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 خمس غنائم

بسم اهللا والحمد اهللا والصالة و السالمعلی رسول اهللا و علی اله و صحبه و من 

 و بعد ... . وااله

بعضی از مسلمانان خمس اموال، امالك و سود تجارت و مکاسبشان را به عنوان 
دهند و معتقدند هر کس آنرا پرداخت نکند فاسق، و منکر آن  فقهاء میفرض شرعی به 

 کافر است.
اساس و جز شبهه  آیا این امر داراي استناد شرعی معتبري است یا اینکه سخنی بی

سورة انفال دربارة خمس  41برخواسته از هواي بشر چیزي دیگري نیست. آیا آیه 
 مکاسب است یا دربارة خمس غنائم.

 

 لی در ثبوت اساس عباداتقاعده ک

اساس تمام عبادتها با قول صریح آیات محکم قرآن که مجالی براي انکار یا تأویل 
شوند و منکر آنها کافر است زیرا عمالً قرآن را انکار نموده و انکار قرآن  ندارند ثابت می

 کفر است.
اند و تأویل و و هرگز هیچ عبادتی با آیه متشابهی بیان نشده است که چند معنا را برس

کند  تفسیر آن به چند وجه ممکن باشد. واال خداوند در آن واحدي ما را از امري نهی می
کند و  گرداند. یقیناً خداوند ما را از اتباع متشابه نهی می و دوباره آن را بر ما واجب می

  :فرماید می

ِيٓ ٱُهَو  ﴿ نَزَل َعلَيۡ  �َّ
َ
ۡ  تٞ ُه َءاَ�ٰ َب ِمنۡ ِكَ�ٰ لۡ ٱَك أ مُّ َكَ�ٰ �ُّ

ُ
َخُر ِكَ�ٰ لۡ ٱٌت ُهنَّ أ

ُ
ِب َوأ

ا  ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  مَّ
َ
ِيَن ِ� قُلُو�ِِهمۡ ٱفَأ  ]  ٧[ال عمران:  ﴾ُه َبَه ِمنۡ َ�يَتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰ  غٞ َز�ۡ  �َّ
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او کسی است که کتاب را که شامل آیات محکم که محور کتاب هستند و آیات «
در دل آنها انحراف وجود دارد از آیات  متشابه بر شما نازل کرد. ولی کسانی که

 ».کنند متشابه تبعیت می

یعنی او براي هر عبادتی دلیلی قطعی و صریح از آیات محکم بیان کرده است و جائز 
 نیست عبادتی را از آیات متشابه استنباط کنیم.

دلیل نماز، روزه، زکات، حج، جهاد و عبادات دیگر امثال آنها با آیات صریح و قاطع 
بیان شده است و نیازمند تأویل وتفسیر هیچ عالمی یا توضیح روایتی جز در فرعیات 

 نیستند.
 آوریم که با خمس درآمد تشابه دارد.  براي مثال بحث زکات را به میان می

 

 مقارنه بین زکات و خمس دارائی

توجه کنید چند آیه محکم و صریح در قرآن دربارة زکات وجود دارند که بحث 
آید. مثالً مردي خانه، اتومبیل و باغی  درآمدها در مقابل آن چیزي به حساب نمیخمس 

دارد که قیمت همه ده میلیون دینار بوده و مبلغ یک میلیون دینار پول نقد نیز دارد او باید 
برابر زکات است بپردازد چون خانه، اتومبیل و باغ زکات  248خمس آنها را که معادل 
 شود. همه می ندارند ولی خمس شامل

شود ولی زکات علی رغم  دانیم مبلغ خمس تنها در یک جهت صرف می این را نیز می
در قرآن گردد. و  سورة توبه تقسیم می 60کمی آن در بین هشت صنف مذکور در آیه 

شود که تصریح به خمس اموال کرده باشد ولی دهها آیه صراحتاً  حتی یک آیه یافت نمی
  :ازجملهاند  از زکات نام برده

�ِيُمواْ  ﴿
َ
لَوٰ ٱَوأ َكوٰ ٱةَ َوَءاتُواْ لصَّ  ]  ٤٣[ابلقرة:  ﴾ةَ لزَّ

 ».نماز را برپادارید و زکات را بپردازید«
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� ُ�َّ َ�ۡ  ِ� وَِسَعۡت َورَۡ�َ  ﴿ �ۡ  ءٖ
َ
ِيَن َ�تَُّقوَن َوُ�ؤۡ فََسأ َكوٰ ٱتُوَن ُتُبَها لِ�َّ  ﴾ةَ لزَّ

