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ّ 
ٌال جمال للتشكيك من أحـد يف أن أصـل فريـضة اخلمـس حكـم ّ 

ِواعلموا   ما غنمـتم مـن  ء فـأن   ﴿ :كام ورد يف قوله تعاىل ، ّقرآين  ِ  ُ َْ ََ ٍَ ِْ َ ْ ُِ ْ َ َ  ْ َ

ِ سه و ِلرسول ُ ُ َ َ ُ ْ وِ ي القر  وا تا  وا مـساك  وابـن ا ـس يل إن كنـتم ُ ُ  ُ ْ ِ ِِ ِ ِ
ْ َ َ َ َِ َ َ ْ َْ َ ََ ْ ْ ُ ِ

ُ آمنتم با  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       َ ََ َ َ َُ ْ ْ ْ  َ َ َ َِ َِ َ َ َْ َُ ْ َ ْ ْْ َْ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ َِ ِ
ــدير ٌ ء ق ِ َ ٍ ْ ــال (﴾َ ــادت أصــل احلكــم ) ٤١: األنف ّوبينــت حيــث أف
 .مصارفه

ّوقد جزم مجع كبري من املفرسين والفقهاء يف داللتها عىل وجـوب  ٌ ٌ
ّولعله ال يوجـد . دار احلرب لورودها يف سياق ذلكاخلمس يف غنائم 

 .ّخالف يف هذا احلد من الداللة بني أحد من علامء املسلمني
ّلكن وقع اخلالف يف داللتها عىل األوسع من ذلـك؛ بـدعوى أن 

الوارد، حيث ذهب املشهور من فقهاء مدرسة أهـل  ّ خيصصورد الامل
ٍقـتض ّإىل عدم انحصار داللة اآلية بـام تقـدم، بـل فيهـا م ^البيت

للعموم والشمول ملوارد اخلمس املعروفة األخرى بام فيها مخس أرباح 
 .املكاسب
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الـوارد < الغنيمـة> إىل حتديد مدلول ٌختالف يف ذلك عائدالّورس ا
ًإما لغـة أو اصـطالحاّتص بغنائم دار احلرب فيها، هل هو خم ً ّ، أم أهنـا ّ

ّأعم من ذلك بنحو تشمل كل ربـح وفائـدة ونحومهـا، فـتعم أربـاح  ٍّ ّ ٍ
ّ أهنا وسط بينهام، فـال ختـتص بغنـائم دار احلـرب، وأ، ًاملكاسب أيضا ٌ ّ

ٌولكنها ال تشمل أيضا أرباح املكاسب، وإنام هي شاملة لألموال التي  ً
ّأي ما يعرب عنه اللغويون ، ةّتغتنم بال مشق    .<ّالفوز بال مشقة وال تعب>ِّ

ًاخلالف عىل أرباح املكاسب جليـاويف هذا السياق يكون  ، حيـث ّ
ًقرر املشهور من فقهـاء اإلماميـة وجـوب اخلمـس فيهـا؛ اسـتنادا إىل  ّ

وقالوا بعدم شموهلا ، عموم اآلية الكريمة، يف حني أنكر آخرون ذلك
 .ألرباح املكاسب

ّال أن القــائلني بعــدم الــشمول بمقتــىض اآليــة الكريمــة، أثبتــوا إ ّ
وجوب اخلمس يف أرباح املكاسـب مـن خـالل النـصوص الروائيـة 

ًاملعتربة سندا وداللة  :منها، ً
 وهـو - بن راشد ّقال يل أبو عيل>: ّصحيحة عيل بن مهزيار قال •
يـك ُعلمـت موالّذ حقك، فأْوأخني بالقيام بأمرك َأمرت:  قلت له-ثقة

ّوأي يشء حق: فقال يل بعضهم. بذلك  .ِ؟ فلم أدر ما أجيبههّ
  . ب عليهم ا مس: فقال
 ٍ يشء؟ّففي أي: فقلت
  .  أمتعتهم وصنائعهم: فقال



 ٩........................................................................................................................املقدمة

 والتاجر عليه والصانع بيده؟: قلت
 .)١(<ونتهمؤإذا أ كنهم بعد  : فقال

مـا : × دّكتب إىل أيب حمم>: ّصحيحة الريان بن الصلت، قال •
ّ عيل يا موالي من غلةالذي جيب  يل، ويف ثمـن ٍ أرض يف قطيعـة رحىّ

ّسمك وبردي  ؟ من أمجة هذه القطيعةأبيعهٍ وقصب ٍ
 .)٢(< ب عليه فيه ا مس، إن شاء اهللا تعا : فكتب    
:  عن اخلمس، فقـال×سألت أبا احلسن >: ّموثقة سامعة قال •

 .)٣(<ّ    ما أفاد ا اس من قليل أو كث 
كتاب أبيك فـيام  ٌّأقرأين عيل>: م بن حممد اهلمداينمعتربة إبراهي •

َ الضياع، أنه أوجب عليهم نصف الـسدس بعـد أصحابأوجبه عىل 
 وال املؤونة، وأنه ليس عىل من مل تقم ضيعته بمؤونته نصف الـسدس

فاختلف من قبلنا يف ذلك، فقالوا جيب عىل الضياع اخلمس . غري ذلك
 .ا ال مؤونة الرجل وعيالهة وخراجهبعد املؤونة، مؤونة الضيع

                                                        
إلحيـاء الـرتاث، كتـاب ^ت  العـاميل، مؤسـسة آل البيـّوسائل الشيعة ، احلر) ١(

 ، احلـديث الـسنةة  باب وجوب اخلمس فيام يفضل عن مؤون٨: اخلمس، الباب
 .٥٠٠  ص ٩ ج ) ٣(

 .من نفس الباب) ٩(املصدر السابق ، احلديث )  ٢(
 .من نفس الباب) ٦(املصدر السابق ، احلديث ) ٣(
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عليه ا مـس بعـد  ؤونتـه  :- بن مهزيارّ عيلأه وقر-× فكتب
 .)١(<و ؤونة عيا  و عد خراج ا سلطان

ّنعم هناك اختالف آخر، وهو أن هذا احلكم الذي ثبت من خالل 
ٌّالنصوص الروائية، هل هو حكم إهلي ثابت، أم حكـم والئـي  صـدر ّ

ّمن األئمة املتوسطني من زمـن ّ واسـتمر عليـه ،× اإلمـام الـصادقّ
ٍ ماليـةكـضريبةٍ # ّة املتـأخرون إىل غيبـة اإلمـام الثـاين عـرشّاألئم ّ 

ّ معينة، والقول باستمراريتها يف عرص الغيبـة ٌ ورشوطٌاقتضتها ظروف ّ
ُالكربى منوط بتوفر تلك الظروف والرشوط التي أ وكـل تشخيـصها ّ

ّتصدين إلدارة شؤون أتبـاع  العارفني بزماهنم، وامل،إىل املراجع الدينية
  .^مدرسة أهل البيت 

 .)٢(صيةّتفصيل احلديث يف هذا البحث موكول إىل األبحاث التخص
رتبطـة وسنجمل احلديث يف هذا املخترص لذكر بعض الفتـاوى امل

، ونتجـاوز املـوارد األخـرى؛ لعـدم ًبخمس أرباح املكاسب حـرصا
 . موارد أخرىها، وعدم االبتالء يف منٍوجود الفائدة يف كثري

                                                        
 .من نفس الباب) ٤(املصدر السابق، احلديث ) ١(
خلمـس أربـاح هـل : (ختار يف هـذا البحـث، ينظـرملعرفة املزيد حول االجتاه امل) ٢(

 .بقلم الشيخ ميثاق العرس) رآين قٌاملكاسب أصل



 

 

 
 





 
 
 

ّجيب عىل كل مكلف أن يدفع مخس فوائـد الـصناعات  :١املسألة  ّ
ّ وحيازة املباحات، بل يتعلق بكل تجاراواإلوالتجارات والزراعات  ّ

ّفائدة مملوكة له، كالنذور واملال املوىص بـه ونـامء الوقـف اخلـاص أو 
 .ّم، ونحو ذلكالعا

 يستثنى من وجوب دفع مخس األربـاح والفوائـد التـي :٢املسألة 
 :أمرانوغريها حتصل لإلنسان أثناء السنة من التجارة 

 .صيل األرباح والفوائد طيلة السنةمؤونة حت: أحدمها
 .مؤونة نفسه وعياله: ثانيهام

ُيـرصف يف سـبيل ما : واملراد من مؤونة حتصيل األرباح والفوائد
احلصول عـىل الفوائـد واألربـاح، كمـصاريف تـصدير البـضائع أو 

ّوأجرة النقل واالنتقال والدالل والكاتـب . استريادها من بالد أخرى
ّواحلارس والصانع والدكان ورضائب الدولة، وغري ذلك؛ فإن مجيـع  ّ
َّهذه املصارف خترج طول فرتة السنة من األرباح والفوائد، ثـم خيـرج 

 .مس من الباقياخل
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وكذلك خيرج ما ينقص من ماله يف سبيل احلـصول عـىل الـربح، 
والطبابـة واخلياطـة ارات وآالت الـصناعة ّكاملصانع واملعامل والـسي

ّوالزراعة وغري ذلك، فإن كل ما يرد عىل تلـك األمـوال مـن الـنقص  ّ
لو اشرتى سيارة : ً فمثالمن الربح،السنة ينقص أثناء بسبب استعامهلا 

ّمـن مـال خممـس، أجرهـا <  ماليـني١٠>يمة بق <  ماليـني٥>سـنة بــّ
 ٨>ارة هناية السنة من جهة االستعامل ووصلت إىل ّونقصت قيمة السي

 . فقط< ماليني٣>ّ مل جيب اخلمس إال يف <ماليني
ّفهـو كـل مـا يـرصفه : وأما املراد من مؤونة السنة لنفـسه وعيالـه

ٍ حاجـة لـه ولعيالـه، مـن ّ، من سدّ عقالئيٍاإلنسان يف معاشه لغرض
ارة ونحوهـا، أو كتـب ّمطعم أو ملبس أو عالج أو مركـب مـن سـي

 أو قيـام ةوأثاث، أو تزويج أوالده وتأمني احتياجاهتم، أو حتقيق رغبـ
ّبحق رشعي أو عريف، أو مواساة الغري واإلحسان إليه ّ ً ابتـداء أو ردا -ّ ّ ً

ً إىل غري ذلك مما يعد نفقة ومؤونـة عقال-للجميل ً ًئيـا وعرفـا، سـواء ّ ً
 .ضيه مكانته االجتامعية أم التّكانت مما تق
ّ من حج أو زيـارة -ّاملصارف املستحبة :  من مجلة املؤن:٣املسألة 

 مهـام كثـرت وعظمـت، -ّأو صدقة أو هدية أو جائزة أو غـري ذلـك 
كثر مـن أًسواء تعارف قيام صاحب الربح هبا وكانت مناسبة لشأنه أم 

 .ذلك
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هل يشرتط يف املؤونة املستثناة من اخلمس :  وقد يتساءل:٤املسألة 
 الرجحان الرشعي أم ال؟

ــواب ــات : اجل ــرصفه يف املباح ــا ي ــذا م ــك، ول ــشرتط ذل ال ي
ّواملكروهات، يكون من املؤونـة املـستثناة، ألن مرجوحي تهـا ال تنـايف ّ

ً املــرصف ســفها يكــونال اســتثناءها مــن اخلمــس، نعــم يــشرتط أن 
 .ّ وإال فال يستثنى املقدار املرصوف من اخلمس،ًوتبذيرا

ً إذا أنفق ما يعد راجحا رشعا أو عقالئيا، فال جيب فيـه ،هذاوعىل  ً ً ّ
،  وال تقتضيه مكانته االجتامعية واملاليـةٍن كان غري متعارفإ واخلمس

ّأو اإلنفاق عىل الـضيوف بـأكثر ممـا هـو ،  أو مدرسةٍكتأسيس مسجد
 .مقتىض شأنه

ف، ال عـىل احلاجـة عىل فعلية املـرص، ار يف املؤونة املعي:٥املسألة 
ّ اقتصادا أو تقتريا أو لتربع الغـري -إلنفاق فلم ينفق إليه، فمن احتاج ل ً ً
ّ فإنه ال يستثنى له ذلك مـن أرباحـه، بـل حيـسب -عنه باإلنفاق عليه

 .نة وجيب فيها اخلمسذلك من الربح الذي مل يرصف يف املؤو
من مل حيتج لإلنفاق يف مورد، فهل لو أنفـق :  قد يتساءل:٦املسألة 

 فيه، تكون نفقته من املؤونة املستثناة من األرباح أم ال؟
وال جيب فيها اخلمس لكن برشط ، نعم تكون من املؤونة: اجلواب

، وعليه فـال  عقالئي بحيث يكون اإلنفاق يف شؤونهٍأن تكون لغرض
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ّ يرصفه يف شـؤونه، إال أن يكـون يستثنى املال الذي يتلفه من دون أن
ًاإلتالف تبعا لإلنفاق يف املؤونـة عرفـا، كـام لـو صـنع طعامـا كثـريا  ً ً ً

كثرته، من دون أن يرصف يف حاجة، فإنـه للضيوفه، فتلف منه مقدار 
 .ًيستثنى من اخلمس أيضا

 بـه عيالـه ّيتـزينّ املؤن ما يتزين به الشخص أو من مجلة :٧املسألة 
 .ُمن احليل كالقالدة والسوار واخلاتم وغريها

 مثـل املـأكول، ة بني مـا يـرصف عينـه ال فرق يف املؤون:٨املسألة 
 مثـل الـدار واألثـاث عينه،وما ينتفع به مع بقاء ، واملرشوب والدواء

مـور التـي حيتـاج إليهـا، فيجـوز ّوالسيارة الشخصية ونحوها من األ
 .استثناؤها إذا اشرتاها من الربح وإال بقيت للسنني اآلتية

ّمن مجلة املؤن املستثناة مصارف احلج والعمرة الواجبني  :٩املسألة 
 مل -ًولـو عـصيانا-ّج يف سنة الربح أو من سنني سابقة، لكـن لـو مل حيـ

 .تستثن مقدار املصارف املذكورة
 -ّ إذا نذر املكلف أن يرصف نصف أرباحـه الـسنوية :١٠املسألة 

ّ يف وجوه الرب واخلري، كبناء مسجد أو مدرسة يف األمـاكن التـي -ًمثال
ويف هـذه احلالـة إن رصف األمـوال ، ّقل فيها، فيجـب عليـه الوفـاءت

مـس،  سنته فال جيـب فيهـا اخلهاءتنااملنذورة يف اجلهة املنذور هلا قبل 
ٍوإن مل يرصفه عصيانا أو متاهال، فيجب عليـه حينئـذ أن يـدفع مخـس  ً ً
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هذه األموال، وال يسقط بالنذر، كام جيب عليه إخراج مخس النـصف 
 .اآلخر من أرباحه احلاصلة بعد استثناء املؤونة

 ال فرق يف استثناء مؤونة الـسنة مـن الـربح احلاصـل :١١املسألة 
ًتكون املؤونـة سـابقة عـىل حـصول الـربح أو أن تكـون فيها، بني أن 

ّالحقة له، فمن ال يظهر ربحه إال يف آخر الـسنة يـستثنى مؤونـة متـام  ً
 .السنة منه

ــسألة  ــنته، :١٢امل ــة س ــسان ملؤون ــرتاها اإلن ــي اش ــياء الت  األش
ال جيـب اخلمـس فيهـا، ، واستخدمها فرتة وبعد ذلك اسـتغنى عنهـا

ُ كـام يف حـيل النـساء الـذي -بعـد الـسنة - ستغناء عنهاسواء كان اال
ًيستغنى عنه يف عرص الشيب عادة   أم كان االسـتغناء عنهـا يف أثنـاء -ُ

َّالسنة كالثياب التي لبسها شهرا أو شهرين ثم استغنى عنها ً. 
وسـكن فيهـا مخـسة أشـهر ، ًنعم إذا اشرتى دارا من أرباح السنة

َّمثال، ثم استغنى ّ جاءت إليه من متـربع -ره عىل دار أخرى ّ عنها لتوفً
ًأو كان موظفا يف الدولة وأعطي دارا للسكن مـثال  ً ً ّ فالبـد أن يـدفع -ّ

 .لكوهنا زادت عن مؤونة سنته، مخسها يف آخر السنة
 ال يشرتط يف اسـتثناء مؤونـة الـسنة مـن األربـاح أن :١٣املسألة 

