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 أحكام الغنائم واألنفال -10 

 :المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال. هي الغنيمة 

  :أنواع الغنائم 

 الغنائم  التي يأخذها المسلمون من الكفار ثالثة أنواع:

 األموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام. -1

 األسرى والسبايا كالنساء واألطفال.  -2

 األرض. -3

 األنفال؛ ألنها زيادة في أموال المسلمين. وتسمى

  :حكم الغنائم 

ولم يحلّها لألمم السابقة؛ ألن هللا عز وجل  ،أحل هللا الغنائم لهذه األمة

 علم ضعفنا وعجزنا فطيَّبها لنا.

 [.69األنفال: ]  (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

، ا  سَخـمْ أْعِطيُت : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َي هللاُ َعْنـهُ َرِض  ٬بن َعْبِدا َجابِرَوَعْن  -2

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر، َوُجِعلَْت ِلـييُْعَطُهنَّ أَحدٌ قَبْ  لَـمْ   ِلـيَ : نُِصْرُت بِالرُّ

مَ ، فَأا  َوَطُهور ا  األْرُض َمْسِجد الصَّالةُ  تْـهُ أْدَركَ  تِـيا َرُجٍل ِمْن أمَّ يُـّ

، َوأحِ ْلـيُ فَ  ، َوأْعِطيُت الشَّفَاَعةَ، ِلـيِحلَّ ألَحٍد قَبْ ـتَ  لَـمْ َمغَانُِم وَ ال ِلـيَ لَّْت َصّلِ

ة ، َوبُِعثُْت إ لَـىيُْبعَُث إ بِـيُّ َوَكاَن النَّ  ة   لَـىقَْوِمِه َخاصَّ متفق  .«النَّاِس َعامَّ

 .(1)عليه

                                                 

 . (521ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,335أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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  :َمْن يُعطى من الغنيمة 

 .الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل

 وال يُسهم من الغنيمة إال لمن توفرت فيه خمسة شروط:

 اإلسالم.. والبلوغ.. والعقل.. والحرية.. والذكورية.

 فإن اختل شرط ُرِضخ له ولم يُْسهم؛ ألنه ليس من أهل الجهاد.

ُ اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما:  يَْغُزو ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َهْل َكاَن َرُسوُل اَساََل نَْجدَة

اْبُن َعبّاٍس: َكتَْبَت  لَـْيـهِ فََكتََب إ..  ؟ ْهـمٍ ُهّن بِسَ ـاِء؟ َوَهْل َكاَن يَْضِرُب لَ بِالنّسَ 

ّن بِـهِ يَْغُزو بِالنَّساِء؟ َوقَْد َكاَن يَْغُزو ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَلُنِـي َهْل َكاَن َرُسوُل اتَسْ 

 .نّ لَـهُ يَْضِرْب  لَـمْ فَ  ،ْهـمٍ َمِة، َوأَّما بِسَ نِـيغَ الْحذَْيَن ِمَن ـَجْرَحى َويُ الدَاِويَن فَـيُ 

 .(1)أخرجه مسلم

  :كيفية قسمة الغنائم 

 الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وكيفية قسمة الغنائم كما يلي:

خِرج اإلمام خمس الغنيمة، ويقسمه على خمسة، سهم هلل ولرسوله ـيُ  -1

يُصرف في مصالح المسلمين العامة كالفيء، وسهم لذوي القربى، وهم 

وناصروه، وسهم  ملسو هيلع هللا ىلصنو هاشم، وبنو المطلب، الذين آزروا النبي ب

 لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم ألبناء السبيل.

الباقي من الغنيمة وهو أربعة أخماس يُقسم بين الغانمين، للراجل سهم،  -2

 وللفارس ثالثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه.

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)قال هللا تعالى:  -1

                                                 

 . (1812برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 [.41األنفال: ]  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

النّفَِل:  فِـيقََسَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَّن َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعْن َعْبدهللا ْبِن ُعَمَر وَ  -2

 .(1)متفق عليه .ا  ْهـمْيِن َوِللّرُجِل سَ ْهـمَ ِلْلفََرِس سَ 

  :حكم تنفيل بعض المجاهدين 

 ا يعطاه المجاهد زيادة على سهمه تشجيعا  له.: ملفَ الن  

كأن يقول اإلمام من قتل قتيال  فله سلبه، أو من أصاب شيئا  فله ربعه، أو 

 يقول للسرية: ما أصبتم فهو لكم.

 وذلك كله جائز؛ لما فيه من التحريض على القتال.

