
 الُخمس في اإلسالم
 

ِكيِن َواْعَمُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ ِلّمِو ُخُمَسُو َوِلمرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساقال تعالى: } 
َنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َوالّمُو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم ِبالّمِو َوَما َأنَزْلَنا َعَمى َعْبدِ 

 [14َقِديٌر{] سورة األنفال اآلية :
حديثنا في ىذه المحاضرة عن الخمس، حيث أن الخمس ركن أساسي عند األمامية ، فال تصح كثير من 

خ، لذا ارتئينا أنو من الواجب أن نقوم بتوعية األمور وأنت ال تخمس األموال واألمالك وما إلى ذلك....ال
 المجتمع من ىذا الجانب، حيث أن البعض من الناس ال يفيم المعنى الحقيقي لمخمس.

 تفسير معاني الكممات
ما اخذ  والفيءما اخذ من اموال اىل الحرب من الكفار بقتال. وىي ىبة من اهلل تعالى لممسممين.  الغنيمة

بن السائب، وسفيان الثوري وىو قول الشافعي، وىو المروي في اخبارنا. وقال قوم:  بغير قتال في قول عطا
 واحد. الفيء والغنيمة

 
 
 

 تعريف الخمس:
وشرعا: اسم لحق في المال يجب  .أخذ واحد من خمسة، وخمست القوم: أخذت خمس أمواليموىو لغة: 

ىو واجب في غنائم دار الحرب( بالكتاب لألمام )عميو السالم( وقبيمو. وجوب الخمس في غنائم الحرب )و 
 والسنة واالجماع.

والُخمس فرض مالي محدد بنسبة }الُخمس{ يتعمق بأنواع من المال، منيا: غنائم الحرب، و المعادن، و 
الكنز، و الغوص، و المال الحالل المخموط بالحرام، و األرض الذي يمتمكيا الذمي من المسمم، و أرباح 

 تجارة و الراتب الذي يستممو الموظف أو العامل و ما شابيو.المكاسب كأرباح ال
فينبغي لدركو أن نرجع أوال إلى عرف العرب في العصر الجاىمي لمعرفة نظاميم االجتماعي يوم ذاك في 
ىذا الخصوص، ثم نعود إلى التشريع اإلسالمي لندرس الخمس فيو وندرس أمره بعد ذلك لدى المسممين 

  تعالى. فللى دراستيما في ما يمي:بالتفصيل إن شاء اهلل
 



 أوال: في العصر الجاىمي :
كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاىمية ربع الغنيمة ويقال: ربع القوم يربعيم ربعا أي أخذ ربع أمواليم، 

 وربع الجيش أي أخذ منيم ربع الغنيمة، ويقال لمربع الذي يأخذه الرئيس: المرباع.
"انك لتأكل المرباع وىو ل )صمى اهلل عميو والو وسمم( لعدي بن حاتم قبل أن يسمم: وفي الحديث، قال الرسو 

 ال يحل في دينك ".
أي "ربعت في الجاىمية وخمست في اإلسالم" وفي مادة )خمس( من النياية: ومنو حديث عدي بن حاتم 

سالم فجعمو الخمس وجعل قدت الجيش في الحالين، الن األمير في الجاىمية كان يأخذ ربع الغنيمة وجاء اإل
 .لو مصاريف، انتيى

 ثانيا: في العصر اإلسالمي
ىذا ما كان في الجاىمية، أما في اإلسالم فقد فرض الخمس في التشريع اإلسالمي، وذكر في الكتاب والسنة 

 كما يمي:
 الخمس في كتاب اهلل: -أ 

سول ولذي القربى واليتامى والمساكين "واعمموا أنما غنمتم من شيء فأن هلل خمسو ولمر قال اهلل سبحانو: 
وابن السبيل ان كنتم آمنتم باهلل وما أنزلنا عمى عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، واهلل عمى كل شئ 

 .14قدير" األنفال / 
ن كانت قد نزلت في مورد خاص، ولكنيا أعمنت حكما عاما وىو وجوب أداء الخمس من أي  ىذه اآلية وا 

ألىل الخمس. ولو كانت اآلية تقصد وجوب أداء الخمس مما غنموا في الحرب  -ي فازوا بوأ-شيء غنموا 
خاصة، لكان ينبغي أن يقول عز اسمو: واعمموا ان ما غنمتم في الحرب، أو ان ما غنمتم من العدى وليس 

