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رسالة
يف فقه اخلمس
وما يلحق بُ

إعداد
الصيخ عالء السامل

الطبعة األوىل 1341 /

ّصٍحح اىسظاىح:
قاه اىعٍد أمحد احلعِ

ً ( :فقل اهلل ىناك ٍعائو حٌه اخلَط يف متاب اجلٌاب ادلنري ًغريه

ٍِ اىنتة ٍثو اىشسائع ،إذا أٍنِ أُ جتَعيا ًتنتة متاتاً فٍو تفصٍو اخلَط تصٌزج ٍثعطح مينِ أُ
ٌعَو مبٌجثو إخٌتنًٌ ،إذا ماّت ىناك أٌٍز ٍثيَح ميننل اىعؤاه عنيا ).
***

حمَد تِ شٌد اىطربي ،قاه :متة زجو ٍِ جتاز فازض ٍِ تعض ٌٍايل أتً احلعِ اىسضا

ٌعأىو

اإلذُ يف اخلَط ،فنتة إىٍو( :تعٌ اهلل اىسمحِ اىسحٌٍ ،إُ اهلل ًاظع مسٌٌ ،ضَِ عيى اىعَو اىثٌاب
ًعيى اىضٍق اذلٌ ،ال خيو ٍاه إال ٍِ ًجو أحيو اهلل ًإُ اخلَط عٌّنا عيى دٌننا ًعيى عٍاالتنا ًعيى

ٌٍاىٍناًٍ ،ا ّثرىو ًّشرتي ٍِ أعساضنا ممِ خناف ظطٌتو ،فال تصًًه عنا ًال حتسٌٍا أّفعنٌ دعاءّا ٍا
قدزمت عيٍو ،فئُ إخساجو ٍفتاح زشقنٌ ًمتحٍض ذٌّتنًٌٍ ،ا متيدًُ ألّفعنٌ ىًٌٍ فاقتنٌ ًادلعيٌ ٍِ
ٌفً هلل مبا عيد إىٍو ًىٍط ادلعيٌ ٍِ أجاب تاىيعاُ ًخاىف تاىقيةً ،اىعالً) اىنايف :ج 1ص 745ح.57

بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
تقديه:
ِِ
ِ
ِ
ك َس َك ٌن َّؽبُ ْم
صبلَتَ َ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِهم ِبَا َو َ
قال تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
واللّو َِظب ِ
يم﴾ ،واآلية تشَت فيما تشَت إليو إىل وجوب اػبمس كما عن آل ؿبمد صلوات ا﵁
َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
عليهم أصبعُت.
وىو يتحدث عن بعض
وقبل كل شيء أترك الكبلم لقائم آل ؿبمد السيد أضبد اغبسن
ما يرتبط بوجوب اػبمس وصاحبو وحكمتو وموقعيتو يف االقتصاد اإلسبلمي ،حيث كنت قد
وضع رأس السنة اػبمسية واجب مطلقاً سواء علم اؼبكلف بزيادة شيء
سألتو يوماً فقلت :ىل ْ
على مؤنتو السنوية أم ال ؟
( :اػبمس يوم بيوم وفقك ا﵁ ،فاؼبؤمن وباسب نفسو كل يوم ،وأل ّن ىذا األمر
فقال
يشق على الناس ،وألهنم اعتادوا أن يراجعوا ويدققوا حساباهتم أفراداً ومؤسسات وشركات سنوياً
ّ
قلنا كل سنة ،فبلبد أن وباسب اؼبؤمن نفسو يف مدة أقصاىا سنة ،أي أنو وباسب نفسو كل سنة
مرة ،ولكن ليس لو أن هبعل اؼبدة أبعد من ىذا.
وأعلم أ ّن اػبمس لئلمام ،فلو أن يسقطو يف زمن ويوجبو يف آخر ،ولو أن هبعل مدة ﵀اسبة
اؼبؤمن نفسو مالياً فيجعلها اإلمام بدل ا﵀اسبة اليومية شهرية أو فصلية أو سنوية كما ىو اآلن ..
اخل.
واػبمس فيو ِح َكم ،منها :إن اإلمام إن شاء ا﵁ لو أن وب ُكم فإنو يقيم بو شؤون الناس العامة
واحتياجاهتم وخصوصاً الفقراء منهم ،فباػبمس يتمكن اإلمام أن يواسي بُت الناس ،فيدفع عن
الفقراء العوز واغباجة ووبقق العدل بُت الناس ﴿ َّما أَفَاء اللَّوُ َعلَى َر ُسولِِو ِم ْن أ َْى ِل الْ ُقَرى فَلِلَّ ِو
ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَب والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ُت ْاألَ ْغنِيَاء ِمن ُك ْم َوَما
ُت َوابْ ِن َّ
السبِ ِيل َك ْي َال يَ ُكو َن ُدولَةً بَ ْ َ
ْ َ
َول َّلر ُس َ
َ ََ
ِ
يد الْعِ َق ِ
اب﴾ اغبشر.ٚ :
الر ُس ُ
آتَا ُك ُم َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنوُ فَانتَ ُهوا َوات َُّقوا اللَّوَ إِ َّن اللَّوَ َشد ُ
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واآلن ،إذا تستقرئ أنظمة الدول االقتصادية ذبدىا تفرض ضريبة وىي تقريباً بقدر اػبمس يف
كثَت من الدول ،والضريبة ال أجر فيها وال ثواب ؼبن يدفعها ،فالذين يكفرون خبليفة ا﵁ يف أرضو
والذين يؤمنون حباكمية الناس يدفعون رغم أنوفهم؛ أل ّن الدول واغبكومات ذبربىم على دفع
اػبمس ربت عنوان الضريبة ولكنهم يدفعون أمواؽبم مث تكون حسرة عليهم؛ ألهنم دفعوىا إلقامة
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ص ُّدواْ َعن َسبِ ِيل اللّ ِو فَ َسيُ ِنف ُقونَ َها
ين َك َف ُرواْ يُنف ُقو َن أ َْم َوا َؽبُ ْم ليَ ُ
حاكمية الناس على األرض ﴿إ َّن الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
شرو َن﴾ األنفال.ٖٙ :
ُمثَّ تَ ُكو ُن َعلَْيه ْم َح ْسَرًة ُمثَّ يُ ْغلَبُو َن َوالذ َ
َّم ُْوب َ ُ
ين َك َف ُرواْ إ َىل َج َهن َ
بينما ا﵁ ومن رضبتو فرض على اؼبؤمنُت أن يدفعوا ىذه األموال نفسها  -أي اػبمس  -ويف
ِِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِهم ِِبَا
نفس الوقت يثيبهم على دفعها ويطهرىم بدفعها ﴿ ُخ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
وصل علَي ِهم إِ َّن صبلَتَك س َكن َّؽبم واللّو َِظب ِ
يم﴾ التوبة.ٖٔٓ :
َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
اإلنسان بإمكانو أن هبعل كل حياتو على ىذه األرض عبارة عن طاعة ،ويبكنو أن هبعل كل
حياتو على ىذه األرض عبارة عن معصية ،الفرق فقط أن يتبع خليفة ا﵁ أو أن يعرض عنو
ويلتوي عليو.
وأعلم سددك ا﵁ أن اػبمس مهم جداً يف إقامة االقتصاد اإلسبلمي العادل ،فاإلسبلم ال
يؤمن بالرأظبالية أو االشًتاكية بل هبعل طبس االقتصاد بيد شخص مقطوع بأنو زاىد عادل
حكيم يف التصرف ،وِبذا-:
يضمن يف االقتصاد اإلسبلمي اؼبواساة بُت اؼبؤمنُت وبُت ببلد اؼبؤمنُت فبل يكون ىناك بلد
إسبلمي متخم وآخر يئن أىلو من وطأة الفقر واغباجة ،وِبذا تصلح أمور الفقراء واأليتام واألرامل
اؼبالية ،وال يبقى جائع أو عاري أو شخص يعيش يف العراء ،وىذا ينعكس إهباباً على اغبالة
االجتماعية للمجتمع اؼبسلم ،فالتخمة والفقر كبلنبا لو أثر اجتماعي سليب أقل ما فيو أنو قد
يؤدي إىل تدين األخبلق الكريبة كالكرم واؼبواساة واإليثار وبروز أخبلق لئيمة كالفساد اعبنسي
واغبرص اخل.
ولن يبقى اؼبتخم يرتاح لتخمتو وبتخمتو وىو يرى أ ّن ىناك فقَتاً أو ؿبتاجاً بعد أن يرى ىو
واجملتمع ككل أ ّن ىناك شخصاً ىو خليفة ا﵁ يف أرضو ينفق أموالو وىي طبس األموال ؼبصلحة
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عامة الناس وإعالة ا﵀تاجُت ،وِبذا يكون خليفة ا﵁ بإنفاقو أموال اػبمس قدوة  -بزىده وابتعاده
عن زخرف الدنيا رغم امتبلكو ؽبا  -يذكر كل متخم وهبعلو وبس بالنقص والقصور والصغر وىو
ينغمس يف زخرف الدنيا ويعيش حياة الًتف يف حُت أ ّن ىناك فقَتاً وؿبتاجاً يعاين شظف العيش.
وىذا مهم جداً إلصبلح الناس اقتصادياً كبديل عن القدوة السيئة يف اجملتمع اإلنساين كما ىو
اليوم  -وكما كان دائماً يف دولة الطاغوت  -الثري اؼبًتف الذي وبرص على صبع األموال – بكل
صورة وببل حدود  -ليحقق ِبا رغباتو الشخصية ،وبالتايل يكون اجملتمع بفقرائو وأغنيائو ولؤلسف
مثلو كمثل كبلب تتهارش على جيفة يتخم منها القوي وهبر الضعيف ذيلو حوؽبا وىو يعوي من
أمل اعبوع.
خليفة ا﵁ يف أرضو كما انو مهم كقدوة دينية وأخبلقية واجتماعية أيضاً ىو مهم جدا كقدوة
اقتصادية يصلح ا﵁ ِبا أحوال الناس فعند إيباهنم بو سيصلح حاؽبم اقتصاديا ﴿ َولَْو أ َّ
َن أ َْى َل الْ ُقَرى
السم ِاء واألَر ِ ِ
ٍ
اىم ِدبَا َكانُواْ
َخ ْذنَ ُ
ض َولَكن َك َّذبُواْ فَأ َ
َآمنُواْ َوات ََّقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بََرَكات ِّم َن َّ َ َ ْ
يك ِ
قدمت
ْسبُو َن﴾ األعراف .ٜٙ :فهذه اآلية ال تعٍت فقط اؼبدد اإلؽبي الغييب فحسب بل تعٍت ما
ُ
َ

من سبب طبيعي مادي لصبلح أحوال الناس االقتصادية وىو خليفة ا﵁ يف أرضو وتصرفو العادل
واغبكيم خبمس اؼبال الذي ىو ملك شخصي لو وإعطاؤه مثبلً أعلى يف الزىد واالبتعاد عن الًتف
وتوفَت حاجة ا﵀تاجُت.
ىذا ؿبور أساسي يف االقتصاد اإلسبلمي أو اإلؽبي وأحد أىم أسباب اختبلفو عن أي
اقتصاد وضعي آخر.
االقتصاد اإلسبلمي مرتكز على خليفة ا﵁ وبدونو ال يبكن أن يكون ىناك شيء اظبو اقتصاد
إسبلمي أو إؽبي يهدف لتحقيق العدالة بُت الناس).
ىذا بعض ما بينو اختصاراً روحي فداه ،وأل ّن اإلمام من آل ؿبمد يعرف  -يف بعض ما
بأي
يعرف بو  -باغببلل واغبرام ،فعن اغبارث بن اؼبغَتة النصري( :قلت أليب عبد ا﵁
ِّ :
وبأي شيء؟ قال :تعرفو
شيء يُعرف اإلمام القائم  ،قال
 :بالسكينة والوقار .قلتِّ :
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باغببلل واغبرام ،وحباجة الناس إليو وال وبتاج إىل أحد ،ويكون عنده سبلح رسول ا﵁
قلت :أيكون إال وصي ابن وصي؟ قال :ال يكون إال وصي وابن وصي) غيبة النعماين.ٕٜٔ :

.

