحط الغرابة واالستنكار يف عرصنا الحارض لوال ،وشك االنقراض

 وإال ،عناية هللا ورعايته بتوثيقها وحفظها يف كتابه القـرآن الكـريم

اما   ً.لكانت قد انتهت وانقرضت 

وات  يف هذه الظروف املعارصة التي توسعت وتنوعت فيهـا الـ

ًجية والتكراريــة مــع توســع أيــضا يف رشيحــة التحويليــة واالســتخرا

الفقر والفقراء بـات مـن الـرضورة االستفاضـة يف البحـث العلمـي 

َّوالعميل والتطبيقي لتنفيذ وتطبيق هـذه الفريـضة التـي يبـدوا أنهـا 

ة الدين العملية والحركية والجهادية وقيادة مـن هـذا  س مرتبطة 
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والواقـع ) ل القـرآنيف كتابه يف ظال(النوع حسب رؤية سيد قطب 

 وقد آن األوان للعمل عـىل إحيـاء هـذه الفريـضة ،القديم واملعارص

ء وفقهاء املـسلم أن يرفعـوا أصـواتهم ،وتطبيقها  ويجب عىل عل

  .العالية املطالبة بذلك

ـان وجعلـه  لقد قـرن هللا سـبحانه وتعـاىل هـذه الفريـضة باإل

ان به وبرسوله،ًمقرتنا بها َّ وألن هللا ، عـىل رسـوله وما أنزل، وباإل

ا كـان  ، ومـا هـو كـائن،ًسبحانه وتعاىل قد أحاط بكل يشء عل 
َّوما سيكون فإن تـرشيعه لهـذه الفريـضة هـو مـن منطلـق الحكمـة 

 ، ورعايـة ملـصالحهم، والرحمـة بعبـاده،السائدة يف الترشيع الديني
 ، ويـسد حـاجتهم،لذلك أودع وسخر لهم يف األرض كل مـا يغنـيهم

ء والتطورويحق  ويـساعدهم ، والعزة والكرامة والـسيادة،ّق لهم الن

عىل القيـام بـواجبهم وأداء مـسؤوليتهم يف نـرش ديـن هللا ونـرصه 

وات ومـا يف األرض ،وإعالء كلمته َّ ولهـذا سـخر لهـم مـا يف الـس

  .وهو العزيز الحكيم

ّإن املتأمل يف مقاصد الترشيعية والغايات واألهداف من وراءها 

ه، وعظمــة هــذا الــدين يــدرك  بــال شــك حكمــة هللا، وحــسن تــدب

وأهميته ونعمته، ف من ترشيع إال ووراءه حكمة ومنفعة عظيمة يف 

  .غاياتها وأهدافها وأبعادها عىل كل املستويات
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ّإن ترشيع هللا هو ترشيع مستمر ال تؤثر عليه األزمنة والظروف، 

ــام، وتعاقــب األزم ــايل واألي ــزوال اللي ــدهور، وال وال يــزول ب ــة وال ن

ّبل هو أوسع من كـل يشء ألنـه مـن . تتجاوزه املستجدات واألحداث

كن القـول بـأن  ّعلم هللا الذي وسع وأحاط بكل يشء، وبالتايل ال 

ّالخمس  يعد قابال للتطبيق يف هـذا الزمـان، أو أنـه فريـضة قـد  ُ ُ

مــىض وقتهــا وانقــىض، و يعــد لهــا خانــة وال اعتبــار يف الحيــاة 

ارصة، وهذا يف الحقيقة ما قد يتصوره الـبعض، أو ينـدرج عـىل املع

  . ًألسنتهم، ويفهم من سياق كالمهم، ولو إلزاما

ًإن هذه الرؤية والنظرة قارصة جدا تدل عىل جهل فـضيع بـا  ّ

ه، وبدينــه وتــرشيعه ثانيــا، وتــدل عــىل البعــد  ًأوالً وحكمتــه وتــدب

ه، والجهـل بعمومياتـه الشاسع عن هذا الدين، وعدم فهمه واستيعاب

ناهيك عن أرساره ومقاصده الترشيعية، وأبعاده العميقة التي يؤمن 

  .بها الراسخون يف العلم

ّإن فريضة الخمس قابلة للتطبيق عىل أرقى مستوى وخاصة يف 
وة  زمننا هذا الذي أصبح فيه وجود حقيقي ومادي لهذه ال

