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  ١٧    الوجیز في الفقھ اإلسالمي

  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
النفل هو ما نفله اإلمام قاتـل املُـشرك مـن سـلبه             : أما معىن النفل، فقال ابن قتيبة       

وفرسه، وخص به السرايا بعد أن تخمس الغنيمة مما جـاءت، وأشـباه ذلـك ممـا يـرى        
  .)١( يدهاإلمام أن خيص به من مجلة الغنيمة ومن اخلمس إذا صار يف

  . )٢(النفلُ بالتحريك الغنيمة، واجلمع األنفال: وقال اجلوهري 
  

 
ومـا  : قيـل . يف الركاز اخلمـس :  أنه قال)ص(فقد روي عن رسول اهللا     : وأما الركاز 

  . )٣(الذهب والفضة الذي خلقه اهللا يف األرض يوم خلقت: الركاز يا رسول اهللا؟ قال 
إنّ : الذي ال خالف فيه عندنا، والذي مسعت أهـل العلـم يقولـون        األمر  : قال مالك   

الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن اجلاهلية ما مل يطلب مبال، ومل يتكلّف فيه نفقـة، وال         
                                         

هذه البحوث الفقهية وفقاً للمذاهب اإلسالمية يقوم بتحريرها فضيلة الشيخ حممد مهدي جنف من علماء  - *
  .احلوزة العلمية بقم املقدسة

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ١٨
  .)٤(كبري عمل، وال مؤونة

الركاز دفن اجلاهلية ، يف قليلـه وكـثريه   : وقال مالك وابن ادريس     : وقال البخاري   
  .)٥(اخلمس

الركاز الذي فيه اخلمس، كلّ ما كان ماالً على اختالف أنواعه من         : بن قدامة   وقال ا 
وهو قـول إسـحاق،   . الذهب، والفضة، واحلديد، والرصاص، والصفر، واآلنية وغري ذلك    

حـد الـروايتني عـن    أوأيب عبيد، وابن املنذر، وأصحاب الـرأي، والـشافعي يف قـول، و      
  . )٦(مالك

  ؟ القرىبومن هم ذو
واعلَمواْ أَنما غَنمتم مـن شـيٍء   ﴿:  أشارت هلم اآليات الكرمية  ن القرىب الذي   وأما ذو 

  .)٧( ﴾فَأَنَّ للّه خمسه وللرسول ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكني وابن السبيل
ه وللرسول ولذي الْقُربى ا أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهل الْقُرى فَللَّ         م ﴿: ه تعاىل لوقو

  .﴾والْيتامى والْمساكني وابن السبيل 
ال أسألكم عليه أجراً إالّ املودة يف القرىب﴾ فقـد وقـع اخلـالف فـيهم        قل  ﴿: وقوله  
  :على أقوال

  .)٨( )ص(هم أقرباء رسول اهللا: قال فقهاء اإلمامية 
وهـم آل علـي ، وآل       : م أربعة بطـون     ه: وقال حيىي بن احلسني من فقهاء الزيدية        

  .)٩( الذكر فيه واألنثى سواًءجعفر ، وآل عقيل ، وآل العباس ، ويقسم بينهم ذلك قسماً
واعلَمواْ أَنما غَنمتم من شيٍء فَأَنَّ للّه خمسه وللرسول         ﴿ : وقال اهللا  :وقال الشافعي   

   سالْمى وامتالْيى وبلذي الْقُربيل  ون السابفلما أعطى رسول اهللا بـين هاشـم         )١٠( ﴾اكني و
  ذا القرىب الذين جعل اهللا هلم سهماً     نّأة رسول اهللا    نت س وبين املطلب سهم ذي القرىب دلّ     

  .)١١( وبنو املطلب دون غريهم، بنو هاشم،من اخلمس
ىب ويف هذا احلديث دليل للشافعي ومن وافقـه أنّ سـهم ذوي القـر           : وقال الشوكاين 

وعن عمر بـن عبـد      .  من قريش  )ص(لبين هاشم واملطلب خاصة دون بقية قرابة النيب         
هم بين هاشم خاصة، وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيني، وإليه ذهـب               : العزيز  
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  ١٩    الوجیز في الفقھ اإلسالمي
  . )١٢(مجيع أهل البيت

ى  آل حممد صلّ : قال )رض( عن زيد بن أرقم      ،خرج ابن مردويه  أو: وقال السيوطي 
  .)١٣( وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباسي،عطوا اخلمس آل عل أُنم الذياهللا عليه وسل