 ]  ١٥٦[االعراف: 
دهم که  چیز است پس آنرا براي کسانی قرار میو رحمت من شامل همه «

 ».پردازند پرهیزگارند و زکات را می

ِيَن َ� يُؤۡ ٱ ٦�َِ� ُمۡ�ِ لِّلۡ  لٞ َوَو�ۡ ... ﴿ َكوٰ ٱتُوَن �َّ  ]  ٧،  ٦[فصلت:  ﴾ ...ةَ لزَّ
 ».پردازند واي بر مشرکان آنانی که زکات را نمی«

 نکردیم.و دهها آیه دیگر که جهت اختصار آنها را ذکر 
 

 خمس اموال اصل و اساسی در قرآن ندارد

اي که لفظ  حتی یک آیه که تصریح به خمس اموال کرده باشد وجود ندارد. و آیه
خمس در آن ذکر شده است ربطی به خمس اموال ندارد بلکه در مورد خمس غنائم 
جنگی است. از طرف دیگر در بین شش جهتی که خداوند امر کرده است که خمس 
غنائم به آنها پرداخته شود اسمی از فقیه برده نشده است. و کسی که به آن احتجاج کند 

یابد لذا استناد به این آیه سودي ندارد زیرا این آیه دربارة  جز لفظ خمس چیزي را نمی
 غنائم جنگی است.

 پس خمس اموال چون اصل و اساسی در قرآن ندارد خودبخود ساقط است.
فایده است  در مورد این موضوع مهم که مبنایی در قرآن ندارد بیاما روایات و فتوي 

 چون این روایات زمانی معتبرند که اصل خمس در قرآن آمده باشد.
 و این روایات آنرا تأکید کنند یا فرعیات آنرا توضیح دهند.
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 خمس غنائم نه خمس اموال

در جواب سؤال سورة انفال کالً دربارة جنگ بدر نازل شد که برخی از آیات آن 
مسلمانان در مورد شیوة تقسیم انفال است. بنابراین آیه خمس در این سوره واقع شده 

 است.

 ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ�  ﴿
َ
 ]  ١[االنفال:  ﴾نَفاِل� ۡ�

 ».کنند دربارة انفال از تو سؤال می«

 که درجواب این آیه نازل شد.

�ََّما َغنِمۡ لَُموٓ عۡ ٱوَ ۞ ﴿
َ
� ْ ِ ُ�َُسهُ  ءٖ ُتم ّمِن َ�ۡ ا نَّ ِ�َّ

َ
 َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥفَأ

ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  بِيِل إِن ُكنُتمۡ ٱِن بۡ ٱِكِ� وَ َمَ�ٰ ل ِ  لسَّ ٓ ٱَءاَمنُتم ب ِ َوَما نَزۡ�َ  �َّ
َ
ٰ أ ِدنَا َ�بۡ  ا َ�َ

ٰ ٱوَ  َعاِن� مۡ �َۡ ٱَ� ۡ�َ ٱَم قَاِن يَوۡ ُفرۡ لۡ ٱَم يَوۡ  َ�َ ُ َّ�  ۡ�َ ِ
 ]  ٤١[االنفال:  ﴾ ٤١قَِديٌر  ءٖ ُ�ّ

آورید یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبر و  بدانید همه غنائمی را که بدست می«
اماندگان در راه است. اگر به خدا و وخویشاوندان(پیامبر) و یتیمان و مستمندان و 

بدانچه بر بندة خود در روز جدایی (جنگ بدر) نازل کردیم ایمان دارید. روزي 
و گروه (مسلمانان و مشرکین) رویاروي شدند و خداوند بر همه چیز توانا که د
 ».است

  :فرماید پس منظور از خمس، خمس غنائم است چون می

َما َغنِمۡ  َّ�
َ
ِ ُ�َُسهُ  ءٖ ُتم ّمِن َ�ۡ � نَّ ِ�َّ

َ
  ۥفَأ

و منظور خمس اموال نیست چون نامی از آن برده نشده است. لذا نباید آنرا به چیز 
  :فرماید بقره می 267تأویل کرد. همانطور که در آیه  دیگر

نفُِقواْ ِمن َطّيَِ�ٰ  ﴿
َ
 ]  ٢٦٧[ابلقرة:  ﴾ تُمۡ ِت َما َكَسبۡ أ

 ».آورید انفاق کنید اید از آنچه بدست می اي کسانی که ایمان آورده«

 .»انفقوا من طیبات ماغنمتم« :و نفرموده است
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اموال منقولی که در جنگ با کفاري که قتال با آنان جائز است، گرفته  :تعریف غنائم
 )1/325شده است. (منهاج الصالحین خوئی 

) پس 2/57خمس جز در غنائم جائز نیست. (الاستبصار طوسی « :گوید امام صادق می
را آیه فوق ربطی به اموال، اثاث منزل، درآمد، منازل و اموال مورد نیاز مسلمانان ندارد زی

 اینها جزو غنائم نیستند.
 

