
 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                           ضیاءالصالحین

 خمس دستور مهم اسالمی

 مشخصات کتاب

 - ۵۰۳۱سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، 

عنوان و نام پدیدآور : خمس دستور مهم اسالمی/ مطابق با فتاوای حضرت 

 مکارم شیرازی ؛ گردآوری مسعود مکارم.العظمیاهللآیه

 .۵۰۱۱السالم، علیهطالبابیبنعلیقم: اماممشخصات نشر : 

 س م. ۵۱/۱×۱۵ص.؛  ۵۵۱مشخصات ظاهری : 

 : 8-۳7۱-۱۰۰-86۱-87۱ریال  ۵۱۳۳۳شابک : 

 فتواها --موضوع : خمس 

 رساله عملیه --موضوع : فقه جعفری 

 هاها و پاسخپرسش --موضوع : خمس 

 ، گردآورنده- ۵۰۱6شناسه افزوده : مکارم، مسعود، 

 ۵۰۱۱ ۱۰خ67/مBP۵۱۱/6بندی کنگره :  رده

 ۱87/۰۱6رده بندی دیویی : 

 ۵۱۱67۱۱شماره کتابشناسی ملی : 

 ۵ص: 

 اشاره

 ۱ص: 

 ۰ص: 

 ۱ص: 

 ۱ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                           ضیاءالصالحین

 6ص: 

 7ص: 

 ۱ص: 

 8ص: 

 مقدّمه 

 اللّه الرحمّن الرّحیم بسم

اسالم تنها شامل یک سلسله دستورات و مقرّرات اخالقی و عقاید مربوط به مبدأ و معاد 

نبوده، بلکه حکومتی همراه خود آورده که همه نیازمندیهای یک جامعه پاک و مترقّی 

 را تضمین کرده است.

ندیهای برای رفع نیازم« المالبیت»به طور قطع یکی از ارکان چنین حکومتی تشکیل 

 باشد.می اقتصادی

المال اسالمی از زمان ورود پیامبر صلی اهلل علیه و آله به مدینه و تشکیل حکومت بیت

 شد:اسالمی به وجود آمد و مشتمل بر اموالی بود که از منابع متعدّد گردآوری می

، که هر کدام فصل مشروحی در «جزیه»، «خراج»، «انفال»، «خمس»، «زکات»از طریق 

و دستورات آن را به خود اختصاص داده، که این کتاب در مورد  فقه و قوانین اسالم

 کند.خمس بحث می

 المال مسلمین است.خمس پشتوانه مطمئن و مناسبی برای بیت -

 ۵۳ص: 

عه های دینی و علمی جامهای فرهنگی و فعّالیّتهای تبلیغاتی و کوششخمس برنامه -

 هد.درا که نیاز به هزینه دارد تحت پوشش قرار می

 کند.خمس قسمتی از خأل اقتصادی موجود در جامعه اسالمی را برطرف می -
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خمس یکی از واجبات مالی است که تحت شرایط ویژه بر افراد خاصی واجب  -

 شود.می

 ءٍوَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْ» »خمس در قرآن مجید با ایمان به خدا پیوند زده شده  -

خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاِکینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ِإنْ کُنتُمْ آَمنْتُمْ  فَأَنَّ للَّهِ

؛ بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و «بِاللَّهِ

ه )از آنها( است، اگر ببرای خویشاوندان )او( و یتیمان ومستمندان و واماندگان در سفر 

 (۵)«.ایدخدا ... ایمان آورده

 خمس، یکی از فروع مهم دین و جزو عبادات است و باید با قصد قربت انجام گیرد. -

تمام مذاهب اسالمی در اصل وجوب خمس، اتفاق نظر داشته و تنها اختالف آنان در 

س را در هفت چیز )منافع کسب و کار، معدن، موارد و مصارف آن است. شیعه خم

آید، گنج، مال حالل مخلوط به حرام، جواهراتی که با غواصی از دریا بدست می

 غنیمت 

 

 .۱۵انفال، آیه  -۵

 ۵۵ص: 

 داند؛ ولی اهل سنّت آن راجنگی و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد( واجب می

 داند.فقط در مورد غنایم جنگی و گنج واجب می

 »فرماید: امام محمدباقر علیه السالم درباره اهمیّت خمس می

 الیَحِلُّ لِاحَدٍ أن یَشْتَری مِن الخُمْسِ شَیئاً حَتّی یَصِلَ الَیْنا حَقَّنا

؛ برای هیچ کس جایز نیست، از مالی که به آن خمس تعلّق گرفته چیزی بخرد مگر 

 (۵)«.ه حق ما را به ما برسانداینک
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شود که وجود این دستور اسالمی و عمل جمعی از مسلمانان با ایمان به آن، سبب می

های علمی و تبلیغی جهان تشیّع از استقالل کامل برخوردار های علمیّه و برنامهحوزه

ت و یالت، استقالل اقتصادی اسدانیم نخستین شرط استقالل یک تشکباشد؛ زیرا می

 این مطلب از طریق این دستور اسالمی در جهان تشیّع بخوبی پیاده شده است.

در این کتاب ضمن پاسخ به چند سؤال و اشکال مطرح شده در زمینه خمس، به بیان 

حضرت آیت اللَّه العظمی مکارم »احکام خمس مطابق فتوای مرجع عالیقدر جهان تشیّع 

 ایم.پرداخته« ظلّه(شیرازی )مدّ

الزم به ذکر است که تمامی مطالب این کتاب از تفسیر نمونه، کتاب خمس، رساله 

له گردآوری و خدمت عزیزان تقدیم المسائل و مجموعه استفتائات معظّمتوضیح

 گردد.می

 

 از ابواب مایجب فیه الخمس. ۵، باب ۱، ح 6وسائل الشیعه، ج  -۵

 ۵۱ص: 

در خاتمه از تمام عزیزانی که درگردآوری این مباحث کمک نمودند بخصوص جناب 

نژادی )دامت تأییداته( سپاسگزاری مستطاب حجت االسالم والمسلمین حاج آقای علیان

کنیم تا ما را از نظرات و از تمامی خوانندگان عزیز نیز صمیمانه درخواست می نموده و

مند سازند. از خداوند متعال توفیق و عزت همگان را پیشنهادهای سازنده خویش بهره

 خواستاریم.

 مسعود مکارم 

 

 ۵۰۱7اسفند 
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 ۵۰ص: 

 چند سؤال مهم درباره خمس 

 م جنگی دارد؟. آیا خمس در قرآن مجید اختصاص به غنای1

 اشاره

کنند که خمس در قرآن مجید تنها در مورد غنایم جنگی وارد شده بعضی اشکال می

است، در حالی که فقهای شیعه معتقدند خمس، یعنی یک پنجم مازاد درآمد، منحصر 

به غنایم جنگی نیست؛ بلکه هر گونه درآمدی خواه از طریق زراعت یا دامداری یا 

گری و یا هر گونه درآمد دیگری که به انسان تعلّق بگیرد، بعد صنعت یا تجارت یا کار

انداز اضافه از آن که هزینه یک سال خود را از آن کم کرد و چیزی به عنوان پس

 المال بپردازد و در مصارف تعیین شده صرف گردد.آورد، باید یک پنجم آن را به بیت

سوره انفال  ۱۵ه و آن آیه در قرآن مجید تنها در یک مورد بحث خمس به میان آمد

 است:

ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْ» »

قَانِ یَوْمَ الْتَقَی مَ الْفُرْ وَالْمَسَاکِینِ َوابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنتُمْ آمَْنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْ

 ؛«ءٍ قَدِیرٌالْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ 

 ۵۱ص: 

بدانید! هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای 

خویشاوندان )او( و یتیمان و مستمندان و واماندگان در سفر )از آنها( است، اگر به خدا 

بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه )با ایمان و بی چه و آن

 «.اید؛ و خداوند بر هر چیزی تواناستایمان روز جنگ بدر( نازل کردیم، ایمان آورده

 منظور از سهم خدا چیست؟

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                           ضیاءالصالحین

به خاطر اهمیّت بیشتر روی اصل مسأله خمس و « اللَّه»ذکر سهمی برای خدا به عنوان 

یشتر و تثبیت والیت و حاکمیّت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و رهبر حکومت تأکید ب

گونه که خداوند سهمی برای خویش قرار داده و خود را اسالمی است، یعنی همان

سزاوارتر به تصرّف در آن دانسته، پیامبر صلی اهلل علیه و آله و امام علیه السالم را نیز به 

تصرّف داده است. و گرنه سهم خدا در اختیار پیامبر  گونه حق والیت، سرپرستی،همان

صلی اهلل علیه و آله قرار خواهد داشت و در مصارفی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله یا 

 گردد و خداوند نیاز به سهمی ندارد.داند صرف میامام علیه السالم صالح می

 ه چه معناست:حال باید ببینیم غنیمت در لغت و در نظر عرف و اهل تفسیر ب

 ۵۱ص: 

 غنیمت در لغت 

شود این است که در ریشه معنای لغوی این کلمه، آنچه از کتابهای لغت استفاده می

آید نیفتاده است، بلکه هر درآمدی را شامل عنوان جنگ و آنچه از دشمن به دست می

د اشود؛ به عنوان شاهد به چند نمونه از کتب معروف و مشهور لغت که مورد استنمی

 کنیم:دانشمندان و ادبای عرب است اشاره می

 خوانیم:می« لسان العرب»در کتاب 

 ءِ من غیر مَشقَّةوالغُنمُ الفوزُ بالشی»

 «.؛ غنم یعنی دسترسی یافتن به چیزی بدون مشقّت

 خوانیم:در کتاب مفردات راغب می

 استُعمِلَ )غَنَم( فی کلِّ مَظْفورٍ بهِ مِن جَهة العدی وغیرهم »

؛ غنیمت در هر چیزی که انسان از دشمن و یا غیر دشمن به دست آورد به کار رفته 

 «.است

 غنیمت در عرف 
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طور که غرامت شود، هماندر استعماالت معمولی نیز غنیمت در برابر غرامت ذکر می

شود غنیمت نیز معنی وسیعی دارای معنای وسیعی است وهرگونه غرامت را شامل می

البالغه در شود، این کلمه در نهجای گفته میه درآمد قابل مالحظهدارد و به هرگون

 موارد زیادی به همین معنا آمده است از جمله:

 ۵6ص: 

 وَاغْتنم مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فی حالِ غِنَاکَ »

نظیر این تعبیر  (۵)«نیازیت از تو قرضی بخواهد غنیمت بشمار؛ هر کس در حال بی

 منحصر به غنایم جنگی نیست.« غنیمت»دهد بسیار فراوان است وهمگی نشان می

 غنیمت در لسان مفّسران 

اند اند با صراحت اعتراف کردهبسیای از مفسّران که در مورد این آیه به بحث پرداخته

هر  یکه غنیمت در اصل معنای وسیعی دارد و شامل غنایم جنگی و غیر آن و بطور کل

ه شود، حتی آنها که آیه را بچیزی که انسان بدون مشقّت فراوانی به آن دست یابد می

ر اند باز معترفند که دخاطر فتوای فقهای اهل تسنّن مخصوص غنایم جنگی دانسته

 معنای اصلی آن، این قید وجود ندارد.

 »سد: نویمفسّر معروف اهل سنّت در تفسیر خود ذیل این آیه چنین می« قرطبی»

 الغنیمة فی اللغة ما یناله الرجل أو جماعة بسعی 

 (۱)«.آورند؛ غنیمت در لغت چیزی است که فرد یا جماعتی با کوشش به دست می

 »کند که: فخر رازی در تفسیرش تصریح می

 ءالغنم؛ الفوز بالشی

 (۰)؛ غنیمت این است که انسان به چیزی دست یابد.
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 .۰۵البالغه، نامه نهج -۵

 

 .۵، ص ۱تفسیر قرطبی، ج  -۱

 

 .۵6۱، ص ۵۱تفسیر کبیر، ج  -۰

 ۵7ص: 

 شود که:از مجموع آنچه بیان شد نتیجه گرفته می

شود، ای دارد و هر گونه درآمد و سود و منفعتی را شامل میاین آیه معنای گسترده»

ی لغوی این لفظ عمومیّت دارد و دلیل روشنی بر تخصیص آن در دست زیرا معنا

 «.نیست

اند این است که آیات تنها چیزی که جمعی از مفسّران اهل سنّت روی آن تکیه کرده

شود که آیه غنیمت نیز قبل و بعد در زمینه جهاد وارد شده، و همین موضوع قرینه می

 اشاره به غنایم جنگی است.

یچ مانعی ندارد که مفهوم آیه یک معنای کلّی و عمومی، و در عین حال در حالی که ه

ءِ  «ما»مورد نزول آن یکی از مصادیق این حکم عمومی و کلّی باشد. مخصوصاً کلمه 

که دو کلمه عام و بدون هیچ گونه قید و شرطی هستند این « ءشی»موصول و کلمه 

 کند.موضوع را تقویت می

کند. که آیه مورد بحث تنها خمس غنایم جنگی را بیان میاگر بعضی پافشاری کنند 

گوییم: برای خمس در سایر موضوعات از سنّت و اخبار و روایات در جواب می

کنیم؛ زیرا هیچ مانعی ندارد که قرآن به قسمتی از حکم به صحیح و معتبر استفاده می

 های دیگر در سنّت بیان شود.تناسب اشاره کند، و قسمت
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ر قرآن مجید، نمازهای پنجگانه روزانه با صراحت آمده، ولی از نماز آیات که مثلًا د

 مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنّی 

 ۵۱ص: 

توان گفت چون نماز است و نماز قضا و مانند آن ذکری به میان نیامده است و نمی

ه، اهلل علیه و آله آمدآیات و نماز قضا در قرآن ذکر نشده و تنها در سنّت پیامبر صلی 

نباید به آن عمل کرد. و یا این که چون در قرآن به بعضی از غسلها اشاره شده و سخن 

از بعضی غسلها به میان نیامده، باید از آن صرف نظر کرد؛ این گونه استدالالت مورد 

 پذیرش هیچ مسلمانی نیست. بنابراین، هیچ اشکالی ندارد که قرآن تنها قسمتی از موارد

خمس را بیان کرده باشد و بقیّه را موکول به سنّت نماید، نظیر این مسأله در فقه اسالم 

 بسیار زیاد است.

 . آیا خمس در روایات منحصر به غنایم جنگی است؟2

گویند: در هیچ یک از روایات اسالمی خمس در غیر غنایم جنگی بیان نشده بعضی می

گوید؛ ولی این ادّعا از ادّعاهای گی میو روایات، منحصراً سخن از خمس غنایم جن

اساس است، زیرا خمس در غیر غنایم جنگی، هم در روایات اهل سنّت و هم بسیار بی

 در روایات شیعه وارد شده است.

در متون معروف و اصلی شیعه احادیث فراوانی در زمینه خمس و چیزهایی که خمس 

 ایر احکام آن رسیده است؛ در کتابگیرد و شیوه تقسیم و مصرف وسبه آنها تعلّق می

الشّیعه بیش از هشتاد حدیث در پانزده باب مختلف در زمینه احکام معروف وسائل

 آوری شده است.های معروف شیعه جمعخمس از کتاب

 ۵8ص: 

 باب اوّل: اصل وجوب خمس. -
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 باب دوم: وجوب خمس در غنایم جنگی. -

 باب سوم: معادن. -

 گیرد.ادنی که خمس به آن تعلّق میباب چهارم: نصاب مع -

 باب پنجم و ششم: وجوب خمس در گنج. -

باب هفتم: وجوب خمس در چیزهایی که به وسیله غوّاصی از دریاها بیرون  -

 آورند.می

 باب هشتم: وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زراعت و مانند آن. -

آن و بعضی دیگر از موارد وجوب و بابهای دیگر: شیوه تقسیم خمس و مستحقّین 

 خمس است.

آید( در باب هشتم درباره )عوایدی که از انواع کسبها و تجارتها و صنایع به دست می

باشد حدود ده حدیث وارد شده و عموم فقها بر که یکی از مهمترین ابواب خمس می

ر از شود، اگاند، که هر گونه درآمدی از هر گونه کسبی عاید انسان طبق آن فتوا داده

های گوناگون سال او افزایش داشته باشد، یعنی در آخر سال پس از مخارج و هزینه

کسر تمام مخارج، چیزی برای او به عنوان اندوخته باقی بماند، باید یک پنجم آن را به 

عنوان خمس به امام یا جانشین امام بدهد، تا در مصارف الزم که به آن اشاره کردیم 

 مصرف گردد.

