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 خمسال

 

 :دفع خمس المال فریضة دینیة ، و یجب في سبعة أشیاء کالتالي  ـ 1المسألة      

 .ـ أرباح الكسب 1

 .ـ المعادن 2

 .ـ الكنوز 3

 .ـ المال الحالل المختلط بالحرام 4

 .ـ ما يحصل علیه بالغوص من المجوهرات 5

 .ـ غنائم الحرب 6

 .سلميشتريها الكافر الذّمي من المـ األرض التي  7

 

 أرباح المکاسبـ 1

عن طريق الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو على ربح إذا حصل اإلنسان  ـ 2 ةمسألال

  ، ثّم زاد ذلك عن نفقات سنةالمؤسسات المختلفة الحکومة أو في العمل أو الوظیفة في 

خمس تلك الزيادة على التفصیل  دفعجب فی ؛ نفسه وعیاله وأوالده ومن ينفق علیهل

 .تياآل

 کما،  آخر مبلغاً من المال فال خمس فیه شخص ن الشخص منإذا استدا ـ 3 ةمسألال

إالّ إذا علم أّن المیّت لم يخّمسها أو أّن في ذّمته خمساً ، ال خمس في األموال التي يرثها 

لم يكن له علم به ولم  أحد أقربائه وإذا ورث شیئاً من أما  .أخذه من المیراثفي غیر ما 

الصورة أن يخّمس ما فاّن األحوط وجوباً في هذه  یصل إلیه شئ من میراثه ؛وقّع أن يكن يت

 .يرثه منه

أن  - األحوطعلی  -یجب ، ف إذا وهب له أحد ماال وزاد عن مؤونة سنته ـ 4 ةمسألال

 . یخّمسه
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فإن كانت لذلك الملك مثال ، أوالده ک ، إذا وقف ملكاً على أشخاص معینین ـ 5 ةمسألال

 .وجب علیهم تخمیسهافعن مؤونة سنتهم ة تزید منفع

ما يأخذه المستحّق من باب الخمس أو الزكاة وان زاد یجب تخمیس  ال  ـ 6 ةمسألال

حصل من شجرة اعطیت له من المذکور ، کما إذا عن مؤونة سنته ، ولكن إذا ربح من المال 

ذاک الربح  أن يخّمس فیجبعن مؤونة سنته، و هي تزید على ثمار أو الزکاة باب الخمس 

 .الزائد

فالمعاملة باطلة بالنسبة ، إذا اشترى شیئاً بعین المال الذي لم يخّمسه  ـ 7 ةمسألال

دفع خمس حینئذ جب علیه اإلسالمي ، فیحاكم اليأذن في ذلك إذا إالّ ، لمقدار الخمس 

 .سالميحاكم اإلالالبضاعة التي إشتراها إلى 

مقدار له ها الخمس فال يملك الموهوب بعیناً تعلّق  شخصا آخر إذا وهب ـ 8 ةمسألال

 .فال یجوز له التصرّف في ذاک المقدار إال بعد تخمیسه .الخمس من العین

شخص الیعلم أنّه مخّمس أو ال ، فالیجوز البحث و إذا وصله مال من  ـ 9 ةمسألال

 .السؤال في ذلک ، و یجوز التصرّف فیه

لم يخّمس وال  هالخمس ولكنوجوب يعتقد ب اشخصال بأّن إذا كنّا نعلم إجما ـ 11 ةمسألال

نعلم أّن المال الذي وصلنا منه هل ثبت فیه الخمس أم ال؟ فال إشكال في التصرّف في هذا 

أو ،  للضیافة ، وكذلك يجوز قبول دعوة هؤالء األشخاص المال وال يجب دفع الخمس منه

الطعام الذي قّدمه لنا قد إشتراه من المال الذي أّن بیته أو بنعلم  إذاإالّ  ؛ الصالة في بیوتهم

