










ذا ماَت و تََرَك َوَرقًة واِحَدًة علهَيا ِعمٌل تَكوُن تكَِل الَوَرق» ِر ، و أ عطاُه  النّاُة يَوَم الِقياَمِة ِسرتا فامي بَينَُه و بَيَ املؤمُن ا 

بَع َمّراٍت اّلّل ُ تبارَك و تعاىل بُكِّ َحرٍف َمكتوٍب علهَيا َمدينًَة أ وَسَع ِمن الد   اينسا س َ

قيامت أ ن هر گاه مؤمن مبريد و يك برگه كه روى أ ن علمى  اينوش ته شده ابشد از خود بر جاى گذارد، روز

ته شده، شهرى برگه پرده ميان او و أ تش ىم شود و خداو ايند تبارك و تعاىل به ازاى هر حرىف كه روى أ ن  اينوش  

«.هفت برابر هپناورتر از د اينسا به او ىم دهد



حقيقییرستگاروسعادتبهجامعهافرادهمهرسيدنبراىنظيریبیووکاملجامعبرنامهاسالمآيين

كالتمشهمهکنندهبرطرفودنيامردمنيازمنديهاىتمامجوابگوىکهایبرنامهاست،کردهريزیطرح

ایفاضلهمدينهبهدنياشود،اجرادقيقوصحيحطوربهاسالمبرنامهاگرکهطوریبهاستبشريتجهان

.شودمیتبديلاست،مؤمنیفردهرآرزویکه

برنامهسايرهماننداقتصادىبرنامهاينکهاستآناقتصادیبرنامهاسالم،برنامهمهمهایجنبهازيكی

هکگفتتوانمیجرأتبهوباشدمینظيربىوجامعوکاملخودنوعدراسالم،مقرراتوقوانينوها

اجراىرتصودرکهشودمىمحسوببشراقتصادیقانونوبرنامهترينمترقىاسالم،اقتصادیبرنامه

وهاعدالتىبىويابدمىکاهشچشمگيرىطوربهکنونىدنياىاقتصادىهاىنابسامانىآن،دقيقودرست

ايشآسورفاهبهراخودجاىمحروميتوفقروطبقاتىشكافوبنددبرمىرختاقتصادىهاىکشىحق

.شودمیبرقرارخوداعالیحددراجتماعیعدالتکالميکدرودهدمىهمگانى



تأثيریاجتماععدالتآوردنوجودبهدرتواندمیکهاسالماقتصادیبرنامههایبخشترينمهمازيكی

می«هاکسبسود»يعنی«مكاسبارباحخمس»مخصوصا«خمس»حكمدرستاجرایبگذارد،شگرفی

باشد

نّتسوقرآندرآنوجوبحكموباشدمیاسالممسّلماتوضروريّاتاريكی«خمس»فريضهکهآنبا

ست،اگرفتهقرارتهاجموحملهموردانحرافی،شبهاتواجتماعیعواملازبعضیاثربرامااستثابت

آن،اراستمروعموميّتاماميّه،فقهبهآناختصاصچونعواملیخاطربهمكاسب،ارباحخمسمخصوصاً 

دشمنانناحيهزاخمسمتعلقديگرمواردازبيشتر...وآنوسيلهبهشيعهعلمایوفقهامالیاستقاللتأمين

گيرد؛میوگرفتهقرارتهاجموحملهمورددينیفكرانروشنِشبهبرخیونماهامقدسناحيهازگاهیحتیو

موردمكاسبارباحخمسمخصوصاً خمسمسئلهمهمجوانبتهاجم،اينبامقابلهبرایاستالزمپس

.شوددادهجوابخوبیبهآندربارهشدهمطرحمرتبطشبهاتوسؤاالتتابگيردقراربررسی



خمس ارباح مکاسببررسی حکم 

اثبات خمس ارباح مکاسب

عقل اجماع سنت قرآن

موارد متعلق خمس 

اهل سنت شیعه امامیه 

تعریف واژگان کلیدی

ارباح 
مکاسب

خمس



تعریف واژگان کلیدی

خمس

لغوی

اصطالحی 

(فقها امامیه)