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )قال هللا تعالى: 

 [.65األنفال: ]  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ

  :أنواع التنفيل 

 يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كما يلي:

ما يعطيه اإلمام لبعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية  -1

 الغزو.

وفي الرجعة من الغزو الثلث بعد الخمس؛ ألن هؤالء رجع عنهم الجيش 

 يعاضدهم.فزيدوا، بخالف البداية فإن الجيش 

ْبَع  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ لَـمَ َعْن َحبيب ْبِن َمسْ  َكاَن يُنَفُِّل الرُّ

 .(2) أخرجه أبو داود وابن ماجه .ِس إِذا قَفَلَ الُخـمُ ِس َوالثلُث بَْعدَ الُخـمُ بَْعدَ 

                                                 

 واللفظ له.  ،(1762(, ومسلم برقم )2863أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2851برقم )وأخرجه ابن ماجه  (,2749برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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من  ما يعطيه اإلمام من أظهر نكاية في العدو، أو حصل له بالء في القتال -2

 زيادة على سهمه بعد إخراج الخمس.

 ٬َها َعْبدُافِـيبَعََث َسِريَّة  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـُهـماَي هللاُ عَ ِض َعِن اْبِن ُعَمَر رَ 

، ا  َعَشَر بَِعير نَـيْ اثْ  ُهـمُ ْبُن ُعَمَر قِبََل نَْجٍد، فَغَنُِموا إِبِال  َكثِيَرة ، فََكانَْت ِسَهامُ 

لُوا بَِعيرا  يرأْو أَحدَ َعَشَر بَعِ    .(1)متفق عليه .ا  بَِعير ا  ، َونُفِّ

 الُجْعل كأن يقول اإلمام: من قتل فالنا  فله سلبه ونحو ذلك. -3

 ْبِن األْكَوعِ لَـمَ سَ َعْن 
َعْيٌن ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  تَـى: أقالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ

دَُّث، ثُمَّ اْنفَتََل، فَقال تَـحَ يَ  بِـهِ َحاَسفٍَر، فََجلََس ِعْندَ أصْ  فِـيُمْشِرِكيَن َوُهَو ال

 .(2)متفق عليه .بَـهُ َسلَ  لَـهُ فَنَفَّ  لَـهُ فَقَتَ «. اْطلُبُوهُ َواْقتُلُوهُ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ 

  :حكم الس لَب 

 : هو ما وجد على المقتول من لباس وسالح وعدة حرب.السلب

قتله وحده بمبارزة ويستحق القاتل َسلَب المقتول الكافر بدون تخميس إذا 

 أو طلب ونحوهما.

َرُجال  ِمَن  يَـرَ ِحـمْ قَاَل: قَتََل َرُجٌل ِمْن َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك  -1

َ لَـْيـِهـمْ ا  عَ ِلـيِد، َوَكاَن َواِلـيوَ ال، فََمنَعَهُ َخاِلدُ ْبُن بَـهُ عَدُّو، فَأََرادَ َسلَ ال  تَـى. فَأ

 يَـهُ َما َمنَعََك أَْن تُْعطِ »َخاِلٍد: ـْوُف ْبُن َماِلٍك، فَأَْخبََرهُ. فَقَاَل لِ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اَرُسوَل 

فََمّر َخاِلدٌ « لَـْيـهِ اْدفَْعهُ إ»! قَاَل: ٬ْستَْكثَْرتُـهُ، يَا َرُسوَل اقَاَل: ا« ؟بَـهُ َسلَ 

 ٬لََك ِمْن َرُسوِل ا ْرتُ بِعَْوٍف فََجّر بِِردَائِِه. ثُّم قَاَل: َهْل أَْنَجْزُت لََك َما ذَكَ 

الَ تُْعِطِه يَا َخاِلدُ الَ تُْعِطِه يَا »فَاْستُْغِضَب. فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬؟ فََسِمعَهُ َرُسوُل املسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 . (1749ومسلم برقم )  واللفظ له، (,3134أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1754ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,3051أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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َكَمثَِل َرُجٍل  لُـُهـمْ أَُمَرائِي؟ إنَّما َمثَلُُكْم َوَمثَ  ِلـيتَاِرُكوَن  تُـمْ َخاِلدُ، َهْل أَنْ 

ا، فَأَْوَردََها َحْوضا ، يَـهَ َحيَّن َسقْ ـاَها، ثُّم تَ ِعَي إِباِل  أَْو َغنَما  فََرعَ تُـرْ اسْ 