  .لم يخّمس

عن تأخیره یجوز ال  و. من أوّل ربح ينالهرأس السنة للخمس تعتبر بدایة  ـ 11 ةمسألال

 يدفع  وزمان حصول الربح قبل  ةالسنوي اتهيقوم بحسابإذا و الیجوز تقدیمه إال ، قصد 

 .للخمس فیكون ذلك الوقت رأس سنته،  ه خمس

یجوز أن یدفع اإلنسان خمس کّل ربح عند حصوله ، و یجوز له أیضا تأخیره  ـ 12مسأله 

 .إلی نهایة السنة
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 .معیارا للخمسالسنة الشمسیة أو القمرية  اعتباريجوز  ـ 13 ةمسألال

ال يجب تعیین رأس السنة للخمس على من لیس عنده ما يزيد عن  ـ 14 ةمسألال

 .مؤونة سنته

مات أثناء السنة وجب إخراج مصاريفه ونفقاته إلى حین موته من  من ـ 15 ةمسألال

 .أرباحه ثّم تخمیس ما تبّقى

إذا إرتفعت قیمة السلعة التي إشتراها للتجارة فلم يبعها ألسباب تجارية،  ـ 16 ةمسألال

فال يجب علیه دفع خمس المقدار الصاعد من القیمة، ، ثّم هبطت قیمتها في أثناء السنة 

حتّى لو هبطت ؛ قیمتها مرتفعة إلى آخر السنة وجب علیه دفع خمسها  بقیت ولكن إذا

باختیاره و ، هذا إذا كان وقت بیعها في آخر السنة وقد أبقاها  قیمتها بعد إنتهاء السنة

 .رغبته

فزادت قیمتها، إذا كانت عنده أعیان لیست للتجارة وكان قد دفع خمسها  ـ 17 ةمسألال

 .مس الزيادةجب دفع خیفإذا باعها 

بیعه وجب علیه  تمّ فإذا ، إذا أحدث بستاناً حتّى يبیعه بعد إرتفاع قیمته  ـ 18 ةمسألال

عند بیع  ب دفع خمس الثمار وفیجولكن إذا كان قصده اإلستفادة من ثماره ؛ دفع خمسه 

 .البستان يدفع خمسه

ب التجارة فیجو صناعة ال زراعة ولکا، متعّددة  إذا كانت عنده مكاسب ـ 19 ةمسألال

فإن زادت المنافع على ، منافعها جمیعاً في وقت واحد أن یحاسب السنة  علیه في آخر

 .خمسهافیدفع  مؤونة سنته

 طولما ينفقه اإلنسان من أرباحه  ، وهيال خمس في مؤونة السنة  ـ 21 ةمسألال

والزيارة  المسكن وأثاث المنزل والزواج وجهاز العروس و و الثیابالسنة لألكل والشرب 

، بشرط أن ال يفرط في هذه  ما شابه ذلك الواجبة أو المستحبّة والبذل واإلهداء والضیافة و

 .، وإنّما الخمس فیما يزيد عن ذلك االُمور
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والكّفارات وأمثالها يعتبر من  النذورالصدقات و في  الشخصما يصرفه   -21 ةمسألال

 .مؤونة السنة

يملكه فما يصرفه في شراء البیت ال خمس علیه،  يحتاج إلى بیت من ـ 22 ةمسألال

ولكن لو لم يكفه ما يكسبه في سنته لشراء البیت فاضطرّ إلى توفیر المال لعّدة سنوات 

وأّما لو  یجب تخمیسها ،علیها سنة  مرّتحتّى يتمكّن من شراء البیت فاألموال التي 

أدوات  اشترى مصالحها و، ثّم  بأرباح تلک السنة السنة االُولى فياشترى أرض البیت مثال 

بنفس الطریق ،   ودفع اُجرة البنّاء في السنة الثالثة کذلک بنائها في أثناء السنة التالیة 

 .فال خمس علیها جمیعاً 

خرى إالّ أن ينمو أو كّل مال خّمس مرّة واحدة ال يتعلّق به الخمس مرّة اُ  ـ 23 ةمسألال