ى اهللا عليـه   رسـول اهللا صـلّ   قرىب فهم﴾ ولذي الْقُربى ﴿: وأما قوله   : وقال الثعليب   
  .مس مكان الصدقةمس اخلُ فجعل هلم خ ، هلم الصدقةال حيلّ، م وسلّ

هـم  :  وعبد اهللا بن احلسن ،سني وعلي بن احل   ، فقال جماهد  ، واختلفوا فيهم    :مثّ قال   
  . بنو هاشم 

  . )١٤(هم بنو هاشم وبنو عبد املطلب خاصة : وقال الشافعي 
م رسـول   ا قس ملّ: واحتج يف ذلك مبا روى الزهري عن سعيد بن جبري بن مطعم قال            

 مشيت أنا وعثمـان بـن   ، لذوي القرىب من خيرب على بين هاشم واملطلب  اً سهم )ص(اهللا
ا رسول اهللا هؤالء إخوانك بنو هاشم ال تنكر فضلهم مكانك الذي محلك             ي: عفان فقلنا   

ما حنن وهم مبرتلة واحـدة ،        أرأيت إخواننا بين املطلب أعطيتهم وتركتنا ، وإن        ،اهللا منهم 
إمنا بنو هاشم وبنـو  . إم مل يفارقونا يف جاهلية وال إسالم      : م  ى اهللا عليه وسلّ   فقال صلّ 

م إحــدى يديــه ى اهللا عليــه وسـلّ سك رســول اهللا صـلّ  أمــ ، مثاملطلـب شــيء واحـد  
  .)١٥(باألخرى

  
 

بعد أن اطّلعنا على بعض ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وما ذكـره     
علماء اللغة يف ما تقدم من معاين املفردات، ظهر لنا إمجاع فقهاء املسلمني على وجوب               

  .لفوا يف ما جيب فيه اخلمساخلمس ، وإن اخت
 كلّ فائدة حيصلها اإلنـسان، حيـث        جيب يف إنّ اخلمس    : اإلمامية والذي عليه فقهاء  

إنهم مل خيصصوا الغنيمة مبا حيصل عليه احملارب املسلم مـن أمـوال الكفّـار واملـشركني                 
   :األمور التالية  بإجياف اخليل والركاب، وذهبوا بوجوب اخلمس يف

  م الغنائ: األول 

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢٠
 بـشرط أن  ، باملقاتلـة معهـم  ار من أهل احلرب قهـراً  املأخوذة من الكفّ  وهي الغنائم   

 ، ، من غري فرق بني ما حواه العسكر وما مل حيـوه          عليه السالم  بإذن اإلمام     القتال يكون
 بعد إخـراج املـؤن الـيت أنفقـت علـى           ،واملنقول وغريه ، كاألراضي واألشجار وحنوها     

 وبعد إخراج ما جعله اإلمـام       ، ومحل ، ورعي ، وحنوها منها      ،ظالغنيمة بعد حتصيلها حبف   
من الغنيمة على فعل مصلحة من املصاحل ، وبعـد اسـتثناء صـفايا الغنيمـة               عليه السالم   
 ا لإلمام       رقَكاجلارية الوعليه الـسالم  ة ، واملركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع فإ .

   .ه السالم له عليوكذا قطائع امللوك فإا أيضاً
اإلمـام،   ، فإن كان يف زمان حـضور         عليه السالم ا إذا كان الغزو بغري إذن اإلمام        مأ

 ، وإن كـان يف زمـن الغيبـة ،           عليـه الـسالم    فالغنيمـة لإلمـام      ،وإمكان االستئذان منه  
سالم ، فما    إذا كان للدعاء إىل اإل     خصوصاً. فاألحوط إخراج مخسها من حيث الغنيمة       

 يف هذه األزمنة من الكفار باملقاتلة معهم من املنقول وغريه جيـب فيـه       يأخذه السالطني 
  .سالم اخلمس على األحوط ، وإن كان قصدهم زيادة امللك ال الدعاء إىل اإل

 بـل اجلزيـة   ،الفداء الذي يؤخذ من أهل احلرب: ومن الغنائم اليت جيب فيها اخلمس    
  .املبذولة لتلك السرية خبالف سائر أفراد اجلزية

ما صوحلوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الـدفاع معهـم إذا هجمـوا     : منها أيضاً و
على املسلمني يف أمكنتهم ولو يف زمن الغيبة ، فيجب إخراج اخلمس من مجيـع ذلـك ،            

  . من غري مالحظة خروج مؤنة السنة،  كان أو كثرياًقليالً
 بغـري   وحـده مغـرياً    يف الرجل يدخل دار احلرب       واواختلف: وقال اجلصاص احلنفي  
 ،ما غنمه فهو له خاصة وال مخس فيه حىت تكون هلم منعة     : إذن اإلمام، فقال أصحابنا     

