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بعضي از مسلمانان خمس اموال، امالك و سود تجارت و 

دهند و معتقدند مكاسبشان را به عنوان فرض شرعي به فقهاء مي
.هر كس آنرا پرداخت نكند فاسق، و منكر آن كافر است

ر داراي استناد شرعي معتبري است يا اينكه سخني آيا اين ام
اساس و جز شبهه برخواسته از هواي بشر چيزي ديگري بي

 سورة انفال دربارة خمس مكاسب است يا )41(آيا آيه . نيست
.دربارة خمس غنائم
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اساس تمام عبادتها با قول صريح آيات محكم قرآن كه مجالي 

شوند و منكر آنها كافر است انكار يا تأويل ندارند ثابت ميبراي 
.زيرا عمالً قرآن را انكار نموده و انكار قرآن كفر است

و هرگز هيچ عبادتي با آيه متشابه بيان نشده است كه چند 
. معنا را برساند و تأويل و تفسير آن به چند وجه ممكن باشد

كند و دوباره ي نهي مي خداوند در آن واحدي ما را از امرالَّإو
يقيناً خداوند ما را از اتباع متشابه . گرداندآن را بر ما واجب مي
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را بر تو نازل كرد، ) آسمانى(او كسى است كه اين كتاب «
 كه ؛است) صريح و روشن( » محكم«كه قسمتى از آن، آيات 

و هر گونه پيچيدگى در آيات  (؛باشداساس اين كتاب مى
و قسمتى از آن، .) گرددديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مى

آياتى كه به خاطر باال بودن سطح مطلب و ( است » متشابه«
؛رودجهات ديگر، در نگاه اول، احتماالت مختلفى در آن مى

 اما .)گرددولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى
.»آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند



عبادتي دليلي قطعي و صريح از آيات محكم يعني او براي هر 
.بيان كرده است و جائز نيست عبادتي را از آيات متشابه استنباط كنيم

دليل نماز، روزه، زكات، حج، جهاد و عبادات ديگر امثال 

آنها با آيات صريح و قاطع بيان شده است و نيازمند تأويل 
.يستندوتفسير هيچ عالمي يا توضيح روايتي جز در فرعيات ن

آوريم كه با خمس براي مثال بحث زكات را به ميان مي

. درآمد تشابه دارد
� ������������ ��� � ���� �

توجه كنيد چند آيه محكم و صريح در قرآن دربارة زكات 
وجود دارند كه بحث خمس درآمدها در مقابل آن چيزي به 

ه مثالً مردي خانه، اتومبيل و باغي دارد ك. آيدحساب نمي

قيمت همه ده ميليون دينار بوده و مبلغ يك ميليون دينار پول 
 برابر زكات 248نقد نيز دارد او بايد خمس آنها را كه معادل 

است بپردازد چون خانه، اتومبيل و باغ زكات ندارند ولي 
.شودخمس شامل همه مي

دانيم مبلغ خمس تنها در يك جهت صرف اين را نيز مي

 رغم كمي آن در بين هشت صنف مذكور شود ولي زكات عليمي
در قرآن حتي يك آيه و . گردد سورة توبه تقسيم مي)60(در آيه 

 ولي دهها ،شود كه تصريح به خمس اموال كرده باشديافت نمي

θßϑŠÏ%r&uρnο4θn=¢Á9$#(#θè?#uuρ#�: اند ازجملهآيه صراحتاً از زكات نام برده

nο4θx.̈“9$#�N)را برپاداريد و زكات را بپردازيدنماز«.)41: البقره «.

�ÉLyϑômu‘uρôMyèÅ™uρ¨≅ä.&óx«4$pκâ:çGø.r'|¡sùtÏ%©#Ï9tβθà)−Gtƒšχθè?÷σãƒuρ

nο4θŸ2̈“9$#�N)و رحمت من شامل همه چيز است پس «).156: األعراف

.»پردازنددهم كه پرهيزگارند و زكات را ميآنرا براي كساني قرار مي

�×≅ ÷ƒ uρ uρt Ï. Î!ô³ ßϑù= Ïj9∩∉∪ tÏ%©!$#Ÿωtβθ è? ÷σ ãƒnο 4θ Ÿ2̈“9$#�N)فصلت :

.»پردازندهمانها كه زكات را نمىواي بر مشركان «.)6-7

.و دهها آيه ديگر كه جهت اختصار آنها را ذكر نكرديم
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حتي يك آيه كه تصريح به خمس اموال كرده باشد وجود 