ك األربـاح، بـل إذا ة من نفـس تلـيكون اإلنفاق عىل املؤونة املذكور
ٍين أو من مال آخر، كان له استثناء مقدار مـا أنفـق َّأنفق عليها من الد
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 .فيها من الربح احلاصل يف تلك السنة
ًر من أرباح سنني متعـددة مـاال للمؤونـةخّ إذا اد:١٤املسألة  ومل ، ّ

، رخّلـك املـال املـدَّينفقها عليها إال يف سنني الحقة، كان عليه مخس ذ
ٍدة ماال لرشاء دار أو أثاث أو غريهـا، ّسنني متعدخر من ربح ّكام لو اد ً

ٍفإنه جيب عليه مخس املال الذي يدخره من ربح كـل سـنة ال ينفقـه يف  ّ ّ ّ
 .مؤونتها

فاشـرتى يف ، إذا حصل لديه أرباح تدرجيية:  قد تسأل:١٥املسألة 
بناء هـذه القطعـة، إنشائية لّويف الثانية مواد السنة األوىل قطعة أرض، 

بنـى ويف الرابعـة ، ّ الطابق األول، من غري أن يـستعملهويف الثالثة بنى
فهل جيب عليه دفع مخس ، الطابق الثاين، من غري أن يسكن فيه وهكذا

 هذه األمور أم ال؟
 -ًإذا مل يكن قادرا عىل أن يكون صـاحب دار للـسكنى : اجلـواب
 ومثـل .ّ إال هبذه الطريقة، فال جيب عليه اخلمس-ىل ذلكمع حاجته إ

ّ األوالد خالل عدة سنوات، إذا لتزويجًذلك أيضا ما يتعارف إعداده 
ًكان تركه مؤديا إىل عجزه  عـن حتـصيل هـذه اإلمكانـات يف الوقـت ّ

 .ًاملناسب له، فإنه أيضا ال جيب اخلمس فيه
وسكنها يف نفس ،  يف بناء دار ناقصةنفق ربح سنته لو أ:١٦املسألة 

ّثم استمر، السنة ال جيـب عليـه ، ني الالحقـةً يف بنائها تدرجييا يف السنَّ



 ١٩........................................................................................اخلمس  من املستثناة املؤونة 

 . من هذه األرباحٍمخس يشء
ارات أو ّط اخلمس أو الزكـاة أو الكفـّ ما يملك بتوس:١٧املسألة 

 .جيب إخراج مخسه، ّرد املظامل ونحوها، إذا زاد عن املؤونة
ّبني بعد ذلك عـدم تف، ً إذا اشرتى من أرباح سنته شيئا:١٨املسألة 
ًوجب إخراج مخسه، وكذا فيام لو اشرتى شيئا وهو يعلم ، احلاجة إليه

ملنـزيل الزائـد أو بعدم االحتياج إليه، كمـن يـشرتي بعـض األثـاث ا
ّتي تتجاوز احلد الطبيعي والعـريف الّاجلواهر واحليل ّ مثـل هـذه ، ففـي ّ

 ولو اشرتى تلك األعيـان املـذكورة بنحـو .احلالة جيب عليه ختميسها
َّثم وىف، َّالدين ّ ذلك من الربح، فال يلزمه إال مخس قيمة تلك األعيـان ّ

 ؟يف آخر السنة
ّفـل إذا تك،  املـرأة التـي تعمـل جيـب عليهـا اخلمـس:١٩املسألة 

راتبهـا أو ل الزوج إعالتهـا، لكـن ّكفتّحتى إذا مل يبل ، إعالتهازوجها 
 .ًزادت عن حاجتها املتعارفة عقالئيافوائدها 

وزاد عـن ، ًوإذا كانت تأخذ من أبيها أو زوجها أو أرسهتـا مبلغـا
 .ًفيجب عليها دفع مخسه أيضا، احتياجاهتا يف آخر السنة

هو من ا ّ دار سكناه أو تلف بعض أمواله مماهندمت إذا :٢٠املسألة 
يها ونحو ذلـك، ّمؤونته، كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي حيتاج إل

ؤن إذا احتـاج  مثل ما تلف من املـيّجيوز له أن يعمر منها داره ويشرت
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 .ذلك من املؤونة املستثناة من اخلمسإليها فيام بقي من السنة، ويكون 
إذا  ،نعم ال جيوز له جربان ذلك من الربح احلاصل يف سنة التلـف

 .مل يرصف يف األمور التي تلفت
ّ هل تعـد األرايض التـي تعطـى للمـوظفني :٢١املسألة  وعوائـل ّ

ًالشهداء والسجناء وأمثاهلم، من قبـل الدولـة بعـوض أو جمانـا، مـن  ّ ٍ
 الفوائد واألرباح التي جيب فيها اخلمس أم ال؟

ّوتعـد مـن نعم، هي من الفوائد التي جيب فيها اخلمـس : اجلواب ُ
إعطـاء ها فيهـا، فـإذا باعهـا وربـح فيهـا جيـب ّأرباح السنة التي متلك

ًعطيت له األرض حمتاجا إليها لبنائها، ولكنـه ُأمخسها، إال إذا كان من 
ًلذا يكـون داخـال فـيام ،  قدرته املالية ألن يبنيها يف نفس السنةهال تسع

ار للـسكن، وال ّحيث قلنـا إن مـن احتـاج إىل د< ١٥>ّتقدم يف املسألة 
 هذه األرض من مؤونته ّدها إال بالطريقة التدرجيية، فتعّيتمكن من بنائ

 .ةّوال جيب فيها اخلمس حتى لو زادت قيمتها السوقي
ة كان الثمن من أرباح ّتعدد إذا باع ثمرة بستانه سنني م:٢٢املسألة 

عم يستثنى من  ن.سنة البيع، ووجب اخلمس فيام يفضل منه عن املؤونة
الربح ما جيرب به النقص الوارد عىل القيمة السوقية للبستان مـن جهـة 

 .ّكونه مسلوب املنفعة يف املدة الباقية بعد انتهاء السنة املالية
 فبـاع ثمرتـه لعـرش <عـشرة ماليـين   >إذا كان له بستان قيمته : ًمثال



 ٢١........................................................................................اخلمس  من املستثناة املؤونة 

 الباقي فكان< مليونني> ورصف منها يف املؤونة <مخسة ماليني>سنني بـ
بل < الثالثة> مل جيب اخلمس يف متام <ثة مالينيثال> السنة له عند انتهاء

الوارد عىل قيمة البستان، من ّالبد من استثناء مقدار ما جيرب به النقص 
ّجهة كونه مسلوب املنفعة تسع سنني، فإذا فرضنا أن البستان يف مثـل 

ّجيـب اخلمـس إال يف  مل <ثامنية ماليني>هذه احلالة ال يساوي بأزيد من 
 .<مليون فقط>

 إذا جاء رأس السنة املالية، وكان نـاتج بعـض الـزرع :٢٣املسألة 
ّوخيمس ، ًحاصال دون بعض، فام حصلت نتيجته يكون من ربح سنته

حتـصل نتيجتـه يكـون مـن أربـاح الـسنني ومـا مل ، عد إخراج املـؤنب
 .الالحقة





 

 

 
 





 
 
 

ّالتي مل يتعلـق هبـا  إذا كان عنده من األعيان:  قد تسأل:٢٤املسألة 
ّاخلمس أو تعلـق هبـا وقـد أداه  فنمـت وزادت، فـام هـو حكـم هـذه ّ

 الزيادة؟
إذا زادت تلك األعيان زيادة منفصلة أو ما هو بحكمها، : اجلواب
 . اخلمس يف الزيادة واللبن والصوف ونحوها، وجبركالولد والثم

ًة عرفـا، كـسمن ّصلة إذا كانت هلا ماليّوكذلك جتب يف الزيادة املت
 .<دجاج اللحم>ّاحليوان املعد لالستفادة من حلمه، مثل 

ق هبا ّاألعيان التي مل يتعلإذا كان عنده من :  وقد تسأل:٢٥املسألة 
 ٍتها السوقية بال زيادةت قيمد، فنمت وزاّأداه هبا وقد قّأو تعلاخلمس 

  فيها، فام هو حكم هذه الزيادة؟ٍةّعيني
 بـني مـا ٍ، من دون فـرقراخلمس يف زيادة السعال جيب  :اجلواب
ن بقي إذ لالنتفاع واملؤونة، وّختخار، وما اِّذ لالدّختوما ا، ّاختذ للتجارة
ًمعطال ومل  . يرصف يف املؤونةّ

حـوه، كـان الـربح نعم إذا بيعت وكانت قـد ملكـت بالـرشاء ون
 .ب فيها اخلمسجياحلاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع و
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ًلـو ملـك شـخص مـاال ال مخـس فيـه :  وقـد تـسأل:٢٦املسألة 
 وزادت قيمتـه - بيـان املـراد منـه وسـيأيت - الذي حيتـسب كاإلرث

 السوقية وارتفعت، فهل يف تلك الزيادة مخس أم ال؟
 كـام هـو احلـال يف -جيب اخلمس يف تلك الزيادة ه ال ّنإ: اجلواب

ادت  فـز<عـرشة ماليـني>ً كمن ورث من أبيه بستانا قيمتـه - األصل
 مل جيـب اخلمـس يف هـذه الزيـادة، <ًاعرشين مليون>قيمته السوقية إىل 

ّسواء كان قد أعده للتجارة والبيع وباعه، أم احتفظ به لنفسه حلاجة له 
 .إليها أم لغري ذلك

ار ّي ال بقـصد االجتـشـُرتوقد تسأل عن حكم مـال ا :٢٧ة املسأل
 لالنتفـاعواالكتساب به، بل بقصد االقتناء واالحتفاظ عىل عني املال 

ًهبا فعال أو يف املستقبل، كام إذا اشرتى دارا لالستفادة مـن منافعهـا أو  ً
ّلالنتفـاع هبـا يف املـستقبل بجعلهـا دارا أو دكًاشرتى أرضا  أو مـا ًا انـً

 شاكل ذلك، فهل جيب فيها اخلمس أم ال؟
 :ة صورّهنا عد: اجلواب
ًنه اشرتى ذلك املال بثمن مل متر عليه سنة ومل يكن خممسا،  إ:األوىل ّ ّ

ففي هذه احلالة يكون أصل املال والثمن الذي دفعه ألجل رشاء تلك 
، فيجب عليـه مخـسه يف هنايـة الـسنة، تهأو الدار من فوائد سناألرض 

 فـال جيـب فيهـا - إن كانت موجودة -ّوأما الزيادة يف القيمة السوقية 
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 .إال إذا باعه وحصل عىل الزيادةاخلمس 
ّنه اشرتاه بثمن قد تعلق به اخلمس، كام لو كان قد مر عىل  إ:الثانية ّ

ّالثمن سنة وتعلق به اخلمس، ففي هذه احلالـة جيـب عليـه أن يـؤد ي ّ
 .ال املشرتىدون امل، الرشاءوقت مخس الثمن 

ًنعم إذا باع هذا املال بزيادة، فإنه جيب دفع مخـس الزيـادة أيـضا، 
 .ّوإال فال جيب ذلك

ّنه اشرتى ذلك املال بثمن خممـس، ففـي هـذه احلالـة، ال  إ:الثالثة
ّ ال مخس الثمن ألنه خممس،جيب عليه يشء ّوال مخـس املـثمن، ألنـه ، ّ

سوقية وارتفعـت وبـاع ليس من فوائد السنة، نعم إذا زادت قيمته الـ
 .ّذلك، فإنه جيب دفع مخس الزيادة

ّأعدت للتجـارة عن حكم األموال التي :  وقد يتساءل:٢٨املسألة 
، أم واالسـترياد، سواء كان بالبيع والرشاء، أم بالتـصدير كتسابواال

اجي ونحو ذلك، هل جيب اخلمـس فيهـا أم تنإ صناعي معملبإنشاء 
 ال؟

ّا أيضا عدهن: اجلواب  :ة صورً
ّأن تكون جتارته باألموال التي مل متر عليها سـنة عنـده، يف : األوىل

مثل هذه احلالة جيب عليه ختميس ما عنده من األمـوال بالقيمـة التـي 
 -يف آخر السنة، إال إذا كان قد باعها، وربح فيها، فإنه جيـب اشرتاها 
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ًة أيـضا ألهنـا  دفـع مخـس الزيـاد-باإلضافة إىل دفع مخس أصل املال
 .ةيأرباح وفوائد هذه السنة املال

ّ أن تكون جتارته باألموال التـي مـرت عليهـا سـنة كاملـة :الثانية
ًما عصيانا أو متاهال  إ-ولكنه مل خيرج مخسها ،  اخلمسّعنده، فتعلق هبا ً

 يف مثل هذه احلالة جيب عليه دفع مخس مجيع ما -أو لعدم إمكان ذلك 
ًورا، وأمـا األربـاح والفوائـد احلاصـلة يف رأس عنده من رأس املال ف

ًبسبب زيادة القيمة السوقية، فيجب دفع مخسها أيضا، إذا بيعت ، املال
 .وكانت من أرباح تلك السنة

ّ أن تكون جتارته باألموال املخمسة عنـده، ويف مثـل ذلـك :الثالثة
إذا حصلت بالفعـل، ال مـا إذا كانـت ، َّالبد من ختميس األرباح فقط

 .ة من خالل ارتفاع القيمة السوقية بال بيع هلاّالقوب
 ما حكم من كانت أموال جتارتـه خمتلطـة : وقد تسأل:٢٩املـسألة 

ّمن أموال خممسة وغري خممسة  ؟ّ
 :يمكن اإلجابة عن ذلك من خالل التفصيل اآليت

ّيتمكن املكلف س، ّس عـن غـري املخمـّملال املخمـ من متييز اً تارةّ
ًيعلم تفصيال ذلك، فيجب عليـه  منهام عليه، وإن مل ٍّري حكم كلفيج
ّمس القدر املتيقأن خي  .ن منهاّ

 فللوقوف عىل النسبة املوجـودة بينهام، ال يستطيع التمييز وأخرى
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 :يمكن فرض حالتنيّاملخمس للامل 
ّ أن يكون املال املشكوك مرددا بني مال مل يتعلق به اخلمس :األوىل ً ّ

ّ وبـني مـال تعلـق بـه -ع واملحتـسب ّ كـاإلرث املتوقـ-من البدايـة 
 بـاملؤمن يف مثـل هـذه واألجـدر لكن األوىل .اخلمس، فال يشء عليه

 .ن يتصالح مع مرجع تقليده بنحو من اإلنحاءأاحلالة 
ّ أن يكون املال املشكوك مرددا بني مال تعلق بـه اخلمـس:الثانية ً ّ ،

ّ يف التجارة، وبني ما تعلـق املالن جيعله رأس أولكنه أخرج مخسه قبل 
َّبه اخلمس، ولكنه مل خيرجـه، ففـي مثـل هـذه احلالـة البـد مـن دفـع 

 .اخلمس، وال تصل النوبة إىل املصاحلة
 املـوايش واألغنـام واألبقـار واملـاعز الذين يملكـون :٣٠املسألة 
جيب عليهم إخـراج مخـس الفوائـد التـي يـستفيدوهنا ... واجلاموس

 كاحلليب واألجبـان واأللبـان -صلة أو منفصلة ّ سواء كانت متمنها،
 يف آخر السنة، بعـد اسـتثناء مـا يـرصف -والصوف واجللود وأمثاهلا 

 السنة وبقي أثناءمنها طيلة السنة يف مؤونتهم، وإذا بيع يشء من ذلك 
ا إذا كان أصل األمـوال ّام، ًخراج مخسه أيضاإمقدار من ثمنه، وجب 

ً أو كانت إرثا حمتسبا، فال جيـب ًاسّا هذه احليوانات خممشرتوا هبالتي ا ً
   .ًشرتيت هبا أيضا ختميسها أو ختميس أثامهنا التي احينئذ

ت قيمتهـا ، فزاداهبّب واالجتار ّ للتكسًعيناشرتى  إذا ا:٣١املسألة 
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ّ أو طلبا للزيادة أو أليًثناء السنة، ومل يبعها غفلةيف أ َّ ثـم  آخـر،ٍ سببً
يت شـُرتالسنة إىل رأس ماهلـا الـذي ارجعت قيمتها السوقية يف رأس 

 .الفائتةبه، فليس عليه مخس تلك الزيادة 
إذا بقيت الزيادة يف القيمة إىل آخر الـسنة، :  وقد تسأل:٣٢املسألة 

 مـن ٍف البيع وقـبض قيمتهـا، فلـم يفعـل لـسببّوكان بإمكان املكل
ًع القيمـة الحقـا، أو كـان قاصـدا ع ارتفـاّكان يتوقكام لو -األسباب  ً

