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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(450) 
 تصوير التربيزي لتعلق اخلمس ابملال املعاطايت

ازا البيريييييث حييييب اًيييه ذبعييياع السيييبار  لفييي  عييين البصيييوير البسيييي  السيييا  ، الب ييي  إ  ذصيييوير آخييير مث ان املييي  
 ( لكنه أكثر ذعقيداع.(1)لكيفية ذعل  اخلمس ابملال املعاطايت وهو يرذكي على )البيع

شييرعاع قييال) )وركيير  عييط األسيياطني علييى القييول اباثابحيية حمييأوراع  لثيياع وهييو أًييه  يي  ذرذييي  ا  ر امل ذبيية 
يييه ولكييياع، كوعيييوب اخلميييس يف املييي خور ابملعاطييياة ويييع عيييدم  عليييى املليييو املييي خور ابملعاطييياة ويييع كيييرك عيييدم كًو

مث ازا ت قيمبيه السيوقي ة  -2كميا إرا اشي ا البياعر يف أواخير سينة رايه وباعياع الي   ينيار   -1ص ورذه ولكياع، 
كي ييي  علييييه  يييس  -4ة السيييوقية إ  ألييي ، مث ًيليييل القيمييي -3كباعيييه قبييي  ةيييام سييينة الييير   الفيييني ابملعاطييياة 

 وع عدم ص ورذه ولكاع له  بصركه أو ذصرف املش ث يف املباع املي ور. (2)األل 
أقيييول) ال ال للقائييي  اباثابحييية اباللبييييام  عيييدم وعيييوب اخلميييس يف األلييي  قبييي  صييي ورذه ولكييياع و عيييد رليييو 

 .(3)ا خر يف املباع(يكون ون أرابح السنة ا ذية، كما إرا ذصرف كيه أو ذصر ف 
 صور لوجوب اخلمس يف ارتفاع القيمة السوقية، وعدمه

ر  يببي  عليى ةهييد وقدويية وهمية يف ذعلي  اخلميس ابرذفياع القيمية السيوقية، وهييي ان أقيول) ذوضيي  ويا ذصيو  
عيروة لبعل  اخلمس ابرذفاع القيمية السيوقية صيوراع، وقيد اخبلي  العلمياض يف  عيط الصيور كميا يظهير ملين راعيع ال

 اواشيها، ولكن أصول املسائ  ثالثة)
 ضييياعة لال يييار  يييا ) ييي  ولييي  البييياعر أيضييياع إرا أرا   ييييع شييييض  قصيييد  ان يكيييون البييياعر قيييد أعيييد  األوىل: 

كييان عليييه اخلمييس، ولكنييه إرا ل يبعييه  يي   ،االسيي ابح( كارذفعييل قيمبييه السييوقية وابعييه  يير   ووييرت رأل السيينة
                                                             

 ا ابملعاطاة إ  ورور رأل السنة.وكان ذصويران ذبعاع للمحققني النائي  والوالد و...، يرذكي على )الشراض( و قاض اليُمش َ  (1)
 أث األل  الثاًية اليت  يد  )وع ان البضاعة األصلية قيمبها ا ن أل  كق ( وسي يت يف املنت. (2)
 2قيييم املقدسييية)   عليهيييا السيييالمشيييرح املكاسييي ،  ار الصيييديقة الشيييهيدة  الشييييري وييي ازا عيييوا  البيريييييث، إرشيييا  الطالييي  يف (3)

 ، واألرقام إضاكة ونا للبوضي .361ص
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ع  يعه أث كاًل ليه سيود  ون ويا إرا كيان ويًوسياع ونيه، كيان بوق  ه وثالع وكان مما يُ ععله يف وعرك البيع يف  كاً
 أيضاع.  هح  بعل  اخلمس صر   وونهم السيد الوالد عد اع ون الفقهاض

ييوف   ))) عليييه السييالموالوعييه يف احلكييم ابخلمييس واضيي  وهييو صييدد قولييه  ميياَ بِييو اوييادوَة ييووف ِفِ ِِ  ا يف  (1)((ِهيي و ووا
كيا ( و)لينم( حي  أ)املفسرة للغنيمة يف ا ية الكرمية، والُعرف يشهد على اًه  عليه السالم رواية ااثوام الصا د
 .   وكأا صدد )البكس ( كب و  ،وإن ل يبع ابلفع 

سييارة ل كبهيا حلاعاذييه  (2)ان يكيون املكلي  قيد اشيي ا  ضياعة لالقبنياض ال لال يار، كميا لييو اشي االثانيية: 
 وكاًييل قييد ارذفعيل قيمبهييا السيوقية كهيي   ي  عليييه اخلمييس (3)سيبعملهالكنيه ل يركبهييا وويرت رأل السيينة ول ي

كييال، وقييد يقييال  وعو ييه يف  ابعهييا وعيي  اخلمييس اوييا إرا ل يبييع ابًييه إراالفقهيياض ؟ قييال  عييط يف ارذفيياع القيميية
 الصورذني لصدد )ااثكا ة( إر يقال عركاع اًه اسبفا  ولنم وإن ل يبع ابلفع .