َكْت َكِدَرهُ، فََصْفُوهُ لَُكْم َوَكِدُرهُ تَـرَ ِه فََشِربَْت َصْفَوهُ وَ فِـيفََشَرَعْت 

 .(1)أخرجه مسلم «.لَـْيـِهـمْ عَ 

أَنَّ  َعْنـُهـما َرِضَي هللاُ ِد ِلـيوَ الَعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك األَْشَجِعّيِ َوَخاِلِد ْبِن وَ  -2

 .(2)أخرجه أبو داود .ِس السَّلَبَ َخـمِّ ـيُ  لَـمْ قََضى بالسَّلَب ِلْلقَاتِِل وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا

  :حكم االنتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم 

يجوز للمجاهدين في سبيل هللا أن يأكلوا من الطعام، ويعلفوا دوابهم، قبل 

 و. الخمس والقسمة، ما داموا في أرض العد

، يَْوَم ْحـمٍ قَاَل: أََصْبُت ِجَرابا  ِمْن شَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َعْبدهللا ْبِن ُمغَفٍّل  -1

يَْوَم أََحدا  ِمْن َهذَا َشْيئا ، قَاَل: ال، فَقُْلُت: الَ أُْعِطي تُـهُ تََزمْ الَخْيبََر، قَاَل: فَ 

ما .ملسو هيلع هللا ىلص  ٬التَفَتُّ فَإذَا َرُسوُل افَ   .(3)متفق عليه ُمتَبَّسِ

عََسَل الَمغَاِزينَا  فِـي: ُكنَّا نُِصيُب قالَ ا ْنـُهـمهللاُ عَ  يَ ِض رَ َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -2

  .(4)أخرجه البخاري  .َوال نَْرفَعُهُ  لُـهُ ِعنََب، فَنَأْكُ الوَ 

  :حكم الغَلول من الغنائم 

 : هو السرقة من الغنائم.الغلول

ثم، قَلَّ أو كثر؛ ألنه أكل ألموال والغلول محرم، وهو من كبائر اإل

                                                 

 . (1753برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (2721برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 واللفظ له.  ،(1772ومسلم برقم ) (,3153أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (3154رقم )بأخرجه البخاري ( 4)
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المسلمين بالباطل، وإشغال للمقاتلين باالنتهاب عن القتال، وذلك يفضي 

 إلى اختالف الكلمة، ثم الهزيمة.

وَمْن َغلَّ من الغنيمة فلإلمام أن يؤدبه بما يرى فيه المصلحة له ولغيره 

 من ضرٍب، أو تحريِق ما َغلَّ ونحو ذلك.

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ): قال هللا تعالى -1

 [.162-161آل عمران: ]  (  ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہ

 ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ ى ثَقَِل النَّ ـقَاَل: َكاَن َعلَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َعْمرو ٬َعْن َعْبِداوَ  -2

. فَذََهبُوا «النَّارِ  ِفـيُهَو »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اِكْرِكَرةُ فََماَت، فَقال َرُسوُل  لَـهُ َرُجٌل يُقال 

هَ فََوَجدُوا َعبَاَءة  قَْد غَ  لَـْيـهِ يَْنُظُروَن إِ   .(1)أخرجه البخاري  .الَـّ

  :مكان قسمة الغنائم 

 يَقسم اإلمام الغنائم حسب المصلحة.

فله أن يقسمها بين المسلمين المقاتلين في دار الحرب بعد انهزام العدو 

نائم بني المصطلق في بالدهم، وكما قسم غنائم خيبر غ ملسو هيلع هللا ىلصكما قسم النبي 

 فيها.

وله أن يقسم الغنائم في طريقه إلى بلده كما قسم غنائم حنين في الجعرانة 

 قرب مكة، وكما قسم الغنائم بذي الحليفة قرب المدينة.

  :حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو 

ربابها أحق بها، وليس أمون أمواال  لهم بأيدي األعداء فإذا استرد المسل

 للمقاتلين منها شيء؛ ألنها ليست من المغانم.