اي كه لفظ خمس در آن ذكر شده است ربطي به و آيه. دندار

از . خمس اموال ندارد بلكه در مورد خمس غنائم جنگي است
طرف ديگر در بين شش جهتي كه خداوند امر كرده است كه 

خمس غنائم به آنها پرداخته شود اسمي از فقيه برده نشده 
و كسي كه به آن احتجاج كند جز لفظ خمس چيزي را . است

يابد لذا استناد به اين آيه سودي ندارد زيرا اين آيه دربارة ينم

.غنائم جنگي است
پس خمس اموال چون اصل و اساسي در قرآن ندارد 

.خودبخود ساقط است

اما روايات و فتوي در مورد اين موضوع مهم كه مبنايي در 
 چون اين روايات زماني معتبرند كه ،فايده استقرآن ندارد بي

.ر قرآن آمده باشداصل خمس د
.و اين روايات آنرا تأكيد كنند يا فرعيات آنرا توضيح دهند
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سورة انفال كالً دربارة جنگ بدر نازل شد كه برخي از 
آيات آن در جواب سؤال مسلمانان در مورد شيوة تقسيم انفال 

.بنابراين آيه خمس در اين سوره واقع شده است. است

�y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„Ç tãÉΑ$x#Ρ F{$#�N)1: األنفال.(

.»كننددربارة انفال از تو سؤال مي«

þθ#)�: كه درجواب اين آيه نازل شد ßϑn= ÷æ$#uρ$yϑ̄Ρ r&Ν çGôϑÏΨ xîÏiΒ

&óx«¨β r'sù¬!…çµ|¡çΗ è~ÉΑθ ß™ §	= Ï9uρ“Ï%Î!uρ4’n1 ö	 à) ø9$#4’yϑ≈ tGuŠ ø9$#uρ

È Å3≈ |¡yϑø9$#uρÇ∅ö/$#uρÈ≅‹ Î6 ¡¡9$#β Î)óΟ çGΨ ä.Ν çGΨ tΒ#u«! $$Î/!$tΒ uρ$uΖø9t“Ρ r&4’n?tã

$tΡ Ï‰ ö6 tãtΠöθ tƒÈβ$s% ö	à# ø9$#tΠöθ tƒ‘s) tGø9$#Èβ$yè ôϑyfø9$#3ª! $#uρ4’n?tãÈe≅ à2&óx«
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قربى و يتيمان و الخمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى



است، اگر به خدا و آنچه بر ) از آنها(مسكينان و واماندگان در راه 
بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه 

نازل كرديم، ايمان ) روز جنگ بدر) ( ايمانباايمان و بى(
.» و خداوند بر هر چيزى تواناست؛ايدآورده

: فرمايدت چون ميپس منظور از خمس، خمس غنائم اس

�$yϑ̄Ρ r&Ν çGôϑÏΨ xî ÏiΒ&óx«¨β r'sù¬!… çµ|¡çΗ è~�N)41: األنفال.(

و منظور خمس اموال نيست چون نامي از آن برده نشده 
همانطور كه .  ديگر تأويل كردلذا نبايد آنرا به چيز. است

yγ•ƒr'̄≈tƒtÏ%©!$#(#þθãΖtΒ#u(#θà)Ï#Ρr&ÏΒÏM≈t6ÍhŠsÛ$tΒóΟçFö;|¡Ÿ2�N$�: فرمايدمي
از قسمتهاى پاكيزه ! ايداى كسانى كه ايمان آورده«).267: البقره(

ايد، و از آنچه از زمين به دست آورده) از طريق تجارت(اموالى كه 
، )از منابع و معادن و درختان و گياهان(ايم براى شما خارج ساخته

.»انفاق كنيد
Dc�@åß@aìÔÐãîbß@pbjánàäËCN: و نفرموده است

íŠÈmáöbäË@ÑZ اموال منقولي كه در جنگ با كفاري كه قتال با 
.)1/325منهاج الصالحين خوئي (. آنان جائز است، گرفته شده است

. خمس جز در غنائم جائز نيست«: گويدامام صادق مي
 پس آيه فوق ربطي به اموال، اثاث .)2/57الستبصار طوسي ا(