حممد يف املنعة شيئاًومل حيد  .   
  . إذا كانوا تسعة ففيه اخلمس : وقال أبو يوسف 

  . س ما أخذه والباقي له خيم: وقال الثوري والشافعي 
  . )١٦(س ما أصاب والباقي له اقبه وحرمه وإن شاء مخّإن شاء اإلمام ع: وقال األوزاعي 

  املعادن : الثاين 
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  ٢١    الوجیز في الفقھ اإلسالمي
 الذهب ، والفضة ، والرصاص والـصفر ، واحلديـد، واليـاقوت ،             :ثلمواملعادن كلّها   

والزبرجد ، والفريوزج ، والعقيق ، والزيبق ، والكربيت ، والـنفط ، والقـري ، والـسبخ ،             
بل واجلص ، والنـورة وطـني الغـسل ، وحجـر     . ح والزاج ، والزرنيخ ، والكحل ، واملل      

   .الرحى 
  

 
  : اختلف الفقهاء يف املعادن على مذاهب

  . فقد اوجب فيها اخلمس: املذهب األول
  . فقد أوجب فيها الزكاة: املذهب الثاين
  .  فقد فصل فيها:املذهب الثالث

خلمس من الذهب، والفضة، واحلديـد،      املعادن كلّها جيب فيها ا    : يفقال الشيخ الطوس  
والنحاس، والرصاص، وحنوها مما ينطبع ومما ال ينطبع كالياقوت والزبرجد، والفـريوزج    

  .)١٧(وحنوها، وكذلك القري، واملوميا، وامللح، والزجاج وغريه
كلّما خيرج من لؤلؤ أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنرب، أو ذهب، أو     : وقال أيضاً 

وكذلك احلكم يف الفـريوزج، واليـاقوت،       .  وما جيري جمراه   السمكاخلمس إالّ   فضة فيه   
وبه قال عبيد اهللا بن احلـسن العنـربي البـصري           . والعقيق وغريه من األحجار واملعادن    

  .)١٨(وأبو يوسف
  بسنده عن حممد بن مـسلم، عـن االمـام أيب           ومما يستدل به ما رواه الشيخ الكليين      

 الباقر عليه السالم أنه سئل عن معـادن الـذهب والفـضة واحلديـد      يجعفر حممد بن عل   
  .)١٩(عليها اخلمس: والرصاص والصفر؟ فقال

سألت أبا عبـد    : ومما استدلوا به أيضاً ما رواه الشيخ الكليين بسنده عن احلليب، قال           
  .)٢٠(عليه اخلمس: اهللا عليه السالم عن العنرب وغوص اللؤلؤ؟ فقال

احلديـد، والرصـاص، والـذهب، والفـضة ففيـه          : لّما ينطبع مثـل   ك: وقال أبو حنيفة  
ء مثل الياقوت، والزمرد، والفريوزج فال زكاة فيـه        ياخلمس، وما ال ينطبع فليس فيه ش      

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢٢
  .)٢١(ألنه حجارة

 إالّ الذهب والفضة فـان فيهـا الزكـاة، ومـا     يءال جيب يف املعادن ش  : يوقال الشافع 
  .)٢٢(بعء، انطبع أو مل ينطيعداها ليس فيه ش

  .)٢٣(يف الزيبق اخلمس: وقال أبو حنيفة وحممد
  .)٢٤(ال شيء فيه، ورواه عن أيب حنيفة: وقال أبو يوسف

  . )٢٥(واختلف فقهاء الزيدية يف ذلك كله على أقوال أيضاً
  

 
  : شيئان النصابما يراعى فيه مقدار: قال فقهاء اإلمامية

  . مجيع الكنوزجتب الزكاة فيه يراعى فيه بلوغ النصاب الذي :أحدمها
   . فهو الغوص يراعى يف بلوغه مقدار دينار فصاعداً:لثاينوا
ما خالفهمـا   ، و  يف هذين اجلنسني    جيب اخلمس فيه إالّ    يءليس يراعى مقدار يف ش    و

  .)٢٦(فال يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه
ـ       : يوقال الشيخ الطوس   وبـه قـال   . صابإن املعادن فيها اخلمس، وال يراعى فيها الن

الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء، إالّ أنّ الكنوز ال جيـب فيهـا اخلمـس إالّ إذا بلغـت       
  .)٢٧(احلد الذي جتب فيه الزكاة