شييًاع اباثر  )مميا ال  يس كييه إر ااثر  ال يبعليي   يه اخلميس( كارذفعيل قيمبييه ان يكيون قيد ولييو  الثالثية:
كاشيي ا  ييه سيييارة وييثالع كارذفعييل قيمبهييا السييوقية،  (4)السييوقية ووييرت رأل السيينة، أو يكييون عنييد  وييال  مييس
 ح  لو ابع وحص  على الر  . وهنا قال  عط الفقهاض ابًه ال  س يف الياي ة السوقية

يصيدد علييه ااثكيا ة والغنيمية، وحكيم األصي  ال  يرث عليى النمياض إرا ابعيه قش مبيا سيب  كاًيه ولكن قد ينا
 وإًصراف أ لة اخلمس عنه  دوث. ،إال  بنقي  وناط ظ 

يبضيمن قييدين) ويا )اشي ا البياعر( قوليه) البيريييث كيان احملقي  يبض  وعيه كيالم  املسائ  السا قةومبالحظة 
)البياعر(  كميا وضيى، وويا يقا ي   سوقية حسي  رأث  ثالع كاًه ال  س يف ازاي ذه الو ورثهلو  كما)اش ا(   يقا  

 كاًه إرا اش ا ل  الباعر لالقبناض كال  س يف ازاي ذه السوقية إرا ل يبع.
وقولييه )مث ًيلييل القيميية السييوقية إ  األليي ( الظيياهر اًييه يقصييد مث وييرت عليييه رأل السيينة  عييد ًيييول القيميية 

                                                             

 .544ص 1الكايف)   (1)
 ون وال ل خيم سه ون قب ، وإال  خ  يف الصورة ا ذية. (2)
 وال كان ون ش ًه اسبعماهلا، على رأث. (3)

 ابن ا ا اخلمس ون ًفس املال. (4)
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؛ إر كييي  (2)، لكييين األلفيييني هيييي  ييييد  ا ن )كي ييي  علييييه  يييس األلييي ( أث الثاًيييية(1)كب وييي  السيييوقية للبضييياعة
الكالم يف األل  الثاًية ألهنا ر   حص  ابملعاطاة وال يقا لها شيض ا ن )إر البضياعة قيد ًيليل قيمبهيا ل لي  

سييها واًييه حيييب ال  ييس يف الكييالم ألًييه كرضييها وقا يي  البضيياعة ًفحميي   األو ( واوييا األليي  األو  كلييم  علهييا 
ية عركياع  سةع البضاعة )ألًه اك ضها  م   به كيعيد وين املؤًو كميا هيو رأث   –وثالع أو مما يبوق  عليه االس ابح ملؤًو

 .كال  س يف الثمن املقا   هلا ( عط كالقمي واخلوئي على وا سب 
كقيد يكيون كيهيا اخلميس  )قسيمنيولكن ير  عليه وا ور  على أسبار  ون ان البضاعة )وهي الرأمسال( على 

ة سنبه  ي  حي  إرا كاًيل  وقد ال يكون، وثبوت اخلمس كيها إرا كاًل رأمساالع لبوسعة  ارذه ال لبحصي  وؤًو
 ل خ  على رأث.

 بعض الفتاوى يف ختميس ما ارتفعت قيمته السوقية
 وهأ   عط الفباوا يف املس لة) ملحق:

)وأو ييييا لييييو ارذفعييييل قيمبهييييا السييييوقية ويييين ليييي  ازاي ة عيني يييية ل  يييي   ييييسقييييال يف العييييروة الييييوثقى) 
ذلييييو  (3)

؛ لعدم صدد البكس  ، وال صدد حصول الفائدة(4)الياي ة
(5))(6) 

                                                             

رد  ني ًيول قيمة البضاعة قب  رأل السنة أو  عد ورورها، إر ودار البحب ا ن عن األلفني اليت  ييد  وقيد إر الظاهر اًه ال ك (1)
 ورت عليها السنة.