التعرف على اإلمام القائم
فعلى ضوء ىذا النهج اإلؽبي الذي أوضحو آل ؿبمد
يف ّ
"رسالة يف فقو اػبمس وما يلحق بو"
أضع بُت يدي أنصار ا﵁  -أنصار اإلمام اؼبهدي
ؼبا يكثر االبتبلء بو من مسائل اػبمس ،وكانت
ربوي أجوبة مهمة للسيد أضبد اغبسن
مادهتا كلها مأخوذة منو صلوات ا﵁ عليو ،وكانت كاآليت:
.
ٔ -باب اػبمس يف كتاب شرائع اإلسبلم  /للسيد أضبد اغبسن
عليها ،وقد ُد ّون بعضها يف
ٕ -أجوبة مسائل كان قد بعثها اإلخوة األنصار وأجاب
كتاب اعبواب اؼبنَت.
أيضاً لذا أغبقتو باػبمس ىنا.
وؼبا كانت صلة اإلمام واألنفال عائد ملكيتها لئلمام
سيدي أضبد اغبسن  ..إن حال بيننا وبينك اؼبقدور ،وتعاقبت األيام بعد انتظارك سنُت
ودىوراً ،فصرت شريداً طريداً ،ولكن أبت رضبتك بنا كبن أىل اػبطايا اؼبقصرين يف حقكم آل
ؿبمد ،إال أن تأخذ بأيدينا إىل صراط ا﵁ القومي وتبُت لنا حبللو وحرامو ،لتكتمل حلقة الطهارة
بواليتكم اليت أخذ ا﵁ سبحانو على اػبلق ميثاقها.
أضع ينب يديك يا ابن رسول ا﵁ ما صبعتو من شرع ا﵁ الذي أوضحتَو بأجوبة األسئلة اليت
تواردت عليك ،أجبتها على الرغم من كل ما سبر بو من قساوة الدىر وأىلو ،وكان شرعاً أريد لو
سبت إىل دين
أن يغيب كتغييبكم أىل البيت ليمؤل العلماء غَت العاملُت حياة الناس بأحكام ال ّ
ا﵁ وشرعو بصلة أبداً .وا﵁ سبحانو أسأل وأرجو أن يب ّكن لك يف أرضو إلقامة دينو وحاكميتو،
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت.
عبلء

وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليما

( فقه اخلمس وما يلحق به )
الكبلم يف فريضة اػبمس وما يلحق ِبا يكون يف نقاط طبس:
األوىل :يف وجوب اخلنس.
الثاىية :فينا جيب فيه اخلنس.
الثالثة :يف تقسينه.
الزابعة :يف األنفال.
اخلامسة :يف صلة اإلمام.
***
الهقطة األوىل :يف وجوب اخلنس
ال إشكال يف وجوب اػبمس ،وىو فريضة إؽبية كوجوب الصبلة والصيام واغبج وسائر
الفرائض اإلؽبية األخرى.
َن لِلّ ِو ُطبُسو ولِ َّلرس ِ
قال تعاىلَ ﴿ :و ْاعلَ ُمواْ أََّمبَا َغنِ ْمتُم ِّمن َش ْي ٍء فَأ َّ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرَب َوالْيَتَ َامى
َُ َ ُ
والْمساكِ ِ
السبِ ِيل إِن ُكنتُ ْم َآمنتُ ْم بِاللّ ِو .)ٔ(﴾...
ُت َوابْ ِن َّ
َ ََ

 -األَفال .1 :
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وليس بوسع أحد صرف اآلية إىل غنائم اغبرب فقط (ٔ) ،إذ عدل القرآن وترصبانو لديهم
بشمول الغنيمة لكل ما يكسبو اإلنسان ويغنمو من فوائد،
القول الفصل يف ذلك ،وقد قالوا
( :فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة
فقد ورد يف صحيحة علي بن مهزيار عن اإلمام اعبواد
عليهم يف كل عام ،قال ا﵁ تعاىل( :واعلموا أمبا غنمتم) اآلية ،فالغنائم والفوائد  -يرضبك ا﵁ -
فهي الغنيمة يغنمها اؼبرء ،والفائدة يفيدىا) (ٕ).
فتطول بذلك علينا امتناناً منو
ويف الرضوي( :وقال جل وعبل( :واعلموا أمبا غنمتم) اآليةّ ،
ورضبة  .....وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة ،ال فرق بُت الكنوز واؼبعادن والغوص ومال الفيء
الذي مل ىبتلف فيو ،وما ادعي فيو الرخصة ،وىو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من
اؼبكاسب والصناعات واؼبواريث وغَتىا ،ألن اعبميع غنيمة وفائدة) (ٖ).
ِِ
ِ
ِ
ك َس َك ٌن
صبلَتَ َ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِهم ِبَا َو َ
وقال تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
َّؽبُ ْم﴾(ٗ) ،فاآلية يف اػبمس أيضاً ،والصبلة عليهم :أي الدعاء ؽبم.
إىل علي بن مهزيار ،وكان فبا كتب لو ...( :إن
فقد كتب اإلمام أبو جعفر اعبواد
موايل أسأل ا﵁ صبلحهم أو بعضهم قصروا فيما هبب عليهم ،فعلمت ذلك وأحببت أن أطهرىم
ِِ
ِ
ص َدقَ ًة تُطَ ِّه ُرُى ْم
وأزكيهم دبا فعلت يف عامي ىذا من اػبمس ،قال ا﵁ تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
وتَُزِّكي ِهم ِِبا وصل علَي ِهم إِ َّن صبلَتَك س َكن َّؽبم واللّو َِظب ِ
يم.)٘( )﴾...
َ َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
َ

فً انصذٍخ أٌ انخًظ واجة فً كم
 كًا داول أهم انغُح رنك ،ونكُهى فً راخ انىلد ٌشووٌ عٍ سعىل هللايغُىٌ ،مىل اتٍ كثٍش  ( :ونهزا جاء فً انصذٍذٍٍ يٍ دذٌث عثذ هللا تٍ عثاط فً دذٌث وفذ عثذ انمٍظ أٌ سعىل هللا
صهى هللا عهٍه وعهى لال نهى  " :وآيشكى تأستع وأَهاكى عٍ أستع ،آيشكى تاإلًٌاٌ تاهلل  -ثى لال  -هم ذذسوٌ يا اإلًٌاٌ
تاهلل ؟ شهادج أٌ ال إنه إال هللا وأٌ يذًذاً سعىل هللا وإلاو انصالج وإٌراء انضكاج وأٌ ذؤدوا انخًظ يٍ انًغُى " .انذذٌث
تطىنه فجعم أ داء انخًظ يٍ جًهح اإلًٌاٌ ،ولذ تىب انثخاسي عهى رنك فً كراب اإلًٌاٌ يٍ صذٍذه فمال " تاب أداء
انخًظ يٍ اإلًٌاٌ ") ذفغٍش اتٍ كثٍش  :ج 2ص.523
ً
ونهًُصف أٌ ٌررثع يا فعهه لادذهى وعهفهى (انصانخ!!) يثم عثًاٌ فً انخًظ ذذذٌذا ،وٌكفٍه ولادح أَه أعطى خًظ
أسيٍٍُا نًشواٌ اتٍ انذكى ،وهى صٍُع يٍ ال ٌفمه دشفا ً يٍ كراب هللا كًا ال ٌخفى.
 -2االعرثصاس – انشٍخ انطىعً  :ج 2ص 06ص. 2
 -5فمه انشظا  :ص ،295وعُه  :يغرُذ انشٍعح – انُشالً  :ج 6ص. 6
 -1انرىتح . 65 :
 -3االعرثصاس -انشٍخ انطىعً  :ج 2ص 06ص. 2
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فاػبمس إذن ىبص اإلمام اؼبعصوم
أن يضعوه حيث يشاءون.

واغبجة على اػبلق يف كل زمان وىم أوصياؤه ؽبم

 ،قال( :على كل امرئ غنم أو اكتسب اػبمس
عن عبد ا﵁ بن سنان ،عن أيب عبد ا﵁
فبا أصاب لفاطمة وؼبن يلي أمرىا من بعدىا من ذريتها اغبجج على الناس ،فذلك ؽبم خاصة،
يضعونو حيث شاءوا ،وحرم عليهم الصدقة ،حىت اػبياط ىبيط قميصاً خبمسة دوانيق فلنا منو
دانق ،إال من أحللناه من شيعتنا ،لتطيب ؽبم بو الوالدة) (ٔ).
وضع اػبمس حيث شاء ،ولو أيضاً ربليل من شاء منو بعد أن كان حقو
فللمعصوم
اؼبفروض من ا﵁ على عباده ،وىذا ما أوضحتو نصوص كثَتة لست بصدد استقصائها وذكرىا،
إلسحاق بن
وأكتفي بنقل ما ورد يف نص التوقيع الشريف الصادر من اإلمام اؼبهدي
يعقوب عن طريق السفَت الثاين ؿبمد بن عثمان العمري ،إذ ورد فيو  ... ( :وأما اؼبتلبسون
بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكلو فإمبا يأكل النَتان .وأما اػبمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا
منو يف حل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدهتم وال زببث .)ٕ( )...
واضحة للعيان
ومنو يعرف أن جناية التلبس واستحبلل فقهاء الضبللة ألموال آل ؿبمد
جداً فكيف ستكون اؼبصيبة إذن إذا علم اإلنسان أهنم يقاتلون إمامهم اؼبغيب دبحاربتهم لدعوتو
اليت ابتدأت بإرسالو لوصيو ويبانيو أضبد اغبسن ،وبأموالو اليت استحلوىا ظلماً ؟!!
على أ ّن لصاحب اػبمس موقفاً يوم القيامة يطالب فيو حبقو ،وسيكون يوماً شديداً على
اعباحدين واؼبانعُت صاحب اغبق حقو اإلؽبي ،فما بالك باآلكل لو عدواناً !! عن ؿبمد بن
مسلم ،عن أحدنبا عليهما السبلم ،قال( :إن أشد ما فيو الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب
اػبمس فيقول :يا رب طبسي ،وقد طيبنا لشيعتنا لتطيب والدهتم ولتزكو والدهتم) (ٖ).