 بدعتی که در دین وجود ندارد

و خلفاء  نشدن آن در زمان پیامبر دلیل دیگر بطالن خمس اموال مسلمانان، عملی
دربارة خمس  بعد از او است. چون اثري در کتب حدیث، تاریخ و سیره از پیامبر

اموال، درآمد و ... و یا اینکه پیامبر خمس مسکن، اثاث منزل و ... یک مسلمان را حساب 
کرده باشد تا خمس آنها را بگیرد نقل نشده است. و همچنین منقول نیست که پیامبر 
عاملین جمع خمس را به قبائل و شهرهاي مسلمین بفرستد تا خمس اموال را جمع کنند 

 مورد زکات این چنین بوده است. در حالی که در
نقل نشده است که ایشان عاملین خمس را به بازار یا  و در زمان خالفت امام علی

منازل مردم کوفه بفرستد تا خمس اموالشان را جمع کند و یا از فرماندار شهرها بخواهد 
 خمس اموال مردم را جمع کنند.

را از کسی دریافت نموده و حتی ذکر نشده است که قبل از خالفتش خمس مال 
عباس پرداخت کرده باشد با وجود اینکه  باشد. و یا کسی خمس اموال را به خلفاء بنی

رسد. پس اگر  هاشم بودند و بدون اختالف بین علماء خمس غنائم به آنها می آنها از بنی
 .کردند آنرا ترك نمی خمس اموال مشروع بود همه افراد مذکور و در رأس آنها پیامبر
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 کند فقیه بدون دلیل شرعی خمس را دریافت می

 فقیه به چند دلیل زیر نباید خمس اموال را از مردم دریافت کند.
 در قرآن ذکر نشده است. -1
 شود اسمی از فقیه نیامده است. در شش جهتی که خمس غنائم در آنها صرف می -2
 در روایات بطور صریح ذکر نشده است. -3
)   ه 436) یا شریف رضی(ت  . ه 413بر از جمله شیخ مفید(ت فقهاء قدیمی و معت -4

 اند. ) به آن اشاره نکرده  ه 46یا طوسی شیخ الطائفه (ت 
بلکه این موضوع بنابر فتواهاي مختلف از برخی فقهاء متأخر قیاس بر امام و بدون 

یت استناد به هر دلیل دیگري و به عنوان حکم شرعی نقل شده است در حالی که مشروع
 خمس با دلیل معتبر ثابت نیست.

شود. اولین فتوي در مورد تسلیم خمس به  باران ابتدا یک قطره است و سپس زیاد می
فقیه بعد از مدت طوالنی از غیبت امام ظاهر شد و در ابتدا به صورت امانتی در دست 

گرفت و حق تصرف در آن را نداشت تا اینکه مالکش پیدا شود چون  فقیه قرار می
 صرف در مال غیر بدون اجازه جائز نیست.ت

خمس حق غائبی است که قبل از غیبتش چیزي از او به جاي « :گوید شیخ مفید می
نمانده است تا به آن اکتفا شود. پس باید تا هنگام بازگشتش آن را حفظ کرد. (المغنمه / 

ق بدون نام فقیه ) شیخ مفید نامی از فقیه نبرده بلکه دفن یا ایصاء به آن را بطور مطل46
 ذکر کرده است.

رغم اینکه این فتوي مخالفانی دارد که خالف آن فتوي داده و وجوب خمس را از  علی
اند. ولی این فتوي موجب بسیاري از کارهاي متفاوت در طول تاریخ  مکلفین ساقط نموده

 شده است.
 کنیم.  اما بعد از استقراء روایات نتائجی عجیب گرفته شده است که به آن اشاره می



 9  صدیق و صادقخویشاوندي بین 

 

کنند و  اي از ائمه تکلیف دفع خمس را از صاحب مال ساقط می روایات عدیده -1
 دانند خصوصاً در حال غیبت. عدم پرداخت آنرا براي صاحب مال مباح می

(کافی، من الیحضره الفقیه،  حتی یک روایت ضعیف از مصادر معتبر چهارگانه -2
 استبصار، تهذیب) نیافتیم که دریافت خمس را براي فقیه جائز بداند.

گردانند خمس را به امام حاظر و ظاهر  این روایات عدیده بر کسی واجب نمی -3
 بپردازند پس به طریق اولی پرداخت آن به فقیه در حال غیبت واجب نیست.

  :بعضی از این روایات عبارتند از
روایات شده است. در حالیکه یکی از پیروانش مالی را برایش  عبداهللا الف) از ابی

این مال براي تو پاك و حالل است و هر چیزي که در  :آورد، آنرا به او پس داد وگفت
دست پیروان ما روي زمین است براي آنان حالل است تا روزي که امام ظاهر شود. 