إر الكيالم كي  الكيالم ان  ييد  ا ن ألفيني )وييع ان امليثمن اليأث  ييد املشي ث ا ن عييا ت قيمبيه إ  األلي ( لكين البيائع  يييد   (2)
 ة والقيمة ورذفعة حينأاك.ألفان أخأمها حني املعاول

 ال يُ ك االحبياط. )الف واز آاب ث(. (3)
 * والوعوب أقرب ح  وإن ل يِبعها. )حممد الش اازث(.    
 * وع  اخلمس يف االرذفاع املأكور إن أعد   للب ارة. )وفيت الشيعة(.    
    الوعوب أحوط. )اجلواهرث(. (4)

 يت(.* ال يُ ك االحبياط. )االصطهباان    
ة السنة. )حممد رضا الكلبايكاين(.      * يف وا ازا  عن وؤًو
يار  يه أم ل يكين إرا      *    وع  يف ارذفاع القيمية السيوقية وطلقياع، أث سيواض كيان املقصيو  وين الشيراض أو ااث قياض يف ولكيه اال  

 أوكن البيع وأخأ القيمة. )الروحاين(.
 مس كيها حينًأ ، وميكن االخبالف اس  املوار . )السبيوارث(.ال يبعد صدد الفائدة عركاع كي   اخل (5)

السيييد حممييد كيياظم الطباطبييائي اليييي ث، العييروة الييوثقى والبعليقييات عليهييا، وؤسسيية السييبطني )عليهمييا السييالم( العاملييية ي قييم)  (6)
 .127-125ص 12 
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إن كان املال مم ا ل يبعل ي  اخلميس  يه كيااثر  واملهير وازا ت قيمبيه السيوقية  -1القمي) )حسن وقال السيد 
 كال  س كيه وإن ابعها،

ان املال مم ا ذعل ي   يه اخلميس وميلكيه  غي  البييع وسيائر املعاوضيات،  ي  ةل كهيا مبثي  اهلبية واحليياازة وإن ك -2
 وأوثاهلا وأ  ا  سه ون عني املال وازا ت قيمبها السوقية وابعه ل يكن يف الياي ة  س أيضاع،

 س يف الياي ة،وأو ا إرا أ  ا  سه ون القيمة، مث  ازا ت قيمبه السوقية وابعه كي   اخلم -3
وإن ةل يييو امليييال ابلبييييع وسيييائر املعاوضيييات وأ  ا  سيييه سيييواض أ  ا  وييين العيييني أو القيمييية وازا ت قيمبيييه  -4

 .(1)السوقية كي   اخلمس يف الياي ة. حسن القمي(
 ك قسام وا ازا ت قيمبه ثالثة))وقال السيد السيسباين) 

ار  عينه كالبضائع املعروضة للبيع.يبعه،  األو ل) وا    كيه اخلمس يف الياي ة وإن ل   وهو وا أعد   لال  
يبعل يي   ييه  الثيياين) وييا ال  يي  كيييه اخلمييس يف الييياي ة وإن ابعييه ابلييياي ة، وهييو وييا ولكييه اباثر  و ييو  مم ييا ل 

ار  عينه.  اخلمس ول  يعد   لال  
قيد أ  ا  وين ًفيس امليال، وأو ييا إرا ووين قبيي  رليو ويا ولكيه ابهلبية أو احليياازة مم يا كيان وبعل قياع لل ميس ولكين 

أ  ا  ويين وييال آخيير كييال  يي  اخلمييس يف ازاي ة القيميية ابلنسييبة إ  أر عيية أ ييال رلييو املييال و ييرث علييى  سييه 
 الأث ولكه ا اض قيمبه ون وال آخر حكُم املال الأث ولكه ابملعاوضة.
لكيييه ابملعاوضييية كالشيييراض و يييو   قصيييد الثاليييب) ويييا ال  ييي  كييييه اخلميييس يف اليييياي ة إال  إرا ابعيييه، وهيييو ويييا و

ار  عينه(  (2)االقبناض ال اال  
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

 
َح ))اًه كان يقول ألصحا ه)  عليه السالمعن ااثوام الرضا  ونفِبيواِء، اوِقيلو: ووموا ِسالو ِح األف عولويفَكمف ِبِسالو

ونفِبيواِء؟ قوالو الدُّعواء  (.468ص 2الكايف)  ) (( األف

                                                             

هييا، وؤسسيية السييبطني )عليهمييا السييالم( العاملييية ي قييم) السيييد حممييد كيياظم الطباطبييائي اليييي ث، العييروة الييوثقى والبعليقييات علي (1)
 ، وال قيم إضاكة ونا.128ص 12 

 .393ص 1السيد علي السيسباين، ونها  الصاحلني،   (2)