 بتّه اسناد این احادیث با توجّه به کثرت آنها نیاز به نقّادی ال

 ۱۳ص: 

دانیم هنگامی که در یک مسأله، احادیث فراوانی، آن هم در کتب معتبر ندارد، زیرا می

شود، و جای نقل شود، از مجموع آنها اطمینان به صدور آن حکم از امام حاصل می

 ند.ماتراشی در اسناد حدیث باقی نمیاشکال

از طرف دیگر، در علم اصول اثبات شده که فتوا دادن مشهور فقها به مضمون حدیثی، 

ن به اند، موجب اطمیناتر بودهبه خصوص آنهایی که به عصر ائمّه علیهم السالم نزدیک
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 شود.سند آن حدیث می

 کند.و این مطلب در مورد احادیث خمس که در باال اشاره شد به نحو کامل صدق می

« موسی بن جعفر علیه السالم»از امام « سماعة بن مهران»مله این احادیث، روایت از ج

 است:

 (۵).«قَالَ سَألتُ ابَالْحَسَنِ عَنِ الْخُمْسِ؟ فَقَالَ: فی کُلِّ ما أفادَ النّاسَ مِنْ قَلِیلٍ أو کَثِیرٍ»

گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السالم درباره خمس سؤال کردم، فرمود: خمس می

 رسد اعم از کم و زیاد ثابت است.در تمام سودهایی که به مردم می

 . آیا خمس در زمان غیبت امام زمان علیه السالم بخشیده شده است؟3

 گویند: در روایات آمده است که در زمان غیبت امام بعضی می

 

 از ابواب مایجب فیه الخمس ۱، باب 6، ح 6وسائل الشیعه، ج  -۵

 ۱۵ص: 

 زمان علیه السالم از طرف آن حضرت خمس به شیعیان بخشیده شده است.

بنابراین، اگر قبول کنیم خمس در همه درآمدها هم واجب است باید بخشودگی آن را 

 پذیریم!نیز در زمان غیبت ب

کنند پاسخ این سؤال تقریباً در تمام کتب فقه اسالمی آمده است و آنها که گمان می

تباه اند گرفتار اشای است و یا تنها خودشان احایث تحلیل را دیدهاین سؤال، سؤال تازه

 بزرگی هستند.

های مشروحی که فقهای متأخّرین یک نگاه کوتاه به کتب فقهی، مخصوصاً کتاب

دهد که این موضوع کاملًا مورد توجّه فقها بوده، و به آن پاسخ ند، نشان میانوشته
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 اند.گفته

 روایاتی که موجب این توهّم شده، چند دسته است:

 روایاتی که در مورد گروه خاصّی مثل کنیزان و اسیران جنگی است. -۵

وط به آید مربدانیم اگر جهاد به اذن امام نباشد تمامی غنائمی که بدست میمی

المال است و باید به اجازه امام مصرف شود و حتی اگر به اذن امام بوده باشد، بیت

 گیرد و در صورت نپرداختن خمس، تصرف در آن حرام است.خمس به آن تعلق می

افتاد تا خمس آن را پرداخت بنابراین کنیزانی که به عنوان غنیمت دست افراد می

و حق نداشتند به عنوان یک همسر با آنان رفتار  کردند بر صاحبانشان حرام بودنمی

 کنند.

 پس کسی که توجه به این حکم داشته باشد فرزندی که از چنان 

 ۱۱ص: 

شود نامشروع خواهد بود لذا امامان ما این قسمت از خمس را به زنی برای او متولد می

 زاده باشند.شیعیان بخشیدند تا فرزندان آنها همگی حالل

از امام باقر یا امام صادق علیه السالم است که « محمد بن مسلم»ن روایات از جمله ای

 فرمود:

شدیدترین چیزی که مردم در روز قیامت گرفتار آن هستند این است که صاحب 

گوید: پروردگارا! خمس مرا )غصب کردند( ولی ما آن را خیزد و میخمس بر می

 (۵)یزه و فرزندانشان پاک متولد شوند.برای شیعیان خود حالل کردیم تا تولد آنها پاک

 کرده خمس توسط پیامبر صلی اهلل علیهروایاتی که داللت دارد، مصلحت اقتضا می -۱

و آله و یا امامان علیهم السالم به عنوان رئیس حکومت اسالمی در زمان و شرایط 

گاهی در شرایط سخت و سنگین طور که خاصی به طور موقّت بخشیده شود؛ همان

العاده دیگری موقتاً و بطور محدود بر کرده است که مالیات فوقمصلحت ایجاب می

 آن بیفزایند.
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 کند:از جمله روایت حکیم بن عیسی که از امام صادق علیه السالم نقل می

 چیست، فرمود:« وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ»عرض کردم منظور از آیه 

افتد ولی پدرم شیعیان ما را از آن معاف ای که روز به روز به دست انسان میدههر فای

 کرد تا پاکیزه شوند )بخاطر شرایط سختی که از

 

 از ابواب انفال ۱، باب ۱، ح 6وسائل الشیعه، ج  -۵

 ۱۰ص: 

 (۵)نظر فشار حکومت و یا فشار زندگی در آن بودند(.

روایاتی که در مورد افراد خاصّی است که امام علیه السالم مصلحت دیده تا برای  -۰

مام که خدمت ا« حکم بن علبا اسدی»تشویق یا مقاصد دیگر آنها را معاف کند. مانند 

باقر علیه السالم رسید در حالی که خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را 

زیرا شرایط آن شخص چنان بوده که حضرت مصلحت  (۱)ذیرفت و به او بخشیدپ

 دیدند او را از خمس معاف دارند.

دهد که خمس بخشیده شده ولی با دقت در آن روایاتی که مضمون آن نشان می -۱

 (۰)است.« اراضی انفال»شود که منظور از آن خمس نیست بلکه روشن می

 روایاتی که سند یا داللت آنها ضعیف است. -۱

بولی گیریم که هیچ گونه دلیل قابل قبنابراین از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می

کنند برای معاف بودن عموم افراد از خمس در دست نیست، و آنها که چنین ادّعا می

بندی باال اند، وگرنه با توجّه به تقسیمیات نداشتهدر حقیقت مطالعه دقیقی روی این روا

شود روایتی که مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد، روشن می

 وجود ندارد.
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 از ابواب انفال ۱، باب ۱، ح 6وسائل الشیعه، ج  -۵

 

 از ابواب انفال ۵باب  ۵۰همان مدرک، ح  -۱

 

 از ابواب انفال ۱، باب ۵۱همان مدرک، ح  -۰

 ۱۱ص: 

بر همین اساس در روایات، خمس همچنان به عنوان یک قانون اسالمی باقی و برقرار 

 است. و همه مردم موظّفند همچون سایر فرایض به آن عمل کنند.

 شد؟می. آیا خمس در صدر اسالم از مردم گرفته 4

در پاسخ به این سؤال باید گفت: اگر منظور از صدر اسالم زمان ائمّه علیهم السالم 

باشد، جواب مثبت است، زیرا همان طور که از بحثهای گذشته استفاده شد که بسیاری 

از ائمّه هدی علیهم السالم در عصر خود نه تنها خمس )درآمد انواع کسبها( را 

دادند که در پرداخت آن کوتاهی نکنند، و ستور مؤکّد میگرفتند، بلکه به مردم دمی

آوری آن معیّن فرموده بودند و اشخاصی حتّی وکال و نمایندگان مخصوص برای جمع

 (۵)و امثال آنها این وظیفه را به عهده داشتند.« ابوعلی بن راشد»و « علیّ بن مهزیار»مانند 

در اسالم زمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السالم و اگر منظور از ص

باشد، باید گفت که غیر از غنایم جنگی، از معادن و گنجها و همچنین غوص 

شد( در عصر آنها خمس )جواهراتی که بوسیله غّواصی از دریاها بیرون آورده می

 گرفته شده است.
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که در زمان امام علی علیه السالم شخصی  گواه این موضوع در سنن بیهقی نقل شده

 ای پیدا کرد و خدمت امام آمد، فرمود:گنجینه

 

 مراجعه شود« ما یجب فیه الخمس» از ابواب ۱، باب 6به وسائل الشیعه، ج  -۵

 ۱۱ص: 

 (۵)چهار پنجم آن مال توست و خمس آن مال ماست.

السالم غیر  علیه امّا این سؤال باقی ماند که آیا در عصر پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و علی

از غنایم جنگی و معادن و گنجها و جواهرات دریا )از درآمدهای کسب و کار( نیز 

 خمس گرفته شده است یا نه؟

گوییم: اسناد تاریخی روشنی در این زمینه به دست ما نیامده است، ولی این در پاسخ می

 کند.موضوع هیچ گونه اشکالی در زمینه این حکم ایجاد نمی

ان طور که ذکر کردیم گرفتن و بخشیدن این مالیات اسالمی در اختیار زیرا هم

نیاز و یا مردم را در زحمت حکومت اسالمی است؛ هنگامی که حکومت خود را بی

تواند آن را ببخشد ولی هنگامی که خود نیاز داشته باشد و در مردم توانایی آن ببیند می

د و گرفتنه امامان بعد، بعضی آن را میتواند آن را بگیرد. همان طور کرا ببیند می

 بخشیدند.المال، آن را میبعضی با توجّه به وضع مردم و یا وضع بیت

در عصر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و علی علیه السالم غنایم فراوانی از طریق جنگها 

شد، و گاهی به قدری زیاد بود که خمس آن به تنهایی عاید حکومت اسالمی می

 نست قسمت عمده مشکل مالی حکومت اسالمی را برطرف سازد.توامی
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 ۵۱6، ص ۱سنن بیهقی، ج  -۵

 ۱6ص: 

نیز گاهی به قدری زیاد بود که  (۵)های خراجی و همچنین درآمد اموال یا زمین

شد، و در این شرایط نیازی به گرفتن خمس درآمد کسب المال سرشار از اموال میبیت

 و کار نبود و لذا آن را عملًا به مردم بخشیدند.

همچنین در آغاز اسالم که نیاز بیت المال به منابع درآمد شدید بود نیز وضع مسلمانان 

عیف بود که دادن خمس عالوه بر زکات، برای آنها آنچنان آشفته و پریشان و ض

 فرسا بود، و به همین دلیل خمس گرفته نشد.طاقت

امّا در عصر ائمّه دیگر علیهم السالم که خمس غنایم جنگی و همچنین درآمد 

رسید و دست امامان از آن کوتاه بود، و های خراجی به دست خلفای غاصب میزمین

بر پرداخت خمس همه درآمدهای خود داشتند، امامان  از سوی دیگر مردم توانایی

 کردند.خمس را از آنان مطالبه می

ها در عصر پیامبر صلی اهلل خالصه این که، نگرفتن خمس از خصوص درآمد کسب

احکام  هایعلیه و آله و علی علیه السالم هیچ گونه دلیلی بر نبودن این حکم در برنامه

 اسالم نیست.

 

الم اسهای فتح شده متعلق به مسلمین به خزانه دولتهایی که از زمینمال االجاره -۵

 شدریخته می

 ۱7ص: 

 . آیا قرار دادن خمس برای سادات، تبعیض است؟5
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کنند، که این مالیات اسالمی که بیست درصد بسیاری از اموال را بعضی چنین تصوّر می

رد، و نیمی از آن اختصاص به سادات و فرزندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله گیدر بر می

شود، و در آن مالحظات جهات خویشاوندی دارد، یک نوع امتیاز نژادی محسوب می

خورد، و این موضوع با روح عدالت اجتماعی اسالم و جهانی و تبعیض به چشم می

 بودن و همگانی بودن آن، سازگار نیست!

کنند به طور قطع شرایط و خصوصیات این حکم اسالمی را چنین فکر می کسانی که

اند، زیرا جواب این اشکال به طور کامل در این شرایط نهفته شده کاملًا بررسی نکرده

 است؛ توضیح این که:

هاشم است منحصراً باید به نیازمندان آنان . نیمی از خمس که مربوط به سادات بنی۵

اندازه احتیاجات یک سال، و نه بیشتر؛ بنابراین، تنها کسانی  داده شود، آن هم به

یا  اند و یا بیمارند و یا کودک یتیم وتوانند از آن استفاده کنند که یا از کار افتادهمی

کسانی که  اند. وبست از نظر هزینه زندگی قرار گرفتهکسان دیگری که به علّتی در بن

توانند درآمدی که زندگانی آنها را یا بالقوّه میقادر به کار کردن هستند، و بالفعل 

 توانند از این قسمت خمس استفاده کنند.تأمین کند داشته باشند، هرگز نمی

 هاشم حق ندارند از. مستمندان و نیازمندان سادات و بنی۱

 ۱۱ص: 

توانند تنها از همین قسمت خمس چیزی مصرف کنند، و به جای آن می« زکات»

 ند.استفاده نمای

. اگر سهم سادات که نیمی از خمس است، بیش از نیاز سادات باشد، باید آن را به ۰

المال ریخت. همان طور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد، باید از بیت بیت

گانه فوق به عنوان ناچاری به آنها داد. با توجّه به جهات سه« زکات»المال و یا سهم 

گونه تفاوت از نظر مادّی میان سادات و غیر سادات هیچ شود که در حقیقتروشن می
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 گذارده نشده است.

توانند مخارج سال خود را از محلّ زکات بگیرند ولی از نیازمندان غیر سادات می

توانند از محل خمس استفاده کنند اما حق خمس محرومند، و نیازمندان سادات تنها می

صندوق »دو صندوق در اینجا وجود دارد، استفاده از زکات را ندارند. در حقیقت 

و هر کدام ازاین دو دسته تنها حق دارند از یکی از این دو « صندوق زکات»و « خمس

 صندوق استفاده کنند آن هم به اندازه مساوی یعنی به اندازه نیازمندی یک سال.

ن این اگونه تفاوتی از نظر نتیجه میآید، این است که اگر هیچتنها سؤالی که پیش می

 ای دارد؟دو نبوده باشد، این برنامه چه ثمره

توان دریافت، و آن این که میان خمس پاسخ این سؤال را نیز با توجّه به یک مطلب می

 و زکات تفاوت مهمّی وجود دارد و آن این 

 ۱8ص: 

است که زکات از مالیاتهایی است که در حقیقت جزء اموال عمومی جامعه اسالمی 

باشد؛ ولی خمس از د، لذا همه مصارف آن در همین قسمت میشومحسوب می

مالیاتهایی است که مربوط به حکومت اسالمی است؛ یعنی، مخارج دستگاه حکومت 

 شود.اسالمی و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین می

بنابراین، محروم بودن سادات از دسترسی به اموال عمومی )زکات( در حقیقت برای 

ای اشتن خویشاوندان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله از این قسمت است، تا بهانهدور نگه د

به دست هیچ کس نیفتد که پیامبر صلی اهلل علیه و آله خویشاوندان خود را بر اموال 

عمومی مسلّط ساخته است. ولی از سوی دیگر، نیازمندان سادات نیز، باید به ترتیبی 

بینی شده که آنها از بودجه اسالم چنین پیش تأمین شوند؛ این موضوع در قوانین

 مند گردند نه از بودجه عمومی.حکومت اسالمی بهره

از مجموع آنچه گفتیم روشن شد که خمس نه تنها امتیازی برای سادات محسوب 

ها شود، بلکه یک نوع محرومیّت برای حفظ مصالح عمومی و از بین رفتن سوء ظننمی
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 بوده است.

*** 

گردد که خمس یکی از منابع مهمّ درآمد ه مطالب گفته شده روشن میبا توجّه ب

المال اسالم و پشتوانه مطمئن و مناسبی برای آن است؛ و از آن جا که خمس یکی بیت

 از عبادات مالی است که تحت 

 ۰۳ص: 

شود، الزم است کلّیّه مکلّفین به احکام شرعی، شرایط ویژه بر افراد خاصّی واجب می

ن را به دقّت یاد گرفته و در صورت لزوم آن را به کار بندند تا خدای نکرده مسائل آ

 اموال آنان مخلوط با بیت المال نگردد.