 .، فیخّمس المقدار الزائد ترتفع قیمته

ثّم حصل  ، إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ـ 24ة مسألال

 .من الربح المذكورأخذ ما صرفه في أول السنة أمكنه ؛  ربح قبل إنتهاء السنةعلی ال

ء في مؤونته ثّم ربح أثنا هفي بداية السنة حتّى يصرفماال  استدانإذا  ـ 25ة مسألال

ستدان ولو إنقضت السنة بدون أرباح فا .أمكنه حسم مقدار الدين من الربح العام المذکور ،

 .جاز له أداء الدين من أرباح السنین الالحقة، لمؤونته  ماال

ما یشابه ذلک  وألمؤونة سنته أو لدفع الخسارة أو الضمان  استدان إذا ـ 26 ةمسألال

، ولكن القرض الذي يسّدده  ه أداء هذه الديون من أرباح سنتهیمكنف مما البّد منه ،

 .مؤونة تلك السنةمن فقط ذاک العام تحسب أقساط ، قساط باأل

أودعها في تكلیفه وقد حصل على أرباح زمان من لم يخّمس من بداية  ـ 27 ةمسألال

أراد أداء  ثّم التفت إلى وجوب الخمس علیه و البیت ؛ أثاث اشترى بها وسائل و وحسابه أ

اشترى شیئاً من منافع فیجب تخمیس ما أودعه في حسابه ، و إذا له، تطهیر أموابوظیفته 

أما ه سنة كاملة وجب علیه دفع خمسه، علی تأرباح كسبه ولم يكن يحتاج إلیه وقد مرّ  و

 أثناءفلو علم أنّه إشتراها في ، كان من أثاث البیت والوسائل االُخرى التي يحتاج إلیها  إذا

 يجب علیه دفع خمسها، وإن لم يعلم أنّه إشتراها في أثناء فال بأرباح تلک السنة ،السنة 
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لیصالحه في ذلک الرجوع إلى حاكم الشرع أو نائبه  یجب علیهالسنة أو بعد تمام السنة ف

 .من الخمس بالتخمین مقدار معیّندفع على 

 دنامعالـ 2

ديد الذهب والفّضة والرصاص والح مناجميجب الخمس فیما يستخرج من  ـ 28ة مسألال

و أمثال ذلک مما یعّد من المعادن عرفا ، بشرط أن یصل مبلغ الفیروزج والملح  والصفر و

 (.او هو عشرون دینار)الربح إلی حّد النصاب 

تحت األرض أو  ال فرق في وجوب الخمس في المعادن بین أن تکون ـ 29 ةمسألال

کان ،  أو غیر المسلم ، إستخرجه المسلم أو في أرض ال مالك لها ، في أرض مملوكةهافوق

 . أو غیر بالغ ابالغ

إذا كان بحاجة إلى )النفقات المصروفة على إستخراج المعدن وتصفیته  ـ 31 ةمسألال

 .، ويخّمس الباقي مّما إستخرج تحسم( تصفیة

لعموم الناس ، المعادن الکبری کمناجم النفط و الغاز و أمثالهما هي  ـ 31 ةمسألال

و أما في البلدان التي التوجد حکومة . لدولة اإلسالمیةا فیجب استخراجها بإشراف

صرفها ی، للو أمکن ( أي المجتهد العادل)حاکم الشرع یستخرج تحت إشراف إسالمیة ، ف

و إذا کانت تلک المعادن في أرض تکون ملکا خاصا لبعض الناس ،  .في مصالح المسلمین

 .فیجب دفع قیمة تلک القطعة من األرض إلی صاحبها

 الکنز ـ3

لو عثر اإلنسان على كنز في أرض غیر مملوكة ألحد، ، ولم يكن صاحب  ـ 32 ةمسألال

، كان الكنز له ذلك الكنز معلوماً أبدا وهكذا إذا اشترى أرضاً . ، ويجب علیه فیه الخمس ًً