                                                 

 . (3074برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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  .وإذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم رده إلى صاحبه

وإذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار اإلسالم، واستولى المسلمون على 

زوجته وذريته وأمواله، فليس للمسلمين قسمة ذلك مع الغنائم؛ ألن 

 ه وأهله.للمسلم حرمة نفسه ومال

أُِمْرُت أْن أقَاتَِل : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَعْن  -1

ىالنَّاَس حَ   نِّـيإاِل هللاُ َعَصَم مِ  لَـهَ : ال إِ إِال هللاُ، فََمْن قالَ  لَـهَ يَقُولُوا: ال إِ  تَـّ

 .(1)متفق عليه «.٬ى اـَعلَ  بُـهُ َونَْفَسهُ إِال بَِحقِِّه، َوِحَسا لَـهُ َما

إِنَّ ِدَماَءُكْم »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا ماَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َجابِِر ْبِن َعْبِداَوَعْن  -2

بَلَِدُكْم  فِـيَشْهِرُكْم َهذَا،  فِـيُكْم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهذَا، لَـيْ َوأْمَوالَُكْم َحَراٌم عَ 

 .(2)أخرجه مسلم .«َهذَا

 ء الكفار على أموال المسلمين: حكم استيال  

يملك الكفار أموال المسلمين إذا استولوا عليها بطريق القتال والقهر 

 والغلبة؛ ألنه زال ملك المسلم عنها باستيالء العدو عليها.

وال يثبت تملكهم لها إال بإحرازها في دار الحرب، فإن تمكَّن المسلمون 

 يرد إلى أصحابه.من غلبتهم، وأخذوا ما في أيديهم، فإنه 

  :حكم وط ء المسبيات 

 النساء المسبيات ينفسخ نكاحهن بمجرد السبي.

وال يجوز وطؤهن إال بعد قسمتهن، ثم تُستبرأ الحامل بوضع الحمل، 

                                                 

 واللفظ له.  ،(21مسلم برقم )أخرجه و  (,1399أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1218برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 وغير ذات الحمل بحيضة واحدة، وذلك لتُعلم براءة رحمها.

َسبَايَا  فِـيقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬اَرُسوَل  أَنَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُخْدِرّيِ الَعْن أَبي َسِعيٍد 

ىالَ تُوَطأُ َحاِمٌل حَ »: أَْوَطاسَ  ىٍل حَ َحـمْ ذاِت  ْيـرُ تََضَع َوالَ غَ  تَـّ ِحيَض ـتَ  تَـّ

 .(1)أخرجه أبو داود .«َحْيَضة  

  :حكم األرض المغنومة 

إذا كانت الغنيمة أرضا  فتحها المسلمون عنوة، فيخير اإلمام فيها بين 

 أمرين:

 بين الغانمين.: قَْسُمها األول

َخْيبََر  ملسو هيلع هللا ىلص ٬قََسَم َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َسْهِل ْبِن أَبي َحثَمةَ 

 نَـُهـمْ بَـيْ يَن قََسَمَها ِلـمِ ُمسْ الَن بَـيْ َونِْصفا   تِـهِ ِن نِْصفا  ِلنََوائِبِه َوَحاجَ فَـيْ نِصْ 

 .(2)أخرجه أبو داود .ا  ْهـمةَ َعَشَر سَ نِـيَ ى ثَماـَعلَ 

: أن يقفها على المسلمين، فيقرها بحالها، ويضرب عليها خراجا  الثاني

مستمرا  يدوم نفعه للمسلمين، يؤخذ ممن هي بيده، يكون أجرة لها كل 

عام، كما فعل عمر رضي هللا عنه بما فتحه من أرض الشام ومصر 

 والعراق.

هُ أ ْسلَـمأَعْن  َما َوالَِّذي أيَقُوُل:   َعنهُ َرضَي هللاُ َخطَّاِب الَسِمَع ُعَمَر ْبَن  نَـّ

ْت تِـحَ َشْيٌء، َما فُ  لَـُهـمْ َس لَـيْ  ا  َك آِخَر النَّاِس بَبَّانتْـرُ أْن أ الِدِه، لَوْ بِـيَ نَْفِسي 

ُكَها ِخَزانَة  تْـرُ أ نِّـيَخْيبََر، َولَكِ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ ا، َكَما قََسَم النَّ تُـهَ قََسمْ  اليَّ قَْريَةٌ إِ ـَعلَ 

                                                 

 . (2157برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 1)

 . (3010برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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 .(1)أخرجه البخاري .انَـهَ ْقتَِسُمويَ  لَـُهـمْ 

  :حكم الفي ء 

: هو ما أخذ من الكفار بال قتال كالجزية والخراج والعشر وما الفي ء

 تركوه فزعا  ونحو ذلك مما لم يتعب المسلمون في تحصيله. 

ومصرف الفيء مصرف خمس الغنيمة، فيُصرف في مصالح المسلمين 

 ها عام.العامة، حسب المصلحة والحاجة؛ ألن نفع

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )قال هللا تعالى:  -1

 [.7الحشر: ]  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) وقال هللا تعالى: -2

 [. 6الحشر: ]   (   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

                                                 

 . (4235برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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