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 خمس

می گردد و تفصيل آن واجب بدین شرح  در هفت چيز مال از فرائض دینی است و خمس پرداخت 

 :در مسائل ذیل می آید

كه با  اشياء گرانبهاییـ 5مال حالل مخلوط به حرام  ـ4گنج  ـ3معدن  ـ2منافع كسب و كار  ـ1

 .خرد از مسلمان مىزمينى كه كافر ذمّى  ـ7غنيمت جنگى  ـ6. آيد غوّاصى از دريا به دست مى

 ـ منافع كسب و كار1

يا از طريق كارگرى و كارمندى  و امثال آن انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت اگر ـ 1مسأله 

در مؤّسسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و یا عضویت 

آن را به شرحى كه ( پنجم يك)خمس  واجب استآيد، دهد زياد  و ساير كسانى كه نفقه آنها را مى

 .شود بپردازد بعداً گفته مى

خمس ندارد، همچنين  ، آن مبلغ وام اگر انسان چيزى را به عنوان وام از ديگرى بگيرد ـ 2ه مسأل

كه بداند شخص ميّت خمس  رسد مشمول خمس نيست، مگر اين اموالى كه به عنوان ارث به او مى

اگر از كسى ارثى به او  اما، دهكار خمس استكه به خاطر ساير اموالش ب ت و يا اينآن را نداده اس

رسد كه اطاّلعى از چنين خويشاوندى و انتظارى درباره چنين ارثى نداشته، احتياط واجب آن است كه 

 .خمس آن را بپردازد

ب آن است كه احتياط واج ،د و از مخارج سالش زياد آيدنرا به او ببخش مالیاگر  ـ 3مسأله 

  .خمس آن را بپردازد

افراد معيّنى، مثالً اوالد خود وقف نمايد، چنانچه آن ملك درآمدى داشته  ملكى را بر اگر ـ 4مسأله 

 .را بدهنددرآمد باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن 

ارد، ولى اگر از گيرند خمس ند خمس يا زكات مى مالچيزى را كه افراد مستحق از  ـ 5مسأله 

مالى كه از اين طريق به او رسيده منفعتى ببرد، مثالً از درختى كه از باب خمس به او داده شده 

 .اى به دست آورد بايد خمس آن مقدارى كه از مخارج سالش زياد آمده بپردازد ميوه
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عامله خمس آن را نداده  جنسى بخرد، م سال بر آن گذشته و اگر با عين پولى كه ـ 6مسأله 

كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يك  نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين

 .دهدبشرع  به حاكم یا قيمت آن را  جنسى را كه خريده

، معامله او ست خمسش را نداده ایقين دارد كه از شخصی بخرد هرگاه مالى را  ـ 7مسأله 

كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس  ست، مگر آنباطل ا آن مال خمسمقدار نسبت به 

 .پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد

مقدار خمس آن ملك او  ،اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد ـ 8مسأله 

 .باید خمس آن را بپردازد و اگر بخواهد در آن تصرف کند شود نمى

به دست انسان برسد و نداند که صاحب آن هرگاه مالى از طريق تجارت يا غير آن  ـ 9مسأله 

 .واجب نيستبر او دادن خمس آن  خمس آن را داده یا نه، الزم نيست تحقيق کند و

كه دانيم خصوص مالى را  دهد ولى نمى خمس نمى دانيم كسى  اگر اجماالً مى ـ 11مسأله 

كه احتماالً اموالى از طريق ارث به او رسيده، يا وام  به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته يا نه، مثل اين

خمس آن پرداخت دهيم اين مال از آنها باشد، تصرّف در چنين مالى اشكال ندارد و  گرفته و احتمال مى

آنها جايز است، اندن در خانه گونه اشخاص و يا نماز خو اين مهمانی الزم نيست، همچنين قبول دعوت

 .غذايى را كه تهيّه كرده و يا خانه او از پولهايى است كه خمس آن را نداده یقينا بدانيممگر اين كه 

ی کسب       درآمدروزی است که آغاز سال براى حساب خمس هر كسى اوّلين  ـ 11مسأله 

حساب سال  چنين کند بایدو اگر بخواهد توان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت  و نمىمی کند 

 .خود را زودتر از موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد

سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد،  اثناءتواند در  انسان مى ـ 12مسأله 

 .اش را از آن بردارد ج احتمالىتأخير بيندازد تا مخار به تواند آن را تا آخر سال ولى مى