اینک مسائل و احکام این حکم الهی را مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آیةاللّه 

 نماییم:العظمی مکارم شیرازی )مدّظلّه( بازگو می

*** 

 ۰۵ص: 

 م خمس رساله احکا

 اشاره

 ۰۱ص: 

 ۰۰ص: 

 ۰۱ص: 

 ۰۱ص: 

 احکام خمس 
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 خمس بر چه کسانی واجب است؟

هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و  -۵مسأله 

های کارمندی در مؤسّسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج و هزینه

دهد زیاد آید، باید خمس سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را می

 شود محاسبه کرده و بپردازد.گفته می)پنج یک( آن را به شرحی که بعداً 

 ها و درآمدهای کسب نیست.گونه تفاوتی میان کسبهیچ -۱مسأله 

هرگاه بچّه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر  -۰مسأله 

 که بالغ شد اگر مصرف نشده باشد، خمس آن را بپردازد.احتیاط واجب باید بعد از آن

کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی  -۱مسأله 

 برای زندگی خود خریده است و اآلن متوجّه 

 ۰6ص: 

خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را وظیفه خمس شده و می

ز اپاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال 

خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها 

نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده 

آنها را خریده است الزم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از 

بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، تمام شدن سال بوده 

یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده وحاکم شرع بدهی او را از جهت 

کند و با پرداخت آن تمام اموالش زند و با او مصالحه میخمس به مقداری تخمین می

 شود.پاک می

گیرند خمس ندارد، هر مس یا زکات میچیزی را که افراد مستحق از باب خ -۱مسأله 

چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید، ولی اگر از مالی که از این طریق به او رسیده 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                           ضیاءالصالحین

ا ای بدست آورد یمنفعتی ببرد، مثلًا از درختی که از باب خمس به او داده شده میوه

اد آمده ترقّی قیمت داشته باشد، باید خمس آن مقداری که از مخارج سالش زی

 بپردازد.

یا  شوداند آیا تنها پول نقد آنها محاسبه میکسانی که تاکنون خمس نداده -6سؤال 

 شود و یا باید مصالحه شود؟ضروریات زندگی نیز محاسبه می

 ۰7ص: 

جواب: تمام اموالشان را باید حساب کنند و نسبت به ضروریات و وسایل زندگی با 

 حاکم شرع مصالحه نمایند.

 کند باید خمس بدهد؟آیا کسی که در خانه پدری زندگی می -7 سؤال

 جواب: اگر درآمد اضافی دارد باید خمس بدهد.

اگر کودک، یا سفیه، یا کسی که جنون ادواری دارد پولی به دست آورد، یا  -۱سؤال 

کسی پولی را به حساب او از طرف کسی واریز کند، خمس آن بر عهده چه کسی 

 است؟

رد کودک نابالغ احتیاط آن است که خودش پس از بلوغ بپردازد، و در جواب: در مو

گیرد؛ ولی مجنون ادواری در آن زمانی که مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمی

 عاقل است باید خمسش را بپردازد، و امّا سفیه ادای خمس مالش با ولیّ اوست.

 های سال مؤونه و هزینه

ی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین مؤونه و هزینه زندگ -8مسأله 

سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و 

کند، چنانچه در آن زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می

ند خمس ماروی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه میزیاده

 دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند
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 ۰۱ص: 

گیرد خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی

 مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.

 کسی که دارای چند رشته کسب و کار است، مثلًا هم زراعت دارد و هم -۵۳مسأله 

صنعت و هم درآمد کارگری، باید منافع همه را در آخر سال یکجا حساب کند، 

 چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.

ال تواند مخارج آن ساگر در یک سال منفعتی نبرد، بنابر احتیاط واجب نمی -۵۵مسأله 

 را از منافع سال بعد کم کند.

عی نداشته باشد و از سرمایه خرج کند، امّا پیش از هرگاه در ابتدای سال مناف -۵۱مسأله 

 تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافعتمام شدن سال منفعتی ببرد، در این صورت می

 کم کند.

دهد اگر از شأن انسان زیاد بخشد یا جایزه میاموالی را که به دیگران می -۵۰مسأله 

 شود.نباشد جزء مخارج ساالنه حساب می

رساند جزء مخارج اموالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن می -۵۱له مسأ

 سالیانه اوست.

گفته شده انسان باید حساب سال داشته باشد، حال اگر کسی درآمد او کمتر  -۵۱سؤال 

 از مخارجش باشد باز هم واجب است حساب سال داشته باشد؟

 پس انداز داشته جواب: منظور کسی است که درآمد اضافی و 

 ۰8ص: 

 باشد نه کسی که درآمد اضافی و پس اندازی ندارد.

کند، آیا این کمک جزء شخصی در وسط سال خمسی به مسجد کمک می -۵6سؤال 

 شود؟مؤونه حساب می

 جواب: آری، جزء مؤونه است.
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پردازد، آن مقدار جزء خمس و زکات او حساب آیا کسی که مالیات می -۵7سؤال 

 شود؟یا به عنوان مؤونه و هزینه سال او محاسبه می شودمی

االجاره منزل یا اجرت دکتر شود؛ بلکه مانند مالجواب: مالیات جزء خمس حساب نمی

و کارگر است. اگر مثلًا شما کارگری را استخدام کنید که کوچه شما را تمیز کند، آیا 

مصارف مالیات همه از  شود، یا مؤونه سال شماست؟هزینه آن از باب خمس حساب می

 این قبیل است.

در بعضی از محافل بحثی مطرح هست که آیا مالیات در نظام اسالمی )آن  -۵۱سؤال 

شود؟ و در صورتی که هم گاهی با در صد زیاد( جایگزین خمس و زکات می

ا ای اندیشیده شده تدهند، چارهشود، برای کسانی که خمس و زکات میجایگزین نمی

 تری )ال اقل به میزان خمس و زکاتِ پرداختی( بدهکار باشند؟مالیات کم

مخصوصاً با توجّه به این که در صدر اداره مالیات و اخذ وجوهات، فقیه جامع الشرایط 

 نظارت و حضور دارد؟

 جواب: مسأله مهمّ این است که مالیات نوعی هزینه کار

 ۱۳ص: 

ند، از کها استفاده مید، از جادّهاقتصادی است. یعنی کسی که فعّالّیت اقتصادی دار

مند گیرد، و از دیگر امکانات بهرههای جمعی کمک میگیرد، از رسانهامنّیت بهره می

شد، یا بهره کمی داشت. گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادی ممکن نمیمی

امور های کارهای عمومی دولت، که در انجام بنابراین وظیفه دارد سهمی از هزینه

اقتصادی او مؤثّر است را بپردازد، و این یک امر طبیعی است. حال اگر بعد از پرداختن 

بماند  گیرد، و اگر اضافهای برای او باقی نماند، خمس به او تعلّق نمیمالیات، چیز اضافه

درصد دیگر که خمس است در حال حاضر  ۱۳درصد آن مال خود اوست، و  ۱۳

گردد، که سود آن اسالمی، و حفظ عقاید و ارزشها میعمدتاً صرف مسائل فرهنگ 
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گردد. ها نباشد، نسل آینده از اسالم دور و جدا میشود. چون اگر حوزهعاید مردم می

 بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیاتها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

 نحوه پرداخت خمس 

تواند مقدار بدهی بدهکار را با او میاگر مجتهد یا نماینده او صالح ببیند  -۵8مسأله 

دهد و سپس همان را از او اش میدستگردان کند یعنی خمس را به مجتهد یا نماینده

 کند و به ذمّه بگیرد تا به تدریج در آینده بپردازد.قرض می

 کسی که بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای  -۱۳مسأله 

 ۱۵ص: 

بیند ممکن است مقداری از سهم امام علیه السالم را به آن نیست اگر مجتهد مصلحت ب

 خودش ببخشد.

اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال  -۱۵مسأله 

تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلًا اگر دو هزار تومان خمس بدهکار بعد بپردازد نمی

بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست  است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان

 هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد.

تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و  -۱۱سؤال 

 سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟

 ان است چطور؟پولهایی که به عنوان امانت در نزد انس

جواب: در صورتی که صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، 

تواند در آنها تصرّف کند؛ ولی اگر کسی به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف می

 ندارند.

 آیا الزم است هر مقلّدی خمس اموالش را به مرجع تقلید خود بدهد؟ -۱۰سؤال 

مرجع مقلّد در صورتی الزم است که معلوم نباشد مجتهدین  جواب: اعطای خمس به
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کنند. و نیز در صورتی داند مصرف میدیگر در همان مصارفی که مرجع مقلّد الزم می

که مرجع به عنوان حکم حاکم از مقلّدین خود خمس را طلب کند، الزم است. در غیر 

 این 

 ۱۱ص: 

 کرد. توان به نظر مجتهدین دیگر مصرفدو صورت، می

 کسانی که توانایی پرداخت خمس ندارند، چه باید بکنند؟ -۱۱سؤال 

تواند با مالحظه حال پردازند و حاکم شرع میجواب: به اقساط و بطور تدریجی می

 آنها تخفیفی به آنها بدهد.

کسی که چندین سال خمس اموالش را نداده و به یاد ندارد که هر سال  -۱۱سؤال 

نار توان مبلغ خمس را کچگونه باید تسویه حساب کند؟ آیا می انداز کرده،چقدر پس

 گذاشت و بعداً پرداخت کرد، یا باید حتماً سر سال پرداخت نمود؟

جواب: آنچه مربوط به خانه و وسایل زندگی است، خمس ندارد، بقیّه را محاسبه نماید 

پرداختن کند، و و خمس آن را بپردازد و در صورت شک با حاکم شرع مصالحه می

 خمس از آغاز سال جایز است.

هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات باشد، و قرض هم داشته باشد،  -۱6سؤال 

بدهیهایی از بابت کفّاره و نذر و مانند آن نیز بر او واجب شده باشد، چنان چه نتواند 

 همه آنها را بپردازد تکلیف چیست؟

ه آن تعلّق گرفته موجود است، جواب: هرگاه عین مالی که خمس یا زکات یا نذر ب

باشد، و اگر عین آن موجود نیست، حق النّاس اولویّت خمس و زکات و نذر مقدّم می

 دارد.

 ۱۰ص: 

شخصی به طور متناوب از درآمدش که مخلوط از نقد و نسیه و ارثیّه و  -۱7سؤال 
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را فراهم  احیاناً مخلوطی هم از پول حرام است برای خود خانه مسکونی و اثاثیّه آن

یه خواهد تصفکرده و از ابتدای تکلیف تا این ساعت محاسبه خمس نکرده و حال می

؟ گیرد و یا جزء مؤونه سال و مستثناستکند، آیا به این خانه و اثاثیّه آن خمس تعلّق می

شود و از که فرضاً خمس تعلّق بگیرد تخمینی حدود یک میلیون بدهکار میمضافاً این

ن )چه فعلًا و چه به تدریج( عاجز است چون درآمدی بسیار کم دارد با عهده پرداخت آ

تواند با حاکم شرع و یا نماینده او به مبلغی که قادر به پرداخت باشد این وضع آیا می

 مصالحه کند؟

حه تواند مصالجواب: در صورتی که در حال و آینده مطمئنّاً قادر به پرداخت نیست می

 او مدارا کند و به نحو ممکن از او بپذیرد. کند، یعنی حاکم شرع با

 تصرّف در مال غیرمخمّس 

تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس انسان تا خمس مال را ندهد نمی -۱۱مسأله 

تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند به تنهایی کافی نیست، همچنین نمی

اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را کرده و و چنانچه تصرّف کند کار حرامی

 بدهد.

 کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع )با در -۱8مسأله 

 ۱۱ص: 

صرّف تواند در تمام مال تنظر گرفتن مصلحت مستحقّین( مصالحه و دستگردان کند می

 نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.

اند تصرّف کند، ولی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهنمی انسان -۰۳مسأله 

در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول 

بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفّحص و جستجو 

 الزم نیست.
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از معامله قیمت آن را از پولی که خمس اگر جنسی را به ذمّه بخرد ولی بعد  -۰۵مسأله 

آن داده نشده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون 

از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون 

که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را است و در صورتی

 کند.گیرد، واگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میمی

ای را به ارث برده که متعلّق خمس است در حالی شخصی از پدرش خانه -۰۱سؤال 

که این شخص قادر به پرداخت خمس نیست و بدهکار نیز هست چه کار کند که 

 تصرّفش در این خانه جایز باشد؟

کم شرع مراجعه کند و چنانچه مستحقّ گرفتن خمس باشد با او تواند به حاجواب: می

 دستگردان نماید.

 ۱۱ص: 

آیا صِرف نیّت باعث جداسازی و تصرّف در اموال و پولهایی که خمس آن  -۰۰سؤال 

شود؟ به هرحال راه جداسازی چیست؟ مخصوصاً اگر در داده شده از غیر آن می

 صندوقی یا بانکی باشد.

ست آنها را از هم جدا کند بلکه باید در سر سال خمسی مقدار پول جواب: الزم نی

 باقیمانده را از اصل مال خمس داده شده کم کند، باقیمانده مشمول خمس است.

 ۱6ص: 

 ۱7ص: 

 مصرف خمس 

 اشاره
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خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام علیه السالم  -۰۱مسأله 

 است و نیم دیگر سهم سادات.

بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش  -۰۱مسأله 

مستحقّی باشد یا نه، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است که از 

 ازد.اموال دیگرش بپرد

مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاکم شرع تحویل دهد و او 

 از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست.

 است؟امام علیه السالم و سادات الزمآیااجازه حاکم شرع درمصرف سهم -۰6سؤال 

رع واجب است و در مورد سهم جواب: در مورد سهم امام علیه السالم اجازه حاکم ش

 سادات بنابر احتیاط واجب باید اجازه گرفت.

ای، احتیاج شدیدی به کمک داشته باشد، اگر مسجد یا حسینیّه یا مدرسه -۰7سؤال 

 بطوری که اگر حاصل نشود، به احتمال قوی 

 ۱۱ص: 

 تعطیل خواهد شد، از طرفی تحصیل اجازه مصرف وجوه شرعیّه، از مجتهد و مرجع

تقلید خیلی مشکل باشد، یا بعد از مدّت طوالنی حاصل شود، آیا در این حالت اجازه 

الشّرایط، برای مقلّدین دیگر مراجع تقلید، مصرف وجوه شرعیّه یکی از مجتهدین جامع

 کند؟کفایت می

کند، دهیم که در این گونه موارد، که ضرورتی ایجاب میجواب: ما به شما اجازه می

روف محل مراجعه کنید و با رعایت دقّت و احتیاط طبق نظر آنان عمل به علمای مع

 نمایید.

نظر به این که متدیّنین اهل پرداخت خمس و زکات هستند، و بر انجام این  -۰۱سؤال 

وظیفه افتخار دارند. اگر بر حسب اتّفاق کسی از آنها فقیر و نیازمند شد، آیا برای آنها 
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ه که به آن مراجعه کند؟ تا هم محلّ رفع نیاز محتاجین در شرع مقدّس نهادی منظور شد

باشد، و هم متدیّنین بدانند اگر امروز از روی اخالص و قصد قربت خمس پرداخت 

 شود؟کنند، روزی هم به آنها کمک میمی

 جواب: البتّه بیت المال مرجعی برای این کار است.

 سهم امام علیه السالم 

الم را باید در زمان ما به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا سهم امام علیه الس -۰8مسأله 

در مصارفی که مورد رضای امام علیه السالم است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره 

 های علمیّه و مانند آن مصرف کند.حوزه

 ۱8ص: 

اگر کسی بخواهد سهم امام علیه السالم را به مجتهدی که از او تقلید  -۱۳مسأله 

کند بدهد در صورتی مجاز است که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید نمی

 کنند.کند سهم امام را یک طور مصرف میمی

صرف کردن قسمتی از سهم مبارک امام علیه السالم برای ساختن مساجد یا  -۱۵مسأله 

ت که با ها و مدارس، تنها در صورتی مجاز اسها و درمانگاهها یا بیمارستانحسینیّه

اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی که 

 توان مصرف کرد.گفته شد نمی

سهم امام علیه السالم را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر  -۱۱مسأله 

 این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.

شخص مستحقّی که از سهم امام به اذن حاکم شرعی به او الزم نیست به  -۱۰مسأله 

توان به عنوان هدیه به او داد و شود گفته شود این پول خمس است بلکه میداده می

 نیّت خمس کرد.

تواند طلب خود را از باب کار است میکسی که از نیازمند غیر سیّدی طلب -۱۱مسأله 
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 م شرع باشد.سهم امام حساب کند ولی باید به اجازه حاک

تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، مگر آن مقدار که در مستحق نمی -۱۱مسأله 

 خور شأن او باشد که اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممکن بود ببخشد.