ّك تبـدل نظـره وجعلهـا للتجـارة قتنائها وحفظها لنفـسه وبعـد ذلـا
صت قيمتها بعد رأس السنة، فهل يـضمن مخـس َّ ثم نق-كتساب واال

 هذا النقص أم ال؟
ًف ال يكون ضامنا خلمس هـذا الـنقص الـوارد َّ املكلّإن: اجلواب

لامل، لكن برشط أن يكون ذلـك اإلبقـاء ضـمن عىل القيمة السوقية ل
ًالرشوط املتعارفة عقالئيا وسوقيا، فمثال ً رض لـو باعهـا أ إذا كان له :ً

) عـرشة ماليـني(عند رأس السنة اخلمسية لكانت أرباحها وفوائدها 
ال < مخـسة ماليـني> األرباح بعـد ذلـك وبلغـت نقصتَّفلم يبعها ثم 

مخـسة (ب عليه هو دفع مخس وإنام الذي جي، يضمن مخس هذا النقص
 .فقط) ماليني

ّ يقال أن املالك ال يضمن مخس النقص احلاصل حتى إنبل يمكن 
ّلو فرط يف عدم بيع العني حني ارتفاع سعرها وقيمتها يف رأس السنة، 
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 . ضامن هذا النقص يف هذه احلالة:ً كان األحوط لزوماوإن
 رّ كالسك-رصوفة يف مؤونة السنة  إذا كانت األعيان امل:٣٣املسألة 

فـزادت ، ّ قد اشرتاها مـن أمـوال خممـسة-والطحني واألرز وغريها 
،  السنة، ال جيب عليـه ختمـيس الزائـدأثناءقيمتها حني االستهالك يف 

ّ بأموال قد تعلـق هبـا سنتهوكذا إذا اشرتى تلك األعيان ألجل مؤونة 
 وقبـل اسـتعامهلا اخلمس، فـزادت قيمـة هـذه األعيـان بعـد رشائهـا

املـوال  ورصفها أو استخدامها، فالواجب حينئذ إخـراج مخـس تلـك
 .التي اشرتى هبا تلك األعيان، دون الزيادة

 كاحلنطة والدهن ونحو -ّ ما يدخره اإلنسان من املؤن :٣٤املسألة 
 إذا بقى منه يشء إىل السنة الثانية، وزادت قيمته، وكـان أصـله -ذلك
 مل جيـرب الـنقص مـن هولو نقصت قيمتـ، ًا، مل جيب مخس الزيادةسّخمم

 .الربح





 

 

 
 





 
 
 

 ومـا ،ّنا عـىل أحكـام الفوائـد واألربـاح بـشكل عـامفبعد أن وق
ّنحـاول هنـا التعـرض حلكـم ، يستثنى منها يف اخلمس وما ال يستثنى

اصل، فيجوز اعتبار جزء من نه هل جترب بالربح احلخلسارة من جهة أا
ٍاألرباح مقابال للخسارة، أم ال جيوز ذلك، فيجب حينئذ ختميس مجيع  ً

 جمـال األرباح احلاصلة التـي حـال عليهـا احلـول، ألهنـا فائـدة، وال
 النجبار اخلسارة من الربح؟

ّخممـسة، واجتـر<  ماليـنيعشرة>ً شخصا عنده ّ لو فرضنا أن:ًمثال ّ 
يف <  ماليـنيثالثة >يف معاملة، وربح < مالينيالثةث >َّهبا، ثم خرس منها

مقدار الربح واخلسارة، فهـل جيـوز  تساوي ّاملحصلةأخرى، وكانت 
ف اعتبار الربح بدل اخلسارة، فال جيب عليـه اخلمـس، ألنـه مل ّللمكل

 وعليـه أن ،أم ال جيوز له ذلك، ًيربح عىل رأس ماله شيئا يف آخر السنة
 ؟ه يعترب ذلك فائدةّخيمس الربح احلاصل، ألن

 :نحاول اإلجابة عىل ذلك من خالل املسائل التالية
ّر برأس املال الذي عنده عـدة مـرات يف الـسنة ّ إذا اجت:٣٥املسألة 

الواحدة، فخرس يف بعض هذه املعامالت، وربـح يف بعـضها اآلخـر، 
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سـوى يف آخر الـسنة فإذا تساوت اخلسارة مع الربح، بحيث مل يبق له 
 .ال مخس عليهفل السنة، ّ يف أوّاالجتار بتدأ به رأس ماله الذي ا

 إذا كان الربح الذي حصل عليه يف بعض التجارات الرابحة ،نعم
َّاخلارسة ويزيـد عليهـا، البـد أن ات ّيغطي اخلسارة الواقعة يف التجار

 . يدفع مخس هذه الزيادة
لسنة للخـرسان احلاصـل فيهـا،  ال فرق يف جرب ربح ا:٣٦املسألة 

بني أن يكون ذلك يف معاملة واحـدة، كـام لـو اشـرتى بـضاعة فبـاع 
بخـسارة، أو يف أفـراد نـوع واحـد مـن بعضها بربح وبعضها اآلخـر 

حـدامها وخــرس يف ّاجتـر هبـا جتــارتني فـربح يف إاملعـامالت، كـام لــو 
 .األخرى

ب كالتجـارة والزراعـة، ّكـس إذا كان له نوعان من الت:٣٧املسألة 
يمكنــه جــرب اخلــسارة بــالربح ، فــربح يف أحــدمها وخــرس يف اآلخــر

 .<٣٥>مة يف املسألة ّبالصورة املتقد
 احلاصـل فيـه أو يف أصـل للتلـف الظاهر جرب الربح :٣٨املسألة 
 .كام لو ربح يف جتارته ورسق بعض بضاعته أو نقوده، رأس املال

ممـا لـيس مـن مـال ، إذا تلف بعض أمواله: قد تسأل :٣٩املسألة 
ب والتجارة، وال من مؤونته، فهل ينجـرب بـالربح احلاصـل يف ّالتكس

 نفس السنة أم ال؟
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 الظاهر جرب الربح للخسارة اخلارجة عن املكسب، ،نعم: اجلواب
 وإن، كام لو ربح يف جتارته، واحرتق بعض أثاث بيتـه أو هـدمت داره

 ما تلـف مـن أربـاح تلـك ال يستثنيألجدر واألوىل باملؤمن أن ان اك
 .السنة

هل هناك فرق بـني أن يكـون الـربح قبـل :  قد تسأل:٤٠املسألة 
 أم ال؟، اخلسارة أو بعد اخلسارة أو معها

 .ًال فرق يف ذلك مطلقا: اجلواب
ة ّخلسارة يف سـنة ماليـم كان الربح واّما تقد:  قد تسأل:٤١املسألة 

ني، بمعنى أن يكون الربح يف سنة تخمتلفواحدة، فهل إذا كانا يف سنتني 
نجبار أم م باالّمالية، واخلسارة يف سنة أخرى، جيري نفس احلكم املتقد

 ال؟
عـرشة >ً شخـصا كـان يملـك ّلـو أن: ًوتوضيحا للـسؤال نقـول

يف هـذه < يـنيثالثـة مال>وخـرس ، هـ١٤٢٥ هبا يف السنة ّاجتر <ماليني
< ثالثـة ماليـني>  هــ ١٤٢٦َّالسنة، ثم ربح يف السنة الالحقة هلـا أي 

أي رجع رأس ماله يف آخر السنة الثانية املالية  في السنة    بقدر ما خرسه
إىل ما بدأ به التجارة يف السنة األوىل، فهل جترب اخلسارة بالربح يف هذه 

نة الثانية، كام لو كـان الصورة، فال جيب عليه دفع مخس ما ربح يف الس
األمر يف سنة واحدة، أم ال، فيجب عليه دفع مخس الربح احلاصـل يف 
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 ؟السنة الثانية
م فـيام لـو كـان الـربح ّ تقـدّ احلكـم هنـا خيتلـف عـامّإن: اجلواب

ًواخلسارة يف سنة واحدة، فال جترب اخلسارة مطلقا، سـواء كـان الـربح 
ف نـوع واحـد مـن ّكان للمكلـَّثم اخلسارة أم بالعكس، وسواء ًال ّأو

ف جيـب عليـه أن يـدفع ّ املكلـّأنب عىل ذلك ّويرتت. التجارة أو أكثر
 .ما ربحهمخس 

ذكرتم يف املسألة السابقة، عدم جرب اخلسارة  :قد يقال :٤٢املسألة 
ة واحـدة، فهـل خيتلـف مـال اخلـسارة ّبالربح إذا مل يكونا يف سنة مالي

أو بـسبب يف مؤونة حتصيل الـربح،  بسبب رصفها احلاصلة بني كوهنا
 آخر أم ال؟
َّنعم هناك فرق بني أن تكون اخلسارة بالـسبب األول أم : اجلواب ٌ

ّال؛ فإن ما تقدم يف املسألة السابقة إنـام يـتم فـيام لـو مل تكـن اخلـسارة  ّ َّ ّ
لو كان األمـر يف معـاملتني كام بسبب رصفها يف مؤونة حتصيل الربح، 

 وأما لو كانت اخلسارة بـسبب رصفهـا .امها عن األخرىحدختتلف إ
 .جترب بالربحَّيف مؤونة حتصيل الربح، فإن اخلسارة 

لــو أراد شــخص تأســيس مــصنع، أو أراد إنــشاء مزرعــة  :ًمــثال
ّاملخمسة يف سبيل إخـراج اإلجـازة واإلذن صناعية، وبذل من أمواله 

ففـي هـذه ، زمـةالالة اإلمكانات ئألموال لتهي وأنفق ا،لتأسيس ذلك
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ّاحلالة جترب اخلسارة حتى لو ظهر الربح بعد عد ة سـنوات، لكـن هـذا ّ
برشط أن يكون املرشوع التجاري أو الصناعي أو الزراعي الذي بدأه 

ة أكثر من سنة أو سـنتني لينـتج ّ التأخري مدبطبعه ف، كان يقتيضّاملكل
ري مـن كـام هـو احلـال يف كثـاملرشوع ويصل إىل حالة الربح والفائدة 

 .ً خصوصا الكبرية منها،املشاريع يف زماننا هذا
ّبدأه يقيض بطبعه تأخر الـربح فيـه، وأما إذا مل يكن املرشوع الذي 

فال جترب اخلسارة بالربح ، ة دون السنةّ تظهر آثاره يف مد-ً مثال -وإنام 
م يف املـسألة ّد الـسنة املاليـة، ويكـون حكمهـا حكـم مـا تقـدّمع تعد
 .السابقة
ّإذا بقي املال املخمس أو الـذي ال مخـس : قد يتساءل :٤٣ألة املس

فهل الرتفاع قيمته السوقية ، ة الثانيةّفيه بعينه أو بقي بعضه للسنة املالي
 ثر يف الربح واخلسارة املرتبطة بالسنة الثانية أم ال؟أوهبوطها 

وىل يف قيمة ما بقي مـن الـسنة األ وهبوط الرتفاعال أثر : اجلواب
س ّمل السنة الثانية من املال املخّ إذا كان عنده يف أو:ًمثال. السنة الثانية

نصفها عني أو بـضاعة  < مالينيعرشة>أو الذي ال مخس فيه ما يعادل 
 رّواجتـّونصفها نقـد، فبقـي النـصف األول بحالـه يف الـسنة الثانيـة، 

التـي  < ماليـنيمخـسة>بالنصف الثاين، فإن ربح النصف الثاين وهـي 
ّكانت نقدا، وجب اخلمس يف ربحه، حتى لو هبطـت قيمـة النـصف  ً
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 الثاين فال مخـس فالنصن مل يربح ّول، وال جترب خسارته بالربح، وإاأل
ّحتى لو زادت قيمة النصف األول ّ. 

إذا علـم بوجـود خـسارة يف جتارتـه يف بعـض تلـك  :٤٤املسألة 
ً علم مقدار اخلسارة تفصيال ضـمن فإنّالسنوات التي مل خيمس فيها، 

ّ يتيقن منه دون ً علم مقدارها إمجاال دفع مخس املقدار الذيوإنمخسه، 
 . مل يعلم بمقدار اخلسارة أو التلف فال يشء عليهالزائد عليه، وإن



 

 

 
 
 





 
 

 
ّوط العامة التي البد من توفرها حتى جيـب إخـراج  الرشّمن أهم َّّ ّ
 :ل ويزيد عن املؤونة، ما ييلضمخس ما يف

ّ أن يكون اليشء مملوكا للمكل:ّالرشط األول ًف ملكا رشعيا، أمـا ً ً
ًلو كان مباحا له من دون أن يكون مملوكا له فال مخس فيـه، مـثال ً  لـو :ً

ّلسنة حتـى حـال عليـه ارته طوال اّأباح شخص لصديقه االنتفاع بسي
 . لهُأبيحاحلول، مل جيب اخلمس عىل من 

نعم جيب اخلمس عىل املبيح إذا كان قد اشرتى السيارة من أربـاح 
لـو كانـت فّسنته، برشط أن ال يصدق عليها أهنا مؤونة للمبيح، وإال 

 فـال -ارته الشخـصية ّ كام لو كانت سـي-ّتعد من ضمن مؤونة املبيح 
 .ًامخس عىل املبيح أيض

إخـراج ّ ال يتعلق به وجوب ّمما أن ال يكون اململوك :الرشط الثاين
ٌاخلمس، سواء دل عـىل ذلـك دليـل اإلرث   كـام هـو احلـال يف-ّ خـاصّ

 لعـدم ؛ جيـب فيـه اخلمـسّعام كام سيأيت، أو كان خروجه -املحتسب
 .ً كام سيأيت توضيحه الحقا،صدق عنوان الفائدة عليه
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ّما هـو حكـم مـا يملـك باهلبـة واهلديـ: قد يتساءل :٤٥املسألة  ة ُ
 واجلائزة وأمثاهلا؟

 اهلدايا واهلبات واجلوائز التي حيصل عليهـا اإلنـسان إن: اجلواب
 .عىل قسمني
 اهلدايا واجلوائز واهلبات االعتيادية املتعارفة التـداول بـني :ّاألول

ر الـسنة االجتامعية، فهذه جيب فيها اخلمـس يف آخـالناس يف حياهتم 
ّة إن مل ترصف يف مؤونة الشخص أو مل تكن من املوارد التـي تعـد ّاملالي ُ

ارة مـن خـالل اهلبـة أو ّمن مؤونته الشخصية، كام لو حصل عىل سـي
ّاجلائزة، وكان حال متلكه هلا حيتاج إىل سي  .ارةّ

 من اهلبات واجلوائز واهلدايا ملحق القسم هذا ّإن: بكلمة واحدةو
 ؛نـةوّ وختمس يف آخر السنة املالية لو زادت عـن املؤ،بأرباح املكاسب

 عـن ×سـألت أباحلـسن >: ة قـالعقـة سـامّم من موثّوذلك ملا تقد
 .<ّ    ما أفاد ا اس من قليل أو كث >: × فقالاخلمس، 

 غـري االعتياديـة وغـري املتعارفـة  اهلدايا واجلوائز واهلبات:الثاين  
التـي < اليانـصيب>اق املعروفـة بــ  يف األورًجتامعيا، كام هـو احلـالا

ّسات بأسـعار حمـددة، ّرها بعض البنـوك أو الـرشكات أو املؤسـّتصد
يف الـسحب  - ّ وتعـني للفـائزين،وتشرتىوتعرض يف األسواق وتباع 

فلـو قلنـا بجـواز . ًياّ جوائز كبرية ماد-  وهكذاّاألول والثاين والثالث



 ٤٥...........................................................................واخلمس   اخللع،  وعوض    واملهر، اهلبة

 فهذه جيـب -ملعامالت  كام سيأيت بحثه يف ا-رشاء مثل هذه األوراق 
ّفيها اخلمس مبارشة وفورا بمجر د أن حيصل عليها الفائز، وال جتـري ً

عليها أحكام املؤونة وما يفضل عنها، وإنام هي داخلة يف الغنيمة، كـام 
 يف صحيحة عيل بن مهزيار يف ذيـل قولـه ×أشار إليه اإلمام اجلواد 

ْواعلمـوا   مـا غنمـتم مـن  {: تعاىل َ ْ ُِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ َ ْ ِء فـأن    ـسه و ِلرسـول وِ ي َ َ َِ ُ ُ   َ ُ ُ ِ ِ  
َ َ ٍ