 .توان معيار را سال شمسى يا قمرى قرار داد مى ،خمس تعيين اول سالبراى  ـ 13مسأله 

نياز به  و دخلش از خرج ساالنه اش بيشتر نيست، نداردكسى كه درآمد اضافى  ـ 14مسأله 

 .ندارد سال خمس تعيين اول

سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش كسى كه سال خمس دارد اگر در وسط  ـ 15مسأله 

 .از منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند
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باال رود و روى مالحظات در اثناء سال اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده  ـ 16مسأله 

و كه باال رفته بر ا وكار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى تجارتى و كسب

واجب نيست، ولى اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان باال باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هر 

و چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است كه آخر سال وقت فروش آن باشد 

 .دارد و به ميل خود آن را نگهمانعی برای فروش نبوده 

قيمتش باال رود، اگر  ولی تّجاره مالى دارد كه خمس آن را داده ال مالاز هرگاه غير  ـ 17مسأله 

بدهد، همچنين اگر گوسفندى را كه خمسش پس از فروش آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را 

 .بعد از فروش بدهدرا داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده 

از باال رفتن قيمتش بفروشد چنانچه كه بعد  احداث كند براى آن یا مزرعه ای اگر باغ ـ 18مسأله 

و دیگر  وقت فروش آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه

 .دهدبها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش  آن استفاده كند بايد خمس ميوه محصوالت

دارد و هم صنعت و هم  كسب و كار است، مثالً هم زراعت كسى كه داراى چند ـ 19مسأله 

ساالنه درآمد كارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزى زايد بر مخارج 

 .داشت خمس آن را بدهد

هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف  ـ 21مسأله 

جهيزيه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل و خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و 

زیاد     كند، خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال  مى در حد متعارف بخشش و ميهمانى و مانند آن

 .خمس دارد می آید

، و بر همين اساس خمس آن پرداخت نشود هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد  -21 مسأله

، در صورتی که بخواهند آن را تبدیل به مثل گر بعداً آن را بفروشند ديگر، ا مانند خانه و فرش و وسايل

، مگر اینکه پس از تبدیل به مثل، مقداری از مبلغ جنس گيرد به قيمت آن خمس تعلّق نمىکنند، 

 .فروخته شده زیاد بياید که در این صورت، باید خمس آن مبلغ زیادی را بپردازند 

رساند جزء مخارج  مى و مانند آنو صدقه ه مصرف نذر و كّفاره اموالى را كه انسان ب ـ 22مسأله 

 .او محسوب می شودساليانه 

كند خمس  صرف خريد خانه مىکه را  ، مبلغیكسى كه نياز به خانه ملكى دارد  ـ 23مسأله 

ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا قادر 

زمين خانه را در اثناء سال  مثال به تهيّه خانه شود پولهايى كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، اّما اگر 
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بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم از محل درآمد همان سال اوّل 

 .بدهد هيچ كدام خمس ندارد

چنانچه  می خرداز قبل براى خود که خمس نداده  را از پولیكه قبر يا كفن  یكس ـ 24مسأله 

 .سال بر آن بگذرد خمس دارد

گيرد، مگر  بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى هر مالى را كه يك ـ25مسأله 

 .، در این صورت خمس فقط به مقدار اضافه شده تعلق می گيردكند يا قيمت آن اضافه شود كه نموّ  اين

كه درآمدى از كسب و كار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس  كسى ـ 26له مسأ

تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب آن سال  آن واجب نيست يا خمس آن را داده، مى

 .محاسبه کند

از آن  برای مدتیاگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر  ـ 27مسأله 

شتن سّن و نياز شود خمس دادن آن الزم نيست، همچنين زيور آالت زنانه اگر بعد از گذ وسائل بى

لی اگر آن وسائل یا زیور آالت گيرد، و خمس به آن تعلق نمى نباشد استفاده اوسالى از زن، مورد 

 .فروخته شود باید خمس آن را پرداخت

يا غير آنها از درآمد كسب و كار  و دانشجویان كتابهايى را كه طالّب علوم دينى ـ 28مسأله 

خرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعالً نيازى به آن ندارند و مقصودشان  مى

از آن  در تمام طول سال، و در صورتی که گيرد آينده است خمس به آن تعلّق مىسالهای استفاده در 

 ،شود در كتابخانه الزم است، نياز محسوب مى د، ولى وجود آن كتاب براى مواقع ضرورىناستفاده نكن

همچنين وسايلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهايى كه بيم آتش سوزى است يا داروهاى ضرورى 

شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در  هاى زندگى محسوب مى و كمكهاى اوّليّه در خانه جزء هزينه