 ۱۳ص: 

تواند از سهم امام بیند آیا میکسی که خود را در معرض خطر دشمنانش می -۱6سؤال 

 هات شرعیّه اسلحه و ابزار جنگی تهیّه نماید؟علیه السالم و سایر وجو

 جواب: با اجازه حاکم شرع یا نماینده او مجاز است.

توان تمام یا قسمتی از سهم مبارک امام علیه السالم را به صندوق آیا می -۱7سؤال 

 خیریّه، که برای کمک به مستمندان و ایتام تأسیس شده، پرداخت نمود؟

های علمیّه است، که م در شرایط فعلی برای اقامه حوزهجواب: سهم امام علیه السال

های فرهنگی است، و در موارد سبب بقای دین و مذهب و توجّه مردم به اسالم و برنامه

توان با اجازه مرجع تقلید مقداری از آن را در سایر کارهای خیر مصرف استثنایی می

 کرد.

 صرف سهم امام در زیارات چگونه است؟ -۱۱سؤال 

 واب: اگر جزء شؤون اوست و اسراف نیست جایز است.ج

 توانند از سهم امام علیه السالم استفاده کنند؟آیا طلّاب می -۱8سؤال 

جواب: اخذ سهم امام برای آنان با اجازه حاکم شرع در صورتی که مشغول تحصیل 

الف( اگر شخصی به دیگری که  -۱۳علم مفید اسالمی هستند جایز است. سؤال 

خمس است مقداری پول به عنوان سهم امام علیه السالم بدهد که چیز معینی  مستحقّ

بخرد ولی آن شخص این پول را صرف خرید چیز مهمتری که ارزانتر است کند آیا 

 این کار جایز است؟

 ۱۵ص: 

جواب: در مورد سهم مبارک امام علیه السالم هر گاه مالک مصرف خاصّی راتعیین 
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 ی ندارد و امّا اگر حاکم شرع تعیین کند احتیاط رعایت آن است.کند پیروی از او لزوم

ب( اگر شخصی بر اثر شرم و خجالت به نام شخص دیگری سهم امام طلب کرده و 

 خود مصرف کند چه حکمی دارد؟

جواب: هرگاه به نام شخص خاصی بگیرد و در مورد خود یا دیگری مصرف کند 

ی بگیرد در هر یک از مصادیق آن صرف اشکال دارد ولی اگر برای یک عنوان کلّ

 شود مانعی ندارد.

 سهم سادات 

سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر  -۱۵مسأله 

 اند و نیازمند هستند، داد )هرچند در محلّ خود فقیر نباشند(.وامانده

که آنها از گرفتن زکات دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است  -۱۱مسأله 

شود و محروم بودن آنها از زکات دالیلی دارد محرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی

 (۵)که در جای خود گفته شده است.

توان به ساداتی سهم سادات را بنابر احتیاط واجب بدون اجازه مجتهد نمی -۱۰مسأله 

 اخت کرد.که در باال گفته شد پرد

 

 همین کتاب مراجعه کنید ۱۱برای توضیح بیشتر به ص  -۵

 ۱۱ص: 

توان خمس داد و همچنین به کسی که به سیّدی که دوازده امامی نیست نمی -۱۱مسأله 

هد، دتواند به همسرش که سیّده است خمس خود را بالنّفقه است، مثلًا انسان نمیواجب

د الّنفقه مرد نیستنمگر این که آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگری را که واجب
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 بپردازد.

احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج  -۱۱مسأله 

بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این که جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او 

 اب کند.را از باب خمس حس

سادات فقیری که مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن شخص نتواند  -۱6مسأله 

ای که شوهرش قادر به اداره توان به او خمس داد، مثلًا زن سیّدهخرج او را بدهد می

 تواند خمس بگیرد.زندگی او نیست می

ل خود را از توانند بیش از مخارج یک سابنابر احتیاط واجب سادات نمی -۱7مسأله 

 خمس بگیرند.

ند ای برای کسب و کار داشته باشدر صورتی که سادات فقیر نیاز به سرمایه -۱۱مسأله 

 توان از باب خمس به آنها داد )البّته به مقداری که نیاز زندگی آنها را تأمین کند(.می

 دل دادهرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عا -۱8مسأله 

 داندتا در مصارف دیگری که صالح می

 ۱۰ص: 

توان از سهم امام علیه السالم به آنها داد، صرف کند و اگر کمتر از نیاز سادات باشد می

 کند.بنابراین کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلی ایجاد نمی

ه ت بتوان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن اسبه سیّدی که عادل نیست می -6۳مسأله 

و خمس توان به اکسی بدهند که آشکارا گناه نکند. و اگر در سفر مانده در صورتی می

ق که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریداد که سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این

 معصیت انجام ندهد.

تواند طلب خود را از باب خمس کسی که از سیّد نیازمندی طلبکار است می -6۵مسأله 

 کند، ولی باید به اجازه حاکم شرع باشد. حساب

ان به توالزم نیست به سیّد گفته شود که این پول خمس است، بلکه می -6۱مسأله 
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 عنوان هدیه به او داد و نیّت خمس کرد.

خواهد طلبش را از بابت سهم سادات شخصی از سیّد فقیری طلبی دارد. می -6۰سؤال 

ه خواهد این سیّد بکار نیست، و از طرفی هم میحساب کند، ولی فعلًا سهم سادات بده

او بدهکار نباشد. آیا راهی وجود دارد که سیّد مذکور به این شخص مدیون نباشد، و از 

ابت آید را بسوی دیگر این شخص بتواند سهم ساداتی که سالهای آینده بر ذمّه او می

 طلب این سیّد بردارد؟

 را بپردازد؛ یعنی در تواند با اجازه حاکم شرع آنجواب: می

 ۱۱ص: 

 دهد، که بعداً از باب وجوه شرعیّه با او محاسبه کند.واقع به حاکم شرع وام می

تبدیل وجه خمس به اجناس دیگر از قبیل پوشاک و وسایل زندگی و دادن  -6۱سؤال 

آنها به سادات چگونه است به ویژه هنگامی که سیّد از پذیرفتن سهم سادات جداً 

 شود؟یناراحت م

جواب: تبدیل وجه خمس به اجناس جایز نیست بنابر احتیاط، مگر این که سادات 

شخصاً تقاضا کنند. و الزم نیست پول را به عنوان سهم سادات به آنها بدهید که ناراحت 

 توانید به شکل هدیه به آنها برسانید.شوند بلکه می

نوان تواند صرفاً به عنیست می آیا سیّد غنی که مجتهد یا نماینده حاکم شرع -6۱سؤال 

سیادت خویش در مواردی که پیش می آید، با فقرای مؤمنین دستگردان و امهال 

 نماید؟

هرگاه مالی را به سیّد  -66الشرایط اشکال دارد. سؤال جواب: بدون اجازه مجتهد جامع

د توانغنی بدهند و معلوم نباشد که از سهم سادات است یا غیر آن، آیا سیّد غنی می

 بدون تفحّص آن را بگیرد و مصرف کند؟

 جواب: احتیاط آن است که تحقیق کند، اگر سهم سادات است نپذیرد.
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توان به خانواده شخص نیازمند غیر سیّدی که سیّد است و خرج او آیا می -67سؤال 

 شود، خمس داد، تا خرج زندگی اداره نمی

 ۱۱ص: 

 نماید. مشترک کند؟ یعنی خرج شوهر و فرزندانش

 جواب: اشکالی ندارد.

خواهد مقداری از شخصی جنس معیّنی از سیّد نیازمندی طلبکار است، و می -6۱سؤال 

اش آمده، حساب کند. با توجّه به این که طلبش را از بابت سهم ساداتی که بر ذمّه

 بدهکار مذکور قدرت پرداخت هیچ مقدار از بدهیش را ندارد. به چه شکل عمل کند؟

 تواند بدهی او را از بابت سهم سادات قیمت کرده، و حساب کند.: میجواب

 های اثبات سیادت روش

 شود:سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می -68مسأله 

 دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کند )یک نفر نیز کافی است(. -۵

در شهر و منطقه خود مشهور باشد که سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود  -۱

 یا گمان.

اگر سیادت شخصی از طریق خبردادن یکی از علمای انساب ثابت شود و  -7۳سؤال 

عدّه زیادی از علما به وثاقت و خبره بودن و عدالت آن عالم شهادت بدهند آیا قول آن 

 عالم حجّت است؟

 شود.ت با شرایط ذکر شده ثابت میجواب: سیاد

 ۱6ص: 

های هایی که در خانوادهنامهآیا کتب معتبره انساب و نیز مشجّرات و نسب -7۵سؤال 

 سادات موجود است و نوعاً به تأیید علما رسیده، در تأیید سیادت کافی است؟
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بات ای اثهایی که به تأیید علمای معروف رسیده باشد، برنامهجواب: مشجّرات و نسب

 سیادت کافی است.

آیا ظنّ و اطمینان حاصل از طرق شرعیّه، برای اثبات سیادت کافی است )با  -7۱سؤال 

توجّه به این که غیر از امارات ظنّیّه وسیله دیگری جهت حصول قطع به موضوع مذکور 

 نداریم(؟

حل در م کند، و از همه بهتر شهرت به سیادتجواب: ظنون قویّه و اطمینان کفایت می

 تولّد و زندگی است.

آیا شهرت کم، در حدّ ظنّ و اطمینان، برای اثبات سیادت کافی است؟ با  -7۰سؤال 

 دا کنیم؟نامه را پینامه در اختیار نیست، آیا وظیفه داریم که شجرهتوجّه به این که شجره

د و تولّ ای در محلّنامه الزم نیست؛ و اگر شهرت قابل مالحظهجواب: پیدا کردن شجره

 کند.زندگی وجود داشته باشد، کفایت می

رؤیاهای صادقه در حدّ اطمینان یا ظن، مربوط به سیادت، و نیز ارتکازاتی  -7۱سؤال 

که کثیری از مؤمنین بدون سابقه ذهنی یا آشنایی قبلی برایشان حاصل شده، آیا نقشی 

 در اثبات سیادت اشخاص دارد؟

 ۱7ص: 

 کند.ای اثبات سیادت کفایت نمیجواب: این گونه امور بر

ر ماند، ولی اگچرا وقتی پدر خانواده سیّد است، نام سیّد روی فرزند باقی می -7۱سؤال 

 شود؟مادر سیّد باشد، چنین نمی

شود، به همین جهت جواب: معمولًا نَسَب انسان در عرف از طریق پدر منشعب می

ود، و در اسالم نسب خانواده از شهمیشه فامیل کودکان، مطابق فامیل پدر ثبت می

 طریق پدر است؛ هرچند سیادت مادر نیز سبب احترام فرزند است.

 شود؟آیا سیادت از طریق مادر به فرزندان او منتقل می -76سؤال 

شود و سبب آن در جواب: بعضی از احکام سیادت از جمله گرفتن خمس منتقل نمی
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 کتب فقهّیه بیان شده است.

 که تنها از طرف مادر سیّد هستند، چه امتیازاتی دارند؟ کسانی -77سؤال 

توانند بگیرند، و از جواب: از جهاتی حکم سیّد دارند، و از جهاتی ندارند. خمس نمی

 توانند استفاده کنند؛ امّا از جهاتی شرافت سیادت دارند.لباس مخصوص سادات نمی

 سال خمسی 

اوّلین درآمد اوست، یعنی اگر کسی آغاز سال برای حساب خمس هر کسی  -7۱مسأله 

 شروع به تجارت و کسب و صنعت و

 ۱۱ص: 

شود اوّل سال زراعت و غیر اینها کند، اوّلین زمانی که درآمد برای او حاصل می

توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اّول خمسی اوست و نمی

اب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد سال را جلو بیندازد راهش این است که حس

 و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.

تواند در وسط سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را انسان می -78مسأله 

اش را از آن تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالیبدهد، ولی می

 بردارد.

 توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.برای دادن خمس می -۱۳ مسأله

 کسی که درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی ندارد. -۱۵مسأله 

افرادی که سال خمسی دارند، اگر هنگام حساب سال کار آنان )مانند بافت  -۱۱سؤال 

 ونه حساب کنند؟قالی( ناتمام باشد و قابل فروش نباشد، خمس آن را چگ

 شود.جواب: جزء درآمد سال بعد حساب می

 آیا تغییر زمان حساب سال جایز است؟ -۱۰سؤال 
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جواب: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هیچ مانعی ندارد؛ ولی تأخیر آن جز با 

 اجازه حاکم شرع جایز نیست.

 ۱8ص: 

آور و د که به عنوان نانآیا تعیین سال روز خمسی اختصاص به مردها دار -۱۱سؤال 

و  برندداری که تحت سرپرستی مردها به سر میمدیر خانواده هستند و یا زنان خانه

شود؟ اگر عایدات آنها نیز متعلّق خمس عایدات جزیی و کمی دارند را نیز شامل می

که گویا باشد آیا کیفیت تخمیس اموال آنان با مردان متفاوت است یا نه )توضیح این

 اند زن شوهردار باید به محض دریافت تخمیس کند(؟از آقایان گفته بعضی

جواب: هر کس درآمدی زاید بر مخارج دارد باید سال خمس داشته باشد و بعد از 

 گذشتن سال اموال خود را تخمیس کند.

*** 

 6۳ص: 

 6۵ص: 

 موارد مشمول خمس 

 اشاره

 خمس در هفت چیز واجب است: -۱۱مسأله 

. جواهراتی ۱. مال حالل مخلوط به حرام، ۱. گنج، ۰. معدن، ۱و کار،  . منافع کسب۵

 .6آید، که با غوّاصی از دریا به دست می

 خرد )بنابر احتیاط واجب(.. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می7غنیمت جنگی، 

 . منافع کسب و کار1
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 اشاره

انند خرج باربری و کند، ممخارجی را که برای به دست آوردن درآمد می -۱6مسأله 

 شود.داللی و غیر آن جزء مخارج کسب حساب می

اند خریداری کند، معامله او نسبت هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده -۱7مسأله 

که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول به خمس باطل است، مگر آن

 ده باشد باید از او بگیرد و به معامله را باید به حاکم شرع داد و اگر به فروشنده دا

 6۱ص: 

 حاکم شرع دهد.

هرگاه مالی دارد که خمس آن را داده یا اصلًا خمس ندارد )مانند ارث(  -۱۱مسأله 

چنانچه قیمتش باال رود، اگر از سال بگذرد و آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را 

 بدهد.

اال رود و روی مالحظات اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده ب -۱8مسأله 

وکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری تجارتی و کسب

که باال رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان باال باشد باید 

سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در 

 که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.صورتی است 

کسی که درآمدی از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد  -8۳مسأله 

که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، الزم نیست آن دو را از هم جدا کند 

مخارج خود را از پولی و مخارج سال خود را از فایده کسب آن سال بردارد، حتی اگر 

که خمس ندارد یا خمسش را قبلًا داده است بردارد، در آخر سال خمس این مخارج را 

 کند.از درآمد آن سال کم می

 سرمایه 
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 ای که مورد نیاز است و با کمتر از آن زندگی سرمایه -8۵مسأله 

 6۰ص: 

تواند از درآمد همان شود خمس ندارد، یعنی میاو در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی

ای سال و سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، لطمه

خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا به کار او نمی

 زمین یا ابزار کار.

اگر چیزی ازسرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود بطوری که جزء ضرر  -8۱مسأله 

تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر به واسطه حوادث معامله حساب شود، می

تواند آن را از منافع کم کند، مگر دیگری از بین برود )مانند سرقت وامثال آن( نمی

 ند کسبی که سزاوار شأن اوست انجام دهد.که با سرمایه باقیمانده نتوااین

آیا بر مالی که صاحبش شک دارد خمس آن را داده یا نه، خمس تعلّق  -8۰سؤال 

 گیرد؟می

 جواب: احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد.