 وعائم انشٍعح (اإلعاليٍح)  :ج 0ص  53ح.8 -2كًال انذٌٍ وذًاو انُعًح :ص.183
 -5انكافً  :ج ص 315ح.26
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وينبغي للمؤمن االلتفات إىل أن إعطاء اػبمس ألىلو اؼبعينُت نفع يعود على اؼبؤمن نفسو
فم ْن من اؼبؤمنُت مستغ ٍن عن التطهَت والتزكية  -بنص الكتاب  -اغباصلة بأخذ
دون من سواهَ ،
اإلمام منو اػبمس ،فلو سبحانو الفضل الكبَت وؽبم صلوات ريب عليهم اؼبنّة علينا.
( :من زعم أن اإلمام وبتاج إىل ما يف أيدي الناس فهو كافر ،إمبا الناس
عن أيب عبد ا﵁
ِِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِهم
وبتاجون أن يقبل منهم اإلمام ،قال ا﵁ عز وجلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
ِِبَا﴾) (ٔ).
وما لوحظ من قبيح صنيع وكبلء مرجعية فقهاء آخر الزمان اليت ال تكاد زبفى على أحد
غبري بالتأمل ،ورغم أ ّن أسباب خيانتهم لدين ا﵁ كثَتة واعبريبة كبَتة ال ربيط ِبا أسطر ىذه
الرسالة اؼبختصرة واؼبعقودة لتوضيح مهمات مسائل اػبمس ،إال أين أنبو من ىباف ا﵁ وأؤشر لو
على أحد أسباب التحلل األخبلقي يف مكاتب اؼبرجعية ووكبلئها وبعض أتباعهم ،وىو بكل
وضوح أكل مال اػبمس ببل وجو حق.
( :من أين دخل على الناس الزنا ؟ قلت:
عن ضريس الكناسي ،قال :قال أبو عبد ا﵁
ال أدري جعلت فداك ،قال :من قبل طبسنا أىل البيت ،إال شيعتنا األطيبُت ،فإنو ؿبلل ؽبم
ؼبيبلدىم) (ٕ).
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت على نعمة اؽبداية والوالية.

 انكافً  :ج ص 355ح . -2انكافً :ج ص 310ح. 0

الهقطة الثانية :يف األمور اليت جيب فيها اخلنس
وىي سبعة أمور:
األول :الغيائه
هبب اػبمس يف غنائم دار اغبرب بُت اؼبسلمُت والكفار فبا استوىل عليو عسكر اؼبسلمُت وما
مل يستولوا عليو من أرض وغَتىا ،قليلة كانت الغنيمة أو كثَتة ،بشرط:
أن ال يكون ما غنمو عسكر اؼبسلمُت مغصوباً من مسلم وواقعاً ربت يد الكافر ،فإنو لوكان كذلك فَتجع ؼبالكو اؼبسلم.
أن ال يكون ما غنموه ملكاً ؼبعاىد أو غَته فبن ىو ؿبًتم اؼبال ،فإنو يرجع إليو أيضاً،ومدون ،فإنو  -واغبال ىذه  -ؿبًتم الدم واؼبال
واؼبعاىد ىو الذي بينو وبُت اؼبسلمُت عهد مثبت ّ
ما مل ىبل بالعهد.
وال يعترب مرور اغبول على إخراج طبس الغنيمة ،بل هبب اػبمس فيها دبجرد اغبصول عليها.
الثاىي :املعادٌ
اؼبعادن اليت يبلكها اإلنسان تكون على أنواع ثبلثة:
أ -منطبعة  -أي قابلة للذوبان  -كالذىب والفضة والرصاص.
ب -غَت منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل.
ج -مائعة كالقَت والنفط والكربيت.
وىذه اؼبعادن صبيعاً هبب فيها اػبمس ،وال يعترب أيضاً مرور اغبول عليها ليجب زبميسها،
وإمبا ُزب ّمس دبجرد اغبصول عليها بعد عزل اؼبؤونة وما صرفو ألجل استخراج ذلك اؼبعدن
واغبصول عليو ،فلو استخرج ما قيمتو (ٓ٘) ديناراً من اؼبعدن وكان قد صرف ألجل استخراجو
أو اغبصول عليو (ٓٔ) دنانَت ،فإنو يقوم بتخميس األربعُت وىي شبانية دنانَت ،وىكذا.
وها هنا سؤاالن:
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األول :ىل ىناك نصاب وقدر معُت للمعدن  -كالذىب أو الفضة  -ليتم زبميسو ؟
الجواب :كبل ،ليس ىناك نصاب ومقدار معُت ،فكل ما زاد عن مؤونة اغبصول على اؼبعدن
ىبمس حىت لو كان قليبلً.
الثاني :ما تستخدمو اؼبرأة من اغبلي (كالذىب والفضة والعقيق وغَتىا) ىل هبب فيو
اػبمس ؟

الجواب :ما تستخدمو اؼبرأة للزينة ليس فيو اػبمس ،وأما إذا كانت ال تستخدمو فيجب فيو

اػبمس.
الثالث :الكيوس
هبب اػبمس يف الكنز ،والكنز :ىو كل مال مذخور ربت األرض.
وإمبا ُىب ّمس الكنز الذي يعثر عليو اإلنسان بعد االلتفات إىل ما يلي:
أوال :أن يبلغ الكنز عشرين ديناراً (أي عشرين مثقال ذىب  /عيار  ٔٛحبة) فما زاد ،وأما
إن كانت قيمتو دون ذلك فبل طبس فيو.
ثانيا :هبب اػبمس يف الكنز بعد إخراج مؤونة استخراجو من اغبفر وآالتو وما شابو ،كما
تقدم يف اؼبعادن.
ثالثا :أن ال يوجد أثر اإلسبلم على الكنز الذي عثر عليو ،فإن كان كذلك وجب عليو
زبميسو سواء وجده يف أرض اإلسبلم ،أم يف أرض اغبرب .وكمثال على أثر اإلسبلم :ما لو كان
قد عثر على مسكوكات عليها آية قرآنية أو اسم رمز إسبلمي أو ما شابو فبا يؤكد أنو أثر
إسبلمي.
ولو وجد الكنز (الذي ليس عليو أثر اإلسبلم) يف ملك قد اشًتاه زيد مثبلً ،فيقوم بتعريفو
للبائع ،فإن عرفو فهو أحق بو ،وإن جهلو فهو للمشًتي  -وىو زيد حسب اؼبثال  -وهبب عليو
زبميسو.
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فإن كان على الكنز أثر اإلسبلم ،فهنا حالتان:

األولى :أن هبده يف أرض موات  -غَت ؿبياة كأرض صحراء ليس فيها دار أو مزرعة أو
 ،ويعطى من أخرجو مؤونة
عمران  -من دار اإلسبلم  ،فإن كان كذلك فهو ملك لئلمام
إخراج الكنز وأجر اإلخراج ،فلو كان صرف إلخراجو عشرة دنانَت وكانت أجرة إخراج الكنز
؛ ألنو مالكو.
طبسة ،فيعطى طبسة عشر ديناراً ،ويسلّم الكنز لئلمام
الثانية :أن هبده يف ملك قد اشًتاه ،عندىا يقوم بتعريفو للبائع ،فإن عرفو فهو أحق بو ،وإن
.
جهلو فهو لئلمام
بقي أمر :أن الكنز إذا مت اغبصول عليو يف أرض فبلوكة لشخص ومستأجرة من قبل شخص
آخر ،واختلف اؼبالك واؼبستأجر يف الكنز  ،فإن اختلفا يف ملكو فالقول قول اؼبؤجر  -اؼبالك -
مع يبينو ،وإن اختلفا يف قدره فالقول قول اؼبستأجر.
وما قلناه فيمن وجد الكنز يف أرض مشًتاة من حكم هبري فيما لو اشًتى دابة ووجد يف
جوفها شيئاً لو قيمة ،فإنو يقوم بتعريفو للبائع ،فإ ن عرفو فهو أحق بو ،وإن جهلو فهو للمشًتي
وهبب عليو زبميسو.
ولو اشًتى ظبكة فوجد يف جوفها شيئاً لو قيمة ،أخرج طبسو وكان لو الباقي ،وال يقوم
بتعريفو للبائع.
مث إن الكنز هبب زبميسو سواء كان من وجده حراً أو عبداً ،كبَتاً أو صغَتاً ،غاية األمر إذا
وجده الصغَت فيجب على وليو إخراج طبسو ،وإال هبب عليو ىو التخميس فيما إذا بلغ .وأما
اؼبملوك فيجب على مالكو إخراج طبس الكنز الذي وجده.
ليخمس الكنز كما مر يف اؼبعادن والغنائم ،بل ىبمس
وأخَتاً :ال هبب انتظار مرور اغبول ّ
الكنز دبجرد اغبصول عليو بعد األخذ بنظر االعتبار ما تقدم يف إخراج طبسو.
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الزابع :كل ما خيزج مً البحز بالغوص
كاعبواىر والدرر وما شابو ،ولكن وجوب زبميس ذلك مشروط بأن يبلغ قيمتو ديناراً (أي
مثقال ذىب  /عيار  ٔٛحبة) فصاعداً ،وأما األقل قيمة من ذلك فبل طبس فيو.
ولو أخذ شيئاً من الدرر واعبواىر من غَت غوص ،كما لو أخرجو باآللة ،فيجب فيو اػبمس
أيضاً.
وأما العنرب فإن أخرج بالغوص روعي فيو مقدار دينار ،فان بلغو وجب فيو اػبمس وإال فبل،
وإن ُجٍت واُخذ من وجو اؼباء أو من الساحل كان لو حكم اؼبعادن ،أي هبب فيو اػبمس وإن
كان قليبلً بعد إخراج وعزل مؤونة استخراجو واغبصول عليو.
وأيضاً ىنا هبب التخميس ببل نظر إىل اغبول كما مر يف األمور السابقة وما يأيت.
اخلامس :األرض اليت اشرتاٍا الذمي مً املسله
إذا اشًتى الذمي يهودياً كان أو نصرانياً أرضاً من مسلم وجب فيها اػبمس على الذمي،
سواء كانت األرض فبا وجب فيها اػبمس كاألرض اؼبفتوحة عنوة وبالسبلح ،أو ليس فيها
اػبمس كاألرض اليت أسلم عليها أىلها طوعاً.
السادس :احلالل املختلط باحلزاو
اؼبال اغببلل إذا اختلط باغبرام وال يتميز اغببلل فيو عن اغبرام وجب فيو اػبمس .وأما إذا
عرفو واستطاع سبييزه وعرف مستحقو ،فإنو هبب عليو  -واغبال ىذه  -أن يعيد ما أخذه إىل
مستحقو وصاحبو ،ويبقى اؼبال اغببلل ال طبس فيو ،إال فيما زاد على مؤونة سنتو ،كما يأيت اآلن
يف األمر السابع.
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السابع :ما يفضل عً مؤوىة السية وما يلحق بُ
هبب اػبمس فيما يفضل عن مؤونة السنة لو ولعيالو من أرباح التجارات والصناعات
والزراعات .وكذلك هبب اػبمس فيما يلحق بذلك فبا ىو زائد عن حاجتو من بيت أو سيارة أو
أثاث أو لباس وما شابو ،كما يتضح تفصيلو اآلن.
وردبا ىذا األمر ىو أكثر موارد اػبمس ابتبلء للمؤمن ،لذا سأقف عليو بشيء من التوضيح
يعم نفعو عباد ا﵁ اؼبؤمنُت.
والتفصيل عسى ّ
وسيكون التوضيح على شكل نقاط قمت بفصلها تسهيبلً ،وإال فهي قد تتداخل فيما بينها
كما ال ىبفى.
أوالً 0رشريغ اخلًص يف يب زاد ػهى يؤوَخ انطنخ
قد يسأل أحد ويقول :ىل أن اػبمس يف (الفائض من مؤونة السنة) كان موجوداً يف زمن
رسول ا﵁ ؟
الجواب :كتشريع إؽبي نعم موجود ،أما كتطبيق وإجراء على اؼبسلمُت فغَت موجود؛ وذلك
ربمل الناس ؽبذا اغبكم ،فخفف عنهم رسول ا﵁ واألئمة  ،فاػبمس لئلمام
لعدم ّ
لو أن يضعو عن الناس ويرفعو عنهم ،وإليك النص التايل وىو يوضح ذلك:
روى ؿبمد بن اغبسن الصفار عن أضبد بن ؿبمد وعبد ا﵁ بن ؿبمد عن علي بن مهزيار
ايل أسأل ا﵁
قال :كتب إليو أبو جعفر
وقرأت أنا كتابو إليو يف طريق مكة ،قال ..( :إن مو ّ
صبلحهم أو بعضهم قصروا فيما هبب عليهم ،فعلمت ذلك وأحببت أن أطهرىم وأزكيهم دبا
ِِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِهم ِِبَا
فعلت يف عامي ىذا من اػبمس ،قال ا﵁ تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
وصل علَي ِهم إِ َّن صبلَتَك س َكن َّؽبم واللّو َِظب ِ
يم ..)ٔ(﴾..ومل أوجب ذلك عليهم يف كل عام،
َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
وال أوجب عليهم إال الزكاة اليت فرضها ا﵁ عليهم ،وإمبا أوجب عليهم اػبمس يف سنيت ىذه يف
 -انرىتح . 65 :
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الذىب والفضة اليت قد حال عليها اغبول ،ومل أوجب عليهم ذلك يف متاع وال آنية وال دواب وال
ايل ومنّاً مٍت عليهم ؼبا يغتال السلطان
خدم وال ربح رحبو يف ذبارة وال ضيعة  ..زبفيفاً مٍت عن مو ّ
من أمواؽبم وؼبا ينوِبم يف ذاهتم ،فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم يف كل عام ،قال ا﵁
تعاىل﴿ :و ْاعلَمواْ أََّمبَا َغنِمتم ِّمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَب والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ُت
ُْ
ْ َ
َن للّو ُطبُ َسوُ َول َّلر ُس َ
َ ُ
َ ََ
ْ
(ٔ)
السبِ ِيل إِن ُكنتُ ْم َآمنتُ ْم بِاللّ ِو  ، ﴾..والغنائم والفوائد يرضبك ا﵁ فهي الغنيمة يغنمها اؼبرء،
َوابْ ِن َّ
والفائدة يفيدىا ،واعبائزة من اإلنسان اليت ؽبا خطر ،واؼبَتاث الذي ال وبتسب من غَت أب وال
ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ مالو ،ومثل اؼبال يؤخذ وال يعرف لو صاحب.)ٕ( )..
ثبَيبً 0حتديد رأش انطنخ اخلًطيخ