َالقر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل إن كنتم آمنتم با  وما أنز ـا    َ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َِ  ِ ْ ُْ ُ  ْ ُْ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ ََ ْ ُ

ٍ بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       ء ْ َ  ُ َ َ َ َُ ْ ْ َ َِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْْ َ ْ ُ ْ َ ٌ قـديرِ ِ : األنفـال( }َ
 ف  الغنيمة - ير ك اهللا -والغنائم والفوائد >: <×>حيث قال ؛  )٤١

 الـ   ـايغنمها ا ـرء والفائـدة يفيـدها، وا ـائزة مـن اإل ـسان  إل ـسان 
  .)١(<...خطر

ة ّ فاملقصود باجلائزة هنا، ليست هـي اهلبـة واجلـائزة واهلديـوعليه
 تعتـرب ي هلا خطر، والتـياجلائزة الت: راداالعتيادية واملتعارفة، وإنام امل

ّفوزا بال مشق  .ة وتعبً
ّال جيـب اخلمـس يف مهـر املـرأة، حتـى لـو زاد عـن  :٤٦املسألة 

ًمؤونتها، لكن برشط أن يكون مقداره متعارفا متناسـبا مـع الظـروف  ً
ّاالجتامعية التي تعيشها، وأما إذا كان مهرا غري متعارف ويعد اسـتث ًناء ً

                                                        
 .١٢٥٨٣:  ، احلديث٥٠٢ ص ٩ج : الوسائل)  ١(
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بني مهور النـساء، فـال يبعـد وجـوب اخلمـس يف الزائـد عـن املهـر 
 .املتعارف

 لكـي ةما هو حكم عوض اخللع الذي تبذلـه الزوجـ :٤٧املسألة 
 ؟قها زوجها، هل جيب فيه اخلمس أم الّيطل

 . زاد عن املؤونةإن وجوب اخلمس فيه :ًاألحوط لزوما: اجلواب
 سـواء -ف من خالل الزكاة أو اخلمس َّما يصل املكل :٤٨املسألة 

 جيب فيـه اخلمـس إذا زاد عـن -كان من سهم اإلمام أو سهم السادة 
ّمؤونته، لكن برشط أن يكون قد ملـك ذلـك  -ًانـاّ أو جمٍ بمعاوضـة-ُ

 . زاد عن املؤونةوإن كان بنحو اإلباحة فال جيب فيه اخلمس فإنوإال 
ارات ّف من خـالل الـصدقات والكفـَّما يملكه املكل :٤٩املسألة 

ّورد املظامل ونامء الوقف العام ، واملال املـوىص بـه ونحـوه، ّ أو اخلاصّ
 .ن مؤونتهعجيب فيه اخلمس إذا زاد 

 
قـة باملـال املـوروث، ّنحاول هنا أن نعرض مسائل اخلمـس املتعل

 :كالتايلرة يف ذلك هي َّوالفروض املتصو
ُ يكون إرثا حمتسبا، وأخرى غري حمتسبًتارة • ً ً. 
ّ قـد مخـس ّاملـورث نعلم أن ًوعىل كال الفرضني السابقني، تارة •
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 ّ هل مخسه أم ال؟علمّ مل خيمسه، وثالثة ال نأنهماله، وأخرى نعلم 
ّنه كان ممـن خيمـس مالـه ألم  نعًوعىل تقدير عدم ختميسه، تارة •

أنه مل خيرجه لسبب من هذا املال، إال ًا عىل إخراج مخس وكان باني
لم أنه مل يكـن نعًن مل يكن قادرا عىل الدفع، وأخرى األسباب، كأ

ًلعدم اعتقاده باخلمس، أو عصيانا وعنادا، وثالثة ّممن خيمس، إما  ً
 .ّاملورثال يعلم حال 

 ّتـارة يكـون احلـق،  للخمـسّاملورثوعىل تقدير عدم إخراج  •
كـام ، ّاملورثّ إىل ذمة ّنتقل احلقوأخرى ا، ًقا بالعني اخلارجيةّمتعل

ّلو تعلق احلق  قبـل أداء ّاملـورثنة، وقد أتلفها ّ بعني أو أموال معيّ
  .اخلمس

شـاء  ًة، تأيت تباعا إنّ خاصٌوجلميع هذه الفروض والصور أحكام
 .اهللا تعاىل

لكن قبـل بياهنـا ال بـأس باإلشـارة إىل املـراد مـن اإلرث الـذي 
 .لذي ال حيتسبحيتسب، واإلرث ا

ًهو  ما يتوقعه اإلنـسان عقالئيـا، ولـو مـن : اإلرث الذي حيتسب ّ
، ّوأمه اإلنسان من أبيه ثه ما يرأمثلتهجهة النسب وطبقة اإلرث، ومن 

 .عدم وجود وارث غريه إىل التفاته من ابن عمه مع أو
ّ هـو الـذي مل يكـن باحلـسبان والتوقـع :اإلرث الذي ال حيتـسب
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، ّاملـورثًف عىل أن يكـون الـوارث جـاهال بوجـود ّوال يتوق، ًأصال
ً يشرتط أن ال يكون يف بلده، بل يشمل حتـى مـن كـان عاملـا الوكذا  ّ

، أو كان يف بلده، ألن املعيار يف هذا النحو من اإلرث، ّاملورثبوجود 
وارث  يف حـسبان الـّاملـورثام هو بعدم كون وصول املـرياث مـن ّإن

ًوتوقعه يوما من األيام،   يمـوت ّاملورث أن هذا ًمل يكن حيتمل عادة إذّ
 وهـو ،مـة عليـهّقبله ويموت معه مجيع من كان يف مرتبة وطبقـة متقد

ّيبقى حيا ويصل مرياثه إليه، ففي مثل ذلك إذا مات هو مـع كـل مـن  ً ّ
معه من ورثته بـسبب حادثـة أرضـية كالزلزلـة ونحوهـا أو سـاموية 

ًا، ووصـل مرياثـه ّ، من دون أن يكون وقوعها مرجـومصادفةوقعت 
 .رث الذي ال حيتسب فهو من اإلإليه،

وان أحدمها أصغر وله أوالد كثريون بحيث ال َخأ لو فرض :ًمثال
ًوالسيام إذا كان شـيخا ،  األكربلريثه موته مع مجيع أوالده ًتمل عادةُحي ّ

ُعمر ً كهال عمره مخسون، فصادف أن وقعـت واألصغر ثامنون سنة، هُ
أوالده بعـده،   األصغر مع مجيـعفأهلكتحرب، زلزلة أو صاعقة أو 

 .نه سيكون هو الوارثأوبقي األكرب، فمن الواضح 
 حيتسب،  العربة والضابط يف اإلرث الذي الّنإ :ويف كلمة واحدة

ًعا عادةّ ومتوقًهو عدم كون اإلرث حمتمال  . بحسب الظروف املتعارفةً
 بعـد أن حـال عليـه احلـول ثّاملورّاملال الذي مخسه  :٥٠املـسألة 
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ّعنده، أو كان من األموال التي كانت تعـد مؤونـة للمـورث كبيـت ، ّ
ارته التي كان يستعملها، ال جيب اخلمس فيها عىل الوارث ّسكناه وسي

ّالذي كان حيتسب، حتى لو حال عليها احلول عنـده، وكانـت زائـدة 
ّعن مؤونته، بل حتى لو زادت قيمتها السوقية عام  عليـه حـني  كانـتّ

 .<٢٦>تقدم يف املسألة كام ، ورثها
 ، هبا، تقابل بعوضّنعم إذا حصل عند الوارث نامء أو منفعة معتد

 .<٢٤>م يف املسألة ّكام تقد، نامء والعوضاخلمس يف الوجب 
تـسب، وعلـم حمالتـي حـصلت مـن إرث األمـوال  :٥١املـسألة 

ّوارث أن املورث مل خيمسها بعد اشال ته به، كام لو حـال عليهـا ّتغال ذمّ
ًاحلول عنده، وكان املورث بانيا عىل إخـراج مخـسها، وكانـت العـني  ّ

 .باقية، وجب إخراج مخسها قبل تقسيم الرتكة
ٍورثة أنفسهم، فيجب عىل كل واحـدّوهذا الوجوب متوجه إىل ال ّ 
 .ته بعد تقسيم الرتكةّمنهم إخراج اخلمس من حص

ًإلنسان بستانا أو بيتا ونحومها، ومل يكـن  أن يشرتى ا:ومثال ذلك ً
 .َّحلول، ثم تنتقل إىل الورثةَّمن مؤونته، ثم حيول عليها ا

ّ إذا كـان املـورث قـد انتقـل اخلمـس إىل :قد يتساءل :٥٢املسألة 
َّارة ومل تكن من مؤونته، ثـم ّته، لتلف العني عنده، كام لو اشرتى سيّذم

ّ فهل يعترب ذلك دينا يف ذمة امليت، جيب ،َّم أهداهاحال عليها احلول، ث ً
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 ؟إخراجه قبل تقسيم الرتكة أم ال
 :دةّر فروض متعدّهنا يمكن تصو: اجلواب

ته مـن خـالل مراجعتـه ملرجـع ّ ما إذا انتقل اخلمس إىل ذم:لّاألو
ّينا يف ذمَ دّفصار احلق، تقليده، وأخذ اإلذن يف ذلك  مـرشوع، ٍته بنحوً

 مـا َّألنين قبل تقسيم الرتكة، َّال يف وجوب أداء ذلك الدفهنا ال إشك
ين، َّاألموال إىل الورثة، إنام هو بمقدار ما يزيد عىل قدر الـدينتقل من 

 .ينَّاإلرث عن الد ر مرتبةّلتأخ
ً ما إذا كان املورث بانيا:الثاين إال  عىل أداء ما يف ذمته من اخلمس، ّ

ًصيانا، بل لـسبب آخـر، كـأن مل يكـن  وعًق لذلك، ال إمهاالَّ مل يوفهأن
ًقادرا من الناحية املالية عىل الدفع فورا ً. 

 .ًهنا أيضا جيب إخراج اخلمس من أصل الرتكة قبل التقسيم
ً ما إذا علم الوارث أن مورثه كان بانيا عـىل عـدم إخـراج :الثالث ّ

ّ املورث مل يكن ممن يعتقد وجوب اخلمس يف ّأنكام لو فرض ، اخلمس
ًملخالف مـثال، أو يعتقـد بـه، لكنـه ال ، كااملكاسب والتجاراتأرباح 

 .ًخيرجه عصيانا
سـواء ، يف مثل هذه احلالة، ال جيب إخراج اخلمس من هذه الرتكة

ّكانت العني باقية أو تلفت وانتقل اخلمس إىل ذمة املـورث، وال يعـد  ّ ّ
 .َّمن الديون التي البد من إخراجها قبل تقسيم الرتكة
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، إذا ّة امليت من هذا احلـقّبالورثة ختليص ذمواألوىل  رنعم األجد
ٍكان املورث ممن يعتقد ذلك، لكن كان مهمال وغري معتن ً  .هئ بأداّ

ّ املـورث مل خيمـّما حكم مـن علـم أن :٥٣املسألة   س املـال بعـد ّ
ّال املورث، هل كان ممن خيمس أمواله ح ال يعلم هإال أنته، ّاشتغال ذم ّ

 ًمواظبا عىل ذلك، أو كان ممن ال يعتني أو ال يعتقد بذلك؟وكان 
 اخلمس من الرتكة قبل تقسيمها إخراج :ً لزومااألحوط: اجلواب
 .عىل الورثة
ما هو حكم األموال التي اكتسبت مـن اإلرث الـذي  :٥٤املسألة 

ّنه هل وجب اخلمس فيها عىل املـورث أحيتسب لكن ال يعلم الوارث 
 ال؟أم 

 : هنا فرضان:اجلواب
ق هبا اخلمـس ّ الوارث أن هذه األموال هل تعلّما لو شك: األول
 أم ال؟

ّكام لو ورث اإلنسان ماال من أبيه، وشك ت هل ورثـه مـن ّ أن امليً
 خـالل التجـارة مـنفال جيب فيه اخلمس، أو حصل عليـه ، ًأبيه أيضا
 ؟والكسب

 .الوارثهنا ال إشكال يف عدم وجوب إخراج اخلمس عىل 
ّما لو تبني للـوارث أن هـذه األمـوال كانـت مـن الفوائـد : الثاين
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ّواألرباح التي حصل عليهـا مورثـه، لكـن شـك ُ  هـل اسـتخدمها يف ّ
 املؤونة، فال جيب اخلمس فيها، أم كانت زائدة عليها؟

يف هذا الفرض جيب إخراج مخس هذه األموال، لكـن بـرشط أن 
 .ًواله ومواظبا عىل ذلكّيكون املورث ممن كان يدفع مخس أم

دة مـع ّما ذكرناه يف املسائل السابقة مـن صـور متعـد :٥٥املسألة 
ّ بفرض موت املورث بعد حلول احلول عـىل أموالـه، ّأحكامها خيتص

وأما إذا مات يف أثناء السنة، فاملستثنى من إخراج اخلمس هي األموال 
، وأما األعيان واألمـوال غـري املرصوفة يف املؤونة إىل حني املوت فقط

، ّمـا دامـت غـري خممـسةًيف املؤونة، فيجب ختميسها فـورا، املرصوفة 
ً فيام لو كان املورث بانيا عىل إخراج اخلمس-م ّ كام تقد-ًولكن أيضا  ّ. 
 ؟ما هو حكم اإلرث الذي ال حيتسب :٥٦املسألة 
 ملحـق يف ّأنـهي ًجيب فيه اخلمس فورا عـىل الـوارث، أ: اجلواب

ًاحلكم بغنائم دار احلرب يف ختمسيه مجيعا، من دون استثناء املؤونة منه 
بعد أن حيول احلول عليه، كام ذكرنا ذلك يف اجلوائز واهلـدايا الكبـرية 

 .<٤٥>غري االعتيادية يف املسألة 
َّ أو ابـن، فـإن ٍنعم يستثنى منه، ما إذا كان قد وصل إليـه مـن أب

 مل يكن وإنالذي حيتسب، وجيري عليه أحكامه، حكمه حكم اإلرث 
 .ًحمتسبا



 

 

 
 





 
 
 

 
ّ كل ما ملكه اإلنسان وأراد بيعه لتحـصيل :املراد من مال التجارة

ّ ويمكن أن نمثـل لـذلك .الربح، ألجل توسعة رزقه ال ألجل املؤونة
 .منها، بعدة أمثلة

يعها بأكثر من املبلـغ  يب أن سلعة من أجلّلو اشرتى شخص أي •
ّالذي اشرتاه هبا، فهذا يعد مـن أمـوال التجـارة، فتنطبـق عليهـا 

 .ذكرها يف هذا الفصلناألحكام التي س
 .ًقاصدا بيعها بعد ارتفاعها، ًأسهام من رشكة ٌلو اشرتى شخص •
ّعـد للتجـارة والتكـسبُأّهل كل مال : قد يتساءل :٥٧املسألة   ّ، 

 ونة املستثناة من اخلمس؟يكون من املؤ
 :هنا حالتان: اجلواب
 آخـر غـري ٌ أن يكون عند الشخص مع مال التجـارة، مـال:األوىل

 .ّالذي أعده للتجارة
 .ّ أن ال يوجد عنده إال مال التجارة فقط:الثانية
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 :دةّهنا يمكن فرض صور متعدف: أما احلالة األوىل •
مـن خاللـه  أن يكون عند الشخص مال يستطيع :الصورة األوىل

ه حيتاج ّنأّأن يغطي مجيع ما حيتاج إليه يف مؤونته السنوية، كام لو فرضنا 
ه حتصيلها من خالل الوظيفة ًمثال، وكان بإمكان< عرشة ماليني>لذلك 

 .التي يعمل فيها
ّفهنا ال يستثنى املال املعد للتجارة عن اخلمس، ألنـه ال يعـد  مـن ّ

ّ مما تعلق به اخلمس ومل خيمسه  بل جيب عليه ختمسيه إذا كان،املؤونة ّ- 
 .-كام سيأيت توضيحه 
ّ آخر إذا ضـمه إىل مـا ٌ أن يكون عند الشخص مال:الصورة الثانية

للتجـارة، يكـون ّيستفيده من األرباح احلاصلة من املال الـذي أعـده 
كام لـو فـرض أن الـشخص كـان ًاملجموع كافيا لتغطية مؤونة السنة، 

ّأعـدها < عـرشة ماليـني>وكانـت عنـده < نمليواثني عرش >حيتاج إىل 
ً يتقاىض منها راتبا ًشهريا، وله وظيفة<  ألف٥٠٠>يربح منها ، للتجارة