اگر سرمایه کسی مخمّس شود و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورّم  -8۱سؤال 

ردش، ارزش پولی آن افزایش بیابد؛ ولی جنس عوض ناشی از افزایش حجم پول در گ

کند و مشمول خمس نشود و مقدار آن ثابت بماند آیا در این جا ربح صدق می

 شود؟می

کند، زیرا نوسانات محدود و کوتاه مّدت در عرف جواب: ربح در این جا صدق می

یح ت؛ توضبازار هنوز به رسمیّت شناخته نشده و تنها در محافل علمی مورد بحث اس

 این که در بعضی از

 6۱ص: 

 ها و مطالبات در عرف بازارجوامع کنونی کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی
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دهند ها را میشود، مثلًا بانکهای این کشورها هر سال، هنگامی که بهره سپردهلحاظ می

ه ها، محاسبه تورّم بپردازند، یعنی در عرف بازار آندر کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می

توان تورّم را در همه عنوان یک اصل اقتصادی شناخته شده است؛ در این کشورها می

داد و ستدها ملحوظ داشت؛ ولی در عرف کشورهای دیگر این مسأله فقط در محافل 

زند؛ نه دانیم مسائل فقهی بر محور موضوعات عرفی دور میعلمی مطرح است و می

 علمی. موضوعات خاصّ محافل

 گیرد؟آیا به سرمایه ثابت طال فروشان خمس تعلّق می -8۱سؤال 

جواب: آری سرمایه خمس دارد؛ ولی یک بار که خمس بدهند کافی است، و بعداً 

 کنند.فقط افزایش را حساب می

 پس انداز و سپرده بانکها

 آیا پولی که به خاطر خریدن خانه، ازدواج، و مانند آن پس انداز و -86سؤال 

 شود، مشمول خمس است؟نگهداری می

تواند جواب: اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد و در موارد ضروری حاکم شرع می

 ارفاقهایی لحاظ کند.

 شخصی مقداری پس انداز دارد که حاصل حقوق و -87سؤال 

 6۱ص: 

 کاری است آیا خمس دارد؟اضافه

 جواب: خمس دارد.

 عنوان ودیعه و سپرده به مالکین بدهند تا به آنها خانهمستأجرین باید مبلغی به  -8۱سؤال 

ا کنند، آیاالجاره بیشتری طلب میدهند، یا مالاجاره دهند وگرنه، یا خانه را اجاره نمی

 گذرد مشمول خمس است؟مبلغ ودیعه و سپرده که طبعاً سال بر آن می

بازپس گرفت و جواب: مبلغ مذکور جزء مؤونه است و خمس ندارد؛ امّا اگر آن را 
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 نیازی به آن نداشت احتیاط آن است که خمس آن را بدهد.

انداز بلند مدّت پنج ساله شخصی مبلغی را در بانک به عنوان پس -88سؤال 

شود که خمس آن مبلغ را نداده است. کند، پس از مدّتی متوجّه میگذاری میسرمایه

 نماید و به مقدار کمیکسر میاگر بخواهد حساب را ببندد بانک سودهای متعلّقه را 

دهد، آیا این شخص باید فوراً حساب بانکی را ببندد تا مبلغ خمس را جدا تقلیل می

تواند در انتهای پنج سال خمس اصل مال و سود آن را با هم بدهد؟ آیا کند، یا می

 تواند خمس مال را از پول دیگری بپردازد تا حساب بانکی بسته نشود؟می

است که خمس آن را از مال دیگری بپردازد، و اگر مال دیگری ندارد به جواب: مجاز 

 دهیم خمس خود را تا پایان مدّت تأخیر بیندازد.او اجازه می

 66ص: 

 لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: -۵۳۳سؤال 

د باشهای بلند مدّت بانکها که توسط بانک در گردش کاری میالف( آیا سپرده

 مشمول خمس است؟

 جواب: چنانچه خمس آن را نپرداخته باشد باید بپردازد.

 گیرد، چه حکمی دارد؟انداز تعلّق میای که به این پسب( بهره

ای بدهند؛ انداز نکرده باشید و خود آنها بهرهجواب: چنانچه شرط خاصّی در مورد پس

 گیرد.اشکالی ندارد، ولی خمس به آن تعلّق می

کند، انداز میگاهی برای فرزندان خود مبلغی را پس پدری در طول سال -۵۳۵سؤال 

اندازهای فوق خمس آورد، آیا به پسانداز را به تملیک آنها درمیدر واقع این پس

گیرد؟ در صورت تعلّق، خمس آن بر عهده ولیّ است، یا فرزندان پس از تعلّق می

 بلوغ؟

یاطاً به قبض ایشان داده، احتجواب: چنانچه به فرزندان خود بخشیده، و اگر بالغ هستند 
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باید خود فرزندان خمس آن را بدهند، و اگر نابالغ هستند و مال تا سنّ بلوغ باقی باشد، 

 گیرد و فرزندان باید بپردازند.بنابر احتیاط واجب خمس به آن تعلّق می

گذاری کرده کسی مقداری از پول خود را به صورت مضاربه سرمایه -۵۳۱سؤال 

ل بر این پول، که اصل سرمایه است، بگذرد و همچنان با آن معامله کند، است، اگر سا

 آیا خمس دارد؟

 67ص: 

جواب: اگر خمس آن پول را قبلًا داده، اصل پول خمس ندارد ولی آن مقدار از سود 

ماند خمس دارد. و اگر خمس اصل پول را نداده، آن که تا پایان سال خمسی باقی می

 ن را بپردازد.باید خمس اصل و سود آ

، و شودآیا به پولی که در بانک مسکن، جهت تهیّه مسکن گذاشته می -۵۳۰سؤال 

 گیرد؟گذرد تا منزل آماده شود، خمس تعلّق میچندین سال می

جواب: اگر پول را برای این گذارده که وام بیشتر بگیرد خمس دارد، و اگر پول 

 پرداخت مسکن است خمس ندارد.پیش

کاری صی مقداری پس انداز دارد که حاصل وام، حقوق و اضافهشخ -۵۳۱سؤال 

 است، آیا خمس دارد؟

جواب: آنچه وام بوده و اقساط آن را نپرداخته خمس ندارد و امّا وامی که اقساط آن را 

 پرداخته خمس دارد.

 زراعت و باغداری و اشجار

نانچه متش بفروشد چکه بعد از باال رفتن قیاگر باغی احداث کند برای آن -۵۳۱مسأله 

وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از 

ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش میوه آن استفاده کند باید خمس میوه

 دهد.می
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 6۱ص: 

 دهند وقتی موقع فروشدرختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می -۵۳6مسأله 

وب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر چ

 موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.

 آیا باغی که با پول مخمّس خریده شده خمس دارد؟ -۵۳7سؤال 

 ها خمس دارد و نسبت به قیمت اضافی درموقعجواب: باغ مزبور خمس ندارد ولی میوه

 فروش باید خمس آن را بپردازد.

 وسیله نقلیه و خودرو

 گیرد؟آیا به ماشین سواری، موتورسیکلت و دوچرخه، خمس تعلق می -۵۳۱سؤال 

اش باشد، جواب: اگر وسیله کسب و کار نباشد و مورد نیاز و در شأن او و خانواده

 خمس ندارد.

سواری و وانت که گاهی برای استفاده شخصی آیا وسیله نقلیه مانند ماشین -۵۳8سؤال 

 و گاهی برای باربری و اجرت و کسب و کار است، خمس دارد؟

ه گیرد و بکند، خمس تعلّق میجواب: به آن مقدار از سرمایه ماشین که با آن کار می

د و با موقعیت و شأن او گیرمقداری که جهت نیاز شخصی مورد استفاده قرار می

 ند وکگیرد مثلًا اگر شش ماه در طول سال با آن کار میتناسب دارد، خمس تعلق نمی

 68ص: 

اش اختصاص دارد، باید نصف مبلغ آن را بابت خمس شش ماه برای نیازهای شخصی

 محاسبه کند.

نم و کار ک ام تا با آناینجانب با حقوق کارمندی ماشین سواری تهیه کرده -۵۵۳سؤال 

از سودش زندگیم را اداره کنم، زیرا حقوق کارمندی برای این منظور کافی نیست، آیا 

 گیرد؟به این ماشین خمس تعلق می
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جواب: سرمایه خمس دارد مگر اینکه با پرداخت خمس آن هر چند بصورت اقساط 

 نتواند با بقیه آن زندگی خود را اداره کند.

واری خود را که مورد نیازم بود دو سال پیش خریدم و اینجانب اتومبیل س -۵۵۵سؤال 

ام و بقیه پول آن را نیز از اکنون فروخته و با پول آن اتومبیل نو و مدل جدید خریده

 گیرد؟ام آیا به آن خمس تعلّق میدرآمد سال پرداخت کرده

 جواب: اگر خودروی جدید در شأن شما باشد، خمس ندارد.

د و شوه برای تهیه خودروی مورد نیاز به حساب ریخته میآیا به پولی ک -۵۵۱سؤال 

 گیرد؟گذرد، خمس تعلّق میسال هم به آن می

جواب: اگر به عنوان پیش خرید به حساب ریخته شود، خمس ندارد ولی چنانچه به 

 صورت ودیعه باشد خمس دارد.

 7۳ص: 

 اجناس و کاالها و وسایل 

به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از هرگاه چیزی از اموال او  -۵۵۰مسأله 

تواند آن را از منافع همان سال تهیّه بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می

 کند و خمس ندارد.

کند )مانند انگشتر طال برای مرد پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می -۵۵۱مسأله 

 و وسایل لهو و لعب( خمس دارد.

د، گیربار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلّق نمیهر مالی که یک -۵۵۱مسأله 

که رشد کند )مثلًا گوسفندی که خمس آن را داده چاق شود( یا قیمت آن مگر این

 اضافه شود.

آن  کنند چنانچه سال برکسانی که قبر یا کفن از قبل برای خود تهیّه می -۵۵6مسأله 
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 ل فروش نباشد.بگذرد خمس دارد، مگر اینکه قاب

وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی که بیم آتش سوزی است یا  -۵۵7مسأله 

شود و های زندگی محسوب میداروهای ضروری و کمکهای اوّلیّه در خانه، جزء هزینه

 خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.

وم دینی یا غیر آنها از درآمد کسب و کار کتابهایی را که طلّاب عل -۵۵۱مسأله 

خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر فعلًا نیازی به آن ندارند و می

گیرد )اگر در تمام طول سال مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق می

 نیز از آن 

 7۵ص: 

ری در کتابخانه الزم است، نیاز استفاده نکند، ولی وجود آن کتاب برای مواقع ضرو

 شود(.محسوب می

اگر در اثنای سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از  -۵۵8مسأله 

نیاز شود خمس دادن آن الزم نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که آن وسایل بی

 خمس این وسایل را بدهد.

ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه وقهاگر از درآمد کسب و کار آذ -۵۱۳مسأله 

چیزی در آخرسال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد. و احتیاط این است که 

اهمّیّت مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حتّی اشیای کم

ان مخواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت هحساب کند. و باید توجّه داشت که اگر می

 آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

پزشکان برای معاینه بیمار نیاز به وسایل پزشکی دارند. حکم خمس این  -۵۱۵سؤال 

 وسایل، در موارد ذیل چگونه است؟

 الف( در صورتی که این وسایل را نقداً خریداری کرده باشند.
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ت اقساطی خریداری کرده، و اقساط آن را به ب( در صورتی که این وسایل را به صور

 پردازند.تدریج در ظرف چند سال می

ج( در صورتی که مبلغی را قرض گرفته، و این وسایل را خریده، و ماهانه اقساط وام را 

 پردازند، و بر این وام سود هم تعلّق گرفته باشد.می

 7۱ص: 

و  کنند، مثل لوازم پانسمانید( وسایل مصرفی پزشکی، که برای بیماران استفاده م

 تزریق و مانندآن.

 شود.جواب الف تا د: تمام این امور جزء سرمایه محسوب می

ن اند و سال بر آآنچه از پول نقد تهیّه شده، یا اگر اقساطی بوده قسط آن را پرداخته

 گذشته، خمس دارد.

جود در منزل، که آیا به موادّ مصرفی مورد نیاز، مانند موادّ غذایی مو -۵۱۱سؤال 

ماند، مقداری از آن به مصرف رسیده و مقداری از آن در انتهای سال خمسی باقی می

 گیرد؟خمس تعلّق می

توان مبلغی بطور تخمین برای آنها در نظر گرفت، ها خمس دارد، و میجواب: تمام این

 شود.و به قیمت روز در بازار آزاد محاسبه می

ار جزء مؤونه شرعی نیست، آیا باید خمس آن پرداخت از آن جا که سیگ -۵۱۰سؤال 

 شود؟

جواب: استعمال دخانیات و از جمله سیگار مطلقاً حرام است، و پولی که در این راه 

 شود، جزء مؤونه زندگی نیست.مصرف می

اگر قبل از اتمام بافت قالی سال بر آن بگذرد و بعد از اتمام بافت، بدون  -۵۱۱سؤال 

 آن بگذرد، آن را بفروشند و به مصرفی برسانند، خمس دارد؟این که سال بر 

 جواب: هرگاه پس از اتمام بافت سال خمسی بر آن نگذشته، خمس ندارد.
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 7۰ص: 

شخصی قالی کهنه خود را تبدیل به یک قالیچه نموده که زیر پا انداخته  -۵۱۱سؤال 

 گیرد؟نشده است، آیا به قیمت این فرش خمس تعلق می

 لیچه اگر مورد نیاز بوده خمس ندارد.جواب: قا

داری فرش نیز در شهر ما اکثر خانمها قالیباف هستند و در کنار خانه -۵۱6سؤال 

بافند ولی معمولًا خرید لوازم فرش و همچنین فروش فرش و تصرّف در پولش به می

 کشد تا تمام شودعهده شوهر است و از آن جا که بافتن این فرشها چند سال طول می

افراد سر سال خود چگونه حساب کنند؟ و اگر بعد از چند سال که فروخت و موقع 

کند وصول پول آن در سال بعد باشد بفرمایید جزء درآمد سالی که پول را وصول می

 شود یا به مجرّد این که پول را وصول کرد باید خمس آن را پرداخت کند؟حساب می

شود که جزء درآمد آن سال محسوب میجواب: فرش هنگامی که آماده فروختن شد 

 با گذشت سال خمسی اگر چیزی اضافه بماند باید خمس آن را بپردازد.

چنانچه شغل و درآمد فرد از قالیبافی نباشد، بلکه قالی صرفاً جنبه کمک  -۵۱7سؤال 

 هزینه زندگی داشته باشد، آیا خمس دارد؟

 مس دارد.کند، اگر سال بر آن گذشته باشد خجواب: فرقی نمی

کسی احتیاج به لباس و فرش دارد، ولی پشمی که در دسترس دارد کم  -۵۱۱سؤال 

 است، به همین جهت چند سال پشم را جمع کرده 

 7۱ص: 

کند، آیا به این پشم که سال بر آن گذشته خمس تعلّق و لباس و فرش درست می

 گیرد؟می

، ه لباس جز از این راه میسّر نیستجواب: اگر برای لباس و مانند آن کنار گذاشته و تهیّ

 خمس ندارد.

ایم، لباسی بخریم ولی از آن لباس در آیا اگر از پولی که خمس آن را داده -۵۱8سؤال 
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 طول سال استفاده نکنیم، باید یکبار دیگر خمس آن را بدهیم؟

جواب: در صورتی که مورد نیازتان نبوده و ترقّی قیمت داشته، باید خمس ترقّی قیمت 

 آن را بدهید.

چیزی را که انسان الزم دارد، مانند تمبر، پاکت و غیره، اگر برای نیاز بلند  -۵۰۳سؤال 

مدّت تهیّه کند و یک سال از خرید باقیمانده، یا خرید همه آنها بگذرد، در صورتی که 

از نظر عقلی تهیّه آن برای استفاده تدریجی معقول باشد، آیا خمس بر آنچه یک سال 

 گیرد؟د آن گذشته تعلّق میاز خری

 جواب: احتیاط آن است که خمس آن را بدهد.

باشم و در وقت این جانب در کارخانجات مخابراتی مشغول به کار می -۵۰۵سؤال 

اضافی اقدام به طرّاحی و ساخت تعدادی ابزار نموده و از آنها درآمد خوبی به دست 

طعه ای تکمیل شده و قد با دستگاه اجارهآورم، با توجّه به این که ابزارهای فوق بایمی

 گیرد؟تولید نماید، آیا به آنها خمس تعلّق می

 جواب: چنانچه با دادن خمس آنها مشکلی برای زندگی شما

 7۱ص: 

 پیدا نشود، باید خمس آن را بدهید.