وبه قـال  . إنّ الواجب ربع العشر  :  يف القدمي، واُألم، واجلديد، واإلمالء     يوقال الشافع 
  . )٢٨(أمحد، وإسحاق

وذهب غريهـم إىل أنّ  . )٢٩(ر النصاب مائيت درهموأومأ الشافعي يف الزكاة إىل اعتبا    
  .)٣٠(املعادن الركاز، وفيها اخلمس

 وإن كان ما وجد منه أقل مما جتب فيه الزكاة أو كان ما وجـد منـه                  :قال الشافعي و
 ولو كان فيه فخرا أو قيمة درهم أو أقـل           ،من غري الذهب والورق فقد قيل فيه اخلمس       

جل وال أجربه عليه ولو كنت الواجد له خلمسته مـن  منه وال يتبني يل أن أوجبه على ر  
  .أي شئ كان وبالغا مثنه ما بلغ
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  ٢٣    الوجیز في الفقھ اإلسالمي
ما وجد بدرة جمتمعة أو كان يف أثـر         : وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك، واالوزاعي      

  .)٣١(سيل يف بطحاء وغريها ففيه اخلمس، وأومأ إليه يف االم
ن املعادن من الـذهب والفـضة   خذ مما أُكلّ:  من فقهاء الزيدية قال حيىي بن احلسني   و

 وفيـه مـا حكـم اهللا بـه يف     ،مثقال أو ألف مثقال فهي غنيمة غنمها اهللا إياها وأوجـدها   
واعلَمواْ أَنما غَنمتم من شـيٍء فَـأَنَّ         ﴿ :الغنيمة وهو اخلمس ، وذلك قوله تبارك وتعاىل       

  .)٣٢(والْمساكني وابن السبيل﴾للّه خمسه وللرسول ولذي الْقُربى والْيتامى 
 فيما جيب يف العنرب والدر واللؤلؤ واملسك وما غنم مـن ذلـك يف بـر أو                أيضاً  قال  و
 كمعىن املعدن جيـب   كان ذلك أو كثرياً أو حبر قليالًه ما غنم منه يف برمعىن ذلك كلّ  : حبر

   .فيه اخلمس ، يصرف حيث يصرف مخس املعدن
 ما يصلح له أن يدفعه ن كان يعلم إماماًإاه ت وجوده إي  فيجب على صاحبه عند وق    

قـه هـو فـيمن     دفعه إليه ، وتصيريه يف يديه ، وإن مل يعلم موضعه فر         إليه، مل جيز له إالّ    
ى اهللا عليـه وآلـه ليتامـاهم    جعله اهللا هلم ، وكان أحق الناس بذلك آل رسـول اهللا صـلّ          

 ويأكل منها ،الصدقات وهم ال يأخذون   غريهم يأخذ من     نّ أل ،ومساكينهم وابن سبيلهم  
  .وهم ال يأكلون

فإذا أخرج اخلمس من ذلك الذي أصابه يف املعدن ، مل جيب عليه من بعد ذلك فيـه                  
ر أمواله ربع عـشره     ئ فيجب عليه فيه ما جيب عليه يف سا        ، حىت حيول عليه احلول    يءش

   ).٣٣( داً ، أو مائتا درهم فصاع وهو عشرون مثقاالً،إذا حال احلول عليه
 

 
وقت وجوب اخلمس يف املعادن حني األخذ، ووقت اإلخـراج          : قال الشيخ الطوسي  

. حني التصفية والفراغ منه، وتكون املؤنة وما يلزم عليه من أصله واخلمس فيمـا يبقـى        
  .)٣٤(وبه قال أبو حنيفة واالوزاعي

لول احلول، وهو اختيار املزين ألنـه ال        يراعى فيه ح  : أحدمها: وللشافعي فيه قوالن  
  .جتب الزكاة إالّ يف الذهب والفضة، ومها يراعى فيهما حلول احلول

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢٤
إنه جيـب حـني التنـاول، وعليـه إخراجـه حـني التـصفية               : واآلخر وعليه أصحابه  

  .)٣٥(ن أخرجه قبل التصفية مل يجزهإوالفراغ، ف
  

 
س ميلك مستحقه مع الذي خيرج من املعـدن شـيئا،           حق اخلم :  قال الشيخ الطوسي  

  .)٣٦(وبه قال أبو حنيفة
  .)٣٧(املخرج ميلكه، وجيب عليه للمساكني حق: وقال الشافعي

  
 