نياز مسلمانان ندارد زيرا اينها منزل، درآمد، منازل و اموال مورد 
.جزو غنائم نيستند
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نشدن آن در دليل ديگر بطالن خمس اموال مسلمانان، عملي

چون اثري در كتب .  و خلفاء بعد از او است�زمان پيامبر
 دربارة خمس اموال، درآمد �حديث، تاريخ و سيره از پيامبر

يك ... و يا اينكه پيامبر خمس مسكن، اثاث منزل و ... و 
مسلمان را حساب كرده باشد تا خمس آنها را بگيرد نقل نشده 

و همچنين منقول نيست كه پيامبر عاملين جمع خمس را . است
به قبائل و شهرهاي مسلمين بفرستد تا خمس اموال را جمع 

. مورد زكات اين چنين بوده استكنند در حالي كه در



 نقل نشده است كه ايشان �و در زمان خالفت امام علي
عاملين خمس را به بازار يا منازل مردم كوفه بفرستد تا خمس 
اموالشان را جمع كند و يا از فرماندار شهرها بخواهد خمس اموال 

.مردم را جمع كنند
 را و حتي ذكر نشده است كه قبل از خالفتش خمس مال

و يا كسي خمس اموال را به . از كسي دريافت نموده باشد

 با وجود اينكه آنها از ،عباس پرداخت كرده باشدخلفاء بني
هاشم بودند و بدون اختالف بين علماء خمس غنائم به آنها بني

پس اگر خمس اموال مشروع بود همه افراد مذكور و . رسدمي
.دندكر آنرا ترك نمي�در رأس آنها پيامبر

�,�-�  ��� ���� �� ��� �". #)� /,��'�
.فقيه به چند دليل زير نبايد خمس اموال را از مردم دريافت كند

. در قرآن ذكر نشده است-1

شود  در شش جهتي كه خمس غنائم در آنها صرف مي-2
.اسمي از فقيه نيامده است

. ذكر نشده استكلى در روايات بطور -3

يا ) .ه413ت (عتبر از جمله شيخ مفيد فقهاء قديمي و م-4
) ه46ت (يا طوسي شيخ الطائفه ) ه436ت (ضيالمرتشريف 

.اندبه آن اشاره نكرده

بلكه اين موضوع بنابر فتواهاي مختلف از برخي فقهاء 
متأخر قياس بر امام و بدون استناد به هر دليل ديگري و به 

روعيت عنوان حكم شرعي نقل شده است در حالي كه مش
.خمس با دليل معتبر ثابت نيست
اولين . شود و سپس زياد مي،باران ابتدا يك قطره است

فتوي در مورد تسليم خمس به فقيه بعد از مدت طوالني از 
 و در ابتدا به صورت امانتي در دست فقيه ،غيبت امام ظاهر شد

گرفت و حق تصرف در آن را نداشت تا اينكه مالكش قرار مي

. چون تصرف در مال غير بدون اجازه جائز نيست،پيدا شود



خمس حق غائبي است كه قبل از «: گويدشيخ مفيد مي
. غيبتش چيزي از او به جاي نمانده است تا به آن اكتفا شود

) 46 / قنعهالم. (پس بايد تا هنگام بازگشتش آن را حفظ كرد

ور شيخ مفيد نامي از فقيه نبرده بلكه دفن يا ايصاء به آن را بط
.مطلق بدون نام فقيه ذكر كرده است

رغم اينكه اين فتوي مخالفاني دارد كه خالف آن فتوي علي

ولي اين فتوي . اندداده و وجوب خمس را از مكلفين ساقط نموده
.موجب بسياري از كارهاي متفاوت در طول تاريخ شده است

اما بعد از استقراء روايات نتائجي عجيب گرفته شده است كه 
. كنيمآن اشاره ميبه 

حتي يك روايت ضعيف از مصادر معتبر چهارگانه -1

نيافتيم كه دريافت ) يحضره الفقيه، استبصار، تهذيبكافي، من الال(
.خمس را براي فقيه جائز بداند

اي از ائمه تكليف دفع خمس را از روايات عديده-2
كنند و عدم پرداخت آنرا براي صاحب صاحب مال ساقط مي

.دانند خصوصاً در حال غيبتمباح ميمال 

گردانند خمس  اين روايات عديده بر كسي واجب نمي-3
را به امام حاظر و ظاهر بپردازند پس به طريق اولي پرداخت 