 گیرد؟آیا به پول حاصل از فروش وسایل زندگی خمس تعلق می -۵۰۱سؤال 

 فروش وسایل زندگی بدست آید خمس ندارد.جواب: آنچه از طریق 

در گذشته از روی عالقه و بدون قصد فروش، تمبر یادگاری جمع  -۵۰۰سؤال 

کردم، حال قصد فروش آنها را دارم، آیا بعد از فروش به پولش خمس تعلق می

 گیرد؟ و اصولًا آیا خود تمبر یادگاری خمس دارد؟می

 مسی خرج نشود، خمس دارد.جواب: بعد از فروش، اگر تا آخر سال خ

شود خمس آیا بر هیزمهایی که برای سوخت و مصارف دیگر ذخیره می -۵۰۱سؤال 

 گیرد؟تعلّق می
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جواب: آنچه برای مصارف سوخت و سایر مصارف آن سال است خمس ندارد و آنچه 

 برای سالهای آینده است خمس دارد.

ایل مورد نیاز که در اثنای سال وس»اید: در رساله توضیح المسائل فرموده -۵۰۱سؤال 

، آیا کتاب داستانی که شخص «نیاز شود، خمس نداردخرد، اگر بعداً از آنها بیمی

 خورد، خمس دارد؟خواند و دیگر به درد او نمیخرد و یک بار میمی

 جواب: خمس ندارد.

 76ص: 

شخصی پارچه چادری تهیّه نموده، ولی به خاطر مشغله کاری، یا علل  -۵۰6سؤال 

دیگر، نتوانسته آن را برای دوختن به خیّاط بدهد، و اکنون سال خمسی او فرا رسیده 

 است، آیا خمس این چادر را باید بپردازد؟

خمس جواب: در صورتی که نیاز به آن داشته، هر چند اتّفاقاً آماده مصرف نشده، 

 ندارد.

شود، آیا داشتن موبایل که از آن برای ارتباط با منزل و دوستان استفاده می -۵۰7سؤال 

 مشمول حکم خمس است؟

 جواب: خیر.

 زمین و ملک و باغ )مستغلّات(

 کند خمسکسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می -۵۰۱مسأله 

رید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خ

پس انداز کند تا قادر بر تهیّه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا 

اگر مثلًا زمین خانه را در اثنای سال اوّل بخرد ومصالح ساختمانی را در اثنای سال بعد و 

 اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
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ای را به مبلغ صد هزار تومان خریده شخصی بیست سال قبل سرقفلی مغازه -۵۰8سؤال 

 و خمس آن را پرداخته و اکنون آن را به 

 77ص: 

مبلغ پانزده میلیون تومان فروخته است، با توجّه به تورّم و پایین آمدن ارزش پول آیا 

 گیرد؟خمس به آن تعلّق می

 گیرد.ومان خمس تعلّق میجواب: به مازاد بر یک صد هزار ت

ای حدود هشتاد متر داشتم که آن هم در طرح وقتی شوهرم فوت کرد خانه -۵۱۳سؤال 

خیابان بود، با کار و زحمت فراوان، در حالی که سه کودک یتیم داشتم، بطور اقساط 

زمینی خریدم و اکنون آن زمین را به قیمت دو میلیون تومان فروخته و قصد دارم با 

از این پول به حجّ بیت اللّه الحرام رفته و بقیّه را در بانک بگذارم و از سود آن  مقداری

زندگی خود را بگذرانم تا محتاج فرزندان و خلق روزگار نشوم، آیا به این پول خمس 

 گیرد؟تعلّق می

اید و بعداً ناچار به فروش آن شدید جواب: اگر زمین را برای خانه مسکونی خریده

توانید با یکی از نمایندگان ما در غیر این صورت خمس دارد؛ ولی میخمس ندارد، 

 دستگردان کنید تا به شما ارفاق کند و تخفیف بدهد.

توان امالک مشمول خمس را بر مبنای پول زمان خرید محاسبه آیا می -۵۱۵سؤال 

 نمود؟

جواب: خمس بر اساس قیمت فعلی است؛ ولی اگر برای پرداخت کننده مشکل و 

توان به قیمت سابق محاسبه کرد؛ مشروط بر این که هرگاه ملک را گین باشد، میسن

 بفروشند، خمس تفاوت را بدهند.

 7۱ص: 

ام که یک سوم پول آن غیر مخمّس، و یک یک منزل مسکونی ساخته -۵۱۱سؤال 
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باشد، آیا در صورت فروش خمس به ای، و یک سوم آن وام میسوم آن قرض مضاربه

گیرد؟ اگر آن را با زمین معامله کنم و اضافی آن را خرج خودش کنم میآن تعلّق 

 چطور؟ اگر از پول فروش آن بالفاصله زمین خریده و اقدام به ساخت کنم چطور؟

 گیرد.جواب: نسبت به غیر مخمّس خمس تعلق می

الحسنه )برای رهن منزل( ام به عنوان قرضمن مقداری پول به صاحبخانه -۵۱۰سؤال 

 ام، آیا سر سال باید خمس آن را بدهم؟هداد

 جواب: تا زمانی که برای رهن به آن نیاز دارید، خمس ندارد.

چند سال است که مشغول ساختن منزل مسکونی هستم. پول زمین را یکجا  -۵۱۱سؤال 

 ام، حکم خمس آن را بیان فرمایید.پرداخته، و بقیّه کارهایش را به تدریج انجام داده

ورتی که مبلغ اوّلیّه از درآمد همان سال بوده خمس ندارد؛ امّا اگر از جواب: در ص

اید، مشمول خمس درآمد سالهای قبل بوده خمس دارد؛ ولی بقیّه را که تدریجاً ساخته

 نیست.

طبق فتوای امام راحل )قدّس سرّه( به قیمت منزل مسکونی خمس تعلّق  -۵۱۱سؤال 

بفروشد و سال بر پول آن نگذرد، آیا برای گیرد؛ هرچند وسط سال خمسی آن را می

کسانی که مقلّد معظّم له هستند؛ راه حلّی وجود دارد که از خمس آن معاف باشند و 

 آن را در

 78ص: 

 جای دیگری منزل خریداری کنند؟

توانند از دیگری تقلید کنند و ما معتقدیم که در فرض باال جواب: در این مسأله، می

 خمس واجب نیست.

شخصی برای احیای زمین موات نهری کشیده و قسمتی از آن زمین را قبل  -۵۱6ل سؤا

 گیرد؟ حکم قسمتاز گذشتن سال احیا نموده است. آیا به این زمین خمس تعلّق می

 دیگر آن زمین که بعد از گذشتن سال احیا نموده چیست؟
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 قیّه درجواب: آن قسمت که قبل از گذشتن سال احیا نموده، مشمول خمس است و ب

 شود.آینده مشمول خمس می

زمینی در حدود سی سال قبل جهت تأمین مسکن مجّاناً به گروهی  -۵۱7سؤال 

ازفرهنگیان واگذار شد، امّا از آنجا که به خاطر موقعیّت زمین مذکور، تا سالها امکان 

احداث ساختمان مسکونی در آن نبود، مالکان آن به ناچار پس از چند سال اقدام به 

رید منزل مسکونی نمودند، حال اگر زمین مذکور به فروش برسد یا تبدیل به خ

 ساختمان شود، پول حاصل از آن خمس دارد؟

 جواب: احتیاط واجب آن است که خمس آن پرداخت شود.

ران ام، اکنون بسیار گخریدهخانه مسکونی که درگذشته به قیمت ناچیزی -۵۱۱سؤال 

 س دارد؟شده است آیا مازاد قیمت آن خم

 جواب: خانه مسکونی هر اندازه هم قیمتش باال برود خمس ندارد.

 ۱۳ص: 

 گیرد؟آیا به پول حاصل از فروش زمین و خانه خمس تعلق می -سؤال

جواب: چنانچه خانه مورد نیاز برای سکونت و یا زمین مورد نیاز برای منزل مسکونی 

 بوده، حتّی بعد از فروش خمس ندارد.

 نات احشام و حیوا

گیرند خمس ندارد، ولی جزء ماهی و حیوانات دیگری که از دریا می -۵۱8مسأله 

شود که اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضافه درآمد کسب حساب می

 بماند خمس دارد.

هرگاه کسی حیوانی بخرد و در شکم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال  -۵۱۳مسأله 

ابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او دهد مال فروشنده است بن
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نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از 

شود و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را شبیه آنان نیست مال خود او می

 خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.

هرگاه کسی ماهی خریداری کند و گوهری در دل آن بیابد مال خود  -۵۱۵مسأله 

اوست، نه مال صیّادی که قبلًا آن را صید کرده و به دیگری فروخته و نه مال 

 فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.

 حیواناتی که برای استفاده از کودشان نگهداری  -۵۱۱مسأله 

 ۱۵ص: 

 شود، جزء سرمایه است و خمس دارد.می

اگر گوسفندی که خمسش را داده چاق شود و از سال خمسی بگذرد،  -۵۱۰مسأله 

 باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.

گیرد یا رأس گوسفند دارد، آیا خمس به آنها تعلّق می ۵7۵شخصی تعداد  -۵۱۱سؤال 

 زکات؟

نها بوده اّول باید زکات گوسفندان را بدهد، جواب: در صورتی که شرایط زکات در آ

 و چنانچه در آخر سال چیزی از مخارج سال اضافه بماند باید خمس آن را نیز بپردازد.

رأس گوسفند  ۱۳۳الی  ۵۳۳ها دارای حدود در منطقه ما بعضی از خانواده -۵۱۱سؤال 

 گیرد؟لّق میکنند، آیا خمس به آنها تعهستند که به وسیله آنها امرار معاش می

ا اید شکل سرمایه دارد، ولی اگر بجواب: خمس به سرمایه تعلّق می گیرد و آنچه نوشته

 کمتر از آن مقدار سرمایه، زندگی او اداره نشود از خمس معاف است.

 آیا حیوانات اهلی چون گاو و گوسفند خمس دارند؟ -۵۱6سؤال 

مس کنند خشخصی استفاده می جواب: چنانچه از شیر و پشم و مانند آن برای مصارف
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ندارد. و اگر تنهابرای کود زراعت و خرد کردن خرمن است حکم سرمایه وابزار کار 

 کنند.دارد و همچنین اگر از آنها به عنوان بهره برداری کسبی استفاده می

 ۱۱ص: 

 قرض و وام 

 اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد. -۵۱7مسأله 

هرگاه در ابتدای سال برای مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن  -۵۱۱مسأله 

تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی ببرد می

تواند قرض خود را از منافع سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید می

 سالهای بعد ادا کند.

هایی که بر ذمّه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا خسارت قرض -۵۱8مسأله 

تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولی قرضهایی را که به و غرامت و یا غیر اینها، می

پردازد فقط قسطهایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال اقساط می

 شود.محسوب می

یاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض اگر برای ز -۵6۳مسأله 

تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا کند نمی

چیزی را که از قرض خریده به علّتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد 

 د.تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا کنمی

برم و بدون وام قدرت خرید این جانب بدون داشتن خانه شخصی رنج می -۵6۵سؤال 

دأ ام آیا در مبای خریدهخانه ندارم بدین جهت با دریافت وام دولتی )و یا شخصی( خانه

 سال خمسی به 
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 ۱۰ص: 

گیرد و آیا به هنگام پرداخت اقساط بانکی و یا مازاد بر مایحتاجم خمس تعلق می

 دانید؟خمیس قسطها را واجب میشخصی ت

 جواب: تخمیس قسطها واجب نیست امّا زاید بر قسطها اگر داشته باشید خمس دارد.

کند و در ای دریافت میشخصی از صندوق قرض الحسنه وام چهارساله -۵6۱سؤال 

رسد پردازد، در آخر سال که حساب خود را میمدّت سه سال و نیم اقساط آن را می

دهی تواند بانداز و مبلغ بیست هزار تومان بدهی دارد، آیا میزار تومان پسحدود پنج ه

 مزبور را کسر نماید، یا این که پنج هزار تومان مشمول خمس است؟

جواب: چنانچه اقساط وجه فعلی را پرداخته باشد، وجه موجود خمس دارد؛ ولی اگر 

 تواند از آن کم کند.بدهی دارد می

ه دهند و بعداً بپولی به عنوان قرض )بورسیّه( به دانشجویان می دانشگاهها -۵6۰سؤال 

 گیرند، آیا این پول خمس دارد؟تدریج پس می

 جواب: خمس ندارد.

ند. و گیرام، و پنج سال دیگر این وام را از من پس میاز دانشگاه وام گرفته -۵6۱سؤال 

م توانرسد، میکه میبه عبارتی من االن به آنها بدهکار هستم. آیا سر سال خمسی 

مقادیر فوق را از موجودی کسر نمایم؟ یا پنج سال بعد که قسط آن قرضها را دادم جزء 

 شود، و باید سر سال خمسی پنج سال بعد آن مؤونه همان سال محسوب می

 ۱۱ص: 

 مقادیر را به موجودی اضافه نمایم؟

 گردد.پرداخت میشود که جواب: اقساط مذکور جزء مؤونه همان سالی محسوب می

که حساب سالش برسد پولی را که کار اگر شخصی چهار ماه قبل از این -۵6۱سؤال 

دازد اش را بپرکرده به شخصی قرض بدهد و بعد از دو سال شخص قرض گیرنده بدهی
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 گیرد؟آیا مدّت دوسالی که بر این پول گذشته، خمس به این پول تعلّق می

 س آن را داد.جواب: بعد از وصول طلب باید خم

 جهیزیّه 

ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً در میان بسیاری از خانواده -۵66مسأله 

کنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولی در مناطقی تهیّه می

که اگر جهیزیه را قبلًا تهیّه نکنند عیب است و یا این که تهّیه آن جز به صورت 

 مشکل است، خمس ندارد. تدریجی

رج توانند برای مخاکسانی که از نظر موقعیّت مالی ضعیف هستند، آیا می -۵67سؤال 

 ازدواج پسر، یا برای تهیّه جهیزیّه دخترشان، پس انداز کنند؟

گیرد؛ امّا اگر زیاد در زحمت باشد ما خمس آن را به آنها جواب: خمس به آن تعلّق می

 بخشیم.می

 فراد مجرّد از درآمد بین سال به مرور زمان لوازم ا -۵6۱سؤال 

 ۱۱ص: 

کنند؛ چون در وقت حاجت، تمکّن تهیّه آن را ندارند، آیا این وسایل ازدواج تهّیه می

 خمس دارد؟

جواب: در صورتی که این کار در میان مردم رایج باشد و به صورت هزینه معمولی 

 درآید، خمس ندارد.

خرد. پس از وسیله دیگری برای جهیزیّه فرزندش می شخصی لباس یا -۵68سؤال 

دهد، گذشت چند سال آن را از جهیزیّه بر داشته و به عنوان هدیه به فرزند دیگرش می

 کند. آیا پرداخت خمس آن واجب است؟تر هزینه مییا در مصارف ضروری

 جواب: خمس ندارد.

اً و از درآمد بین سالش تهیه با توجّه به این که پدرم جهیزیّه مرا تدریج -۵7۳سؤال 
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کرده، چنانچه برخی از اقالم جهیزیّه فعلًا مورد نیاز نباشد، آیا پرداخت خمس آن بر من 

 الزم است؟

جواب: هرگاه واقعاً مقداری از آن زائد بر نیاز بوده باشد خمس دارد، بنابر احتیاط 

 واجب.

ف آنچه در بین مردم باشم، بر خالدختری شاغل و در سنّ ازدواج می -۵7۵سؤال 

کنم، بلکه پولی که هر ماه بدست ام را تهیّه نمیمتداول است، من به تدریج جهیزیّه

کنم، تا به هنگام نیاز جهیزیّه را یکجا آورم را تبدیل به طال نموده و نگهداری میمی

ین ا تهیّه کنم، تا هم نیازی به حفظ و نگهداری نداشته باشد، و هم مُد روز باشد. آیا به

 گیرد؟پس اندازها خمس تعلّق می

 گیرد، ولی چنانچه درجواب: آری به اینها خمس تعلّق می

 ۱6ص: 

دهیم خمس آن را بر ذمّه بگیرند و هنگام زحمت باشند ما به اینگونه افراد اجازه می

 توانایی بپردازند.