 .تمام سال از آنها استفاده نشود

نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام  درآمدیدر ابتداى سال  اگر ـ 29مسأله 

 .كم كند درآمدبرداشته از  تواند آنچه را از سرمايه شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى

به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء ضرر   سرمايهاصل  اگر چيزى از ـ 31مسأله 

مانند  تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى د، مىمعامله حساب شو

كه با سرمايه باقيمانده نتواند  تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين نمى ،از بين برود  سرقت وامثال آن

 .اوست انجام دهد مناسبكسبى كه 
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ل او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت سرمايه چيز ديگرى از اموااصل غير از  اگر ـ 31مسأله 

تواند آن را از منافع همان سال  در همان سال به آن احتياج دارد مى در صورتی که ،و غير آن از بين برود

 .تهيّه كند

در ابتداى سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد  اگر ـ 32مسأله 

آن منفعت كسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج  تواند مقدار قرض خود را از مى

 .تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا كند خود قرض نمايد مى

قرضهايى كه بر ذّمه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت  ـ 33مسأله 

فقط  ،پردازد ا ادا كند، ولى قرضهايى را كه به اقساط مىآنها ر ،تواند از درآمد سال و يا غير اينها، مى

 .شود سال محسوب مى همان قسطهايى را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج 

تواند  اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى ـ 34مسأله 

قرض خريده به آن ، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از بپردازدآن قرض را از منافع سال 

 .درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا كندتواند از  مى علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد

تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى سّن كسى كه از اوّل  ـ 35مسأله 

 اگر ،خواهد تكليف خود را ادا كند است و اآلن متوّجه وظيفه خمس شده و مى زندگى خود خريده

از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج ندارد خريده و  مبلغی را ذخيره کرده و سال بر آن گذشته یا

 اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها نياز دارد اما ؛بايد خمس آن را بدهد آن گذشته بريك سال 

خريده است از محل درآمد آن سال آنها را درآمد داشته بداند در بين سالى كه در آن سال   و خريده

سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بايد با آن اگر نداند كه در بين  ، ولیالزم نيست خمس آن را بدهد

و حاكم شرع  کندمی حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعنى تمام اموال مشكوك خود را حساب 

 .كند زند و با او مصالحه مى مقدارى تخمين مى بدهى او را از جهت خمس به

زندگى، اگر همه لباسهاى متعّدد و همچنين انگشتر و زيور آالت و وسايل مختلف  ـ 36مسأله 

باشد،  مس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خآنها مورد نياز 

 .مقدار زيادى، خمس دارد

مانند وسائل قمار، مشروبات الکلی و ابزاهای )پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام  ـ 37مسأله 

 .خمس دارد به عنوان مخارج زندگی محسوب نمی شود و كند مى( لهو و لعب
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ء درآمد شود جز حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى ـ 38مسأله 

 زیاد بياید،گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، اّما اگر  همان سال محسوب مى

 .خمس داردآن مقداری که زیاد آمده 

 ـ معدن2

واجب است خمس چيزى را كه از معادن طال، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ،  ـ 39مسأله 

به دست و مانند آنها که عرفا معدن ناميده می شوند لزات نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و  انواع ف

بيست )، مشروط به اینکه قيمت آن پس از محاسبه هزینه استخراج ،  به حد نصاب آورند بدهند مى

 .برسد( دینار

زمين، در زمين ملكى باشد يا در  در اعماقزمين باشد يا  در سطحمعدن، خواه  ـ 41مسأله 

خراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام جايى كه مالك ندارد، است

 .اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود

ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به شخص معدنى را كه در ملك کسی اگر  ـ 41مسأله 

جى نكرده، بايد آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خر دست مى

خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر 

 .شود عهده اوست و از درآمد معدن كم مى

که ارزش فوق العاده دارند مانند ذخایر بزرگ نفت و گاز ، از اموال دن عظيمه امع ـ 42مسأله 

باید قيمت عادالنه آن ملک به ، کشف شودشخصی خاص  ملك ادن در اگر این مع. می باشند یعموم

  .شخص مذکور پرداخت شود

 ـ گنج3

مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند  «گنج» ـ 43مسأله 

 .گفته شوددر عرف به آن گنج  طوری باشد که  و

گنج به هيچ  كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آندر زمينى كه ملك  کسیاگر  ـ 44مسأله 

و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده  ؛مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد نشود،وجه شناخته 

و  اند نيست بداند مال كسانى كه قبالً مالك آن زمين بودهپس از پرسش و تحقيق گنجى پيدا كند و 