ابتداءً ينبغي أن نعرف أنو ال يعترب اغبول (العام) يف شيء من األمور اليت هبب فيها اػبمس
كما توضح فيما تقدم ،ولكن يؤخر دفع طبس ما هبب يف أرباح التجارات إىل هناية اغبول
احتياطاً للمكتسب ،فإن صرف اؼبكلف األرباح على مؤونتو خبلل السنة واستهلكت فبل طبس
فيها وال يف رأس مال التجارة ،وإن زاد الربح على اؼبؤونة فيخمس الربح ،وكذا ىبمس من رأس
اؼبال بنفس النسبة كما سيتضح .لذا ينبغي للمؤمن وضع رأس سنة طبسية ليعرف من خبلؽبا ما
علينا.
يزيد على مؤنة سنتو ويقوم بتخميس الزائد عن اغباجة ،وىذا منّة منهم
يشق على
قال
( :اػبمس يوم بيوم ،يعٍت ىو وباسب نفسو كل يوم ،وأل ّن ىذا األمر ّ
الناس ،وألهنم اعتادوا على أهنم وباسبون أنفسهم سنوياً قلنا كل سنة ،فبلبد أن وباسب اؼبؤمن
نفسو يف مدة أقصاىا سنة .يعٍت ىو لو أن وباسب نفسو كل سنة مرة ،ولكن ليس لو أن هبعل
اؼبدة أبعد من ىذا .اػبمس لئلمام فلو أن يسقطو يف زمن ويوجبو يف آخر ،ولو أن هبعل ىناك
مدة ﵀اسبة اؼبؤمن نفسو مالياً  ..اخل).

 األَفال .1 : -2االعرثصاس -انشٍخ انطىعً  :ج 2ص 06ص. 2
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ثبنثبً 0اخلًص يكىٌ يف انفبئط ػٍ احلبخخ

كل ما يبلكو اإلنسان من مال فائض وزائد عن حاجتو هبب فيو اػبمس ،وليس فيما يسد
اغباجة طبس ،فإذا كان يبتلك بيتاً واحداً فليس فيو طبس ،وال يف أثاثو اؼبستعمل من فرش
وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وما شابو ذلك ،وال يف اللباس الذي مت استعمالو ،وال يف السيارة
اػباصة اليت وبتاجها للتنقل ،وال يف مصدر الرزق الذي يسد اغباجة فقط دون فائض .أما إذا
كان يبتلك بيتاً غَته أو أرضاً أو سيارة أخرى أو أثاث وغَتىا فبا ال وبتاجو فيجب زبميسها.
مث إن اؼبال الفائض عن اغباجة ىبمس مرة واحدة فقط ،فإذا بقي كلو أو جزء منو إىل السنة
التالية ال ىبمس مرة أخرى.

وأما إذا كان قد طبّسو مث أعطاه آلخر ،فهل هبب على اؼبستلم دفع طبسو أيضاً إن مل
يستعملو خبلل السنة ؟
الجواب :نعم هبب على اؼبستلم أن ىبمس مكاسبو سواء كانت ـبمسة عند اؼبالك السابق
أم مل تكن ،فاؼبخمس ال ىبمس مرة أخرى ولكن إن تبدل اؼبالك فهذا أمر جديد ال عبلقة لو
بالسابق.
وقد يبقى السؤال قائماً خبصوص بعض اؼبوارد من حيث اغباجة واالستعمال اليت ال هبب
معها اػبمس يف الشيء اؼبستعمل وا﵀تاج إليو ،أدوهنا اآلن مع بيان حكمها:
ٔ -ىل يكفي استعمال الشيء مرة ،كلبس حلي أو لباس أو ما شابو مث ادخاره ،ليتحقق
االستعمال الذي ال هبب معو اػبمس يف ذلك الشيء ؟
الجواب :االستعمال ىو االستعمال اغبقيقي وليس للتهرب من اػبمس ،وال إشكال يف

االستعمال وإن كان مرة واحدة فاؼبستعمل معفى من اػبمس.
ٕ -قد يكون اإلنسان ؿبتاجاً لشيء كاألغطية والفرش ،ولكنو ال يستعملو ليحافظ على
نظافتو ليستعمل عند ؾبيء ضيف وكبو ذلك ،فهل هبب فيو اػبمس عند عدم استعمالو خبلل
السنة ؟
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الجواب :هبب فيو اػبمس إن مل يكن مستعمبلً.
ٖ -ىل ىناك فرق بُت األشياء يف صدق االستعمال ،فقد يفيض على مؤونة السنة مرة مواد
غذائية ،وأخرى قد يفيض عنده بقايا أشياء كان قد استعمل بعضها كالعطور والدىون وبعض
الكماليات ،فهل هبب يف الباقي اػبمس ؟
وثالثة يكون عنده شيء ذا أجزاء متعددة ويستعمل بعضو كما لو كانت دورة كتب أو
(سيت) أغراض متعددة ،فهل باستعمال جزء منها يصدق االستعمال عليها صبيعاً ؟
الجواب :باستعمال بعضو يكون مستعمبلً كلو.

ٗ -إذا أعطي إنسان أشياء  -كاأللبسة وبعض األغراض  -وكانت مستخدمة (ومل تكن
جديدة) ،فهل هبب عليو زبميسها ؟
الجواب :ال هبب.

راثؼبً 0ختًيص يصدر انرزق (حمم ،شركخ  ..ويب شبثه)
هبب اػبمس يف مصدر الرزق (ؿبل للتجارة ،أو مصنع ،أو مزرعة ،أو سيارة  )...إذا كان
إنتاجو أو رحبو يفيض عن حاجة اإلنسان ومؤونة سنتو ،فيخمس من أصل اؼبال بنفس نسبة
الزيادة ،فمثبلً إذا كان لديو معمل أو ؿبل ووبصل منو وارد يكفيو ؼبؤونة سنتو فقط ،فاؼبعمل ليس
عليو طبس .أما إذا كان الوارد يزيد على مؤونة سنتو فيخمس من األصل (رأس اؼبال) بقدر نسبة
الزيادة عن مؤونة السنة ،أي إذا كانت مؤونة سنتو (ٕ) ووارد اؼبعمل (ٗ) فهو ىبمس نصف
األصل (اؼبعمل) .أما اإلنتاج واألرباح اليت يدرىا ا﵀ل أو اؼبعمل فيتم زبميس ما يفيض منو عن
اغباجة يف هناية السنة.
خبيطبً 0رؼدد يصدر انرزق
إذا تعدد مصدر رزق اإلنسان ومكاسبو (كأن يكون لديو ؿبل وراتب شهري  ..وىكذا)
وأراد أن ىبمس ،كيف يكون ذلك ؟
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الجواب :من يريد أن ىبمس ابتداءً وعنده أكثر من مصدر رزق ،فلو أن ىبتار مصدر رزق
ٍ
وعندئذ ال هبب فيو اػبمس إن
واحد يُعفى من اػبمس (أي يعطي رأس اؼبال لذلك اؼبصدر)،
كان دبقدار حاجتو ،وإن كان يفيض على اغباجة فيخمس من رأس اؼبال دبقدار الزيادة كما
تقدم ،وأما ما زاد على اؼبؤونة من ربح مصدر الرزق فيخمسو عند حلول سنتو اػبمسية.
مصدر رزق آخر
مصدر رزق
وأما باقي مصادر رزقو األخرى فيجب فيها اػبمس ،وال يعفي
َ
ُ
من اػبمس ،فإذا كان من ضمن مصادر رزقو راتب شهري يكفيو فما تبقى منو يف رأس سنتو
اػبمسية يقوم بتخميسو.
وتعدد مصادر الرزق ىي يف األغلب واضحة ويستطيع اإلنسان فرزىا ،ولكن قد تتشابو عليو
بعض األمور ،كما إذا كان لدى شخص أرض زراعية فيها ؾبموعة من النخيل وفيها ماكنة لسقي
األرض الزراعية ،ويقوم بًتبية مواشي فيها كاألبقار ،فهل تُعد ىذه كلها مصدر رزق واحد أم
متعدد ؟
الجواب :األرض والنخيل وماكنة السقي مصدر رزق ،واألبقار مصدر رزق آخر.
مث إ ّن األمثلة اليت قد ال يتضح للمكلف فرزىا من حيث تعدد مصدر الرزق أو وحدتو ما
عنها ليتم ربديدىا من قبلو ،واغبمد ﵁ على نعمو.
على اؼبؤمن إال أن يسأل اإلمام
ضبدضبً 0روارت ادلىظفني

تقدم أن اؼبوظف الذي يكفيو راتبو هبب فيو اػبمس إن فاض عن مؤونة سنتو عند حلول

رأس سنتو اػبمسية ،وإال فبل طبس فيو.
ولو حصل على مكافئة سنوية من الشركة اليت يعمل فيها فعليو أن ىبمسها أو ما بقي منها
عند حلول سنتو اػبمسية ،ال حُت االستبلم .وكذا اغبال يف اؽبدية غَت النقدية ىبمسها يف رأس
السنة إن مل يستخدمها.
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وها هنا سؤاالن:
األول :إذا استلم اؼبوظف راتبو قبل رأس سنتو اػبمسية دبدة قليلة جداً كيوم مثبلً ،وكان ىو

مصدر رزقو ،فهل يعد ما بيده من الراتب  -أو ما تبقى منو  -زائداً على مؤونة سنتو وهبب فيو
اػبمس ؟
الجواب :هبب فيو اػبمس.