كن البرش من استخراجها يف هذا  الوقت والزمان، ّاملدخرة التي 

َوالتي هي م سخره هللا لعباده يف األرض، وأوجب فيه خمسه  ُ ُ
لكه، وهو سبحانه وتعاىل عا بسعة  عند استكشافه ووجوده و
وة وكميتها، كيف ال وهو من خلقها وأوجدها وركزها يف  هذه ال
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األرض، فلهذا ال داعي للتشكيك يف إمكانية إحياء هذه الفريضة 
ّ أنها من أهم ما فرضه هللا وأوجبه، وبينه وطبقه وتطبيقها مع ّ

  .الرسول صلوات هللا عليه وآله يف حياته، وأجمع عليه املسلمون

ّإن فريضة الخمس يف غاياتها وأبعادها وأهـدافها تحقـق نتـائج 

ة عىل املـستوى  عـي والـسيايس االقتـصاديكب  والرتبـوي واالجت

وة  ن خاللها إقامة هذا الدين  لوحدها يتحقق بها ومإسرتاتيجيةك

عند من يهمه أمر الدين، ويتحقق من خاللها توف كـل اإلمكانـات 

كنها من النهـوض   والقيـام اـسؤوليتهّالالزمة للقيادة اإلسالمية 

ًهامها الدينية والعمليـة، وأداء واجبهـا الـرشعي، فـي هـي أيـضا 

عية لرشيحة واسعة من امل جتمع وهـم تحقق نهضة اقتصادية واجت

كنهم أيضا من أداء   الدينية املوكلـة إلـيهم ممسؤوليتهًذوو القر 

وتراعـي كورثة لألنبياء يف إقامة هـذا الـدين وتطبيقـه يف الحيـاة، 

وكـذلك مـا يخـص فئـات ؛ الفقراء واملساك مـنهمظروف وأوضاع 

ـة وظـروف اليتامى  واملساك وابن السبيل، ويضمن لهم حياة كر

امل معها، وكلها  تؤدي إىل تحقيق مبادئ سامية ورفيعـة مناسبة للتع

ـا اتكـال عـىل أي جهـة،  ّيأ يف مقدمتها النهوض بهذا الدين دو
ًالتضمر فقرا وعوزا، واملوت تحت سياط طغاة الفساد  أو ً  واالستبدادّ

  .ًخاصة يف ظروفنا هذه
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ء املـذاهب اإلسـالمية يف - ع بـ جميـع علـ  وجـوب تحّقق اإلج

ِّالخمس يف الغنائم والركاز مع خالف يف بعض التفاصيل ال كلها ُ ُ. 
ع عـىل أنـه تـرشيع إلهـي  - َّوحدة الدليل من الكتاب والسنة واإلج

 .ديني ال رؤية سياسية
 .ًاالتفاق غالبا يف نوعه ومرصفه -
ًالخـالف وقــع يف الركــاز شــموالً وعمومـا عنــد الــبعض - ً وحــرصا ،ِّ

 .ض ال يف الغنائمًوقرصا عند البع
 ،وقوع الخالف يف عدد األسهم هل هي ستة ك نصت عليه اآليـة -

هم من ،وهو الذي عليه املذهب الزيدي  أم خمسة أسهم عند غ

 –أهل السنة باعتبار سهم هللا وسهم رسوله سهم واحـد للرسـول 
 .صلوات هللا عليه وعىل آله

ع  تطبق من بعد  -   .رسول هللا وإىل اآلنَّأنه فريضة معطلة باإلج
ــصادية يف ســد حاجــات الــشعوب - ــه االقت ــد أهميت ــق ،ِّتأكي  وتحقي

ـا يحـصن الـشعوب مـن ،النهوض االقتصادي  والرفاه والتقدم 

 .االخرتاق واالستغالل والتوظيف السيايس املعادي
 والقـوى الغربيـة االسـتكبارية ،َّأن السلطات السياسية االستبدادية -
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لية خاصة  اليهود واألمريكان يحولون دون تطبيق وتنفيذ والرأس

 .هذه الفريضة
أول محاولة لتطبيق وإحياء هذه الفريضة املغيبة كانت يف قـانون  -

ـــيمن يف العـــام  ـــة ،م١٩٩٩ -م ١٩٩٦َّالزكـــاة املقـــر يف ال  كرؤي

 .أويل وتصور
ثلت يف الالئحـة  - أول خطوة عملية لتطبيق وتنفيذ هذه الفريضة 

م ٢٠٢٠دمـة مــن قبـل الهيئـة العامــة للزكـاة للعــام التنفيذيـة املق

  .ّكقرار عميل وفعيل نأمل أن يدخل حيز التنفيذ

 