 .< ألف٥٠٠>ًشهريا قدره 
ّ الربح احلاصل من املال املعد للتجارة واملال اآلخر ّوهذا معناه أن

تجاوز مقدار املؤونـة الـسنوية، يالذي يتقاضاه من خالل وظيفته، ال 
 .ًأصال جيب عليه ختميس مال التجارة هنا ال
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ّ وهي ما لو كان املال اآلخر بضمه مع مال التجارة :الصورة الثالثة
ًيكون املجموع كافيا لتغطية مؤونة السنة وزيادة عليها، كام لـو فـرض 

 هوعنده مال مقـدار   < عرشة ماليني>أن الشخص حيتاج ملؤونته السنوية 
ّ فأعد اجلميع <عرشة ماليني>دي إليه مال وقدره ُ ّ أهثم< عرشة ماليني>

ّللتجارة، فهنا ال جيب عليه أن خيمـس  عـرشة >مـال التجـارة إال مـن ّ
فقط، أي أن ما جيب عليه دفع مخسه هو ما يزيد عـن مؤونتـه < ماليني

 .يف مال التجارة ال أكثر
 وهي ما لو فرض أن الشخص ال يوجد عنـده :وأما احلالة الثانية •

 .ّأعده للتجارةإال مال 
 :هنا توجد صورتان

 ملؤونـة ًياّو كان املال املعد للتجارة مـساو هي ما ل:الـصورة األوىل
وكانت املؤونة الـسنوية لـه ال < عرشة ماليني>السنة، كام لو كان املبلغ 
واحلكم هنا عدم وجوب دفع مخس هذا املـال، ، ّتتطلب أكثر من ذلك

 .الة األوىلكام ذكرنا يف الصورة الثانية من احل
ّهي ما لو كان املال املعد للتجارة أكثر مـن مؤونـة : الصورة الثانية

السنة، هنا ينطبق ما ذكرناه يف الصورة الثالثة من احلالـة األوىل، أي ال 
جيب ختميس ما يساوي املؤونـة مـن مـال التجـارة، وجيـب ختمـيس 

 .الباقي
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سنوية  لو كان هناك شخص حيتاج للرصف عىل مؤونتـه الـ:ًفمثال
ففـتح بـه < ن مليـونثالثـو>وأهدي إليه مـال قـدره  <ًعرشين مليونا>

ًمرشوعا جتاريا، ورصف يف مؤونته مـن أربـاح هـذا املـرشوع، وبعـد  ً
بتـدأ بـه  املـال الـذي امـنحلول رأس السنة وجد عنده نفس املقدار 

أي بلغ جمموع < عرشة ماليني>بإضافة أرباح بقدر مرشوعه التجاري، 
 ففي هذه الـصورة، بإمكانـه أن يـستثني مـن <ً مليوناعنيأرب> ما عنده

 ةوهي مال التجارة، املساوي ملؤونـ <ين مليونعرش>وجوب اخلمس 
 .سنته، والباقي جيب ختمسيه

ّ يف ختميس املال املعد للتجارة أو عدم ّ أن الضابط العام:واحلاصل
تثنى ختميسه، هو النظر إىل مقدار حاجته ملؤونته السنوية، فبقدرها يـس

جيـب ختميـسه، وذلـك ألن الـذي من مال التجارة، ومازاد عن ذلك 
ال يفرق فيه أن يرصف ، حتاج إليه من مال التجارة ليرصفه يف مؤونتها
نها مبارشة، أو يرصف منفعتها احلاصلة منها، كام لو اشـرتى باملـال يع

 احلاصلة منها، األجرةارة، وعاش من ّالذي حيتاجه ملؤونته السنوية سي
يكـون مـن خـالل عـني املـال أن  الرصف يف املؤونة ال يشرتط فيه  إذ

 .مبارشة
ًبني ما إذا كـان حمتاجـا إىل رأس املـال، ومل َّالبد من التفصيل إذن 

ة عىل رصف هـذا فت إعاشته اليوميّيكن له رأس مال آخر بحيث توق
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ر حاجته ّب منه كل يوم بقدحسً بأن يضعه يف البنك مثال ويًاملال عينا؛
 أجـرة ويعيش من ًشيئا آخر سيارة أو  بأن يشرتي؛ًؤونته، أو منفعةوم

نه ال جيب عليه فيه اخلمس، وهـذا بخـالف مـا لـو زاد رأس ، فإذلك
َّاملال املعد للتجارة عن مؤونته السنوية، فإنه البد مـن ختمـيس مـا زاد  ّ

 .عن حاجته

 
ّيعـدها اإلنـسان للتجـارة من الواضح أن مصادر األمـوال التـي 

 :خمتلفة
ة، أو ّ من خـالل جتـارة أو وظيفـة أو هديـّإما: فقد تكون حاصلة

 وعـىل .لـكذ، ونحو إرثروض، أو حاصلة من قتكون حاصلة من 
 :هذا

ة ونحوها، ّفإذا كانت حاصلة من التجارة أو الوظيفة أو اهلدي •
ّ أن تكون قد حال عليها احلول، ثم مخسها، ثم أعدّإما َّ ها للتجـارة، َّّ

 أن تكون مـن ّوإماّوأخرى مل خيمسها وجعلها ضمن مال التجارة، 
 .ُدها بعأرباح سنته، ومل حيل احلول علي

ّوهنا تارة يكون قد سدد . روضقوأخرى تكون حاصلة من ال •
ّ وثالثة سدد بعـضها ومل يـسدد .ّوأخرى مل يسددها، تلك القروض ّ
 .البعض اآلخر
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 حمتـسب إرثث، وهي تارة من وثالثة تكون حاصلة من اإلر •
 .رث غري حمتسبإوأخرى من 

ّهذه جممل الفروض والصور يف املقام، وسنحاول التوفر عليها يف 
 .املسائل الالحقة

ما هو حكم رأس املال الذي حصل عليـه الـشخص  :٥٨املسألة 
ة وجـائزة ونحوهـا، هـل جيـب ّمن خـالل جتـارة أو وظيفـة أو هديـ

 ال؟ختميسها أم 
 :هنا صور ثالث:اجلواب

ما لو كانت تلك األموال من أرباح سـنته التـي مل : الصورة األوىل
َّ يف سـوق البورصـة، ثـم حـال ًأسـهامحيل عليها احلول، واشرتى هبا 

عليها احلول، هنا جيب عليه ختميس األسهم بالقيمة التي اشرتاها هبا، 
 .سواء كانت قد ارتفعت قيمتها السوقية أو انخفضت

ما لو كانت تلك األموال من أربـاح الـسنة التـي : الصورة الثانية
ًف مخـسها، ثـم اشـرتى هبـا أسـهام يف ّ عليها احلول، ودفع املكلـحال َّ

 :البورصة، فهنا يوجد فرضان
 .ّأن ال ترتفع قيمة العني املعدة للتجارة ،فال جيب اخلمس: األول
 بقيمـةألسـهم كـام لـو اشـرتى ا، أن ترتفع القيمة السوقية: الثاين

َّ خممسة، ثم ارتفعت قيمتها، بحيث صارت عند رأس <عرشة ماليني> ّ
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ً مثال، هنا ال جيب اخلمـس يف هـذه الزيـادة يف <عرشين مليون> السنة 
القيمة السوقية، إال إذا باعها، ويكون االرتفاع بعد البيـع مـن أربـاح 

 .سنة البيع، فيجب ختميسه بعد ميض سنة مخسية عليها
 ما لو كانت تلك األموال من أربـاح الـسنة التـي :لثالثةالصورة ا

َّحال عليها احلول، ومل يدفع مخسها، ثم أدخلها يف عمل جتـاري، فهنـا 
ًجيب عليه ختميس أصل رأس املال الذي مل يكن خممسا، وإذا ارتفعت  ّ

ّالقيمة السوقية لتلك األسهم، ثم بيعت، عد الـربح  مـن فوائـد سـنة َّ
 .مّ كام تقد-ه إذا زاد عن املؤونة البيع، فيجب ختمسي

ق بــاإلرث، ســواء كــان مــن املحتــسب أو غــري ّ مــا يتعلــ:تنبيــه
 .ًم أحكامه سابقاّفقد تقد، املحتسب

 .ًالقرض، سيأيت بيان أحكامه الحقاين وَّوما يتعلق بالد
 





 

َّ 

 
 





 
 
 

ليـة، وكـان بعـض ّحـل رأس سـنته املامـن ما حكم  :٥٩املسألة 
ّينا يف ذمَها دّأرباحه الزائدة عن مؤونته أو كل ة الغري، فهل جيـب عليـه ً
 إخراج مخس هذه األرباح أم ال؟

 :هنا حالتان: اجلواب
ّدائن طالـب املـدين، إال أنفيام لو فـرض أن الـ: األوىل  املـدين مل َ

َيمكن الدائن من استيفاء د  نـهه، لسبب من األسباب، كام لو فرض أينّ
 .ًكان معرسا أو مل يأت وقت أداء الدين، ونحو ذلك

ّهنا يتخري املكلف بني أن ينتظر ل َّستويف الدين، ثم يقوم بتخميس يّ
ّ تعـد ألهناول رأس السنة الالحقة، لًاألموال فورا، بال أن ينتظر إىل ح

 .من أرباح السنة السابقة
ّ أن يقدر ماليوبني اسـتوفاها ًة الديون فعال، فيـدفع مخـسها، فـإذا ّ

ّالحقا، ووجد أن الديون ارتفعت قيمتها عىل ما قدر، كان الزائد مـن  ً
ًأرباح سنة االستيفاء، فال جيب يف الزائد اخلمـس فـورا، إال إذا حـال 

 .ًعليه احلول، وكان زائدا عىل مؤونته
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َّأن يكون الدائن قادرا عىل استيفاء الد: الثانية ين عند املطالبـة مـن ً
َّن املكلف خمريا بني استيفاء الـداملدين، فهنا يكو ً ّ ين وإخـراج اخلمـس ّ

 .منه، وبني إخراج اخلمس من أمواله األخرى وتأخري االستيفاء
َجيري احلكم الـسابق يف كـل د :٦٠املسألة  ّف يف ذمـة ّيـن للمكلـّ

 املبيـع نـسيئة، وعـوض وعـوضغريه، فينطبق عىل املال املغـصوب، 
 .ذلكالثمن يف السلم ونحو 

ًإذا اشرتى املكلف منزال أو أرضا أو :٦١املسألة  ً ً بستانا مثال، لّ غري ً
ة أو مكافـأة، ّسنة، أو عن طريق هديثناء اللت له أمؤونته بأرباح حص

ين قد استدانه ملؤونته ومصاريف عائلتـه، يـساوي قيمـة َوكان عليه د
 جيـوز لـه حينئـذ أن ذلك املنزل أو األرض أو البستان التي اشـرتاها،

حيتسب قيمة تلك األمور عىل أهنا مؤونة، وال حاجـة الحتـساهبا مـن 
  .ضمن األرباح السنوية، حينام يريد استخراج اخلمس

ّجيب عىل كل مكلف يف آخر السنة أن خيرج مخس كل  :٦٢املسألة  ّ ّ
والت ملـأككاّدخـره ألجـل املؤونـة، زاد عن مؤونته، وإن كان ممـا ا ما

 . املنزلية األخرىاالحتياجات واملرشوبات وامللبوسات ونحوها من
 للزائـد ًسنة، وكان مـساوياين استدانه ملؤونة الَنعم إذا كان عليه د

عن املؤونة، مل جيب اخلمس يف الزائد، وكذا إذا كان الدين أكثر مما هـو 
ه، جيـب  ممـا زاد عـن مؤونتـَّين أقلَّالدزائد عن املؤونة، وأما إذا كان 
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 .إخراج مخس التفاوت ال غري
إذا بقيـت األعيـان املـذكورة يف املـسألة الـسابقة، إىل  :٦٣املسألة 

َّدينا عليها، ثم وىفالسنة الالحقة، وكان م َّ ثنائها مـن أربـاح  الدين يف أً
السنة الالحقة، صارت تلك األعيان من أرباح الـسنة الالحقـة، فـال 

 .ال عىل ما يزيد منها عىل مؤونة تلك السنةجيب فيها اخلمس إ
َّة، ثـم ّ ملؤونتـه بـثمن يف الذمـًارةّ اشرتى سـيّأنهوكذا ما لو فرض 
َاستعملها، ثم وىف د ّ ينه يف السنة الالحقة، مل جيب عليه مخس الـسيارة، َّ

ة التي دفـع ّ بعض أجزاء ثمنها مل جيب اخلمس يف احلصَّوهكذا إذا وىف
 .ثمنها

َّكم يف كل ما اشرتى من املؤن بالدوجيري هذا احل ّين، ثم وفاه من ّ َّ
 .أرباح السنة الالحقة

ّيعد أداء الـدين مـن املؤونـة املـستثناة، سـواء كانـت  :٦٤املسألة 
نعـم . ّاالستدانة يف سنة الربح أم قبلها، متكن من أدائه قبل ذلك أم ال

ة، وجب اخلمـس يف أرباحهـا ّاليينه إىل أن انقضت السنة املَ دِّإذا مل يؤد
ًمن دون استثناء مقدار وفاء الدين، إال أن يكون دينـا ملؤونـة حتـصيل 
ًالربح من دون وجود مقابل له، أو يكون دينا ملؤونـة الـسنة، كـام لـو 

 وإنَّاستدان لرشاء طعام لعياله، فإن مقداره يكون مستثنى من الـربح 
 .ه بعدّمل يؤد
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ال فرق فيام ذكرناه يف املسألة الـسابقة، مـن كـون أداء  :٦٥املسألة 
ًالدين من املؤونة املـستثناة، بـني كـون سـبب الـدين أمـرا اختياريـا،  ً

 وقـيمت ًهريا كأرش اجلنايـاقة، أو ّكاالقرتاض والرشاء بثمن يف الذم
 من جيب عليه ذلك، كام ال فرق فيه بني كونه من قبيـل ةاملتلفات ونفق

 أو من احلقوق الـرشعية، كـام لـو -مةّ كاألمثلة املتقد-حقوق الناس 
ّ املال الذي تعلق به اخلمس أو الزكاة، وانتقل احلقأتلف  .ةّ إىل الذمّ

ارات، ّوالكفـ ور الواجبات املالية كالنـذ:مّين فيام تقدَّويلحق بالد
 .ونحومها

ًين نفسه معدودا من املؤونـة، كـام لـو ضـمن يف َّوكذا إذا كان الد
ٍ معرسٍين مؤمنَسنة دتلك ال  .ً مثال بال إذنهُ

ّداه من الربح يف سنة الـربح، مل جيـب اخلمـس إن أففي مجيع ذلك 
ّوأما يف غري ذلك فـال يـستثنى .  كان حدوثه يف السنة السابقةوإنفيه، 

ً كام لو كان مدينا مـن سـنني سـابقة ملؤونـة -مّ كام تقد-مع عدم أدائه 
ديون املذكورة ال تستثنى من الربح إذا مل َّتلك السنني أو لغريها، فإن ال

 .ّيؤدها
أن يكون للدين بـدل : ين هوَّ املراد من وجود مقابل للد:توضيح

َّموجود فعال وقت أداء الد ًرتض مبلغا مـن املـال لـرشاء قين، كام لو اً
َّهـو أو بدلـه موجـودا وقـت أداء الـدبيت له، فالبيت مادام  َّين، فـإن ً



 ٦٩..........................................................................................................والقرض   الدين

 ؟ًين مقابال حينئذَّللد
 .ينَّضح املراد من عدم وجود مقابل للدَّوهبذا يت
ًشرتى عقارا بثمن يف الذمة مؤجال، ومل يكن مـن إذا ا :٦٦املسألة  ّ ّ ً

 إخراج مخس ذلك العقـار، فـإذا َّ ثم حال عليه احلول، مل جيب،مؤونته
 ّوىف متام الثمن يف السنة الالحقة، كان العقار من أرباح السنة التي َّوىف

ّفيها، ووجب إخراج مخسه، وإذا وىف نصف الثمن يف السنة الالحقـة، 
كان نصف العقار مـن أربـاح تلـك الـسنة، ووجـب إخـراج مخـس 

ًام وىف جزءا ّالنصف، وهكذا كل  كان ما يقابلـه مـن العقـار ، الثمنمنّ
 .ّمن أرباح السنة التي يويف فيها

يه ّف فال مخس فيام يؤدّين مقابل موجود، أما إذا تلَّهذا إذا كان للد
 .<٦٤>م يف املسألة ّلوفاء الدين كام تقد