والثاني :ىل هبب على اؼبوظف اػبمس يف راتبو الذي حان وقتو واستلمو عنو شخص ما،
ولكن مل يوصلو إليو إال بعد رأس سنتو اػبمسية ،مثبلً :لو كانت رأس سنتو اػبمسية يوم (ٓٔ)
رمضان ،وكان راتبو يوم ( )ٛمنو ،ولكن مل يصلو إال بعد ذلك ؟
الجواب :هبب فيو اػبمس.
ضبثؼبً 0ادلبل اجملًىع نغرض انسواج أو احلح أو شراء دار ضكنيخ

يقوم بعض الناس أحياناً بتجميع مبلغ لغرض شراء دار سكنية ،فيقوم بادخار ما يزيد عن
مؤونة حاجتو السنوية للغرض اؼبذكور.
ومثل ىذا اإلنسان عليو زبميس اؼببلغ اجملموع إذا مل يكن قد طبسو فيما سبق ،على أنو
ىبمسو فيما إذا حضر موعد رأس سنتو اػبمسية ومل يش ًِت بو داراً للسكن.
وكذا اغبال فيما لو كان التجميع لغرض الزواج أو اغبج ،فلو جاء رأس سنتو اػبمسية ومل
يتزوج أو يذىب إىل اغبج هبب عليو أن ىبمس اؼببلغ الذي صبعو أيضاً.
وتشيع يف أزماننا يف بعض البلدان ظاىرة إيداع مبلغ يف البنوك ؼبن يريد تسجيل اظبو للذىاب
إىل اغبج كشرط من قبل عبنة اغبج يف تلك الدولة مقابل تسجيل اظبو ،على أن الذىاب يكون
بعد مدة قد تصل إىل سنتُت أو ثبلث وردبا أكثر ،وأكيد أ ّن اؼببلغ اؼبودع سيدور عليو اغبول ومل
يصرف بعد ،فهل هبب فيو اػبمس ؟
الجواب :ال هبب فيو اػبمس.
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ثبينبً 0مخص يب نيص حتذ انيد ،وانضبئمخ ادلبنيخ

قد يبلك اإلنسان ماالً ولكنو ليس ربت يده ،كما لو كان قد أقرضو إىل شخص آخر ،أو
كان مودعاً يف بنك ال وبق لو سحبو منو ،فهل هبب اػبمس يف مثل ىذا اؼبال ،وكيف ؟
الجواب :ال هبب فيو اػبمس حىت يستلمو ىو أو وكيل عنو.

وحيث ذكر القرض ،فلو اقًتض اإلنسان ماالً لسد حاجتو قبل رأس السنة اػبمسية ،وكان ال
زال  -أي اؼبال اؼبقًتض أو ما تبقى منو  -ربت يده ،مث حل رأس سنتو ،فهل يشملو اػبمس ؟
الجواب :إذا كان يف ذمة اإلنسان دين فبل ىبمس من اؼبال الذي يبلكو إال بقدر الزائد عما

يف ذمتو من الدين ،وكمثال :لو كان عليو قرض قيمتو ٓٓٔ وكان ربت يده ٓ٘ٔ فيخمس ٓ٘
فقط.
وبصورة عامة ىل يؤثر اقًتاض اإلنسان على تعلق اػبمس دبالو عموماً ؟
الجواب :نعم يؤثر كما تبُت يف اؼبسألة اؼبتقدمة.

ولو كان يف ضائقة مالية ،وحل رأس سنتو اػبمسية ،لكن فاضت عنده مواد غذائية وغَتىا
فبا يف منزلو ،فهل الضائقة ترفع اػبمس عما فاض على مؤونة سنتو فبا ذكر غَت اؼبال ؟

الجواب :إذا كان اؼبقصود بالضائقة اؼبالية ىو عدم وجود أموال فائضة عنده وفقط توجد

مواد غذائية فائضة فيخمس اؼبواد الفائضة عنده .واػبمس عبادة مثلو مثل الصوم والصبلة وىو
ِِ
ِ
ِ
ص ِّل
ص َدقَ ًة تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِهم ِبَا َو َ
سبب لطهارة النفس ونقائها ،قال تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
علَي ِهم إِ َّن صبلَتَك س َكن َّؽبم واللّو َِظب ِ
يم﴾(ٔ) ،وال يهم كونو قليبلً أو كثَتاً فردبا كان درىم
َ َ َ ٌ ُْ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
َْ ْ
فبن يبلك طبسة دراىم أعظم أجراً وثواباً عند ا﵁ من ألف يدفعها من يبلك طبسة آالف،
واػبمس والزكاة عموماً سبباً لسعة الرزق فبل يدري اؼبؤمن لعل إخراجو اػبمس أو الصدقة تكون
سبباً يف أن يوسع ا﵁ رزقو.
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ربضؼبً 0أيىال األطفبل

من الواضح أ ّن الطفل غَت مكلف باػبمس وال غَته من التكاليف الشرعية ،ولكنو يبلك ويف
مالو اػبمس ،فالطفل ال هبب عليو اػبمس ولكنو يف مالو ،فيجب على الويل إخراج اػبمس من
مال الطفل غَت البالغ ،وإال فهو  -أي الطفل  -ىبرج طبس مالو إذا بلغ.
ومنو يظهر حكم مال الطفل الذي يودع يف حسابو يف البنك.

الهقطة الثالثة :يف قسنة اخلنس
يقسم اػبمس ستة أقسام (ٔ)؛ ثبلثة أقسام منها للنيب وىي :سهم ا﵁ ،وسهم رسولو،
يقول:
 ،عن سليم بن قيس ،قال( :ظبعت أمَت اؼبؤمنُت
وسهم ذي القرب ،وىو اإلمام
كبن وا﵁ الذين عٌت ا﵁ بذي القرب ،الذين قرهنم ا﵁ بنفسو ونبيو  ،فقالَّ ﴿ :ما أَفَاء اللَّوُ َعلَى
ِِ ِ
ِِ ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَب والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ُت﴾(ٕ) ،منا خاصة ،ومل هبعل
ْ َ
َر ُسولو م ْن أ َْى ِل الْ ُقَرى فَللَّو َول َّلر ُس َ
َ ََ

لنا سهماً يف الصدقة ،أكرم ا﵁ نبيو وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما يف أيدي الناس) (ٖ).
وإذا مات اإلمام تكون ىذه األسهم الثبلثة لئلمام القائم مقامو.
وما كان قبضو النيب أو اإلمام ينتقل إىل وارثو دبوتو ،ومن مث فما كان يف يد فاطمة عليها
السبلم من أرض فدك ىو ؽبا؛ فا ّن النيب ليس فقط قبضو يف حياتو وإمبا وىبها إياىا .ومنعهم
ببل أي فرق.
ؽبا باألمس كممانعة الفقهاء اػبونة اليوم وغصبهم حق آل ؿبمد
ىذا بالنسبة لؤلقسام الثبلثة األوىل ،وأما الثبلثة اؼبتبقية فهي :لؤليتام ،واؼبساكُت ،وأبناء
السبيل.
ويعترب يف الطوائف الثبلث:
ٔ -انتساِبم إىل عبد اؼبطلب باألبوة ،فلو انتسبوا باألم خاصة مل يعطوا من اػبمس شيئاً.
ٕ -اغباجة ،فاؼبسكُت معروف حالو وىو الذي ال يبلك مؤونة أصبلً ،واليتيم يعترب فيو الفقر،
وىو أن يبلك مؤونة ولكنها ال تكفيو .وأما ابن السبيل فبل يعترب فيو الفقر ،بل تعترب اغباجة يف
بلد التسليم ولو كان غنياً يف بلده.

ٖ -اإليبان با﵁ وبرسولو اؼبصطفى
اؼبستحق ،وأما العدالة فبل تعترب.

وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت

 ،فهو معترب يف

 ...( :وٌمغى تٍُهى انخًظ عهى عرح أعهى  :عهى هلل  ،وعهى نشعىل هللا ،
 لال انعثذ انصانخ يىعى تٍ جعفشوعهى نزي انمشتى  ،وعهى نهٍرايى  ،وعهى نهًغاكٍٍ  ،وعهى ألتُاء انغثٍم  .فغهى هللا وعهى سعىل هللا ألونً األيش يٍ
وساثح فهه ثالثح أعهى :عهًاٌ وساثح وعهى يمغىو نه يٍ هللا ،ونه َصف انخًظ كًال وَصف
تعذ سعىل هللا
انخًظ انثالً تٍٍ أهم تٍره  ،فغهى نٍراياهى وعهى نًغاكٍُهى وعهى ألتُاء عثٍههى  )..انكافً  :ج ص 359ح.1
 -2انذشش .5 :
 -5انكافً  :ج ص 359ح .
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وإذا تبُت أ ّن ىناك سهماً للسادة من بٍت ىاشم ،فالسؤال :ؼباذا مل يعطو أمَت اؼبؤمنُت
إىل أخيو عقيل يف اغبادثة اؼبعروفة ،بل أعطاه مثل ما أعطى الناس حسب الفهم القاصر ؟
الجواب :إن أىل بيت اإلمام أو السادة ىم عيال على اإلمام ،واإلمام علي

مل يقصر

يرض
ولكن عقيبلً كان يريد من اؼبال ما يستغٍت بو ومل َ
 وحاشاه  -مع عقيل وقد أعطاه حقوّ ،عن تلبية ذلك لو.
الكفاف والعفاف ،فامتنع أمَت اؼبؤمنُت
ثم إ ّن هنا مسائل:
األولى :مستحق اػبمس يف الطوائف الثبلث (اؼبسكُت واليتيم وابن السبيل) ىو اؼبؤمن من
ولد عبد اؼبطلب ،وىم :بنو أيب طالب والعباس واغبارث وأيب ؽبب ،الذكر واألنثى ،ويقدم بنو أيب
طالب ،ويقدم منهم بنو علي وفاطمة عليهما السبلم ،ويقدم منهم بنو ؿبمد بن اغبسن اإلمام
.
اؼبهدي
الثانية :ال هبب استيعاب ومشول كل طائفة من الطوائف الثبلث عند إعطائهم اػبمس ،بل
لو اقتصر على إعطاء واحد من كل طائفة جاز ذلك ،وهبوز أيضاً أن ىبص باػبمس طائفة منهم
كأن ىبتار األيتام فقط ،أو اؼبساكُت فقط.

يقسم اإلمام من مال اػبمس على الطوائف الثبلث قدر الكفاية مقتصداً ،فإن فضل
الثالثةِّ :
وزاد منو شيء كان ملكاً لئلمام ،وإن أعوز ونقص أمت ؽبم من نصيبو.
الرابعة :ال وبل للمكلف نقل اػبمس إىل غَت بلده مع وجود اؼبستحق فيو ،ولو نقلو -
واغبال ىذه  -وتلف اؼبال ضمن اؼبكلف وأعاد إخراجو ،ومع عدم وجود اؼبستحق يف بلده هبوز
يف إخراجو ودفعو ،وإال فالتسليم يكون لو كما
نقلو .كل ذلك يكون بعد إذن اإلمام
يتضح اآلن.