 يقول إن ما غنمتم من شيء.
الجاىمية، وقمل مقداره، وكثر أصحابو في ىذا التشريع: جعل اإلسالم سيم الرئاسة الخمس بدل الربع في 

فجعمو سيما هلل، وسيما لمرسول، وسيما لذوي قربى الرسول، وثالثة أسيم لميتامى والمساكين وابن السبيل من 
فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس الزما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصو بما غنموا في الحرب، 

 الجاىمية.وسماه الخمس مقابل المرباع في 
 الخمس في السنة: -ب 

أمر الرسول بلخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز كما روى ذلك كل من ابن 
عباس، وأبي ىريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يمي: في مسند أحمد وسنن ابن ماجة 

وفي  )صمى اهلل عميو والو وسمم( في الركاز الخمس. ""قضى رسول اهللوالمفظ لألول عن ابن عباس قال: 
صحيحي مسمم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد والمفظ لألول: 



"العجماء جرحيا جبار، والمعدن جبار، وفي عن أبي ىريرة قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو والو وسمم( : 
 الركاز الخمس"
 ىو اليدر الذي ال يغرم  ومعنى جبار :
 الركاز الكنز العادي أو ىو الذىب والفضة الذي خمقو اهلل في األرض يوم خمقت . ومعنى الركاز :

وفي مسند أحمد عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمم( إلى خيبر فدخل 
بنة ليستطيب بيا فانيارت عميو تبرا فأخذىا فأتى بيا النبي صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجتو فتناول ل

)صمى اهلل عميو وآلو وسمم ( فأخبره بذلك، قال "زنيا" فوزنيا فلذا مائتا درىم فقال النبي "ىذا ركاز وفيو 
 الخمس".

 فرض الخمس
و غيرىم، والخمس واجب عمى كل مكّمف بالغ لو َدْخل و مورد اقتصادي كالتاجر و الموظف و العامل و 

يجب الخمس بعد مضي عام عمى حصول اول ربح في التجارة مثال، أو عمى استالم الراتب بالنسبة الى 
الموظف و العامل مثال. كما و يجب عمى ولي الطفل أن يقوم بالمحاسبة الخمسية بالنسبة ألموال الطفل 

                                                                                                               قبل بموغو.
إّن اهلل تعالى لما حّرم عمينا الصدقة أنزل لنا الخمس، »حديث عن اإِلمام الصادق)عميو السالم( قولو: 

 «.فالصدقة عمينا حرام والخمس لنا حالل
 

 و يجب الخمس في خمسة أمور أىميا:
 والرصاص، والنفط والكبريت والممح وغيرىا.ـ المعدن، كالذىب والفضة والنحاس  ٔ
ـ الكنز. وىو المال المدفون في األرض، إذا َبُعد عيده بحيث ينقطع عن مالكو ووارثو عرفًا لتقادم العيد،  ٕ

 فلّنو يكون لواجده وعميو فيو الخمس.
 وه من البحر.اىر ونحوىا مما يستخرج بالغوص ونحـ الجو  ٖ
ذا لم يتميز الحرام منو عن الحالل ولم يعرف صاحبو، فلن إخراج الخمس منو ـ المال المختمط بالحرام إ ٗ

 واجب. ومصرف الخمس في ىذا القسم ىو مصرف سائر أقسام الخمس.
ـ ما يفضل عن مؤنة سنتو لو ولعيالو من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات واالجارات وحيازة  ٘

والمال الموصي بو ونماء الوقف وعوض الخمع والميراث الذي ال  المباحات، بل جميع الفوائد حتى مثل اليبة
يحتَسب، لُبعد المورِّث عن الوارث سببًا أو نسبًا، بخالف الميراث المحتَسب، لقرب المورِّث، فلّنو ال خمس 
 فيو. نعم إذا حصل عند الوارث نماء أو منفعة مقابمة بعوض ثبت الخمس في النماء والعوض المذكورين.