 )1/408(اصول کافی کلینی 
 :بودم که مردي بر او وارد شد و گفت نزد ابوعبداهللا :یونس بن یعقوب گفتب) 

دانیم شما در آن حق  آنچه در دست ماست از اموال و درآمدو تجارت فداي تو باد که می
امروز منصفانه نیست شما را  :فرمودند ایم. امام داري و ما در این زمینه کوتاهی کرده

 )2/23الفقیه قمی  به آن مکلف کنیم. (من الیحضره
هر کس به چیزي از حق من نیازمند شد برایش حالل است. « :گوید ج) ابوجعفر می

 (مصدر سابق)
(اصول کافی ». هر چه مال ماست متعلق به پیروان ماست« :گوید می د) ابوعبداهللا

1/409( 
د دانن بسیاري از فقهاء متقدم و متأخر براساس این روایات خمس اموال را واجب نمی

) که یکی از فقهاء بارز عصر خود بود و ملقب به فقیه 993از جمله عالمه اردبیلی(ت 
بدان که اخبار عمومی دال بر عدم وجوب (خمس) در زمان « :گوید مقدس شد. او می

غیبت وحضور است ولی ایصال آن در زمان ظهور مستحب است و جز عده کمی آنرا 
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در غیر غنیمت نیست. (مجمع الفائده و  دانند چون دلیلی بر وجوب خمس واجب نمی
 )4/355البرهان 

از اخبار فراوانی دربارة درآمدها آمده « :گوید ) می  ه 1090محمدباقر سبزواري (ت 
) و همچنین شیخ محمد 292ها مباح است. (دخیره المعاد  است که خمس براي شیعه

 ).16/141» (جواهر الکالم) «  ه 1266حسن نجفی (ت 
 )344(ص » مدارك االحکام) «  ه 1009اطبائی (ت سید علی طب

 دکتر موسی موسوي و استاد احمد کاتب. :و فقهاي متأخرین مانند
بودنشان  اند علت ساختگی اما برخی فقهاء متأخر بر روایات ساختگی اعتماد کرده

 نبودن آنها در مصادر قدیمی و معتمد است. یعنی بعد از این منابع و به خاطر الزام مردم
لعنت خدا و مالئکه و « :گوید اند مانند این روایت که می به پرداختن خمس وضع شده

(الخمس بین السائل و ». خورد مردم بر کسی که یک درهم مال ما را به حرامی می
 ).3المجیب لمحمد الصدر / ص 

کند  هرکس چیزي از مال ما را بخورد همانا شکمش را پر از آتش می« :یا این روایت
 (مصدر سابق)». سوزد آتش جهنم میو در 

کنند و از آن براي وجوب خمس  بودن خمس را ناقص می یا اینکه روایات مباح
 نمایند. استفاده می

دانی از چه طریق زنا وارد مردم  آیا می« :روایت شده است که گفت از ابوعبداهللا
روایت را  (مصدر سابق) ولی آخر» از طریق خمس اهل بیت :دانم گفت شد. گفتم نمی

جز پیروان پاك ما که خمس بر آنها به علت بدنیاآمدنشان  :گوید اند که می حذف کرده
 )1/546حالل است. (اصول کافی 

توانند بر وجوب اداء خمس اموال دلیل  زیرا اگر این روایات را قطع نکنند نمی
کنید تا  خواهید مطمئن شوید به مصادر مذکور مراجعه بیاورند. پس دقت کنید و اگر می

 حقیقت را عیناً ببینید.
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 خالصه

همانا دلیلی شرعی بر پرداخت خمس به فقهاء وجود ندارد و جزو مذهب اهل بیت 
رغم مخالفتشان  کند علی نیست بلکه فقیهی که از طریق خمس، اموال مردم را تصرف می

 نیز هستند. مخالف مذهب اهل بیت با قرآن و سنت پیامبر

﴿  ٰ وۡ قَلۡ  ۥلَِمن َ�َن َ�ُ  َرىٰ لَِك َ�ِ�ۡ إِنَّ ِ� َ�
َ
لۡ  ٌب أ

َ
مۡ ٱَ� � [ق:  ﴾ ٣٧ َع وَُهَو َشِهيدٞ لسَّ

٣٧  [ 
صدق اهللا العلی العظیم و صلی اهللا علی نبینا محمد و علی آله و صحابته 

 .الکرام و سلم تسلیماً کثیراً

 

سید عالء عباس  :مؤلف» اخلمس بني الفريضة الرشعيه و الرضيبه املاليه« :نقل از کتاب

 با تلخیص و تصرف. ،موسوي
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