جب فیه ی كان الكنز له و، السابقین ألصحابها عثر فیه على كنز وعلم انّه لیس  من أحد و

، فإن ثبت انّه جب إخباره بذلكفیلكن إذا إحتمل انّه ألحد المالكین السابقین و .الخمس

 .وجب علیه دفع خمسه كان الكنز له، وحد من أصحابها السابقین لیس أل
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 .عشرون دیناراهو و نصاب مشروط ببلوغه حّد اللكنز وجوب الخمس في ا ـ 33 ةمسألال

 .ساّما إذا كان أقّل من ذلك فال يجب فیه الخم و

 المال الحالل المختلط بالحرامـ 4

إذا إختلط المال الحالل بالحرام على وجه ال يتمیّز أحدهما عن اآلخر ولم  ـ 34 ةمسألال

، فیصبح المال کلّه حالال جب فیه الخمس ، فیمقداره یعلم ال  يعرف صاحب المال الحرام و

 .بعد إخراج الخمس

مثال علم أّن ثلثه )رام وعرف مقدار الحرام فیه إذا إختلط المال الحالل بالح ـ 35 ةمسألال

 .، فیجب دفع ذاک المقدار إلی حاکم الشرع أو ممثّلهصاحبه  الیعرفولكن ( حرام

إذا إختلط المال الحالل بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لكن عرف صاحبه  ـ 36 ةمسألال

أن یدفع لمال المختلط من بیده افیجب علی فإن لم يرض صاحب المال ، جب أن يتراضیا فی

 .الذي يحتمل أنّه ملكه فیتناصف معهالمقدار أّما  وإلیه القدر المتیّقن من ماله ، 

 ما یحصل علیه بالغوص من المجوهراتـ 5

اللؤلؤ ک،  أو األنهار رابالغوص في البح شخص الجواهرإذا إستخرج  ـ 37 ةمسألال

 .جب أن يخّمسهفی، ما شابه ذلك  والمرجان و

أو أخذها من سطح  فیه ، إذا إستخرج الجواهر من البحر بغیر الغوص ـ 38 ةلمسأال

 .فاألحوط وجوباً دفع الخمس، البحر أو من الساحل 

زاد منها شيء عن  فإن دفع خمس الجواهر و، إذا كان عمله الغوص  ـ 39 ةمسألال

 .مؤونة السنة ال يجب علیه دفع الخمس مرّة اُخرى

 الحربـ غنائم 6

أو نائبه ، ( علیه السالم)إذا قاتل المسلمون الكّفار بأمر اإلمام المعصوم  ـ 41 ةمسألال

 .ثّم حصلوا على غنائم في الحرب، وجب علیهم دفع خمسه



 7 

هي للحاکم  المدافع مثل الدبابات ومن الغنائم  الثقیلةاألسلحة  ـ 41 ةمسألال

 .اإلسالمي

 األرض التي یشتریها الكافر الذّمي من المسلمـ 7

تحت حماية اإلسالم  يعیشالکافر الذي  :أي)إذا اشترى الكافر الذّمي  ـ 42 ةمسألال

 .ها، وجب علیه دفع خمس أرضاً من المسلم (بشرائط الذّمة مويلتز

 خمسالمصرف 

يجب على كل مسلم إيصال ثمانین بالمائة من الخمس إلى أيدي الفقراء  ـ 43 ةمسألال

، و إرسال عشرين بالمائة من الخمس (من السادة و غیر السادة)و األيتام و ذوي الحاجة 

ف ضامنا بالنسبة إلى حقوق المساكین و إال، يكون المكلّ  .ةلموثوقإلى المراكز الخیرية ا

  .و اليكون عمله مبرأ للذمة واأليتام

 : ینقیبأحد الطرللشخص يمكن إثبات السیادة   ـ 44 ةمسألال

 .شخصان عادالن بسیادتهـ أن يشهد  1

 .بالسیادة قریته وأفي مدينته الشخص ذاک ـ أن يشتهر  2

 