ُالتفريــق إداريــا بــ الزكــاة والخمــس الــذي يجــب يف الغنــائم  - ُ ً

 .ِّوالركاز
ُإنشاء هيئة خاصة بالخمس لها شخصيتها االعتباريـة -  أو صـندوق ،ُ

ُباريـة كـون الخمـس أوسـع خاص كـذلك يتمتـع بالشخـصية االعت ُ

 .مبارشة لويل األمربتبعية  وأك من الزكاة
ًأو إنشاء إدارة خاصة أو قطاع خاص ضمن الهيئة العامة للزكـاة نظـرا  - 

ُلوحدة املرصف يف بندي املساك وابن السبيل يف الخمس والزكاة ُ . 
ة اليتامى واملساك وابن السبيل ال تخـص - ص َّاألسهم الثالثة األخ
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وتبقى عىل العموم املشاع يف اليتامى واملساك وابن السبيل من 

 ، كــ هــو واضــح وظــاهر يف القــرآن الكــريمً عمومــااملــسلم
ُوإلسقاط مقولة االستحواذ عىل الخمس و  ،االستبداد بـهاالستئثار وُ

بدر الدين بـن أمـ الـدين / وهو الذي ذهب إليه السيد العالمة

ا اليتامى واملساك وابن السبيل فظاهر َّوأم": الحو حيث يقول

ــدين  ــن العاب ــن زي ــا روي ع ــسالم(م ــه ال ــم يتام«): علي ــااه  ،ن
 محمــول عــىل إيثــارهم عنــد الحاجــة » وابــن ســبيلنا،ومــساكيننا

َّ ذلـك عـىل أن املـراد جـنس اليتـامى ُّ فيدل،لتحريم الزكاة عليهم

 صـىل هللا -واملساك وابن السبيل عىل حـسب مـا يـراه الرسـول

ٍمن تعميم للـصنف الواحـد أو تخـصيص لبعـضه  -عليه وآله وسلم ٍ

 . )١("ك يف الزكاة
محمد حس فضل هللا ويفهم مـن / وهو الذي ذهب إليه السيد

ـة أهـل البيـت": قوله ) علـيهم الـسالم( وتضافرت األحاديث عن أ

 صلوات هللا عليـه - بتخصيص هذه األصناف بأيتام آل بيت الرسول

 جمهــور املفــرسين َّ ولكــن،مــساكينهم وأبنــاء ســبيلهمو -وعــىل آلــه 

َّا استوحى بعضهم مـن بعـض األحاديـث أن هـذا َّ ور،أطلقوا ذلك

 ولـذا ،التقسيم عىل سبيل املورد واملرصف ال عىل سـبيل التخـصيص

                                                           
، سورة األنفال األية) ١(   .٤١التيس يف التفس
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ّن ويل األمر يعطيهم ما ينقص عن حاجتهمإف  ك يأخذ مـنهم مـا ،َّ

   .)١("يزيد عليها

ة يف تقديم التخصيص واللعل القائل بو األسـهم الثالثـة األخـ

ُيعود إىل ندرة الخمـس يف ذلـك الزمـان ّ وقلـة ومحدوديـة أسـهمه ،ُ

ا كانت   . عىل غنائم الحرب والجهاد إن وجدتمقترصةَّالتي ر

ء واملثقفـ يف  - م واإلسهام الجاد والفاعل من قبـل العلـ االهت

 .التعاون إلحيائها و،التبي والتوعية بأهمية هذه الفريضة
ــدئ  - ــة للمبت ــة األولي ــة والعلمي ــاهج التعليمي ــمن املن ــا ض إدراجه

هم  العلـوم الدينيـة؛ وطالب الحكومية والخاصة يف املدارس وغ

 واقتصارها عـىل ،َّألن املالحظ هو غيابها عن هذه املناهج العامة

 .  والفئات العلمية،املطوالت

                                                           
   .٤١من وحي القرآن، سورة األنفال اآلية ) ١(
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ُيف الخمس هي الرؤيـة الـصحيحة الواضـحة َّأن الرؤية الزيدية  -١ ُ
 وأرسار التـرشيع اإللهـي ،الشاملة املنـسجمة مـع القـرآن الكـريم

 وأهدافـه وغاياتـه البعيـدة والـشاملة التـي يراعـى فيهـا ،الحكيم
ا الـصالح العـام تـصف بالحكمـة اإللهيـة والرحمـة ت و،ًومعها دا