 .شود و بايد خمس آن را بدهد خود او مى ، مالصاحب دیگری برای آن یافت نشود
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است، بيست دینار نصاب است و نصاب آن  مشروط به حد گنج وجوب خمس در  ـ 45مسأله 

يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر 

 .كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست

كند و خمس بقيّه  ، مقدار آن را كم مىپرداختهاستخراج گنج، مخارجى  هرگاه براى ـ 46مسأله 

 .دهد را مى

سهم هر يك به حّد نصاب  اگر اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و ـ47مسأله 

 .برسد خمس دارد

 ـ مال حالل مخلوط به حرام4

طورى كه نتواند آنها را از هم حرام مخلوط شود بمال با شخصی مال حالل  اگر ـ 48مسأله 

تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن 

 .مال را بدهد و بقيّه براى او حالل است

مثالً بداند يك سوم آن )هرگاه مال حالل با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند  ـ 49مسأله 

 .به حاکم شرع یا وکيل او تحویل دهداحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را ولى ص( حرام است

مال حالل با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد،  اگر ـ 51مسأله 

يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه بداند مقدار  مصالحه کنند و  بايد

و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه ( مثالً يك چهارم مال)ا مال اوست معيّنى قطع

 .دهد مال اوست با او نصف كند يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى

هرگاه خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از  ـ 51مسأله 

 .حاکم شرع یا وکيل او  تحویل بدهدداند از خمس بيشتر بوده به  يد مقدارى را كه مىخمس بوده، با

انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند  اگر ـ 52مسأله 

م از و هيچکدا كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بطور معيّن تشخيص دهد

 .، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم كندآنان هم نتواند مالک بودن خودش را ثابت کند

 

 



 8 

 غوصـ 5

 مانند لؤلؤ و مرجان و  اشياء گرانبهاییهرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا  ـ 53مسأله 

 .آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد امثال

احتياط واجب بنا بر ن فرو رفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند ، هرگاه بدو ـ 54مسأله 

 .خمس آن را بدهندباید 

گيرند خمس ندارد، ولى جزء  ديگرى را كه از دريا مىو گياهان ماهى و حيوانات  ـ 55مسأله 

 .داردشود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس  درآمد كسب حساب مى

 .آورند نيز خمس دارد بيرون مى  هاى بزرگ جواهراتى كه از رودخانه ـ 56مسأله 

هرگاه  اشياء قيمتی از دریاست،بيرون آوردن  وغوّاصى فقط شان شغلكسانى كه  ـ 57مسأله 

 .خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد الزم نيست دوباره خمس بدهند

 ائم جنگىـ غن6

در جنگ به  غنائمیهرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كّفار جنگ كنند و  ـ 58مسأله 

اند از  دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده

 .شود آن كم مى

جنگ در ( عليه السالم)زمان  امهرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عاّم ام ـ 59مسأله 

 .خمس آن را بپردازند بایدكنند و غنائمى به دست آورند شرکت بر ضّد كفّار 

آيد و مصرف شخصى ندارد،   ى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مىیسالحها ـ 61مسأله 

ا در صورتی که صالح ، یدر اختيار ارتش اسالم قرار دهد را تواند آن  حاكم شرع و ولّى امر مسلمين مى

 .بداند بين مسلمانان تقسيم کند

غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن  ـ 61مسأله 

آيد خمس ندارد و ملك  مى خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست

 .همه مسلمين است

 



 9 

 خرد مسلمان مىـ زمينى كه كافر ذّمى از 7

در كنار  ت جومالسمت يهرگاه كافر ذّمى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّ  ـ 62مسأله 

خمس آن را از مسلمان بخرد بايد  كند و شرائط ذمّه را پذيرفته است، زمينى مسلمانان زندگى مى

 .بپردازد زمين  یا یک پنجم قيمت آن را 

از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد هرگاه كافر ذّمى زمينى را كه  ـ 63مسأله 

 .شود خمس ساقط نمى

 مصرف خمس

بر هر مسلمان مکلّف الزم است هشتاد در صد خمس خود را به دست تهيدستان و  ـ 64مسأله 

برساند، و بيست در صد آن را به مراکز خيریه مورد ( اعّم از سادات و غير سادات)یتيمان ونيازمندان 

در غير این صورت، عمل او مبرء ذمه نيست و در برابر حق مستمندان و یتيمان ، ضامن . اعتماد بدهد

 .است

 :شود راههاى زير ثابت مىسيّد بودن سادات از  ـ 65مسأله 

 .دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند ـ1

 .در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است ـ2

 