ّإذا اشــرتى دارا للــسكنى بــثمن مؤجــ :٦٧املــسألة  ة، ّل يف الذمــً
ّفسكنها، ثم وىف يف السنة الالحقة ثمنها  مل جيـب عليـه مخـس الـدار، ،َّ

 يف ّوكذا إذا وىف يف السنة الالحقة بعض أجزاء الثمن مل جيـب اخلمـس
ّة من الدار، وجيري هـذا احلكـم يف كـل مـا اشـرتى مـن املـؤن ّاحلص
 . ينَّبالد

ًإذا استدان مقدارا من املال ليعمل به، اسـتثني الـدين  :٦٨املسألة 
مما عنده مهـام تعاقبـت الـسنوات، إال أن يـصاب بخـسارة يف بعـض 
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 .السنني، فال يستثنى مقدار اخلسارة يف السنني الالحقة
تـه سـنني عديـدة ّ وبقيـت يف ذم<عرشة ماليني> إذا استدان :ًمثال
اسـتثنى هـذا < عـرشة ماليـني> مل ينقص ما عنـده عـن  فإن،يعمل هبا

 نقـص مـا وإنّاملقدار يف كل سنة، وكان الربح هو الزائد عليه ال غري، 
َّثـم ارتفـع يف الـسنني  <مخـسة ماليـني>عنده يف بعـض الـسنني فبلـغ 

مخـسة >ًمثال، استثنى مـن الـدين الـسابق < رشة مالينيع>الالحقة إىل 
ًينا غـري مـستثنى ممـا يـصري َد< سة األخرىاخلم> وكانت <ماليني فقط

َّ نعم لو وفاها، كان وفاؤها مـن مؤونـة سـنة الوفـاء كـام تقـد.عنده م ّ
 . ًسابقا



 

 

 
 





 
 
 

ة من حني ظهور الـربح والفائـدة،  مبدأ السنة اخلمسي:٦٩املسألة 
بال فرق يف ذلك بني أنـواع احلـرف والتجـارات واملهـن والوظـائف 

ف أن ّونحوها، ويستثنى من ذلـك مؤونـة الـسنة، بمعنـى أن للمكلـ
 إىل -م بيانه يف أحكـام املؤونـة ّ بام تقد-يرصف من أرباحه يف املؤونة 

 .زاد عن مؤونته اّيمر عليه عام، وبحلوله جيب عليه إخراج مخس مأن 
 حلـسابف أن يـسلكهام ّهناك طريقان يمكن للمكلـ :٧٠املسألة 

 : الربح واملؤونة
ً ربح حيصل عنـده رأس سـنة مـستقال عـن ّ أن يضع لكل:لّاألو

ُاألرباح األخرى احلاصلة عنـده، فـإذا مل يـرصف يف املؤونـة إىل آخـر 
  .السنة اخلمسية كان عليه اخلمس

ٍمة عىل حـصول ربـح مـن ذاك ّوز له استثناء مؤونة متقدهنا ال جي
نعم يمكنه أن يستفيد من هذا الربح للمؤونة املقارنة أو . رّالربح املتأخ

 . الربحنرة عّاملتأخ
، ة أن يضع ملجموع أرباحه احلاصلة عنده رأس سنة واحـد:الثاين
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ب مـن التجـارة ّسوارداتـه مـن خمتلـف أنـواع التكـفيحسب جمموع 
 . عة والصناعة واملهنة وغريهاوالزرا

ٍمة عىل ربح ما مـن ذاك الـربح ّهنا جيوز له أن يستثني مؤونة متقد
 .رّاملتأخ

ف التلفيق بني الطـريقني َّهل جيوز للمكل:  قد يتساءل:٧١املسألة 
مني يف املــسألة الــسابقة، فيــضع ملجمــوع أرباحــه ســنة ماليــة، ّاملتقــد
ً ربحا كبريايويستثن  له ةَّ حصل عليه يف أواخر السنة، بجعل سنة خاصً

 أم ال؟من حني حصوله، 
نعم جيوز له ذلك، ولكن كـام قلنـا يف املـسألة الـسابقة، : اجلواب

 .مة عليهّر مؤونة متقدّبرشط أن ال يستثني من هذا الربح املتأخ
ف لكـي يكـون لـه وقـت طويـل لـرصفه يف ّوهذا تسهيل للمكل

 . إليهاً كان حمتاجاإناملؤونة 
ً لو مر عليه أحد عرش شهرا، ومل يكن قد حصل عـىل ربـح :ًفمثال ّ

ًارة ملؤونته أو دارا لسكناه، لكن حصل ّيستطيع أن يشرتي به سي، كبري
ق به اخلمس يف الـشهر ّة أو جائزة ونحوها مما يتعلّعىل ربح كبري وهدي

ًفيـا ام األخرية من السنة اخلمـسية، ومل يكـن الوقـت كاّاألخري أو األي
مات رشاء السيارة أو الدار، فلـو جعـل هـذا املـال ضـمن ّلتهيئة مقد

ّم يف املسألة السابقة، فإنه البـد أن خيمـسه يف آخـر ّالطريق الثاين املتقد َّ
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 .السنة
ًال الذي حـصل عليـه أخـريا ف أن جيعل هلذا املّهنا يستطيع املكل
إليـه يف ج له الفرصة لكي يشرتي ما هو حمتاتتاح ّرأس سنة مستقلة، ف

 مـرور احلـول بعـد ختميسه ّوإال وجبمؤونته، فيستثنى من اخلمس، 
 .عليه من حني حصوله

ًف أن خيتار لرأس السنة اخلمـسية، يومـا ّجيوز للمكل :٧٢املسألة 
 .ام السنة القمرية أو امليالدية أو غريمهاّمن أي

رأس الـسنة اخلمـسية، لكـن ّف أن يغـري ّجيوز للمكل :٧٣املسألة 
برشط أن يدفع مخس ما ربحه فيام سبق، واستئناف رأس سنة جديدة، 
كام جيوز تبديل رأس السنة من شهر إىل آخـر لألربـاح اآلتيـة، سـواء 

 األساس اهلجري أو القمري، بـال حاجـة إىل أجعل حساب سنته عىل
 .املصاحلة أو االستئذان من مرجع تقليده

ً من مل حياسب نفسه سنني متامدية، إما غفلة، أو متاهال :٧٤املسألة 
َّوتسويفا، أو عامدا ملتفتا إىل احلكم الرشعي، ثم انتبه إىل حاله، وبنـى  ً ً ً
 ّعىل أن حياسب نفسه يف كل ما مىض من السنني السابقة، فامذا يصنع؟

 :م أمواله إىل قسمنيّعليه أن يقس: اجلواب
ً التي تكون مؤونة له فعال أو كانت مؤونـة  األموال:ّالقسم األول

ّوامللــبس واملركــب وغريهــا، أي كــل مــا تتطلًســابقا، كاملــسكن  بــه ّ
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 :حاجياته، وحكم هذه األموال حسب الصور التالية
ّإذا علم بأنه قد اشرتى هذه األمور من أرباح مل متر عليهـا : األوىل

 .ًسنة كاملة، فال مخس عليه أصال
أنه قد اشرتى هذه األمور من خالل األرباح التي إذا علم ب: الثانية

َّمرت عليها سنة، فالبد أن يدفع مخس ثمنها   . الرشاءوقتّ
ً مثال يف سنة مل يكـن عنـده ربـح ه اشرتى منزلإذا علم بأن: الثالثة

فيها، أو كان لديه ربح، لكن مل يكن يزيد عىل مـصارفه يف مؤونتـه، يف 
 األموال التي اشـرتى هبـا الـدار، مثل هذه احلالة جيب عليه دفع مخس

ّحتى لو فرض حصول ارتفاع يف قيمة املنزل الذي اشرتاه، كأن يكون 
  .<مليون عرشين> احلالية قيمته فصارت <عرشة ماليني>اشرتاه بـ 

َّوكذا لو كان يعلم بأن جمموع أرباحه يف تلك السنة التـي اشـرتى 
 فيجـب عليـه <مخـسة ماليـني>هبا املنزل، تفيض عن مؤونته بمقـدار 

 .<مخسة ماليني>حينئذ أن يدفع مخس 
ّإذا علم بأنه مل يربح يف بعض السنني أصال حتـى بمقـدار : الرابعة ً

 كان يرصف مـن أربـاح الـسنوات املاضـية، نكاومصاريف املؤونة، 
 .وجب عليه إخراج مخس مقدار مصارف املؤونة

 الـسنة  يف أن ما اشرتاه هل كان من أرباح تلـكّإذا شك: اخلامسة
أو أهنا اشرتيت من أرباح الـسنوات املاضـية، فـال يشء عليـه، لكـن 
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 .وىل باملؤمن أن يتصالح مع مرجع تقليده يف مثل هذه احلالةَاأل
 يف الـبعض اآلخـر، ّضح حال ما إذا علم ببعضها وشـكّوهبذا يت

م فال جيب عليه ه جيب عليه إجراء حكم ما علمه عليه، أما ما مل يعلّفإن
 .مّكام تقدفيه يشء 

ً األموال املوجودة بيده فعـال، كـالنقود والعقـارات :القسم الثاين
 :حكمها كام ييلها، ومل تكن داخلة يف املؤونة، فواألسهم وغري

ّأما النقود، فيجب عليه دفع مخسها فورا، إذا كان قد مر عليها  • ً
ّحول، وإال إذا كانت من أرباح مل يمر عليها حـول، فـال جيـب عليـه 

بل جيوز له أن يدفع مخسها يف آخر السنة، وإن كـان ًسها فورا، دفع مخ
 .الدفع أوىل وأفضل

 اشـرتاها ّأنـه علم إنوأما العقارات واألسهم ونحومها، فإنه  •
ّباألموال التي مرت عليها سنة، فيجـب عليـه أن يـدفع مخـس قيمـة 

   . ارتفعت قيمتها احلاليةوإنالرشاء، 
ّد حصوهلا وال تعد من ّدة بمجرنعم جيب عليه أن يدفع مخس الزيا

 .أرباح السنة الالحقة
َّ إذا علم بأن عموم األموال التي حصل عليها يف طول :٧٥املسألة 

ُالفرتة التي مل يكن يدفع فيها اخلمس، كانت ترصف يف مؤونته ومؤونة 
وزياراتـه عياله، من مأكل ومـرشب وملـبس ومـسكن ويف صـدقاته 
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َّيتبـقحتياجـات العائلـة، ومل ، وقـضاء اوهداياه وضـيوفه َ  منهـا يشء َ
ّ الـدخل الـشهري كـاملوظفني والعـامل يطّيذكر، كام هو حال متوسـ

 ًعادة - إليهمدخل  ال يزيد ما يينب العلوم الدينية وأمثاهلم، الذّوطال
 .من أموال عىل مؤونتهم، فال مخس عليهم -

من حـني ت دائرة السنة اخلمسية، الربح إنام يدخل حت :٧٦املسألة 
الم أو الدخول يف احلساب املرصيف، دخوله حتت السلطة، بمثل االست

 .ته، ونحو ذلكّأو سيطرة الشخص عىل استالمه ممن هو يف ذم
ال جيب عىل املكلف أن يكون له رأس سنة مخسية، بل  :٧٧املسألة 

ّالواجب عليه أن خيمس كل ما حال عليه ا حلول من األرباح والفوائد ّ
ّومل يرصفها يف مؤونته، وجعل رأس السنة املعينة الواحدة إنام هو مـن 

نه يصعب عىل التاجر أو الكاسب وأمثـاهلام أن أجهة التسهيل باعتبار 
 .ةّ ربح سنة خاصّجيعل لكل

جيوز للاملك تأخري دفع مخـس األربـاح التـي حـصل  :٧٨املسألة 
 .ّ آخر السنة، حتى لو علم بزيادهتا عن املؤونةعليها إىل



 

 





 
 

ّق بالعني، إال أن املالـك يتخـري ّاخلمس وإن كان يتعل :٧٩املسألة  ّ
بني دفع العني ودفع القيمة من النقود، وال جيـوز دفعـه مـن األعيـان 

 .األخرى إال بإذن مرجع تقليده
ّيف العني التي تعلق هبا اخلمس بعـد ّال جيوز الترصف  :٨٠املسألة 

اخلـارجي ّحلول رأس السنة اخلمسية، من دون فـرق بـني التـرصف 
ّباألكل والرشب واللـبس وسـائر التـرصفات األخـرى، والتـرصف  ّ

بالبيع والرشاء واإلجارة ونحوها، إال إذا كان الغرض مـن  االعتباري
 املال ودفع اخلمـس، فإنـه تصفيةن أجل ، ماالعتباريّذلك الترصف 
 .جيوز له ذلك

إذا انتهت سنة الربح، فلـم يـدفع اخلمـس، وأراد أن  :٨١املسألة 
 :يدفعه من أرباح السنة الالحقة، فهنا صورتان

ً أن يكون ربح السنة السابقة باقيا، عينـا أو بـدال، فهنـا ال :األوىل ً ً
سنة الالحقة، بـل جيـب عليـه مخـس يكون وفاء اخلمس من مؤونة ال

 أربـاح سـنة الوفـاء، كبقيـةّاملقدار الذي وىف به مخس السنة الـسابقة، 
مـال  وفـاءّوكذا لو صاحله مرجع تقليده عىل مبلغ يف الذمـة، مل يكـن 
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 .املصاحلة من أرباح السنة الالحقة، من املؤون املستثناة
ً وبـدال، هنـا ًينـايكون ربح السنة الـسابقة قـد تلـف ع أن :الثانية

وفاء اخلمـس مـن مؤونـة سـنة الوفـاء، فـال جيـب اخلمـس يف يكون 
 .مقداره

ّإذا حسب ربحه فدفع مخسه، ثم انكشف أن :٨٢املسألة   ما دفعـه َّ
كان أكثر مما وجب عليه، مل جيز له احتساب الزائـد ممـا جيـب عليـه يف 

 .مرجع تقليدهالسنة التالية، إال باالستئذان من 
ق الربح قبل ّجيوز للاملك تعجيل دفع اخلمس بعد حتق :٨٣املسألة 

 .-مّ كام تقد-انتهاء السنة اخلمسية 
 ال يمكنه أن يدفع <ًمليونا>ّ يف كل شهر هلكن إذا كان يربح يف عمل

اثنـا عـرش >ّيف أول السنة مخس جمموع أرباح األشهر الالحقة، وهـي 
 كام لو كـان -جيل الدفع قبل حصول الربح احتاج إىل تع  فإن<مليون

َّ عليه الدفع بعنـوان القـرض، ثـم وفـاء ّ يتعني- لذلك ّهناك مستحق
 .القرض من اخلمس بعد ظهور الربح

ّإذا حل رأس السنة، وحاسب الشخص نفسه وعـني  :٨٤املسألة  ّ
 :مقدار اخلمس، ومل يدفعه، فهنا صورتان

ر اخلمس مـن النقـد باملـصاحلة مـع مرجـع ّأن يعني مقدا: األوىل
لـص األعيـان اخلارجيـة ختّ إىل ذمة املكلف، وّتقليده، هنا ينتقل احلق



 ٨٣......................................................................................................اخلمس دفع كيفية

ّالتي عنده من اخلمـس، وحينئـذ يثبـت يف ذم ّتـه املقـدار الـذي عـني ٍ
 أو أخرجهـا باملصاحلة، سواء بقيت األعيان عنده أم مل تبق، بل تلفـت

ًانا باهلبة مثالّعن ملكه بعوض أو جم  قيمتها السوقية عىل ، وسواء بقيتً
ً صعودا أو نزوالتّحاهلا أم تغري ً . 