 .الربانية بعباده
ً للمـذهب الزيـدي تنـسجم أيـضا َّك أن الرؤية الرشعية الفقهية

عيـة الـسائدة  وتلبـي ،ِّمع األوضـاع الـسياسية واالقتـصادية واالجت

 وتلبي طموحات وآمال كـّل عبـاد ،متطلبات وظروف الواقع واملرحلة

  .هللا املؤمن

يجب دعم الجهود املبذولة إلحياء وتطبيق هذه الفريضة الدينيـة  -٢

ـان وال يكتمـل إّال ِّ وينتفـي بانتفائهـا بـنص ، بهـاالتي ال يتم اإل
 ك يجب اإلشادة بجهود الهيئة العامة للزكـاة يف ،القرآن الكريم

ّالجمهورية اليمنية وسعيها الجاد إلحيـاء وتطبيـق هـذه الفريـضة 

ء واملثقف االلتفاف والدعم واإلسناد ،الغائبة  وعىل جمهور العل

ــة والخ ــود املبذول ــذه الجه ــد له ــة والتأيي ــة واملبارك ــوة الجريئ ط

 ومحاوالت طمس ، والتصدي لكل أبواق الفتنة والنفاق،والشجاعة

َّ فـإن القيـام بـذلك واجـب ،وإماتة رشائع هللا وفرائـضه الدينيـة
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وأوضــاع  ظــروف  وجهــاد يف ســبيل هللا خاصــة يف ظــّلرشعــي

 والـضغوطات الخارجيـة ،االقتصادية واالستبداد السيايسالهيمنة 

 ،ِّة والـسلطات الـسياسية االسـتبداديةوالداخلية مـن قبـل األنظمـ
وات واالستبداد بها والهيمنة  وتنامي الدور الخارجي يف نهب ال

  .     ويف املقدمة األمريكان والصهاينة،عليها وتهديدها



 

١١٤  

 
  

 

 .القرآن الكريم -١
 سـورة األنفـال ، التيس يف التفس،العالمة بدر الدين الحو - ٢

 ).٤١اآلية(
 سـورة الحـرش ، التيـس يف التفـس، بدرالدين الحوةعالمال -٣

 ).٩-٦اآلية (
 املقدمـة ،آخـر سـورة األعـراف ،القـرآن ظـالل  يف،سيد قطـب -٤

 .املوضوعية لسورة األنفال
  ).٤١اآلية ( سورة األنفال ،القرآن يف ظالل ،سيد قطب -٥

 ،القـرآن يف تفـس  امليـزان،العالمة محمد حس الطباطبـا -٦
  ).٤١اآلية  (سورة األنفال

 سـورة األنفـال ،القرآنمن وحي  ،السيد محمد حس فضل هللا -٧
  ).٤١اآلية (

 ).٤١اآلية (سورة األنفال  ، مجمع البيان يف تفس القرآن،الطربيس - ٨
ُ باب الخمس واألنفال،مسند االمام زيد -٩  اصدار مؤسسة اإلمـام ،ُ

  . تحقيق عبدهللا حمود العزي،زيد

 ، مكتبة مركز بدر،الل والحرامح ال األحكام يف،اإلمام الهادي -١٠
 . الجزء األول،املرتىض املحطوري/ تحقيق الدكتور
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ن - ١١  كتـاب ، الجـزء األول، أصول األحكـام،اإلمام أحمد بن سلي
 .املرتىض املحطوري/  تحقيق الدكتور، مكتبة مركز بدر،الخمس

 . كتاب الخمس، الجزء األول، شفاء األوام،األم الحس -١٢
 . كتاب الزكاة، البخاريصحيح -١٣
 . كتاب الحدود،مسلمصحيح  - ١٤
 . كتاب الزكاة،الرتمذيسنن  -١٥
 . كتاب الزكاة،النسا - ١٦
 . كتاب الديات،داوود أبوسنن  -١٧
 .الجزء الثا ،أحمد بن حنبلمسند  -١٨
 . كتاب الديات،ابن ماجهسنن  - ١٩
 .مالكاملوطأ لإلمام  - ٢٠
  . كتاب الديات،الدارميسنن  -٢١