خامتة :يف إخزاج اخلنس وتسلينُ
بعد أن عرفنا بعض ما يتعلق باػبمس ،نريد اآلن إيصال اغبق إىل صاحبو بسبلم وبراءة ذمة
تأيت بتوفيق ا﵁ وفضلو .وقبل كل شيء نريد أن نعرف أن اػبمس إذا تعلق بشيء من األشياء
فهل هبوز إخراج قيمتو بدل عينو ،مث أي قيمة تلحظ لذلك الشيء ىل ىي قيمتو عند الشراء أو
عند التخميس؟
الجواب :هبوز إخراج قيمتو ،وربسب عند التخميس.
مث ىل بإمكان اؼبكلف تقسيم نصفي اػبمس ،مث ىو يعطي اليتيم أو اؼبسكُت أو ابن السبيل
بنفسو وببل إذن من اإلمام ،أو يقوم بتسليم طبسو كلو إىل اإلمام ؟
 ،وىو يصرفو حيث يشاء .نعم ،قد يعطي اإلمام
الجواب :يسلّم اػبمس إىل اإلمام
إذناً للمكلف يف أن يعطيو ىو ؼبستحقو بنفسو مباشرة (ٔ).
فليس بوسع أحد استبلم ذلك اغبق من اآلخرين من دون
وؼبا كان اػبمس للمعصوم
أن يكون عنده إذن من اإلمام يف استبلمو عنو .ولو استلمو من عنده إذن فيجب عليو إيصالو إىل
 ،وال ضمان عليو إذا تلف إال إذا كان مفرطاً.
اإلمام ،أو التصرف فيو وفق مشيئة اإلمام
ولو استلمو أحد ببل إذن أمث وكان ضامناً لو إذا تلف ،وهبب عليو تسليمو إىل اإلمام .وأما
من أعطى اػبمس فبل تربأ ذمتو إال أن أعطاه لئلمام أو من كلفو اإلمام أو أن يربأ اإلمام ذمتو.
توسط شخص يف إيصال اػبمس ال بقصد االستبلم من اآلخرين ،إمبا كان ناقبلً
وأما إذا ّ
فقط إىل اإلمام أو من أجازه يف االستبلم عنو ،فهل هبوز ذلك ،وماذا لو تلف يف يده ؟
الجواب :هبوز وال يضمن لو تلف يف يده دون تقصَت.
والكبلم نفسو يأيت يف الصلة ،فهي أيضاً مال لئلمام ،وحالو كاػبمس من ىذه اعبهة.
 ولذ دصم يثم رنك وأجاص اإلياوانًهذك (.)2

تعط انًؤيٍٍُ فً صشف انخًظ عهى انًذراجٍٍ فً تهذ انغائم ،اَظش

الهقطة الرابعة :يف األنفال
ويلحق باػبمس األنفال ،عن أيب الصباح قال :قال يل أبو عبد ا﵁
ا﵁ طاعتنا ،لنا األنفال ولنا صفو اؼبال) (ٔ).
واألنفال :ما يستحقو اإلمام
وىي طبسة:

( :كبن قوم فرض

من األموال على جهة اػبصوص كما كان للنيب

،

ٔ  -األرض اليت سبلك من غَت قتال ،سواء ارربل عنها أىلها أو سلّموىا للمسلمُت طوعاً.
ٕ  -األرضون اؼبوات (ٕ) سواء كانت فبلوكة فيما سبق مث ىلك أىلها ،أو مل تكن فبلوكة
ألحد أصبلً كالصحاري.
ٖ  -سواحل البحار ،ويلحق بذلك شواطئ األهنار الكبَتة.
ٗ  -رؤوس اعببال وقممها وما يكون ِبا من شجر أو معادن وما شابو ذلك.
٘  -بطون األودية واألىوار.

وإذا فتحت دار اغبرب اليت كان أىلها معلنُت حرِبم على اإلمام واؼبسلمُت ،فما كان
لسلطاهنم من أموال قد اقتطعها واصطفاىا لنفسو فهي لئلمام إذا مل تكن تلك األموال مغصوبة
من مسلم أو معاىد ،وإال أعيدت إىل مالكها اؼبسلم أو اؼبعاىد.
وكذا لئلمام أن يصطفي ويأخذ من الغنيمة اليت غنمها اؼبسلمون ما شاء من فرس أو ثوب أو
.
جارية أو غَت ذلك ،وما يغنمو اؼبقاتلون بغَت أذنو فهو لو
وال هبوز التصرف يف األنفال بغَت إذنو ،ولو تصرف متصرف فيها كان غاصباً ،ولو حصل لو
 ،كما لو استثمر أرضاً مواتاً وزرعها ،فما يأيت منها من شبر وفائدة فهي
فائدة كانت لئلمام
لئلمام وليست للزارع.

 انكافً  :ج ص 310ح. 5 -2األسض انًىاخ :هً األسض انخانٍح يٍ انعًشاٌ ونٍظ نها يانك فعهً ،كانصذاسي.

الهقطة اخلامسة :يف صلة اإلمام
صلة اإلمام طريق إؽبي كبَت ويسَت لغفران الذنوب صبيعاً كما وعد ا﵁ سبحانو ،قال تعاىل:
ِ
﴿من َذا الَّ ِذي ي ْق ِرض اللَّو قَرضاً حسناً فَيض ِ
ط َوإِلَْي ِو
ض َويَْب ُس ُ
اع َفوُ لَوُ أ ْ
ُ ُ َ ْ ََ َُ
َض َعافاً َكث ََتًة َواللَّوُ يَ ْقبِ ُ
َْ
تُرجعو َن﴾(ٔ) ،وقال تعاىل﴿ :من ذَا الَّ ِذي ي ْق ِرض اللَّو قَرضاً حسناً فَي ِ
َجٌر
ُ ُ َ ْ ََ َُ
ضاع َفوُ لَوُ َولَوُ أ ْ
ْ َُ
َْ
َك ِرميٌ﴾(ٕ) ،فقد ورد عن أىل البيت

يف بيان القرض الذي يضاعفو ا﵁ سبحانو أنو (صلة

 ،قال( :سألتو عن قول ا﵁ عز وجلَ ﴿ :م ْن
اإلمام) ،فعن إسحاق بن عمار عن أيب إبراىيم
َذا الَّ ِذي ي ْق ِرض اللَّو قَرضاً حسناً فَي ِ
َجٌر َك ِرميٌ﴾ ،قال :نزلت يف صلة اإلمام)(ٖ).
ُ ُ َ ْ ََ َُ
ضاع َفوُ لَوُ َولَوُ أ ْ

وصلة اإلمام وإن كانت بالعمل وباؼبال إلثبات حقو ،وال شك يف أن العمل أفضل من

إعطاء اؼبال؛ ألن فيو إرىاقاً للجسد وردبا يصل إىل اعبود بالنفس ،إال أن نظرنا ىنا إىل الصلة
باؼبال باعتبار مناسبة إغباقها باػبمس؛ الشًتاكهما معاً يف أهنما  -أي اػبمس والصلة  -ما ٌل
خاص باإلمام
ٌ

.

عن اػبيربي ويونس بن ظبيان ،قاال :ظبعنا أبا عبد ا﵁

يقول( :ما من شيء أحب إىل

ا﵁ من إخراج الدراىم إىل اإلمام ،وإن ا﵁ ليجعل لو الدرىم يف اعبنة مثل جبل أحد ،مث قال :إن
ا﵁ تعاىل يقول يف كتابو﴿ :من َذا الَّ ِذي ي ْق ِرض اللَّو قَرضاً حسناً فَيض ِ
َض َعافاً َكثِ ََتًة﴾،
اع َفوُ لَوُ أ ْ
ُ ُ َ ْ ََ َُ
َْ
قال :ىو وا﵁ يف صلة اإلمام خاصة) (ٗ).
فصلة اإلمام يعرب عنها ا﵁ سبحانو وتعاىل بأهنا قرض لو سبحانو وتعاىل وىو الذي يسدده،
وسداده منو سبحانو يكون بشكر ا﵁ ذلك العبد؛ ألنو عبد شكر نعمة ا﵁ عليو بوليو وحجتو
وسعى لآلخرة سعيها معو (٘).

 انثمشج .213 : -2انذذٌذ . :
 -5انكافً  :ج ص 355ح.1
 -1انكافً  :ج ص 355ح.2
 -3ساجع انًهذك (.)5
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( :فكم ىي الرضبة عظيمة إذا كان اغبجة بُت أظهر الناس،
قال السيد أضبد اغبسن
قد أقرض ا﵁ ،فيقف
حيث فُتح ىذا الباب العظيم ،وىو أن يكون اإلنسان بصلة اإلمام
يوم القيامة بُت يدي ا﵁ فيوفيو ا﵁ ىذا القرض ،وىذا العبد لو جاء بعدد رمال الرب ذنوباً لغُفرت
لو؛ ألن لو قرضاً عند ا﵁ ديان يوم الدين ،وىو يعطي الكثَت بالقليل ،وعطاؤه ببل حساب،
فيسدد ا﵁ صبيع ديون ىذا العبد ،وذنوبو مع العباد ،ويدخلو اعبنة بغَت حساب) (ٔ).
قل أو كثر ،وفضلها عند
ىذا بعض فضل (صلة اإلمام) ،وىي أمر مرغب فيو يف كل وقتّ ،
ا﵁ كبَت كما رأينا ،إال أن الواجب منها ىو إعطاء صلة اإلمام عند حضور صبلة اعبمعة.
مث إن الصلة ىي مال لئلمام  -كاػبمس  -يضعو حيث يشاء ،ومن مث فما قلناه يف خاسبة
اػبمس فبا يتعلق بالتسليم ،ومن وبق لو االستبلم يأيت ىنا أيضاً ببل فرق.
***
كان ىذا آخر ما مت ربريره يف ىذه الرسالة اؼبوجزة ،وآخر دعوانا أن اغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت الطيبُت الطاىرين وسلم تسليماً.
غرّح شؼجبٌ ادلؼظى 0320 /

 -انًرشاتهاخ  :انجضء انشاتع  /عؤال سلى (.) 36

ملحق ()1
نص كتاب اخلنس مو كتاب شرائع اإلسالم

كتاب اخلنس
وفيو فصبلن:
الفصل األول :يف ما جيب فيه
وىو سبعة:
األول :غنائم دار اغبرب فبا حواه العسكر وما مل وبوه من أرض وغَتىا ،ما مل يكن غصباً من مسلم أو
معاىد ،قليبلً كان أو كثَتاً.
الثاني :اؼبعادن سواء كانت منطبعة كالذىب والفضة والرصاص ،أو غَت منطبعة كالياقوت والزبرجد
والكحل ،أو مائعة كالقَت والنفط والكربيت .وهبب فيو اػبمس بعد اؼبؤونة.
الثالث :الكنوز ،وىو كل مال مذخور ربت األرض ،فإن بلغ عشرين ديناراً وكان يف أرض دار اغبرب،
أو دار اإلسبلم ،وليس عليو أثره وجب عليو اػبمس .ولو وجده يف ملك مبتاع عرفو البائع ،فإن عرفو فهو
أحق بو ،وإن جهلو فهو للمشًتي وعليو اػبمس .وكذا لو اشًتى دابة ووجد يف جوفها شيئاً لو قيمة ،ولو
عرف.
ابتاع ظبكة فوجد يف جوفها شيئا أخرج طبسو وكان لو الباقي ،وال ي ِّ
رفريغ 0إذا وجد كنزاً يف أرض موات من دار اإلسبلم وعليو أثر اإلسبلم فهو لئلمام ،وؼبن أخرجو مؤنة

اإلخراج وأجر اإلخراج .ول و وجده يف ملك مبتاع عرفو البائع ،فإن عرفو فهو أحق بو ،وإن جهلو فهو لئلمام.

الرابع :كل ما ىبرج من البحر بالغوص كاعبواىر والدرر بشرط أن يبلغ قيمتو ديناراً فصاعداً ،ولو أخذ
منو شيئاً من غَت غوص هبب اػبمس فيو  ،كما لو أخرج باآللة.
رفريغ 0العنرب إن أخرج بالغوص روعي فيو مقدار دينار ،وإن جٍت من وجو اؼباء أو من الساحل كان لو

حكم اؼبعادن.