.آن به فقيه در حال غيبت واجب نيست

: بعضي از اين روايات عبارتند از
در حاليكه .  روايات شده است�عبداهللاز ابي) الف

يش آورد، آنرا به او پس داد ز پيروانش مالي را برايكي ا
اين مال براي تو پاك و حالل است و هر چيزي كه در : وگفت

دست پيروان ما روي زمين است براي آنان حالل است تا 

.)1/408اصول كافي كليني . (امام ظاهر شودروزي كه 
 بودم كه �عبداهللانزد ابو: يونس بن يعقوب گفت) ب

آنچه در دست ماست از اموال و :  گفت وارد شد ومردي بر او
دانيم شما در آن حق داري و تجارت فداي تو باد كه ميدرآمد



امروز :  فرمودند�امام. ايمو ما در اين زمينه كوتاهي كرده
يحضره الفقيه من ال(. منصفانه نيست شما را به آن مكلف كنيم

.)2/23قمي 

يزي از حق من هر كس به چ«: گويدابوجعفر مي) ج
.)مصدر سابق. (نيازمند شد برايش حالل است

هر چه مال ماست متعلق به «: گويد مي�ابوعبداهللا) د
.)1/409اصول كافي . (»پيروان ماست

،بسياري از فقهاء متقدم و متأخر براساس اين روايات
ت (دانند از جمله عالمه اردبيليخمس اموال را واجب نمي

لقب به فقيه اء بارز عصر خود بود و مكه يكي از فقه) 993
بدان كه اخبار عمومي دال بر عدم «: گويداو مي. مقدس شد

حضور است ولي ايصال آن در زمان غيبت و) خمس(وجوب 
در زمان ظهور مستحب است و جز عده كمي آنرا واجب 

. غير غنيمت نيستدانند چون دليلي بر وجوب خمس در نمي
.)4/355البرهان مجمع الفائده و(

از اخبار «: گويدمي) ه1090ت (محمدباقر سبزواري 
ها فراواني دربارة درآمدها آمده است كه خمس براي شيعه

.)292دخيره المعاد (. مباح است

جواهر  «)ه1266ت (و همچنين شيخ محمد حسن نجفي 

).16/141(» الكالم

). ه1009ت (سيد علي طباطبائي 
)344ص (» مدارك االحكام«

.دكتر موسي موسوي و استاد احمد كاتب: و فقهاي متأخرين مانند
اند اما برخي فقهاء متأخر بر روايات ساختگي اعتماد كرده

بودنشان نبودن آنها در مصادر قديمي و معتمد علت ساختگي
يعني بعد از اين منابع و به خاطر الزام مردم به پرداختن . است

لعنت خدا «: گويدت كه مياند مانند اين روايخمس وضع شده
و مالئكه و مردم بر كسي كه يك درهم مال ما را به حرامي 

).3ص / الخمس بين السائل والمجيب لمحمد الصدر (. »خوردمي



هركس چيزي از مال ما را بخورد همانا «: يا اين روايت
. »سوزدكند و در آتش جهنم ميشكمش را پر از آتش مي

.)مصدر سابق(

كنند و از آن بودن خمس را ناقص ميايات مباحيا اينكه رو
.نمايندبراي وجوب خمس استفاده مي

داني آيا مي«:  روايت شده است كه گفت�از ابوعبداهللا

از طريق : دانم گفتگفتم نمي. از چه طريق زنا وارد مردم شد
ولي آخر روايت را حذف ) مصدر سابق(» خمس اهل بيت

وان پاك ما كه خمس بر آنها به جز پير: گويداند كه ميكرده
.)1/546اصول كافي . (علت بدنياآمدنشان حالل است

توانند بر وجوب اداء زيرا اگر اين روايات را قطع نكنند نمي

خواهيد مطمئن پس دقت كنيد و اگر مي. خمس اموال دليل بياورند
.شويد به مصادر مذكور مراجعه كنيد تا حقيقت را عيناً ببينيد

�$0�
مانا دليلي شرعي بر پرداخت خمس به فقهاء وجود ندارد و ه

 بلكه فقيهي كه از طريق خمس، ،جزو مذهب اهل بيت نيست
رغم مخالفتشان با قرآن و سنت كند علياموال مردم را تصرف مي

. نيز هستند� مخالف مذهب اهل بيت�پيامبر
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تذكرى است براى آن كس كه عقل دارد، يا گوش دل فرادهد 

.�در حالى كه حاضر باشد
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