  .١٥مدونة اإلمام مالك ج -٢٢

  .كازِّ باب زكاة الر، كتاب الزكاة،١افعي جكتاب األم للش - ٢٣

  . البن منظور، العربلسان -٢٤

 .املعجم الوسيط - ٢٥
 . لألصفها،مفردات الراغب -٢٦
  .مختار الصحاح - ٢٧

 .القاموس املحيط - ٢٨
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 تحقيـق عبـدهللا حمـود ، الجـامع الكـايف،أ عبدهللا العلـوي -٢٩
 -هـــ ١٤٣٥ الطبعـة األوىل ، مؤســسة املـصطفى الثقافيــة،العـزي

  ).١٩٨ -١٩٥ص( كتاب الخمس ،د الثالث املجل،م٢٠١٤
 رشح التجريـد يف فقـه ،اإلمام أحمـد بـن الحـس الهـارو -٣٠

 ، تحقيق محمد يحيى سـا عـزان وحميـد جـابر عبيـد،الزيدية
 ، صــنعاء الجمهوريــة اليمنيــة،مركــز الــرتاث والبحــوث اليمنــي

 ).٢٠٩-١٩٥ص( الجزء الثا ،م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة األوىل 
ُكتاب الخمس ،الجزء الثالث ،رشح األزهار ،ابن مفتاح -٣١  تحقيق ،ُ

 .مكتبة أهل البيت
طبعة مجلـس القـضاء  ،الجزء األول ، الشايفالبيان ، مظفرابن - ٣٢

 .غمضان تحقيق مكتبة ،األعىل
 كتـاب ، مفتي الديار اليمنية،العالمة شمس الدين رشف الدين -٣٣

ء الــيمن،١ رقــم ،سلــسلة الفتــاوى   الطبعــة األوىل، رابطــة علــ
  .٧٧م ص٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

 .م١٩٩٦ ،قانون الزكاة اليمني -٣٤
 .م١٩٩٩ ،قانون الزكاة اليمني -٣٥
 .م٢٠٢٠ ، الالئحة التنفيذية، قانون الزكاة،الهيئة العامة للزكاة -٣٦
 .)٢/٦١٥(املغني  -٣٧
 .)٣/١٨٥٤(الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل  -٣٨
  ).١/٢٨١(فقه السنة  -٣٩
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  ).٣/١٨٥٤(الفقه اإلسالمي وأدلته  -٤٠

 .١/٤٣٦  كتاب فقه الزكاة،ويالقرضا. د - ٤١
 نرش دار ،االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية: كتاب ،القرضاوي. د -٤٢

 . الكويت،القلم
 :أنظر الرابط  ،نرتنتموقع الدكتور القرضاوي عىل شبكة اإل -٤٣

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠٠٨/٠٥/٢٦/١٢٨٨٦٩.html#ixzz٦PD٠hSY٣w. 

 فتـاوى -نرتنـت موقع وزارة األوقـاف املـرصية عـىل شـبكة اإل - ٤٤
ً رئيس لجنة الفتوى بـاألزهر سـابقا ،  املفتي عطية صقر-األزهر

 .م١٩٩٧عام 
 ،نرتنـت موقع طريق اإلسالم عىل شبكة اإل،عال مصطفى عامر -٤٥

مجمع البحـوث اإلسـالمية طالـب  (:بعنوانم مقاالً ٢٠٠٨ /٨/ ١٢
 .)فريضة إسالمية معطلة  .. كازِّ زكاة الر-بإحيائها
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  م١٩٩٦قانون الزكاة للعام  ) ١(رقم ملحق 
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  م١٩٩٩قانون الزكاة للعام ) ٢(رقم ملحق 
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  ) ٣(رقم ملحق 

   ـه١٤٣٩ رشف الدين فتوى مفتي الجمهورية العالمة شمس الدين

ة   الصفحة األوىل واألخ
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k  
د  ٧..................................................................................َّمقدمة مركز الشهيد الص

ِّالخمس ترشيع إلهي أم رؤية سياسية؟ ُ ُ.....................................................................٩ 

ُالزكاة والخمس ُ..................................................................................................١٤ 

 ١٥.............................................................................................................: األنفال- ١

 ١٦..............................................................................................................:  الفيء- ٢

 ٢٠.............................................................................................................:  الغنائم- ٣

ُ الخمس- ٤ ُ:.............................................................................................................٢٠ 

 ٢١...............................................................................................................:ّالركاز - ٥

ّالترشيع الديني للخمس والركاز ُ ُ:..............................................................................٢٢ 

ُالخمس يف القرآن الكريم ُ...................................................................................٢٤ 