الخامس :ما يفضل عن مؤونة السنة لو ولعيالو من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
السادس :إذا اشًتى الذمي أرضاً من مسلم وجب فيها اػبمس على الذمي ،سواء كانت فبا وجب فيو
اػبمس كاألرض اؼبفتوحة عنوة ،أو ليس فيو كاألرض اليت أسلم عليها أىلها.
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السابع :اغببلل إذا اختلط باغبرام وال يتميز وجب فيو اػبمس.
فروع0

األول :اػبمس هبب يف الكنز سواء كان الواجد لو حراً أو عبداً ،صغَتاً أو كبَتاً .وكذا اؼبعادن والغوص.
الثاني :ال يعترب اغبول يف شيء من اػبمس ،ولكن يؤخر ما هبب يف أرباح التجارات احتياطاً
للمكتسب.
الثالث :إذا اختلف اؼبالك واؼبستأجر يف الكنز ،فإن اختلفا يف ملكو فالقول قول اؼبؤجر مع يبينو ،وإن
اختلفا يف قدره فالقول قول اؼبستأجر.
الرابع :اػبمس هبب بعد اؼبؤنة اليت يفتقر إليها إخراج الكنز واؼبعدن من حفر وسبك وغَته.
الفصل الثاني :يف قسنته
يقسم ستة أقسام:
 ،وبعده لئلمام القائم
وىي :سهم ا﵁ ،وسهم رسولو ،وسهم ذي القرب وىو اإلمام
ثبلثة للنيب
أو اإلمام ينتقل إىل وارثو.
مقامو .وما كان قبضو النيب
وثبلثة :لؤليتام ،واؼبساكُت ،وأبناء السبيل .ويعترب يف الطوائف الثبلث انتساِبم إىل عبد اؼبطلب باألبوة،
فلو انتسبوا باألم خاصة مل يعطوا من اػبمس شيئاً .وال هبب استيعاب كل طائفة ،بل لو اقتصر من كل
طائفة على واحد جاز.
وهنب يطبئم 0

األولى :مستحق اػبمس ،وىو اؼبؤمن من ولد عبد اؼبطلب ،وىم :بنو أيب طالب والعباس واغبارث وأيب
ؽبب ،الذكر واألنثى ،ويقدم بنو أيب طالب ،ويقدم منهم بنو علي وفاطمة عليهما السبلم ،ويقدم منهم بنو
.
ؿبمد بن اغبسن اإلمام اؼبهدي
الثانية :وهبوز أن ىبص باػبمس طائفة.
الثالثة :يقسم اإلمام على الطوائف الثبلث قدر الكفاية مقتصداً ،فإن فضل كان لو ،وإن أعوز أمت من
نصيبو.
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الرابعة :ابن السبيل ال يعترب فيو الفقر ،بل اغباجة يف بلد التسليم ولو كان غنياً يف بلده ،ويراعى ذلك يف
اليتيم.
الخامسة :ال وبل ضبل اػبمس إىل غَت بلده مع وجود اؼبستحق ،ولو ضبل واغبال ىذه وتلف ضمن،
وهبوز مع عدمو.
السادسة :اإليبان معترب يف اؼبستحق ،والعدالة ال تعترب.
ويلحق بذلك األنفال ،وىي :ما يستحقو اإلمام من األموال على جهة اػبصوص كما كان للنيب ،
وىي طبسة :األرض اليت سبلك من غَت قتال سواء اقبلى أىلها أو سلموىا طوعاً ،واألرضون اؼبوات سواء
ملكت مث باد أىلها أو مل هبر عليها ملك كاؼبفاوز ،وسيف البحار ،ورؤوس اعببال وما يكون ِبا ،وكذا بطون
األودية واآلجام (األىوار).
وإذا فتحت دار اغبرب ،فما كان لسلطاهنم من قطائع وصفايا فهي لئلمام إذا مل تكن مغصوبة من
مسلم أو معاىد ،وكذا لو أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غَت ذلك ،وما يغنمو
.
اؼبقاتلون بغَت أذنو فهو لو
وال هبوز التصرف يف األنفال بغَت إذنو ،ولو تصرف متصرف كان غاصباً ،ولو حصل لو فائدة كانت
لئلمام.
***

ملحق ()2
أسئلة متفرقة يف اخلنس
الجواب المنير  /الجزء األول  -سٓ0
بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
 ...أرجو منكم إعطائي تفاصيل عن موضوع اػبمس والزكاة  ...؟

األخت  /رشا من البصرة
 ٛجٔ ٕٔٗٙ /ى .ق

ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
األخت اؼبؤمنة السبلم عليكم ورضبة ا﵁ وبركاتو
أسأل ا﵁ أن يوفق كل مؤمن ومؤمنة ػبَت اآلخرة والدنيا ،أما اػبمس والزكاة ففيهما تفصيل كثَت جداً
ولكن ال باس ببيان شيء.
واغبجة على اػبلق يف كل زمان وىم أوصياؤه ؽبم أن يضعوه حيث
اػبمس ىبص اإلمام اؼبعصوم
يشاءون .
وهبب اػبمس يف أمور منها األموال واؼبواد غَت اؼبستعملة (اعبديدة) وال طبس يف الدار اليت يسكن فيها
اإلنسان وال يف األثاث اؼبستعمل وال يف السيارة اليت وبتاجها اإلنسان للتنقل وال يف مصدر رزق اإلنسان وإذا
كان لدى اإلنسان دار أخرى أو سيارة ثانية أو مصدر رزق ٍ
ثان فيجب فيها اػبمس .
اضبد اغبسن
صبادي األول  ٕٔٗٙ /ى .ق
الجواب المنير  /الجزء الثاني  -السؤال الثامن عشر
يرجى تفضلكم بإرسال الردود على االستفسارات اؼبتعلقة باػبمس

اؼبرسل  /صباح مهدي
س /على من هبب اػبمس وىل هبب على الفقراء واؼبساكُت ،ومن ىم الفقراء واؼبساكُت يف زماننا ىذا؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
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وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
هبب على كل مكلف كالصوم والصبلة ،واؼبوارد واألحوال اليت هبب فيها اػبمس موجودة يف كتاب
الشرائع.
س /كيف ىبمس شخص مل ىبمس سابقاً ،وىل اػبمس يشمل صبيع مقتنيات األسرة اؼبستخدمة وغَت
اؼبستخدمة ،اآلثاث واألدوات اؼبنزلية واألجهزة الكهربائية واؼببلبس وغَتىا ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
ال هبب اػبمس يف دار السكن وما ربويو من أثاث مستعمل وال السيارة اػباصة ،ويعفى كذلك من
أصل مال عملو بقدر ما يدر عليو مؤنة سنة ،أي إذا كان لديو معمل ووبصل منو وارد يكفيو ؼبؤنة سنتو فقط
فاؼبعمل ليس عليو طبس .أما إذا كان الوارد يزيد فيخمس من األصل بقدر نسبة الزيادة عن مؤنة السنة أي
إذا كانت مؤنة سنتو (ٕ) ووارد اؼبعمل (ٗ) فهو ىبمس نصف األصل (اؼبعمل) ،وأرض دار سكنو ليس فيها
طبس وما عداىا من األرض اليت يبلكها ىبمس ،وكل ما يبلكو من مال ىبمسو عدا ما ذكر ،ىذا إصبال
وتوجد أمور أخرى فيها اػبمس.
س /ما حكم اؼببلغ الذي هبمع لغرض شراء قطعة أرض سكنية ؼبن ليس لو دار سكن ملك ؟ مع أنو ال
يوجد أي فائض عن اؼبؤونة السنوية غَت ىذا اؼببلغ ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
ىبمس إذا كان مل ىبمس فيما سبق ،وإذا كان الشخص فبن يؤدون اػبمس لصاحبو الشرعي ال ىبمس
اؼببلغ اؼبذكور إال إذا حضر موعد رأس سنتو اػبمسية ومل يش ًِت بو داراً للسكن.
س /موظف حصل على مكافئة سنوية من الشركة اليت يعمل ِبا ىل يوجب ذلك زبميس ىذه اؼبكافئة؟
ويف حالة الوجوب ىل يتم التخميس حال استبلمها أو عند حلول السنة اػبمسية ؟ وإذا كانت ىذه اؼبكافئة
يريد استخدامها لسد مؤونتو السنوية ىل عليها طبس ؟ وىل هبري ذلك على اؽبدية الغَت نقدية ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
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اؼبكافئة ىبمس ما بقي منها عند حلول سنتو اػبمسية ،وكذا اغبال يف اؽبدية غَت النقدية ىبمسها يف رأس
السنة إن مل يستخدمها.
س /ىل يوجب اػبمس على اغبلي اليت تستخدمها اؼبرأة ،وما طبس الذىب والفضة اؼبكنوز الغَت
مستخدم وما ىو نصابو ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
اغبلي (الذىب والفضة وغَتىا) اليت تسخدمها اؼبرأة للزينة ليس فيها اػبمس ،وإذا كانت ال تستخدمها
فيها اػبمس وال يعترب النصاب يف اػبمس بل يف الزكاة.
س /اؼببالغ اليت يودعها اإلنسان يف حساب أطفالو الغَت مكلفُت ىل يوجب اػبمس ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
الطفل ال هبب عليو اػبمس ولكنو يف مالو ،فيجب على الويل إخراج اػبمس من مال الطفل غَت البالغ،
وإال فهو ىبرج طبس مالو إذا بلغ.
س /ىل اػبمس هبزي عن الزكاة إذا كان الشخص ال يبلك نصاب النقدين أو الغبلت األربع ومىت ذبب
الزكاة وما ىي شروطها ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
تفصيل أكثر عن اػبمس والزكاة ذكرتو يف الشرائع أرجو من اإلخوة نشره وإيصالو لكم.
س /ما حكم اػبمس يف رأس اؼبال للشراكة يف عمل ذباري ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
اعبواب موجود فيما تقدم من األجوبة.
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الجواب المنير  /الجزء الثالث

ٔ) السؤال :أبايع السيد اضبد اغبسن

..

أريد أن أرسل جزء من حقوق اإلمام اؼبهدي

اؼبالية فما الوسيلة أرجو الرد ونصركم ا﵁ .
اؼبرسل :عمرو  /مصر

اعبواب:
بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآل ؿبمد األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً

أسأل ا﵁ أن يوفقك ػبَت اآلخرة والدنيا وأن يسددك لنصرة اغبق على ىذه األرض ما دمت حياً  ..أما
اػبمس فيمكنك إعطاؤه للمحتاجُت من اؼبؤمنُت واؼبؤمنات يف بلدك مصر ،وأسأل ا﵁ أن يوفقك لذلك
ويبكنك سؤال إخوتك األنصار ؼبعرفة ا﵀تاجُت يف بلدك من اؼبؤمنُت واؼبؤمنات حفظكم ا﵁ ووفقكم ا﵁ لكل
خَت.
أضبد اغبسن
ٕ) سٖ :ما حكم من دخل دعوة اغبق وكان سابقاً يدفع اػبمس لفقهاء الضبللة اػبونة ،فهل هبب
عليو أن ىبمس من جديد ؟ وما يصنع مثل ىكذا إنسان بعد اعتناقو للحق الذي جئتم بو ،علماً أنو يبلك
بيتاً أو أرضاً أو أمبلك اُخرى ؟
خادمكم اؼبذنب :أبو ؿبمد علي األنصاري
جواب السؤال الثالث :اػبمس يف الفائض وليس فيما يسد اغباجة فإذا كنت سبلك بيتاً واحداً فليس فيو
طبس وال أثاثو اؼبستعمل وال السيارة اػباصة وال مصدر الرزق الذي يسد حاجتك فقط دون فائض .أما إذا
كنت سبلك بيتاً غَته أو أرضاً أو سيارة أخرى فتخمسها أما مصدر الرزق (ؿبل للتجارة أو مصنع أو مزرعة)
فإذا كان إنتاجو يفيض عن حاجتك فتخمس من أصل اؼبال بنفس نسبة الزيادة ،أما اإلنتاج أو اؼبال فتخمس
ما يفيض منو عن حاجتك يف هناية السنة.
أضبد اغبسن
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ٖ) سال أحد اإلخوة األنصار ما يلي :عندي مبلغ (ٕٓٓٓٓٓ) ألف كرونو سويدي أريد أطبس مايل
وليس عندي بيت أو قطعة أرض ،وأنا اسكن مع زوجيت وليس لدي أوالد وأسكن أجار يف شقة يف السويد
...
خادمك  :أبو حسن
اعبواب:
بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
وصلى ا﵁ على ؿبمد وآلو األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
اػبمس يف الفائض وليس فيما يسد اغباجة فإذا كنت سبلك بيتاً واحداً فليس فيو طبس وال أثاثو
اؼبستعمل وال السيارة اػباصة وال مصدر الرزق الذي يسد حاجتك فقط دون فائض .أما إذا كنت سبلك بيتاً
غَته أو أرضاً أو سيارة أخرى فتخمسها أما مصدر الرزق (ؿبل للتجارة أو مصنع أو مزرعة) فإذا كان إنتاجو
يفيض عن حاجتك فتخمس من أصل اؼبال بنفس نسبة الزيادة ،أما اإلنتاج فتخمس ما يفيض منو عن
حاجتك يف هناية السنة ،واؼبال الفائض ىبمس مرة واحدة فقط فإذا بقي إىل السنة التالية ال ىبمس مرة
أخرى.
وبالنسبة للسؤال :اػبمس فقط يف اؼببلغ الفائض ،ويبكنك أن تعطي اػبمس إىل اؼبؤمنُت ا﵀تاجُت
بنفسك.
أضبد اغبسن
ٗ) سٖ /إذا مت زبميس مبلغ معُت ودارت عليو السنة وبقي جزء منو فهل ىبمس مرة أخرى؟
ج سٖ /ال ىبمس مرة أخرى.
أجوبة مسائل خطية منه
ٔ) س /ىل أن مسألة اػبمس اليوم الكائنة يف (الفائض من مؤونة السنة) كانت موجودة يف زمن رسول
؟ و ىل ىناك سهم للسادة من بٍت ىاشم ؟ فإذا كان ؽبم ذلك السهم فلماذا مل يعطو أمَت اؼبؤمنُت
ا﵁
إىل أخيو عقيل يف القصة اؼبعروفة بل أعطاه مثل ما أعطى الناس حسب فهمنا القاصر ؟

رضبنخ يف فمه اخلًص 26 .....................................................

ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
كتشريع نعم موجود أما كتطبيق فغَت موجود وذلك لعدم ربمل الناس ؽبا فخفف عنهم رسول ا﵁
فاػبمس لئلمام لو أن يضعو عن الناس ،أما أىل بيت اإلمام أو السادة فهم عيال على اإلمام.
واألئمة
مل يقصر مع عقيل ،ولكن عقيبلً كان يريد من اؼبال ما يستغٍت بو ومل يرض الكفاف
واإلمام علي
والعفاف.
لدي أرض زراعية فيها ؾبموعة من النخيل عددىا ٖٓ لبلة وفيها حصة ماطور أستخدمو لسقي
ٕ) سّ /
األرض الزراعية ،أستخدمها إلطعام البقرات وعددىا ست بقرات ،فهل تُعد كل ىذه مصدر رزق واحد أم
متعدد ؟ جزاكم ا﵁ خَت جزاء ا﵀سنُت.
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
و اغبمد ﵁ رب العاؼبُت
األرض و النخيل وماكنة السقي مصدر رزق ،واألبقار مصدر آخر.
ٖ) س /عندي مكاسب كثَتة وكذا راتب شهري ،فهل أُطبس راتيب كما أُطبس مكاسيب ؟ أَم أنو معفو
من اغبق الشرعي؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
من يريد أن ىبمس ابتداءً ،وعنده أكثر من مصدر رزق فلو أن ىبتار مصدر رزق واحد يعفى من اػبمس
(أي يعطي رأس اؼبال لذلك اؼبصدر) ،فإذا كان من ضمن مصادر رزقو راتب شهري يكفيو فبل يعفى مصدر
رزق آخر غَته .أما الراتب الشهري فما تبقى منو يف رأس سنتو اػبمسية يقوم بتخميسو.
ٗ) س /عندي مبلغ ٕ٘ٔ ألف يف سيارة ،وىي تابعة ألىلي ،علماً إين استخدم السيارة ألغراضي
الشخصية (كسائق) فأقضي ِبا حوائجهم ،فما حكم اؼببلغ من حيث مشولو باػبمس ؟
ج /بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
واغبمد ﵁ رب العاؼبُت
إذا مل يكن لديك سيارة أخرى ،فاؼببلغ اؼبذكور غَت مشمول باػبمس.
***

ملحق ()2
صلة اإلمام
المتشابهات  /الجزء الرابع.

 ...( :وىناك طريق لغفران الذنوب صبيعاً يسَت ،قال تعاىل:
في إجابة سؤال (ٓ ،)ٔ0قال
ضِ
ط وإِلَيهِ
ِ
اع َفهُ لَهُ أَ ْ
ض اللَّهَ قَ ْرضا َح َسنا فَ يُ َ
سُ َ ْ
ض َعافا َكثِ َيرة َواللَّهُ يَ ْقبِ ُ
﴿ َم ْن ذَا الَّذي يُ ْق ِر ُ
ض َويَ ْب ُ
ىي( :في صلة الرحم،
ىي( :في صلة اإلمام) (ٕ) ،وعنهم
تُ ْر َج ُعو َن﴾(ٔ) ،وعن أىل البيت
والرحم رحم آل محمد خاصة) (ٖ) .فصلة اإلمام يعرب عنها ا﵁ سبحانو وتعاىل بأهنا قرض لو سبحانو وتعاىل
وىو الذي يسدده ،وصلة اإلمام تكون بصور :منها :الصلة باؼبال ،والصلة بالعمل معو واعبهاد بُت يديو
باللسان والسنان إلثبات حقو

.

وأكيد أن العمل مع اإلمام أفضل من إعطاء اؼبال لو؛ ألن العمل يرىق جسد اإلنسان ،وردبا كان فيو
ىبلك جسده إذا جاىد بُت يدي اإلمام باللسان والسنان.
فكم ىي الرضبة عظيمة إذا كان اغبجة بُت أظهر الناس ،حيث فُتح ىذا الباب العظيم ،وىو أن يكون
قد أقرض ا﵁ ،فيقف يوم القيامة بُت يدي ا﵁ فيوفيو ا﵁ ىذا القرض ،وىذا العبد
اإلنسان بصلة اإلمام
لو جاء بعدد رمال الرب ذنوباً لغُفرت لو؛ ألن لو قرضاً عند ا﵁ ديان يوم الدين ،وىو يعطي الكثَت بالقليل،
وعطاؤه ببل حساب ،فيسدد ا﵁ صبيع ديون ىذا العبد ،وذنوبو مع العباد ،ويدخلو اعبنة بغَت حساب).
اد ْاْل ِخ َرَة َو َس َعى لَ َها َس ْعيَ َها َو ُه َو ُم ْؤِمن﴾:
وفي إجابة سؤال ( ،)ٔ60قال
َ ﴿ ...( :وَم ْن أ ََر َ
إرادة الدنيا ال ربتاج إىل شيء فقط النية واإلعراض عن اآلخرة ،أما إرادة اآلخرة فتحتاج إىل اإليبان بويل ا﵁
األعظم واغبجة يف كل زمان ،وربتاج إىل السعي مع ويل ا﵁ واغبجة على الناس يف كل زمان ،وىذا السعي ىو
من القرض الذي قال عنو تعاىل﴿ :من َذا الَّ ِذي ي ْق ِرض اللَّه قَ رضا حسنا فَ ي َ ِ
َجر َك ِريم﴾(ٗ).
ضاع َفهُ لَهُ َولَهُ أ ْ
ُ ُ َ ْ ََ ُ
َْ
ويقرض ا﵁ :أي يصل اإلمام بصلة (٘)  ،إما مادية يف أموال ،أو يسعى جبهده مع ويل ا﵁ ،وهباىد مع
ويل ا﵁ بلسانو ويده ،والصلة األخَتة أفضل قطعاً من األوىل.
 انثمشج .213 : -2اَظش  :انكافً  :ج ص ،355تاب صهح اإلياو
 -5تذاس األَىاس  :ج 21ص 259ح.0
 -1انذذٌذ . :
 -3اَظش :انكافً  :ج ص ،355تاب صهح اإلياو ،وفٍه عثعح أدادٌث يُها:
.
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وىؤالء الذي يسعون مع ويل ا﵁ بعد اإليبان بو؛ ألن اإليبان بو ىو اإليبان با﵁ سبحانو وتعاىل ﴿ َس ْعيُ ُه ْم
َم ْش ُكورا﴾  ،والذي يشكرىم ىو ا﵁ سبحانو وتعاىل؛ ألهنم أقرضوه ىو سبحانو وتعاىل ،فقد جعل سبحانو
ىذا األمر (السعي مع اإلمام) قرضاً ﵁ وعلى ا﵁ سداده ،فيكون سداد ا﵁ ىو شكر ىؤالء؛ ألهنم عباد
ِ ِ ِ ِ
ي َّ
ور﴾(ٔ).
الش ُك ُ
شاكرون ،فقد شكروا نعمة ا﵁ عليهم بويل ا﵁ وسعوا معو إىل ا﵁َ ﴿ ،وقَليل م ْن عبَاد َ
فمن شكره ا﵁ كان منهم،
وشكر ا﵁ لعبد ىو نعمة ما بعدىا نعمة؛ ألهنا خاصة بآل ؿبمد
(سلمان منا أهل البيت) (ٕ) .انظر ماذا قال تعاىل يف سورهتم وىي (ىل أتى)﴿ :إِ َّن َه َذا َكا َن لَ ُك ْم َج َزاء

وعلي وفاطمة
َوَكا َن َس ْعيُ ُك ْم َم ْش ُكورا﴾(ٖ) ،وىؤالء الذين سعيهم مشكور يف سورة (ىل أتى) ىم :ؿبمد
 ،فمن سعى سعيهم وواالىم وجاىد معهم دبالو وقلبو ولسانو ويده
واغبسن واغبسُت واألئمة واؼبهديون
ك َكا َن َس ْعيُ ُه ْم َم ْش ُكورا﴾(ٗ) ،أي منا أىل البيت).
كان منهم﴿ ،فَأُولَئِ َ
***

ٌمىل( :يا يٍ شئ أدة إنى هللا يٍ إخشاج انذساهى إنى
عٍ انخٍثشي وٌىَظ تٍ ظثٍاٌ لاال :عًعُا أتا عثذ هللا
اإلياو وإٌ هللا نٍجعم نه انذسهى فً انجُح يثم جثم أدذ ،ثى لال  :إٌ هللا ذعانى ٌمىل فً كراته :يٍ را انزي ٌمشض هللا
لشظا دغُا فٍعاعفه نه أظعافا كثٍشج ،لال :هى وهللا فً صهح اإلياو خاصح).
لال( :عأنره عٍ لىل هللا عض وجم :يٍ را انزي ٌمشض هللا لشظا ً دغُاً
وعٍ إعذاق تٍ عًاس ،عٍ أتً إتشاهٍى
فٍعاعفه نه ونه أجش كشٌى ،لالَ :ضند فً صهح اإلياو).
 عـثأ . 5 : :ج ص 56ح.282
 -2عٍىٌ أخثاس انشظا
 -5اإلَغاٌ .22 :
 -1اإلعشاء . 9 :
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