                                         
  .٤٦: ١ غريب احلديث - ١
  .١٨٣٣ : ٥ الصحاح - ٢
   .١٥٢ : ٤ السنن الكربى - ٣
   .٢٥٠: ١ املوطأ - ٤
  . ١٣٧ : ٢ صحيح البخاري - ٥
  .٥٨٥ : ٢ الشرح الكبري - ٦
  .٤١: سورة األنفال - ٧
  .٣٢٩ : ٣ ، وخمتلف الشيعة ٦٥١ ح ٤٢ : ٢  من ال حيضره الفقيه - ٨
  .٤٨٧: ٢  األحكام - ٩

  .٤١:  سورة األنفال - ١٠
  .١٥٠: ٥، معرفة السنن واآلثار ٦٨ – ٦٧:  الرسالة - ١١
  .٢٢٩ : ٨ نيل األوطار - ١٢
  .١٨٦ : ٣  الدر املنثور - ١٣
  .  تقدم قبل قليل قول الشافعي أيضاً فالحظه- ١٤
  .٣٥٨ : ٤تفسري الثعليب - ١٥
    .٧٣ : ٣ أحكام القرآن للجصاص - ١٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٢٥    الوجیز في الفقھ اإلسالمي
 

  . ١١٦: ٢ اخلالف - ١٧
 – ٢١٢: ٢، املبسوط للسرخسي ١٧٨: ١، النتف يف الفتاوى ٧٠: ، اخلراج٩٢ – ٩١: ٢ اخلالف - ١٨

  . ١١٧: ٦، احمللى ٢٩١: ١ني احلقائق ي، تب٢١٣
 . ١٢١: ٤، وذيب األحكام ٥٤٤ : ١ الكايف - ١٩
  . ٥٤٨: ١ الكايف - ٢٠
  . ١١٦: ٢، اخلالف ٥٤١ و ٥٣٧: ١، وشرح فتح القدير ٢١٢: ٢ املبسوط - ٢١
، واملبسوط ٣٩٤: ١، ومغين احملتاج ١١٧: ١، وكفاية األخيار ٥٣: ، وخمتصر املزين٤٢: ٢ اُألم - ٢٢

  . ٢١١: ٢للسرخسي 
  . ١١٦: ٢، اخلالف ٥٤١: ١ وشرح فتح القدير ،٢١٣: ٢ املبسوط - ٢٣
  . ١١٦: ٢، اخلالف ٢١٣: ٢ املبسوط - ٢٤
  . ٥٦٥ - ٥٦٤ : ١ شرح األزهار لإلمام أمحد املرتضى - ٢٥
   .١٧٨: ١ املهذب البن الرباج - ٢٦
 و ٨٣: ٦، واموع ٦١٨: ٢، واملغين البن قدامة ٢١١: ٢، واملبسوط للسرخسي ١١٩: ٢ اخلالف - ٢٧

  . ٢٥٠: ١اية اتهد ، وبد٩٠
، ومغين ٢١١: ٢، واملبسوط للسرخسي ١١٨: ١، وكفاية األخيار ٩٠: ٦، واموع ٩٦: ١ الوجيز - ٢٨
  . ٢٥٠: ١، وبداية اتهد ٣٩٤: ١احملتاج 

: ٢، واملغين البن قدامة ١١٣: ١، وكفاية األخيار ٢: ٦، واموع ٥٣: ، وخمتصر املزين٤٣: ٢ اُألم - ٢٩
  . ١١٩: ٢ ، اخلالف٦١٨

  . ١٢٠: ٢، اخلالف ٥٣: ، وخمتصر املزين٤٣: ٢ اُألم - ٣٠
  . ١٢٠: ٢، اخلالف ٢٨٨ – ٢٨٧: ١، واملدونة الكربى ٤٣: ٢ اُألم - ٣١
  .٤١:  سورة األنفال - ٣٢
  .١٩٠: ١  األحكام - ٣٣
  . ٩١: ٦، فتح العزيز ٦١٩: ٢، املغين البن قدامة ٨١: ٦، اموع ١١٨: ٢ اخلالف - ٣٤
، واملغين ٣٩٥ – ٣٩٤: ١، ومغين احملتاج ٩١: ٦، وفتح العزيز ٨١: ٦، واموع ٥٣: ر املزين خمتص- ٣٥

  . ٢١١: ٢، واملبسوط ٦١٩: ٢البن قدامة 
، ١٠٢: ٦، واموع ٣٨٩: ١، وحاشية تبيني احلقائق ٢٨٩: ١، تبيني احلقائق ١٢١: ٢ اخلالف - ٣٦

  . ٦١٤: ٢واملغين البن قدامة 
  . ١٠٢: ٦، واموع ٦١٤: ٢مة  املغين البن قدا- ٣٧
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