ّ أن يعني مقدار اخلمس من النقد بنظره مـن دون املـصاحلة :الثانية
 :واالستئذان من مرجع تقليده، فهنا

 ارتفعت قيمـة هـذه إنتارة تكون األعيان باقية عنده، حينئذ  •
َّ باع تلك األعيان، فإنـه البـد َّاألعيان التي فيها اخلمس قبل دفعه، ثم

 نقـصت قيمتهـا، نقـص مقـدار وإن .يدفع مخس القيمـة الفعليـةأن 
 .اخلمس، وال يضمن النقص

ّوأخرى خيرج هذه األعيان التي تعلق هبا اخلمس عـن ملكـه  •
َّفهنا البد أن يـدفع مخـس هـذه األعيـان  - كام لو وهبها لغريه-ًنا ّجما

 .لرشاءبقيمتها الفعلية، ال قيمة يوم ا
 فـإن - كرسقة أو ضياع ونحومها-وثالثة، يطرأ عليها التلف  •

ّكان غري مفرط وغـري مقـرص  وال يف التلـف،  يف تـأخري اخلمـس،ال ّ
ً تلف النصف مثال نقص اخلمس بنسبة التالف للباقي، فإننقص من 

ً كـان مقـرصا ومفرطـا يف تـأخري وإنالنصف من اخلمس، وهكـذا،  ًّ ّ
 . اخلمس بتاممهاخلمس أو يف التلف، ضمن





ّ 

 
 





 
 
 

 البلـوغ :ّيشرتط يف تعلق اخلمـس بأربـاح املكاسـب :٨٥املسألة 
ّ فلو كـان صـغريا أو جمنونـا مـن أو.والعقل ً ّل الـسنة، مل يتعلـق باملـه ً

ّأو بلغ، كـان ذلـك أول سـنته بالنـسبة إىل مـا اخلمس، ومتى ما أفاق 
عن مؤونة سنته بعد اإلفاقة والبلوغ، وجـب يملكه من املال، فلو زاد 

 .عليه ختميس الزيادة
ًالرشاكة مع من ال خيمس ال حرمة فيهـا، سـواء :٨٦املسألة   كـان ّ

  أو يعتقد لكنه،ًالرشيك ال يعتقد بوجوب مخس أرباح املكاسب أصال
ّال يؤدي ذلك عصيانا أو متاهال؛ ألن  ًً  التكليف يـرتبط بـه وال يـشملّ

 .ّته إذا كان قد تعلق هبا اخلمسّغريه، نعم عليه إخراج مخس حص
َّ إذا انتقل مال من شخص إىل آخر، وعلم املكلف بأن  :٨٧املسألة  ّ

 س، فهل جيب عليه إخراج اخلمس؟ّصاحب املال مل خيم
 :يف املسألة صورتان: اجلواب
 مسلم أو غري أن يكون الشخص الذي انتقل املال منه غري: األوىل

يف مثل هـذه احلالـة . ًمعتقد بوجوب اخلمس يف أرباح املكاسب أصال
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ّال جيب عىل املكلف الذي انتقل املـال إليـه أن خيـرج مخـسه، لكـن ال 
رشنـا إليـه خر أآٍلذي ذكرها الفقهاء، بل لوجه ألجل أخبار التحليل ا

 .هّيف حمل
 بوجـوب ًاد يكون الشخص الذي انتقل املال منه معتقـأن :الثانية

، لكـن ^درسـة أهـل البيـت كأتبـاع م؛اخلمس يف أرباح املكاسب
ف الـذي انتقـل ّ أو لتامهله مل يدفع ذلك، فال جيب عىل املكلـلعصيانه

ًجهـا إىل مـن  التكليف إنام كان متوّ ألن؛ًإليه املال أن خيرج مخسه أيضا ّ
ّا دل ًانتقل عنه املال، وال يكون من انتقل إليه مسؤوال عن ذلـك إال إذ

ال دليل عليه، فيكون املهنـأ ملـن انتقـل إليـه، ودليل عىل ثبوت ذلك، 
ًمقرصا عىل مانع اخلمس إذا كان والوزر ّ. 

ّلو رصف من ربح سنته احلالية عىل مؤونة سنة قادمـة  :٨٨املسألة 
ًمن دون أن يملك حاليا أمرا ماديا يكون بإزاء ما رصفه فيه ً ً ق ّ مل يتعلـ،ّ

 :ّ أنهخلمس، كام لو فرضنابه ا
 ثمنهـا مـن ربـح هـذه الـسنة أو َّ كلىوأعطاشرتى سيارة  •

ّم له إال بعد سنة أو سـنتني، وهـي مـن َّسلُبعض ثمنها، لكن ال ت
 .ّمؤونته حينام تسلم له

ّأو سجل اسمه يف احلج • ً، وقدم لذلك ماال من أربـاح هـذه ّ ّ
هـو  كـام -ة إال بعـد سـنني ّالسنة، ولكـن ال يـصل وقـت حجـ



 ٨٩...........................................................................................................متفرقة أحكام

 .-املتعارف يف بعض البلدان 
 الكهربــاء أو املــاء أو الغــاز ونحوهــا مــن ّأو اشـرتى خــط •

ّم إال بعد مرور رأس الـسنة املاليـة عليـه، َّاخلدمات، لكن ال يسل
 .وهو من مؤونته يف وقت التسليم

ق هبـذا املـال اخلمـس وإن ّففي مثل هذه املوارد وغريها، ال يتعلـ
ّود باملؤونة املستثناة من اخلمس، هو كل  املقصّحال احلول، وذلك ألن

ــي اّن ويغطــّمــا يــؤم ــاة خمتلــفف يف ّحتياجــات املكل ــب احلي  جوان
العرصية، سواء كانت يف هذه السنة أو السنني الالحقة، وال دليل عىل 

 .َّأن املؤونة املستثناة البد أن تكون مؤونة نفس سنة الربح
ن تقييم األعيان عند حـساب رأس ال يشرتط أن يكو :٨٩املسألة 

ف، بـل ّ يعـيش فيـه املكلـالذيالسنة اخلمسية بالعملة املتعارفة للبلد 
 .ي اخلمس عىل أساسهاّمها بعملة أخرى، ويؤدّجيوز له أن يقي

  النقديـةتهـابلـد تتـأرجح عمل لو كـان التـاجر يعـيش يف :ًفمثال
ّصعودا أو نزوال بنحو كبري، فإنه جيوز له أن يقوم ا ً  واألعيـان لبـضائعً

ّكثريا، ويؤد ّاملوجودة عنده بعملة ال تتغري ي اخلمس عىل أساس هـذه ً
 .العملة، ال العملة املتعارفة يف بلده

ا ّ فإمـ،ّغـري ذلـكا أراد من له رأس سنة مخسية أن يإذ :٩٠املسألة 
 . تأخريهاأويريد تقديمها 
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ايل ودفـع مـا عليـه  أراد تقديمها، أمكنه حماسبة حاله املفإن •
ًمن مخس يف املوعد الذي يراه مناسبا حلالـه، ويكـون هـو املوعـد 
اجلديد لرأس سنته اخلمسية، بال حاجة إىل مراجعة مرجع تقليده 

 .-م ّ كام تقد-
 أراد تأخريهـا، احتـاج إىل مراجعـة مرجـع تقليـده إنوأما  •

 .لالستئذان منه يف تأجيل الدفع إىل املوعد اجلديد
 أن األمـوال التـي <٢>ذكـرتم يف املـسألة : ءلقد يتسا :٩١املسألة 

ّترصف لتحصيل األرباح والفوائـد، تعـد مـن املؤونـة املـستثناة مـن 
ً أيضا هي من هـذا <الرسقفلية>اخلمس، فهل ما يدفعه البعض بعنوان 

 القبيل أم ال؟
ن نعم، املال الذي يدفعه الكاسب للاملك أو غريه بعنـوا: اجلواب

من اخلمس، وحاهلـا كحـال أجـرة ّ يعد من املؤن املستثناة <الرسقفلية>
ًا يف أخـذها ّ للـدافع حقـأوجبت الذي يستأجره للعمل، إال إذا ّاملحل

ّا لـه يف الـدكّ ما دفعـه حقـإذا أوجب :تعبري آخربًمن غريه أيضا، و ان ً
لـك، ًنا من قبل املاًيستطيع أن يأخذ يف قباله من غريه ماال، وكان مأذو

 زادت القيمة يف وإن <الرسقفلية>جيب عليه مخس ما دفعه بعنوان ه ّفإن
، جيب عليه بإزائهارأس السنة اخلمسية، نعم إذا باع ذلك بأكثر مما دفع 

ّدفع مخس الزيادة فورا، وال تعد من أرباح السنة الالحقة ً. 



 ٩١...........................................................................................................متفرقة أحكام

 التـي جـرةُاألّ فهل تعـد ،دةّإذا آجر نفسه سنني متعد :٩٢املسألة 
 ها من أرباح السنة التي استؤجر فيها أم ال؟ّاستحق

 :هنا صورتان: اجلواب
ّسنة مقـدار األجـرة التـي ختـتصّ أن يقبض يف كل :األوىل  بتلـك ُ

ّ فهنا ال جيب إال أن خيمس الزائد عىل مؤونته،السنة ّ. 
نه ّ، إال أً أن يقبض أجرة مخس سنوات مثال يف السنة األوىل:الثانية

ي العمل يف السنوات القادمة، هنا ال جيب عليه أداء مخس ما يقـع ّيؤد
ّبإزاء السنني اآلتية، ألهنا ال تعد من أرباح هذه السنة، بل مـن أربـاح 

 .السنني القادمة
ضح حكم من آجر نفـسه لـصالة عـرش سـنني، وقـبض ّوهبذا يت

َّ سنة واحدة ثم حال عليه احلـول، كانـت قيمـة التـسع ّألجرة، فصىلا
 الباقية كسائر الديون، مستثناة من جمموع ربحه، وال جيـب فيهـا سنني

 .اخلمس





 

 

 
 





 
 
 

 مـصارف مخـس أربـاح ّمـا هـي أهـم:  قـد يتـساءل :٩٣املسألة 
 ؟ الكربىالغيبةاملكاسب يف عرص 

رف هذا  مصاّ من أهمّيعدانيمكن اإلشارة إىل موردين : اجلواب
 :ّاحلق

ــف، برفــع دعائمــه وإقامــة شــعائره :األول  خدمــة الــدين احلني
ّواحلفاظ عىل حرماته، ورد كيد الظاملني عنه، وترويج الرشع الرشيف 

 .ونرش أحكامه
ني ّ خدمة أهل العلم املخلصني، واملهتمـ: مصاديق ذلكّومن أهم

نيـة  يرصفون أوقـاهتم يف حتـصيل املعـارف الديالذينبأداء وظيفتهم، 
ال خـصوص مـسائل  بـام يـشتمل عـىل التفـسري والعقائـد، -ًعموما 

 والبــاذلني أنفــسهم يف تعلــيم اجلــاهلني وإرشــاد -احلــالل واحلــرام
 .املبنيعن حياض العقيدة واملذهب والدين ني والدفاع ّالضال

ّفإن ذلك يعد من أهـم ّ ، وهلـم أن ّ مـصارف هـذا احلـقنس وأحـَّ
هتم وكـرامتهم، ويـستغنون بـه عـن ّيأخذوا منه ما يكفيهم وحيفظ عز
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ومسؤوليتهم التي ّتفرغوا ألداء واجبهم، والقيام بوظيفتهم غريهم، لي
ّلقيت عىل عاتقهم، بعيدا عن التوسـع واجلمـع والـرسف والـرتفُأ ً ،

 .وأوصيهم بمراعاة االحتياط قدر وسعهم
ّ بزهيم وانتسب هلم من دون أن يؤدىَّيَزَتا من ّوأم ي خدمة أو يقوم ّ

 .ً شيئا، فال جيوز له االستفادة منهّ من هذا احلقّاجب، فال يستحقبو
ّنني، ومد يد العـون ّت وحاجات املؤمنني املتديدفع رضورا: الثاين

 ّم عيال صاحب هذا احلـقّتهم، فإهنب وتنفيس كرهلفتهمإليهم، وإغاثة 
 .ّنفقتهم وكشف رضهمفينبغي تأمني صلوات اهللا عليه، 

ــالزم ــا-وال ــدر اإلمك ــوردين -ن  بق ــذين امل ــرصف يف ه  يف ال
ل اهللا تعاىل فرجـه ّ عج-ونحومها، األخذ بعني االعتبار إحراز رضاه 

 واألولويـاتّ وبذل الوسع يف ذلك، بمالحظة املرجحـات -الرشيف
 .ًبعيدا عن األغراض الشخصية واملغانم الفردية

ف يف مخـسه ّهل جيوز للاملك أن يترص:  وقد يتساءل :٩٤املسألة  
 من دون االستئذان من - سواء كان من سهم اإلمام أو سهم السادة -

 مرجع تقليده أم ال؟
 ،ف يف هذا اخلمـسّال جيوز للاملك االستقالل يف الترص: اجلواب

 كـام هـو املـشهور بـني -سواء كان من سهم اإلمام أو سـهم الـسادة 
لرجوع إىل مرجـع َّمة، بل البد من اّ ورصفه يف مصارفه املتقد-الفقهاء



 ٩٧...............................................................................لصرفه  واملتولّي  للخمس املستحق

ة، والعــارف بجهــات ّة واخلاصــّتقليــده املــستوعب للجهــات العامــ
 لـه القيـام هبـا، ولـو باالسـتعانة بأهـل اخلـربة ّيتيرسالرصف، الذي 

 أحـدمها األمـر بإيكـال، إمـا  املـذكورّ احلـقُواألمانة، فيكون رصف
 . كيفية الرصفًمعا يفأو إعامل نظرمها ، لآلخر

، ّرجع التقليد للاملك أن يرصف هـذا احلـق فإذا أجاز م،عىل هذا 
فالالزم عليه الرجوع ملـن هـو األوثـق يف نفـسه يف األمانـة واملعرفـة 

ُوحسن الترصف وبعد النظر  .دت وبذل اجلهّ، بعد التثبّ
رات اخلارجــة عــن مقتــىض املــسؤولية ّواحلــذر احلــذر مــن املــؤث

ّواملوازين الرشعية، فإن هـذا احلـق يعـد أمانـة بيـد املا لـك واحلـاكم َّ
ّحتـري ّالرشعي، وبيد كل من تقـع يـده عليـه، فـالالزم عـىل اجلميـع 

 األقرب فاألقرب من رضاه صلوات اهللا وسالمه عليه، بنحو لو كـان
ى األمانـة عـىل أفـضل َّ األعـامل، لتـؤدً حارضا لقام بمثل هـذه×

ّالوجوه وأحوطها، مـع صـدق النيـة واإلخـالص يف أداء الواجـب، 
 .ة، وحماباة اآلخرينّاخلاصبات الشخصية والعناوين ُوالبعد عن الرغ

ّفلعل اهللا سبحانه وتعاىل إذا علم ذلك اإلخـالص مـن القـائمني 
ّ، أن يـسددهم ويـوفّعىل هذا احلق  قهم يف مـسعاهم، ويبـارك هلـم يفّ

ّنية املرء خري  ّ عنهم، ألنوعفا يف ذلك قبل منهم أخطؤوان  وإ.أعامهلم
 .ًنفسا إال وسعهاف اهللا ّمن عمله، وال يكل
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ُوا ذلك، صار سببا خلذالهنم يف أمورهم، فيوكلهم اهللا ّ مل يتحروإن ً
 ّشبهات ويرتطمــون باملحرمــات، فــإنطــون يف الــّ، يتورمإىل أنفــسه

ــ ــوا مــشكورين وال ّصــادف أن ترت ــىل عملهــم، مل يكون ب النفــع ع
ُ بتـرصفهم ورصف يف غـري مـورده، كـانوا ّ ضاع احلقوإنمأجورين،  ّ
ً ال يغني موىل عن موىل شيئا وهم يف يوم عىل ذلك ومؤاخذين حماسبني

 .ال ينرصون
 يف مجيـع مـوارد أداء الوظـائف الـرشعية ّوهذا هو الضابط العام

لـع عـىل الـضامئر، ّوالقيام هبا، ألن املحاسب عليها عامل بالرسائر ومط
 ئاتّأعاذنا اهللا من رشور أنفسنا وسي < بصريوالناقد>وكام ورد يف اخلرب 

 .أعاملنا
 إذا أذن احلاكم الـرشعي يف أخـذ اخلمـس لـشخص  :٩٥املسألة 

، أو هرضرّمـا لـدفع رشه أو  إ-ًا لـه ّمـستحقس أنه لـييعلم من نفسه 
ّ مل حيـل -خلطئه يف تشخيص حاله بعد استكامل الفحص حسب طاقته

ّن كان معذورا قد أدى ، وإاملال لذلك الشخص، ألن احلاكم الرشعي ً
ّوظيفته حسب طاقتـه واجتهـاده، إال أنـه ال حيلـل حرامـا وال حيـرم  ً ّ

ًحالال، وال يغري حقا وال باطال ً ّ ّ ً. 
ون ّهل ما يأخذه البعض من الـذين يتولـ:  قد يتساءل :٩٦املسألة 

ّ إىل احلاكم الرشعي، يعـد مـن إيصالهوأخذ اخلمس من صاحب املال 



 ٩٩...............................................................................لصرفه  واملتولّي  للخمس املستحق