ای ، جهیزیّهثروتش از راه حرام بدست آمده -نعوذ باللّه -چنانچه پدری که -۵7۱سؤال 

تواند از آن استفاده کند؟ راه پاک کردن آن برای دخترش تهیّه کند، آیا دختر می

 چیست؟

جواب: اگر یقین ندارد که از مال حرام است، برای او اشکالی ندارد. و اگر یقین دارد، 

چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نیستند، واجب است خمس آن را بپردازد، 

 شود.پاک می و بقیّه

 بخشش، هدیه و جایزه 

اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط  -۵7۰مسأله 

 واجب آن است که خمس آن را بپردازد.
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اگر چیزی که خمس آن را نداده به دیگری ببخشد مقدار خمس آن ملک  -۵7۱مسأله 

 شود.او نمی

انداز گیرد اگر قراردادی میان پستعلّق میجوایزی که به پس اندازها  -۵7۱مسأله 

کننده و بانک یا صندوق نباشد حالل است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس 

انداز کننده خود را طلبکار جایزه شود، این در صورتی است که پسآن واجب می

 انداز کنندگان جایزه را بدهد.نداند، بلکه بانک تنها برای تشویق پس

 آیا هدیه خمس دارد؟ -۵76سؤال 

 گیرد.جواب: بنابر احتیاط واجب خمس به آن تعلّق می

 ۱7ص: 

 آیا هبه پدر به فرزند نابالغ خمس دارد؟ -۵77سؤال 

جواب: احتیاط واجب آن است که اگر پدری به فرزند نابالغ خود چیزی ببخشد فرزند 

 پس از بلوغ خمس آن را بپردازد.

ام ه پدرم به من بخشیده و خود نیز مقداری خرج آن کردهای کآیا خانه -۵7۱سؤال 

 متعلّق خمس است؟

ای که پدر به شما بخشیده مورد نیاز برای سکونت بوده است جواب: چنانچه خانه

 خمس ندارد، ولی احتیاط این است که خمس مبلغی را که کار کرده بودید بپردازید.

 ندانشان، به عنوان بخشش یا هزینه تحصیلآیا به پولی که پدر و مادر به فرز -۵78سؤال 

 گیرد؟دهند، با گذشت سال خمس تعلّق میمی

جواب: چنانچه تملیک کرده باشند و اضافه از هزینه سال آنها باشد، بنابر احتیاط واجب 

 خمس دارد.

اند که در هدیه آنچه بعضی از فقها از جمله مرحوم امام قدس سره فرموده -۵۱۳سؤال 

های کالن اعمّ از زمین و خانه و مغازه و اتومبیل و را نیز شامل ا تملیکخمس نیست آی
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 می شود و یا آنها حساب دیگری دارند؟

جواب: فرقی بین هبه کالن و غیرکالن نیست، ولی طبق فتوای ما همه اینها بنابر احتیاط 

 واجب خمس دارد.

د و به مساجد و یا پردازنآیا به پول کسانی که خمس اموال خود را نمی -۵۱۵سؤال 

 گیرد؟کنند، خمس تعلّق میها کمک میحسینیّه

 ۱۱ص: 

جواب: اگر در همان سال درآمد، هدیه کنند خمس ندارد، و اگر یقین دارید که آن 

پول غیر مخمّس است، باید خمس آن را داد و سپس مصرف کرد؛ ولی برای این که 

دهیم آن خمس را در همان مؤمنین در زحمت نیفتند ما در این گونه موارد اجازه می

 مسجد یا حسینیّه مصرف کنند.

تواند قبل از رسیدن سال، اموال خود را به قصد فرار یا شخص مکلّف میآ -۵۱۱سؤال 

 از خمس به همسرش، یا شخص دیگری ببخشد؟

جواب: چنانچه واقعاً ببخشد و این مقدار بخشش در شأن او باشد خمس به او تعلّق 

 گیرد؛ ولی از فضیلتی محروم شده است.نمی

ز سال خمسی پولش را به کسی کسی به منظور فرار از خمس، قبل ا -۵۱۰سؤال 

بخشد تا بعد از سال خمسی آن شخص دوباره همان پول را به او ببخشد، آیا این کار می

 باعث ساقط شدن خمس است؟

 شود )بنابر احتیاط واجب(.جواب: اشکال دارد و خمس ساقط نمی

ه ای بثروتش از راه حرام بدست آمده، هدیه -نعوذ باللّه -چنانچه پدری که -۵۱۱سؤال 

 تواند از آن استفاده کند؟ راه پاک کردن آن چیست؟او بدهد، آیا دختر می

 جواب: اگر یقین ندارد که از مال حرام است، برای او اشکالی 
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 ۱8ص: 

ندارد. و اگر یقین دارد، چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نیستند، واجب 

 .شوداست خمس آن را بپردازد، و بقیّه پاک می

 حقوق و مزایا

ود جزء شحقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان بازخرید کار داده می -۵۱۱مسأله 

گردد و اگر چیزی از آن تا آخر سال باقی نماند خمس درآمد همان سال محسوب می

 ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

شود و ا پرداخت میاز طرف بنیاد شهید حقوقی به خانواده محترم شهد -۵۱6سؤال 

شود، آیا به این حقوق ها هزینه زندگیشان از سوی دیگر تأمین میای از خانوادهعدّه

 گیرد؟خمس تعلق می

 جواب: بنابر احتیاط الزم در سر سال خمس مازاد را بدهند.

آیا حقّ التّولیه متولّی، که در آخر سال بابت انجام امور تولیتی به او  -۵۱7سؤال 

 خمس دارد؟دهند، می

 جواب: آری مشمول خمس است.

یک سال و نیم است به استخدام سازمان بهزیستی درآمده و ماهیانه حقوق  -۵۱۱سؤال 

 ام را در حسابگیرم، با توجّه به این که مجرّد و در خانه پدری هستم، حقوق ماهیانهمی

ق داز خمس تعلّانام؛ آیا به این پسانداز جمع نمودهکوتاه مدّت بانکی به صورت پس

 گیرد؟می

 گیرد؛ ولی در صورت نیاز مبرم جواب: آری، خمس تعلّق می

 8۳ص: 

 دهیم پرداخت خمس را به تأخیر بیندازید.به شما اجازه می

آیا به مبالغی که شخص بیمه شده در طول چندین سال به شرکت بیمه  -۵۱8سؤال 
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، شودیانه به وی پرداخت میکند، و بعداً به تدریج به عنوان حقوق ماهپرداخت می

 گیرد؟خمس تعلّق می

 گیرد؛ مگر این که چیزی از هزینه سال او اضافه بماند.جواب: خمس تعلّق نمی

 ارث 

رسد مشمول خمس نیست، مگر اموالی که به عنوان ارث به انسان می -۵8۳مسأله 

کار خمس که بداند شخص میّت خمس آن را نداده، یا به خاطر سایر اموالش بدهاین

 است.

اگر از کسی ارثی به انسان رسد که خویشاوندی دوری با او دارد و  -۵8۵مسأله 

اطاّلعی از چنین خویشاوندی و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته، احتیاط واجب آن 

 است که خمس آن را بپردازد.

د آیا بعد نای را که متعلّق خمس نیست بفروشند و تبدیل به نقد کناگر ارثیه -۵8۱سؤال 

 از تبدیل مشمول خمس خواهد بود؟

 جواب: مشمول خمس نیست.

خانمی زمین موروثی پدری را فروخته و پول آن را هزینه کرده، آیا در  -۵8۰سؤال 

 گیرد؟صورت گذشتن یک سال یا بیشتر بر زمین یا پول زمین، خمس به آن تعلّق می

 از جواب: ارث مشمول خمس نیست؛ مگر این که قیمت زمین

 8۵ص: 

زمانی که مال االرث به او منتقل شده، افزایش یافته باشد که به افزایش آن خمس تعلّق 

گیرد، امّا اگر قبل از گذشتن سال آن را هزینه کرده، در این صورت چیزی بر او می

 نیست.

این جانب ملک موروثی پدری را فروخته و جهت تحصیل فرزندانم در  -۵8۱سؤال 

ام آیا به پول به دست آمده از فروش ملک ارث پدری داری نمودهشهر، منزلی خری
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 گیرد و در صورت تعلّق، آیا مجاز هستم به صوت اقساط بپردازم؟خمس تعلّق می

جواب: اگر آن ملک بعد از فوت پدر ترقّی نکرده خمس ندارد و اگر ترقّی کرده 

دارد به صورت احتیاط واجب آن است که خمس تفاوت قیمت را بدهید. و مانعی ن

 اقساط بپردازید.

 وقف 

هرگاه ملکی را بر افراد معیّنی، مثلًا اوالد خود وقف نماید، چنانچه آن  -۵8۱مسأله 

 ملک درآمدی داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.

 مس دارد؟اگر ملکی را برای افراد معیّن، مثلًا فرزندان خود، وقف کند خ -۵86سؤال 

 جواب: هرگاه قبل از گذشتن سال خمسی وقف کند، خمس ندارد.

 8۱ص: 

 حج و زیارت 

هزینه سفر حج یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس  -۵87مسأله 

نویسی کند وهزینه را بدهد، جزء مخارج ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم

 ود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد.شهمان سالش محسوب می

تواند فقط پردازد، آیا شرعاً میکسی که حساب سال ندارد، و خمس نمی -۵8۱سؤال 

 مقداری از اموال را مخمّس کند و به حج برود؟

خواهد از حج خود به طور کامل نتیجه بگیرد جواب: این کار جایز است؛ ولی اگر می

 را پاک کند.تمام اموال خود 

شخصی مبلغی پول جهت تشرّف به زیارت خانه خدا در بانک ودیعه  -۵88سؤال 

 گیرد؟گذاشته است، آیا به آن پول خمس تعلّق می

 جواب: خمس ندارد.
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 دیه 

آن آیا پولی که به عنوان دیه خون گرفته شده با گذشت سال خمس به -۱۳۳سؤال 

 گیرد؟تعلق می

 جواب: دیه خمس ندارد.

 ه مهری

 گیرد.ها خمس تعلق نمیبه شیربها و مهریه خانم -۱۳۵مسأله 

 8۰ص: 

اگر مهر زن عین خارجی نبوده و چیزی در ذمه شوهرش باشد مثلًا مهر او  -۱۳۱مسأله 

سکه بهار آزادی در ذمه شوهرش باشد، اگر افزایش قیمت پیدا کند مشمول خمس  ۵۱

ای که سکه ۵۱دو دانگ از فالن زمین و یا نیست، اما اگر مهر او عین خارجی باشد مثلًا 

گردد، مشمول شوهر برای او خریده و یا به او تحویل داده، در آن زمان که مهر او می

 گیرد.خمس نیست اما به مازاد قیمت آن در سال بعد خمس تعلق می

 سکه، طال و اشیای زینتی 

شود، از این رو نمیسکه بهار آزادی جزء مؤونه و هزینه زندگی شمرده  -۱۳۰مسأله 

 گیرد.سر سال به آن خمس تعلق می

زیور آالت زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالی از زن، مورد نیازش نباشد  -۱۳۱مسأله 

گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است که خمس این زیورآالت خمس به آن تعلق نمی

 را بدهد.

آالت و وسایل مختلف زندگی، لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور  -۱۳۱مسأله 

اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس 
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 ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد.

اگر خانمی دارای طالی ساخته شده برای زینت باشد وبعضی از آن هدیه  -۱۳6سؤال 

 آن بگذرد، آیا خمس دارد؟باشد و سال بر 

 8۱ص: 

 جواب: چنانچه زینت آالت مزبور مورد نیاز یا در حدّ شأن او بوده باشد خمس ندارد.

 گیرد؟آیا به پول حاصل از فروش طالجات خمس تعلق می -۱۳7سؤال 

 جواب: آنچه از طریق فروش طالجات زینتی و مورد مصرف بدست آید خمس ندارد.

زینتی )مانند قاب عکس( که در حدّ شأن خانواده است، ولی آیا اشیای  -۱۳۱سؤال 

 شود، مشمول خمس است؟نداشتن آن نقص محسوب نمی

 جواب: لوازم زندگی اگر در حدّ شأن باشد خمس ندارد.

مجبور شدم برای حلّ مشکلی از مشکالت زندگی، زینت آالتم را  -۱۳8سؤال 

ن است، آیا این پول مشمول خمس بفروشم، ولی اکنون بیش از یک سال پول آن نزد م

 است؟

آیا به انگشتر طال برای مرد خمس تعلق  -۱۵۳جواب: مشمول خمس نیست. سؤال 

 گیرد؟می

جواب: پولی که در راه حرام صرف شود، جزء مؤونه و هزینه زندگی حساب نشده و 

 باید خمس آن پرداخت شود.

*** 

 8۱ص: 

 سایر موارد مشمول خمس 

 . معدن 2
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واجب است خمس چیزی را که از معادن طال، نقره، سرب، آهن، مس،  -۱۵۵مسأله 

زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمک و معدنهای دیگر و انواع فلزات به دست 

آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معیّنی در آن نیست، یعنی آنچه را می

 س دارد.کنند کم باشدیا زیاد خماز معدن استخراج می

گچ و آهک و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید  -۱۵۱مسأله 

 خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.

معدن، خواه روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جایی  -۱۵۰مسأله 

ر بالغ، باشد یا غی که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ

در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی که کودک باشد، ولیّ 

 پردازد.او می

 مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن )در -۱۵۱مسأله 

 86ص: 

پردازد ای که جهت معدن میصورتی که احتیاج به تصفیه داشته باشد( و همچنین اجاره

ود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر شاز آن کم می

 شود.نمی

اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن  -۱۵۱مسأله 

 مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد )بنابر احتیاط واجب(.

کند، آنچه از آن به اگر معدنی را که در ملک دیگری است استخراج  -۱۵6مسأله 

آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن دست می

خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این کار به 

 شود.دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می

معادن بزرگ و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع  هرگاه معدن از -۱۵7مسأله 
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)مجتهد عادل( حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند، در 

 کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.این صورت استخراج

 یرد.گاگر حکومت اسالمی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمی -۱۵۱مسأله 

 87 ص:

 . گنج 3

مالی است که در زیر زمین، یا کوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان « گنج» -۱۵8مسأله 

 کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.

اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند و مالک آن  -۱۱۳مسأله 

ر دهد. و نیز اگر دگنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را ب

زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلًا مالک آن زمین 

دهد شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال میاند نیست، مال خود او میبوده

که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلی اطاّلع دهد چنانچه 

و  دهدم شود مال او نیست به کسی که پیش از او، مالک آن زمین بوده اّطالع میمعلو

شناسد اند و آنها را میبه همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده

شود و باید دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او میخبر می

 خمس آن را بدهد.

ج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال گن -۱۱۵مسأله 

طال است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس 

آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به 

ه برسد باز خمس آن واجب است و پانزده مثقال طال نرسد ولی به صدو پنج مثقال نقر

 همچنین عکس آن.
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 8۱ص: 

اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت  -۱۱۱مسأله 

آن روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولی اگر گنجهای متعّددی 

نصاب برسد خمس دارد  در جاهای مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به حدّ

 و الزم نیست آنها را روی هم حساب کند.

کند و هرگاه برای استخراج گنج، مخارجی کرده، مقدار آن را کم می -۱۱۰مسأله 

 دهد.خمس بقیّه را می

اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادی  -۱۱۱مسأله 

 یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد. کنند و سهم هرکه دارند عمل می

خمس  -ادام اللَّه عزّهم -یکی از مواردی که طبق فتوای همه مراجع تقلید -۱۱۱سؤال 

باشد، گنج است؛ و معنای این سخن این است که یابنده گنج شرعاً مالک آن واجب می

ن ی ایشود، و باید خمس آن را بپردازد؛ با توجّه به این مسأله چرا دولت اسالمآن می

واز آیا کند؟ و بر فرض جها را به بهانه حفظ آثار باستانی و غیر آن تملّک میگونه گنج

نباید معادل قیمت آن را به یابنده گنج که شرعاً مالک است، بپردازد؟ جواب: البتّه به 

عنوان اوّلی گنجها با شرایطی متعلّق به صاحبان زمین، و در اراضی مباح، متعلق به یابنده 

 نجدگاست؛ ولی هرگاه حکومت اسالمی به خاطر مصالحی که در عناوین ثانویّه میآن 

 88ص: 

 المال اسالم قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.الزم ببیند که گنج در اختیار بیت

شود؛ ولی این اشیا ای وجود دارد که در آن اشیای عتیقه یافت میمنطقه -۱۱6سؤال 

گذرد. آیا کندن زمین و بیش از پانصد سال از دفن آنها میهمراه میّت دفن شده است 

شود و ها، با توجّه به این که احتمالًا یا قطعاً نبش قبر میبرای بیرون آوردن این گنج

آید، جایز است؟ آیا اشیای مذکور حکم گنج دارد و استخوانهای میّت نیز بیرون می

 خمس آن واجب است؟
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صدها سال بر آن گذشته، اشیای مذکور حکم  -ایدهآن طور که نوشت -جواب: هرگاه

گنج را دارد و خمس آنها واجب است؛ ولی اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز 

 نیست؛ مگر این که اثری از اموات باقی نباشد.