 
 الخمس:صرف 

 كل األموال المتجمعة من الخمس تقسم في وقتنا الحاضر الى قسمين:



 
 ـ سيم اهلل ورسولو واإلمام )ويسمى حق اإلمام(: 4

وتعود ىذه األسيم جميعا الى اإلمام، وىي وارد من واردات الدولة اإلسالمية، وليا أن تنفقيا في كل مجال 
و من ينوب عنو، كالعمماء، والمساجد، والمدارس، والجامعات، ترى فيو النفع والصالح العام بلذن اإلمام، أ

 وأماكن نشر العموم، والدعوة اإلسالمية، وتسميح الجيش، وانشاء الطرق، والجسور، ومساعدة الفقراء... الخ.
 
 ـ سيم الفقراء وااليتام والمساكين وابناء السبيل من بني ىاشم )يسمى حق السادة(: 2

 يعطون من مال الصدقات )الزكاة( وىم كل من ينتسب الى ىاشم جد الرسول)صمى فانو يعطى ليم ألنيم ال
 اهلل عميو وآلو وسمم ( في الماضي والحاضر والمستقبل.

عن محمد بن الحسن بلسناده عن سعد بن عبداهلل ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن 
أبي عبداهلل ) عميو السالم ( أنو سألو عن قول اهلل عز  عبداهلل بن مسكان، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن

وجل: ) واعمموا أنما غنمتم من شيء فان هلل خمسو ولمرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
فقال : أما خمس اهلل عّز وجّل فممرسول يضعو في سبيل اهلل ، وأما خمس الرسول فألقاربو وخمس (؟ 

قرباؤه ، واليتامى يتامى أىل بيتو ، فجعل ىذه األربعة أسيم فييم ، وأما المساكين وابن ذوي القربى فيم أ
 السبيل فقد عرفت أنا ال نأكل الصدقة وال تحل لنا فيي لممساكين وأبناء السبيل .

 ورواه الصدوق بلسناده عن زكريا بن مالك الجعفي.
 

 أمثمة رياضية عن كيفية توزيع الخمس:
دينار عراقي ، فـِمكي نستخرج الخمس ماذا نفعل؟  ٕٓٓٓاألموال )الموجودات( أصبح نفترض أن مجموع 

 المعادلة اآلتية:
 دينار عراقي ... ٓٓٗ=  ٘÷ ٕٓٓٓالخمس= 
 دينار عراقي. ٕٓٓ=  ٕ÷  ٓٓٗالحقوق = 

 دينار ٕٓٓدينار وحق اإلمام يكون  ٕٓٓفحق السادة يكون: 
 يكن لديو رأس سنة لمخمس(... ىذا إذا كان المكّمف يخّمس ألول مرة )لم

/ رجب، فيجب في كل 41مالحظة: )رأس السنة ىو اليوم السنوي الذي يستخرج فيو الخمس فمنفترض 
 رجب من السنة( ... 41سنة أن ُيستخرج الخمس في 

أما إذا كان المكمف لديو رأس سنة فيحسب الموجودات التي لم يستخدميا بحيث مر عمييا حول )سنة( 
يون فلن أصبحت الديون أكثر من الموجودات فال يكون عميو خمس... أما إذا كان الموجودات ويحسب الد

مثال تغطي عمى الديون... عمًما بأن أي شيء تأخذه قبل رأس السنة ولو بيوم واحد ودخل عميو رأس السنة 
 وجب فيو الخمس... نأخذ أمثمة عمى ذلك:



 
 

 مثال عمى أن الموجودات تغطي الديون:* 
 دينار ٕٓٓ٘الديون =  -دينار ٓٓٓ٘لموجودات = ا -

 دينار ٕٓٓ٘=  ٕٓٓ٘ - ٓٓٓ٘= ٘÷ الديون  -الخمس = الموجودات 
 دينار )الخمس( ٓٓ٘=  ٘÷  ٕٓٓ٘= 

 دينار ٕٓ٘=  ٕ÷  ٓٓ٘حق السادة وحق اإلمام = 
 دينار ٕٓ٘دينار   حق السادة =  ٕٓ٘حق اإلمام = 

 
 :* مثال عمى أن الديون تغطي الموجودات

 دينارٕٓٓ٘الموجودات =  -
 دينارٓٓٓ٘الديون =  -

 في ىذه الحال ال يجب الخمس بل ال يوجد عمى المكّمف خمس...
 ألن الديون تغطي الموجودات )الديون < الموجودات(.