 مصارفه أم ال؟
 ّخمـتص ذلك من مصارف اخلمـس، وإنـام ذلـك ّدال يع: اجلواب

م يف ّ كـام تقـد-ًبالزكاة، فقد جعل اهللا تعاىل للعاملني عليها سهام فيها 
 . ومل جيعله يف بقية الواجبات املالية من اخلمس وغريه- كتاب الزكاة

 يف نفعـه - ّذا احلـقـنعم إذا كان املوصل للخمس من مصارف ه
يشء له مما أوصل أو من غريه، بل   دفع جاز-ّ وتدينهحاجتهالديني أو 
 كام انـه <٩٣>م يف املسألة ّ عىل نحو ما تقد- أكثر مما أوصله ّقد يستحق

ّإذا كان عارفا بجهات رصف هذا احلق  عليـه، ًمأمونـا ًعا عليهـاّ، مطلً
 ألهله ورصفـه ّفمن األفضل واألوىل التعاون معه يف إيصال هذا احلق

 .يف مصارفه
ف من بلده ّ جيوز نقل اخلمس بإذن مرجع تقليد املكل :٩٧املسألة 

 كـان األفـضل وإن - يف بلـده أم الّ سواء وجـد املـستحق-إىل غريه 
 . فيه ومعرفتهّوىل رصفه يف بلده مع وجود املستحقَواأل

إذا أوصل املالك اخلمس إىل مرجع تقليده أو وكيلـه،  :٩٨املسألة 
وكذا لو رصفه يف مصارفه الصحيحة بإذن مرجع تقليـده ّبرئت ذمته، 

 .أو وكيله
 جيوز عزل اخلمـس يف مـال خمـصوص بـإذن مرجـع  :٩٩املسألة 

 ويكون بـاقي املـال ، اخلمس يف املال املعزولّتقليده أو وكيله، فيتعني
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ّخاليا من هذا احلق ً. 
أنه ّلترصف فيه، كام فحينئذ ال جيوز تبديل املال املعزول بغريه، أو ا

ّضمنه إال مع التعـدي والتفـريط، ولـو يكون أمانة يف يد صاحبه، ال ي
 .ّبتأخري الدفع إىل املستحق

 ّب أيّوأما لو عزله بغري إذن احلاكم الرشعي أو وكيله، فـال يرتتـ
 . عىل ذلكأثر



 

 

 
 





 
 
 

إلخـراج اخلمـس منهـا، إذا من املوارد التي عرض هلـا األعـالم 
اختلط املال احلالل باملال احلـرام، وقـد اسـتندوا يف ذلـك إىل بعـض 

 :النصوص الروائية الواردة يف املقام
 × سـمعت أبـا عبـد اهللا: صحيحة عامر بن مـروان قـال: منها
فيام خيرج من املعادن، والبحـر، والغنيمـة، واحلـالل املخـتلط : يقول

 .)١(<ه والكنوز، اخلمسباحلرام إذا مل يعرف صاحب
أتـى :  قال× عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا: ومنها

ًاين كـسبت مـاال أغمـ: فقال ×رجل أمري املؤمنني  ضت يف مطالبـهُ
ًحالال وحراما،  دري احلالل منه واحلرام، وقد وقد أردت التوبة وال أً

 .ّاختلط عيل
َّ، تصدق بخمس مالك، فإن× فقال أمري املؤمنني  اهللا ريض من ّ

 .)٢(<األشياء باخلمس، وسائر املال لك حالل
                                                        

 ، كتاب اخلمس، أبو اب ما جيـب فيـه اخلمـس، ٤٩٤ ص ٩ج : وسائل الشيعة) ١(
 .٦: احلديث: الباب الثالث

 من أبواب ما جيـب ١٠: ، كتاب اخلمس، الباب٥٠٦ ص ٩ج : وسائل الشيعة) ٢(
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املستفاد من هذه النصوص ونظائرها، أن التخميس الـوارد  ّولعل
فيها هو نوع مصاحلة عـىل املقـدار احلـرام الـذي حتتمـل فيـه الزيـادة 

كون حرامه أكثر من لنا بوالنقيصة، أو نوع تطهري للامل الذي ال جزم 
 .اخلمس

 حيـث -مـة احلـيلّ كام ذكر العال-ًضيه القاعدة أيضا توهذا ما تق
ّ منع املالك من الترصف يف ماله، ينايف قاعدة الناس مسلطون ّنإ>: قال

ًويستدعي رضرا عظيام <يف أمواهلم ك االنتفاع باملال وقت احلاجة،  برتً
 بعـضه ّنذ املفـروض أ إ-ّوتسويغ الترصف بـاجلميع إباحـة للحـرام 

 .)١(<ان، وال خملـص إال إخـراج اخلمـسّا منفيـ وكالمهـ-ملك للغري 
 .وهذا ما أمر به الشارع لتطهري املال

ّاملال احلالل املختلط باحلرام، إذا مل يميز، ومل يعـرف  :١٠٠املسألة 
 .ّ فإنه حيل بإخراج مخسه- ولو يف عدد حمصور -مقداره، وال صاحبه 

املختلط بـاحلرام، هـي البـضائع ل احلالل املراد باملا :١٠١املسألة 
 حـالل وبعـضها هوجبعيان األموال التي يكتسب اإلنسان بعضها أو
ّ ثم خيتلط وال يتميز -ً من خالل املعامالت الباطلة مثال - حرام هوجب َّ

                                                                                                                                
 .٤: فيه اخلمس، احلديث

 إلحيـاء ^، مؤسـسة آل البيـت٤٢٢ ص ٥ج : تذكرة الفقهاء، العالمة احليل) ١(
 .الرتاث
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 .أحدمها عن اآلخر
البضائع واألعيان التي يـشرتهيا اإلنـسان بمعاملـة  :١٠٢املسألة 
، ويدفع ثمنها من مال مشتبه قـد كـسب بعـضه مـن حـالل صحيحة

ّوبعضه من حرام، ال يعد من مصاديق املال احلالل املخـتلط بـاحلرام، 
ّها حالل، ويكون املكلف مشغول الذمة باألثامن التي دفـع ّبل هي كل ّ
 .ًحراماًبدهلا ماال 

ّك، تـصدق إذا عرف مقدار املال احلرام وجهل املال :١٠٣املسألة 
الـك وجهـل  أي عـرف امل-به عنه بإذن مرجع تقليده، ولو انعكـس 

 تراضيا بالصلح، وإن مل يرض املالك بذلك، جيوز االقتـصار -املقدار
ّن ريض به، واال يتعني الرجـوع إىل احلـاكم الـرشعي إ ّعىل دفع األقل

 .حلسم االختالف
ال وجب دفعه إليه، لكن إذا عرف املالك ومقدار امل :١٠٤املسألة 

ًإذا علم قدر املال احلرام، ومل يعلم صاحبه بعينه وكان حمصورا يف عدد 
 ذلـك، ن أمكـنإّ، هنا ينبغي التخلص من اجلميع باسرتضـائهم ّمعني

رضاء اجلميع، أو لوقوعه إ به من ّما للزوم الرضر املعتدإن مل يمكن، إو
ً بعضا أو كال، ففي هذه يف احلرج الشديد لو علموا بذلك، أو لغيبتهم ً

 .ّالصورة ينبغي مراجعة احلاكم الرشعي حلل املسألة
ّإذا علم مـن أول األمـر أو بعـد دفـع اخلمـس، أن  :١٠٥املسألة 
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االكتفـاء بـدفع  لـه ّاحلرام يف ماله أكثر من مقـدار اخلمـس، ال يـصح
ّاخلمس لتطهرياملال، بل البد من دفع الزائد املتيق  .ًضان أيَّ

مس، جاز ّوكذا ما إذا علم من أول األمر أن احلرام أنقص من اخل
 حرمته، نعم لو علم أنه أنقص بعد دفـع نَّقله االقتصار عىل دفع ما تي

 .اخلمس، فله اسرتداد الزائد الذي دفعه
إذا كان احلـرام املخـتلط مـن اخلمـس أو الزكـاة أو  :١٠٦املسألة 
ّنـة معلومـة، ال حيـل املـال ّ جهـة معيّ، أو أليّاص أو اخلّالوقف العام

 وهـو -املختلط بإخراج اخلمس، بل جيري عليه حكم معلوم املالـك 
ّ فالبد مـن مراجعـة ويل -ة ّة أو اخلاصّ ألموال تلك اجلهة العامّاملتويل َّ

املال املذكور والتصالح معه لتخليصه من احلرام، هذا إذا أمكـن وإال 
 .ّحلاكم الرشعي حلل االختالفينبغي الرجوع إىل ا

ّلو ترصف يف املـال املخـتلط بـاحلرام قبـل إخـراج  :١٠٧املسألة 
ُته، وحينئذ أن عـرف مقـدار ّمخسه، ال يسقط اخلمس، بل يكون يف ذم

ّن تردد بني األقل واألكثر، جاز إه، وّاحلرام بعد ذلك، دفعه إىل مستحق
 . األفضل دفع األكثر، وإن كانّله االقتصار عىل األقل

ّلو كان احلالل الذي يف املختلط مما تعلق به اخلمس،  :١٠٨املسألة 
مخسني من هذا املال، مخس للتحليل، ومخس آخـر وجب عليه إخراج 

ّللامل الذي صار حالال بعد إخراج اخلمس األول ً. 
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إىل مرجـع تقليـده، ّإذا تبني املالك بعد دفع اخلمس  :١٠٩املسألة 
 املالك مراجعـة احلـاكم الـرشعي ّال ضامن عىل املكلف، نعم من حق

 .واسرتداد ماله منه
ته مال للغري، وقـد يـئس مـن معرفـة ّإذا كان يف ذم :١١٠املـسألة 

ّصاحبه أو الوصول إليه، وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه، وكذا لـو 
 .ك واإليصاء به أجله وجب عليه توثيق ذلادن

ّنعم يصح منه التصدق باملال املذكور بإذن مرجع تق ليـده لكـن ال ّ
املالك  ته من املال املذكور لو قدر عىلّفرغ ذمت جيب عليه ذلك، لكن ال

 .أو ورثته
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ّ رؤى يف مرتكزاته النظرية ومـسالكه العمليـ،العرفان الشيعي. ١٣ . ةّ

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
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ّحممـد : بقلـم. العصمة؛ بحث حتلـييل يف ضـوء املـنهج القـرآين. ١٤
 .القايض

 .حممود اجليايش: بقلم.  رؤية قرآنية،ّيوسف الصديق. ١٥
فلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منـشأ احلاجـة إىل الـدين وتكامـل . ١٦

 .الشيخ عيل العبادي: بقلم.  الرشائع
 ).٤-١. ()حللقة الثانيةرشح ا(الدروس . ٢٠-١٧
الـشيخ حممـود نعمـة : بقلـم. ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّاجليايش
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّاجليايش حممود : بقلم. ّ
: بقلم.  قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية،فلسفة صدر املتأهلني. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الـشيخ : بقلـم. بحوث حتليلية يف نظرية أفالطـون.. ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 : الرسائل التاليةضمن) يف ظالل العقيدة واألخالق. (٢٦

 .ّحممد جواد الزبيدي: بقلم. مفهوم الشفاعة يف القرآن* 
 .دراسة يف رشوطها وآثارها.. التوبة * 
 .ّالشيخ حممد جواد الزبيدي: بقلم. إلمامة بني النظرية والتطبيقمناهج بحث ا* 
 . ّمقدمة يف علم األخالق* 
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 : مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني، ويشمل الرسائل التالية.٢٧
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة * 
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا* 
 . يف العرص اإلسالمياملدارس اخلمس* 
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن* 
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر* 
 .عبد اهللا األسعد: بقلم. بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٨
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ّالتفقه يف الدين. ٢٩
: بقلم. رحالت السالك يف أسفاره األربعة.. ّمن اخللق إىل احلق . ٣٠
 .شيخ طالل احلسنال
ّ اإلهليـات بـاملعنى ، املرحلة الثانية عرش،رشح هناية احلكمة. ٣٢-٣١

 ).٢-١. (الشيخ عيل محود العبادي: بقلم. ّاألخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٣
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق : بقلم. رشح بداية احلكمة. ٣٥-٣٤
 .تامعيةالتقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االج. ٣٦
 .حممود نعمة اجليايش: بقلم. عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٧
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغـري يف الفقـه . ٣٨

 . الشيخ خليل رزق: بقلم. اإلسالمي
 . طالل احلسن.املنهج التفسريي عند العالمة احليدري، بقلم د. ٣٩
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 . طالل احلسن:يدري، بقلماملنهج الفقهي عند العالمة احل. ٤٠
 ).٣-١(بحوث عقائدية . ٤١

 العرش والكريس يف القرآن الكريم* 
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه* 
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية* 
 ).٦-٤(بحوث عقائدية . ٤٢

 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم* 
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع* 
  صيانة القرآن من التحريف*
ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٣  .ّالدكتور عيل العيل: بقلم. ّ
 .حممود اجليايش: بقلم. اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٤
 ).بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٥
 ).٢-١(دروس يف احلكمة املتعالية . ٤٧-٤٦
. ّعلم األئمة املعـصومنيعلم اإلمام؛ بحوث يف حقيقة ومراتب . ٤٨

 .الشيخ عيل محود العبادي: بقلم
إعـداد الـدكتور . كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملـنهج.  ٥٠-٤٩

 .ّمحيد جميد هدو
 .بقلم عيل محود العبادي. الوالية التكوينية، حقيقتها ومظاهرها. ٥١
ّاإلهليـات بـاملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعـة . ٥٣-٥٢

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي: بقلم). ّعماأل
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 ، رشح املرحلة احلادية عرش مـن كتـابالعقل والعاقل واملعقول. ٥٤
 .بقلم الشيخ ميثاق طالب. هناية احلكمة

 بقلـم ، اجلزء األول،ـ املعاد رشح كتاب األسفار العقلية األربعة. ٥٥
 .عبد اهللا األسعد

القـسم د بـاقر الـصدر، ّرشح احللقة الثالثة، للـشهيد حممـ. ٥٨-٥٦
 ).٣-١. (، بقلم الشيخ حيدر اليعقويبّاألول

األصول العملية، الشيخ : رشح احللقة الثالثة، القسم الثاين. ٦٤-٥٨
 ).٦ -١(عيل العبادي 

ّرشح كتاب املنطق للعالمة الشيخ حممد رضا املظفـر. ٦٩ -٦٥ ّ+ ،
 ).٥-١. (بقلم الشيخ نجاح النويني

ّ، للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد حممـد رشح احللقة األوىل. ٧٠ ّ
 .، بقلم الشيخ سعد الغنامي+باقر الصدر

 .بقلم الشيخ عيل محود العبادي دروس يف علم اإلمام،. ٧١
 .دروس يف التوحيد، بقلم الشيخ عيل محود العبادي. ٧٢
 .عيل املدن: بقلم. معامل اإلسالم األموي. ٧٣
 ).٣-١(طالل احلسن . د: منطق فهم القرآن، بقلم. ٧٦-٧٤
 .السلطة، وصناعة الوضع والتأويل، عيل املدن. ٧٧
 .الفتاوى الفقهية، الرسالة العملية لسامحته، قسم العبادات. ٧٨
 .الشيخ ميثاق العرس: موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها، بقلم. ٧٩
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 .ميثاق العرس: منكر الرضوري، حقيقته رشوطه حكمه، بقلم. ٨٠
 .ميثاق العرس: هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟بقلم. ٨١
 . كتاب الزكاة-بحوث فقهية. ٨٢
 . خمتارات من أحكام النساء-بحوث فقهية. ٨٣
 .ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة . ٨٤
 .مدخل إىل اإلمامة. ٨٥
 .مفهوم الشفاعة يف القرآن. ٨٦
. ل احليـدرياملرشوع املرجعي وآفاق املستقبل لـدى الـسيد كـام. ٨٧
 ).جمموعة من الباحثني(

  :بحوث ودراسات يف طور اإلعداد للطباعة

: ّرشح احللقة الثالثة، القسم األول، الشيخ حيدر اليعقـويب. ٩١-٨٨
 .٧ و ٦ و ٥ و ٤: األجزاء

ّرشح األسفار، اإلهليات باملعنى األعـم، اجلـزء الثالـث، الـشيخ . ٩٢
 .قيرص التميمي

 .، اجلزء الثاين،  الشيخ عبد اهللا األسعدرشح األسفار، املعاد. ٩٣
 .الشيخ نجاح النويني) ٤-١(ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة . ٩٧-٩٤
 .ّ املكاسب املحرمة-بحوث فقهية. ٩٨



 ١١٥..................................................................................احليدري كمال للسيد صدر ما

 
 