 . مال حالل مخلوط به حرام 4

را از هم هرگاه مال حالل با حرام مخلوط شود بطوری که انسان نتواند آنها  -۱۱7مسأله 

تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید 

 خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه برای او حالل است.

هرگاه مال حالل با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند )مثلًا بداند  -۱۱۱مسأله 

 یک سوم آن حرام است( ولی صاحب آن را

 ۵۳۳ص: 

ناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی که هم مصرف خمس باشد و نش

هرگاه خمس مال حالل مخلوط به  -۱۱8هم صدقه )مانند سادات فقیر( برساند. مسأله 

حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید 

بوده به مصرفی برساند که هم مصرف خمس  داند از خمس بیشترمقداری را که می

 باشد و هم صدقه.

هرگاه خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود،  -۱۰۳مسأله 

بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را 

ی شود و راض شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدانمی

 نشود.

 شود به مسجد کمک کرد؟آیا از مال حالل مخلوط به حرام می -۱۰۵سؤال 

شناسد، باید خمس آن را بپردازد داند و صاحبان آن را نمیجواب: اگر مقدارش را نمی

 و بعد صرف مسجد کند.
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ای برای پدری که ثروتش از راه حرام به دست آمده، چنانچه جهیزیّه -۱۰۱سؤال 

تواند از آن استفاده کند؟ راه ای به او بدهد، آیا دختر میش تهیّه کند، یا هدیهدختر

 پاک کردن آن چیست؟

جواب: اگر یقین ندارد که از مال حرام است برای او اشکالی ندارد و اگر یقین دارد 

چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نیستند، واجب است خمس آن را بپردازد، 

 شود.اک میو بقیّه پ

 ۵۳۵ص: 

گذاری هرگاه مالی که از راه حرام به دست آمده، در کار حاللی سرمایه -۱۰۰سؤال 

 شود و سود بدهد، آیا این سود حالل است؟

 جواب: این سود نیز تابع سرمایه است و تصرّف در هر دو حرام است.

د، در حالی خواهد یک باب منزل مسکونی برای این جانب بخربرادرم می -۱۰۱سؤال 

پردازد، آیا استفاده کردن که یقین دارم مال ایشان مخلوط به حرام است و خمس نمی

 از چنین منزلی برای بنده جایز است؟

جواب: در مورد منزل باید خودتان وجوه آن را بپردازید، و اگر مخلوط به حرام است 

 (۵)عمل کنید. ای که در مورد این اموال در شرع مقدّس وارد شدهنیز طبق وظیفه

 آید. جواهراتی که با غوّاصی به دست می5

هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و  -۱۰۱مسأله 

که قیمت آن بعد از مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن

کم کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعی طالی سکه دار نباشد )مثقال 

جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یک نخود است( خواه آن  ۵۱شرعی 

 مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با
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 شرح آن در مبحث خمس حالل مخلوط به حرام خواهد آمد -۵

 ۵۳۱ص: 

 نس. مسألهفاصله که عرفاً یک مرتبه حساب شود، از یک جنس باشد یا از چند ج

هرگاه چند نفر جواهراتی از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط الزم نیست سهم هر  -۱۰6

کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را 

 بدهند.

هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با ابزار خاصّی بیرون آورند و  -۱۰7مسأله 

ز روی آب دریا و یا از کنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج یا ا

 به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.

الزم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود، بلکه اگر به  -۱۰۱مسأله 

 ا بدهد.قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن ر

هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد که در شکم آن  -۱۰8مسأله 

جواهری باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن 

حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و 

 اشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده ب

های بزرگی که محل پرورش جواهر و صید جواهراتی که از رودخانه -۱۱۳مسأله 

 آورند نیز خمس دارد.صدف است بیرون می

 گیرند، هرگاه به عنبر مادّه خوش بویی که از دریا می -۱۱۵مسأله 

 ۵۳۰ص: 

از روی آب، یا کنار دریا به دست آورند وسیله غوّاصی بیرون آورند خمس دارد و اگر 

 باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.
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کسانی که کارشان غوّاصی یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها  -۱۱۱مسأله 

را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارج سالشان زیاد بیاید الزم نیست دوباره خمس 

 بدهند.

 . غنایم جنگی 6

هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در  -۱۱۰مسأله 

جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجی را که برای حفظ غنیمت و 

 شود.اند از آن کم میحمل و نقل آن کرده

السالم اقدام به هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام علیه  -۱۱۱مسأله 

جنگ بر ضدّ کفّار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس 

 آن را بپردازند.

آید و سالحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنایم به دست می -۱۱۱مسأله 

اند آن تومصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولیّ امر مسلمین می

 راً در اختیار ارتش اسالم قرار دهد.را منحص

 مسلمانان حق دارند اموال کفّاری را که با آنها در -۱۱6مسأله 

 ۵۳۱ص: 

 حال جنگ هستند تملّک کنند و باید خمس آن را بدهند.

غنایم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنایم منقول است که با  -۱۱7مسأله 

آید ا زمینهایی که از کفّار با جنگ به دست میدادن خمس ملک جنگجویان است، امّ

 خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.

هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگری تجاوز کنند باید جلو  -۱۱۱مسأله 

متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به 

ود سازند، بلکه باید نگهداری کنند و بموقع به توانند آن را ملک خدست آورند نمی
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آنها بازگردانند، مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز 

 شود.شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح میمی

 خرد. زمینی که کافر ذّمی از مسلمان می7

به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار  هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری که -۱۱8مسأله 

کند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینی را از مسلمان بخرد باید یک مسلمانان زندگی می

 پنجم عواید آن را به جای یک دهم زکات معمولی بپردازد.

هرگاه کافر ذمّی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری  -۱۱۳مسأله 

 شود، همچنین اگربفروشد خمس ساقط نمی

 ۵۳۱ص: 

بمیرد مسلمانی که آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است خمس آن را بپردازد، 

و اگر کافر ذمّی در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند 

فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، 

ط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط الزم ولی اگر شر

 است.

هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن  -۱۱۵مسأله 

 را بگیرد، مثلًا به او صلح نماید، بنابراحتیاط واجب باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد.

 ۵۳6ص: 

 ۵۳7ص: 

 مسائل متفرقه 

 با کسانی که اهل خمس نیستندتعامل 
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دهد ولی دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمیاگر اجمالًا می -۱۱۱مسأله 

که دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل ایننمی

آنها  زدهیم این مال ااحتمالًا اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می

باشد، تصرّف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن الزم نیست، همچنین قبول 

گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم دعوت این

 غذایی را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.

یا کسی که عقیده به خمس ندارد از طریق  هرگاه مالی شخص کافر، -۱۱۰مسأله 

تجارت یا غیر آن مالی به دست انسان برسد، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر 

 عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

 داند شریکش کسی که با دیگری شریک است و می -۱۱۱مسأله 

 ۵۳۱ص: 

، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرّف در مال دهدخمس درآمد خود را نمی

 شرکت بعد از تعلّق خمس برای هر دو حرام است.

حقیر در خرید و فروش عمده سبزی و باربری با یک ماشین با چند نفر  -۱۱۱سؤال 

ان کند ایششریک هستم یکی از آنها برادرم هست که در پرداخت خمس کوتاهی می

ی یک بار هم انجام داده ولی فعلًا چند سال است که خمس تصمیم به این کار دارد حتّ

نداده است موقعّیت ما هم طوری است که کنار زدن او از شراکت نه از نظر فامیلی و نه 

 از نظر وضع شغلی در محل به صالح ما نیست تکلیف من چیست؟

 فدهیم که خمس خود را بدهید و نسبت به سهم خود تصرّجواب: ما به شما اجازه می

 کنید و سعی کنید برادرتان را نیز امر به معروف کنید.

برادری دارم که یقین دارم مال او مخلوط به حرام است و خمس  -۱۱6سؤال 

کند معاشرت پردازد، حجّ واجب به گردن دارد و به وظایف شرعی خود عمل نمینمی
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 با او چه حکمی دارد؟

عروف و نهی از منکر و احتمال تأثیر باشد جواب: معاشرت با او، چنانچه توأم با امر به م

 کنید خمس آن را بپردازید.اشکالی ندارد، و اگر در اموال غیر مخمّس او تصرّف می

پدرم اعتقاد چندانی به مسائل دینی ندارد، و فقط نماز و روزه را به جا  -۱۱7سؤال 

 آورد؛ آن هم کاملًا سرسری، امّا بقیّه می

 ۵۳8ص: 

کند. عدم رعایت فروع دین س و زکات و مانند آن را رعایت نمیتکالیف مانند خم

خواهم اموال ایشان در مسائل زندگی دهد و من نمیعدم اعتقاد عملی ایشان را نشان می

من داخل شود، امّا اصرار دارد که به من کمک کند. لطفاً بفرمایید چه کار کنم؟ 

 تکلیف غذا خوردن در آن جا چیست؟

انید از مال ایشان استفاده کنید، و خمسش را بپردازید اما سعی کنید با توجواب: شما می

تواضع و بردباری و زبان خوش به ایشان تذکّر دهید و تدریجاً در ایشان نفود کنید، 

هرگز مأیوس نشوید. و تذکّرات در خلوت باشد، نه در جلوی مردم، و به صورت 

میشه انگاری در فروع، هو بدانید سهلخیراندیشی باشد، نه به صورت انتقاد و خشونت، 

 دلیل بر عدم ایمان به اصول نیست.

سانی ککسی که حساب ساالنه جهت تعیین خمس قرار داده باشد وبه منازل -۱۱۱سؤال 

پردازند به میهمانی برود و از غذای آنها استفاده کند یا با که وجوه شرعی خود را نمی

 نها نماز به جا آورد چه صورتی دارد؟آب منزل آنها وضو بگیرد و در منزل آ

جواب: هرگاه یقین داشته باشد که مال خمس درآن خانه یا غذا وجود دارد تصرّف در 

 آن جایز نیست، مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

اگر کسی شک داشته باشد که پدر یا برادر او، خمس یا زکات مالش را  -۱۱8سؤال 

 صرف این که با چشم تواند به دهد، آیا میمی
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 ۵۵۳ص: 

بیند حمل بر صحّت کند؟ تکلیف سایر اعضای خانواده در مصرف پول و خود نمی

 مایحتاج روزانه که به آن احتیاج دارند چیست؟

ند، کجواب: فعل او را حمل بر صحّت کند و بگوید ان شاءاللّه به وظیفه خود عمل می

 و برای او اشکال ندارد.

سنّی دهند )اصی که معتقد به خمس نیستند، یا هستند و خمس نمیآیا اشخ -۱6۳سؤال 

 گیریم اشکال دارد؟ آیا خمس آن را باید بدهیم؟یا شیعه(، پولی که از آنها می

جواب: اگر یقین داشته باشید که به آن پول خمس تعلّق گرفته، و طرف شیعه باشد، 

ز غیر مسلمین بگیرید، خمس دادن باید خمس آن را بدهید، و امّا اگر از اهل سنّت و یا ا

 از آن الزم نیست.

اگر بدانیم صاحب خانه از پولی که خمس نداده غذا تهیّه نموده است،  -۱6۵سؤال 

 استفاده از آن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر یقین ندارید خانه یا غذای او از پول غیر مخمّس تهیّه شده، تصرّف در آن 

دهیم تصرّف کنید و معادل خمس ما به شما اجازه میمانعی ندارد، و اگر یقین دارید 

اید، به سادات نیازمندی بپردازید و اگر تمکّن ندارید بر ذمّه آن را، که تصرّف کرده

 بگیرید و هر موقع توانستید بپردازید.

باشد؛ ولی همسر او گهگاه، آن هم به خانمی است که مقیّد به نماز می -۱6۱سؤال 

اند. همچنین شوهر حساب سال ندارد؛ آیا ماندن در خانه شوهر و خواجبار زن نماز می

 استفاده از خوراک و پوشاک 

 ۵۵۵ص: 

 او جایز است؟

تواند از خوراک و پوشاک او استفاده کند و جواب: ماندن در خانه او جایز است و می

ردازد و بپ دهیم وجوه شرعیّه آن را بر ذمّه بگیرد و هر وقت توانایی پیدا کردما اجازه می
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 از امر به معروف و نهی از منکر، در مورد نماز و وجوه شرعیّه، خودداری نکند.

با توجّه به این که خمس یکی از ضروریّات اسالم است و جماعت صوفیّه  -۱6۰سؤال 

شان، استفاده کردن از غذاها، منزل آنها، مخصوصاً دهند، آن هم به قطبفقط عشریّه می

 زل آنها، چه حکمی دارد؟نماز خواندن در منا

ید کنید بر ذمّه بگیرجواب: جایز نیست؛ مگر این که خمس آن مقداری که تصرّف می

 و بعداً بپردازید.

 خمس میّت 

کسی که سال خمسی دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا  -۱6۱مسأله 

 موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

اگر میّتی مدیون باشد و خمس نیز بدهکار باشد و ترکه، وافی به هر دو  -۱6۱ال سؤ

 نباشد ورثه کدام را مقدّم کنند؟

جواب: هرگاه مالی که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد باید خمس را مقدم 

 بدارند و اگر آن مال موجود نیست احتیاط آن 

 ۵۵۱ص: 

 ار تقسیم کنند.است که آن مال را میان هر دو طلبک

کسی که سال خمس او در پایان اسفندماه بوده اگر در نیمه اسفند فوت  -۱66سؤال 

کند آیا بر وجوه باقیمانده وی که به عنوان ارث باقیمانده و مربوط به یازده ماه و نیم 

 گیرد؟باشد خمس تعلق میماه(، سال قبل می ۵۵/ ۱)

 .گیردجواب: به درآمد آن سال خمس تعلّق می

 پایان 

 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                           ضیاءالصالحین

*** 

 

http://www.ziaossalehin.ir/

	خمس دستور مهم اسلامی
	مشخصات کتاب
	اشاره
	مقدّمه
	چند سؤال مهم درباره خمس
	1. آیا خمس در قرآن مجید اختصاص به غنایم جنگی دارد؟
	اشاره
	غنیمت در لغت
	غنیمت در عرف
	غنیمت در لسان مفسّران

	2. آیا خمس در روایات منحصر به غنایم جنگی است؟
	3. آیا خمس در زمان غیبت امام زمان علیه السلام بخشیده شده است؟
	4. آیا خمس در صدر اسلام از مردم گرفته میشد؟
	5. آیا قرار دادن خمس برای سادات، تبعیض است؟

	رساله احکام خمس
	اشاره
	احکام خمس
	خمس بر چه کسانی واجب است؟
	مؤونه و هزینههای سال
	نحوه پرداخت خمس
	تصرّف در مال غیرمخمّس

	مصرف خمس
	اشاره
	سهم امام علیه السلام
	سهم سادات
	روشهای اثبات سیادت
	سال خمسی

	موارد مشمول خمس
	اشاره
	1. منافع کسب و کار
	اشاره
	سرمایه
	پس انداز و سپرده بانکها
	زراعت و باغداری و اشجار
	وسیله نقلیه و خودرو
	اجناس و کالاها و وسایل
	زمین و ملک و باغ (مستغلّات)
	احشام و حیوانات
	قرض و وام
	جهیزیّه
	بخشش، هدیه و جایزه
	حقوق و مزایا
	ارث
	وقف
	حج و زیارت
	دیه
	مهریه
	سکه، طلا و اشیای زینتی


	سایر موارد مشمول خمس
	2. معدن
	3. گنج
	4. مال حلال مخلوط به حرام
	5. جواهراتی که با غوّاصی به دست میآید
	6. غنایم جنگی
	7. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد

	مسائل متفرقه
	تعامل با کسانی که اهل خمس نیستند
	خمس میّت