ارباح مکاسب

لغوی

اصطالحی

(فقهای امامیه)



:لغوینظرازخمسواژه

.باشدمیپنجميكويكپنج:معنایبهدرلغت(خاءضمبه)«عُنق»وزنبر«خُمْس»
306، ص2، جقاموس قرآن 

423، ص1فرهنگ سیاح ج

استشدهتقسیممساویقسمتپنجبهکهاستچیزیازقسمتيكآنو

در اصل يکی از اعداد است و برای افراد مونث (: به فتح خاء)اما خَمْس 57ص، 2المصطلحات و االلفاظ الفقهیه، جمعجم 

.  پنج زن: به کار می رود، مثالً گفته می شود
300، ص1المفردات فی غريب القرآن، ج 

67ص، 6، جلسان العرب 



:اصطالحینظرازخمسواژه

استالیمحقینوعيك:«خمس»مفیدومختصرصورتبهامامیّهشیعهفقهایبیشتردراصطالح

کردهواجبوثابتخودبندگانبربخصوصیهایمستحقبرایمخصوصیاموالدرراآنخداوندکه

شرايطویلتفصکهاستاموالیآنازدرصدبیستياپنجميكپرداخت:خمسديگرعبارتبهواست

.استآمدهشرعدرآن
457،ًص1مسالکًاالفهامًالىًتنقيحًشرايعًاالسالم،ًجً

366،ًص2عروهًالوثقی،ًج

507،ًص1،ًجمجمعًالرسائل

12صاماميه،ديدگاهًفقهایازمكاسبارباحخمسکتابدربيشترمنابع



:ًًازًنظرًفقهاًاماميّه«ًخُمْس»معنای
يكاندهبردکاربهخمسحکمتعريفدرامامیّهشیعهعلماوفقهاکهالفاظیکبری،غیبتتاريخطولدر

ازتعريفندچبهموضوعشدنروشنبرایکهاستبودهنزديكهمبهبسیارايشانمنظورومعناامانبودهنواخت
.شودمیاشارهاستداشتهکاربردبیشترکهخمس
وردندکنمیتعريفاصطالحینظرازراخمسحکمخودکتبدرفقهاوعلماکبری،غیبتاولقرنچنددر

همانندسخمازفقهاهاقرنتاکهدادندارائهخمسازراتعريفیچنینبهنزديكفقهابیشترقرنچندازبعد
:اندنمودهارائهخودکتبدرراتعريفهمین
فصیلتوشروطآندرکهمی باشدثابتزکاتازعوضباالصالهبنی هاشمبرایکهاستمالیحقخمس»
«.است

258،ًص1،ًجًالدروسًالشرعيهًفیًفقهًاالماميه

2،ًص16جواهرًالكالم،ًجً

13صاماميه،ديدگاهًفقهایازمكاسبارباحخمسدرًکتابمنابعًبيشتر



برای امام زمان [ خداوند]خمس اسم است برای حقی در مال که »: شیخ انصاری خمس را چنین تعريف کرده است

« .و قبیله ایشان واجب کرده است

21ق،،ًص.ه1415مؤسسهًالهادی،ً:ًالخمس،ًقم

:  اره می شودتعريفی که امام خمینی از خمس ارائه داده اند تا کنون مورد قبول اکثر علما بوده است که به اين تعريف اش
ان حضرت ـ که خداوند نسل مبارکشو ذريه آن(ًاللهمًصلًعلیًمحمدًوًآلًمحمد)خمس آن است که خداوند برای حضرت محمد »

« . و برای اکرام ايشان قرار داده استرا زياد کند ـ عوض از زکات که اوساخ دست مردم است

351،ًص1تحريرًالوسيله،ًج

14منابعًبيشترًدرًکتابًخمسًارباحًمكاسبًازًديدگاهًفقهایًاماميه،ًص