- للعالمة الكب بدرالدين بن أم الدين الحو  ) التيس يف التفس(ورد يف  - ١

 ٢٤............................................................:ُّ عند تفس هذه اآلية ما نصه- رحمه هللا 

 ٣٠..................:عند تفس هذه اآلية)  ظالل القرآن للسيد قطبيف(ما ورد يف كتاب  - ٢

للسيد محمد حس الطباطبا عند ) امليزان يف تفس القرآن(وورد يف كتاب  -٣

 ٣٨.....................................................................................:ُّتفس هذه اآلية ما نصه

 ٤٢............................)فضل هللامن وحي القرآن للسيد محمد حس (وورد يف كتاب  - ٤

 ٤٢.......................................................................................................معا املفردات

ُآية الخمس ُ:............................................................................................................٤٣ 

 ٤٣.....................................................................................ما معنى أن يكون  سهم؟

 ٤٤...............................................................................................:ذوو القر يف اآلية

 ٤٥......................................................طبيق هذا الترشيع عن زمن الرسول؟ملاذا تأخر ت

ء املسلم واملذاهب اإلسالمية يف الخمس والركاز ِّأقوال عل ُ ُ:.................................٤٦ 
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 ًء السنة: أوال  ٤٧..........................................................................................:عل

 ٤٧..................................................................................:قول اإلمام مالك بن أنس) ١

 ٤٨.................................................................................................:اإلمام الشافعي) ٢

 ٤٩.................................................................................................:أحمد بن حنبل ) ٣

 ٤٩..........................................................................................................:أبو حنيفة) ٤

 ء السنة املفت بوجوب الخمس يف الغنائم والركاز ومصارفه ِّومن كبار عل ُ ُ:...........٥٠ 

 ِّفتوى األزهر الرشيف بوجوب الخمس يف الركاز ُ ُ:.................................................٥٩ 

ُ وجوب الخمس يف البرتول ومشتقاته- أ ُ:...................................................................٥٩ 

ُ وجوب الخمس يف النفط واملعادن- ب ُ:.....................................................................٦١ 

 ًثأنيا  ٦٣........................................................:رشية عاإلثنيالشيعة : َّ
 ٦٥.................................................................... :الزيدية: ًثالثا 
 ٦٦.....................................................: اإلمام الهادي يحيى بن الحس عليه السالم- ب

 ٦٧............................:ما ورد يف الجامع الكايف يف فقه الزيدية أل عبدهللا العلوي - ج

 ٦٨................:ما ورد يف رشح التجريد لإلمام املؤيد با أحمد بن الحس الهارو - د

 ٦٨..........................................................................:باب القول في  يجب فيه الخمس

ـ  ن - ه  ٦٩......: ما ورد يف كتاب أصول األحكام الجامع ملسائل الحالل والحرام لإلمام أحمد بن سلي

 ٦٩....................................................................................:كتاب الخمس وما يجب فيه

 ٧١...: ما ورد يف كتاب شفاء األوام يف أحاديث األحكام لألم الحس بن بدر الدين- و

 ٧١.....................................................................................................املعادن يف فصل

 ٧٤........................................................بينهم قسمته وكيفية الخمس أهل بيان يف فصل

 ٧٥...........:  ما ورد يف كتاب رشح األزهار وهو الكتاب الفقهي املعترب لدى الزيدية والقضاء اليمني- ز

 وهو من الكتب املعتربة يف الفقه الزيدي ،ما ورد يف البيان الشايف البن مظفر - ح

 ٧٩.................................................................................................:ث ورد ما ييلحي

 ٨١..................................................................................................:بحوثات ذات صلة
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 ٨٣..............................................................................................ومعارضون  .. مؤيدون

 ٨٤....................................................................................... ! الدول اإلسالمية تتجاهلها 

 ٨٤............................................................................................مليارات إلشباع الفقراء

 ٨٥..................................................................................................هو الحل الصندوق 

 ٨٧.......................................................................................مسئولية الحاكم  .. إخراجها

 ٩٠.......:فتوى العالمة شمس الدين رشف الدين، مفتي الديار اليمنية، يف الخمس ومصارفه 

 ١٠٣........................................تاألهداف والغايا.. األهمية الترشيعية
 ١٠٨................................................................................................................:النتائج

 ١٠٩............................................................................................................:التوصيات

 ١١٢.............................................................................................................:الخالصة

 ١١٤..............................................................................................املصادر واملراجع

 ١١٨.........................................................................................................امللحقات
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