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 مقدمه 
 تعریف 

 ت:در لغ

 1پنجم« و جمع آن »اخماس« است. یک»یخمس، در فرهنگ لغت به معنا

 در اصطالح:

 هاشمم یمال مخصوص له و لبن یعباده ف یصالۀ علفرضه اهلل مالک الملک باألی صاحب جواهر: »هو حق مال

 2وساخ عنهم«بمنع الصدقۀ و األ یاهمعوض اکرمه ا

عوضاً عمن الزکماۀ اکرامماً   یتهذر  لمحمد و  یقد جعلها اهلل تعال  فرائض وهو من ال  : »ویصاحب عروۀ الوثقمرحوم  

زکات  یاش به جا یهو ذر صلی اهلل علیه و آله رسول خدا یاست که خداوند متعال برا  یضیاز فرا  یكیلهم؛ خمس  

 3است.« کردهام آنان واجب اکر یو برا

 یعمن الزکماۀ التم اهلل نسلهم المبارک عوضاً کثر یتهذر جعله اهلل لمحمد و  یالذ  هو  )ره(: »و  ینیامام خمحضرت  

 یمهو ذر صلی اهلل علیه و آله  حضرت محمد  یبرا  ی،کراماً لهم؛ خمس آن است که خداوند تعالإالناس    یدیأوساخ  أ

 کمردهکند، عوض از زکات که اوسماخ دسمت ممردم اسمت، واجمب   یادآن حضرت، که خداوند نسل مبارکشان را ز

 4است.«

مرحوم صاحب جواهر   از تعریف  داد.  یصشود تشخ  یاو را م  یفقه  یدگاهد  5فقیهیهر    یفاز تعره  پوشیده نماند ک

حتی اگمر در اختیمار پیمامبر و   خداوند است وملک طلق  اینگونه ظاهر می شود که خمس  حضرت امام  و همچنین  

چه برسمد بمه ایمن کمه معصومین علیهم السالم هم قرار گرفته است در طول اختیار خداوند است نه در عرض آن 

  7.سهم شود 6شش

 
 .70، ص6، ج1405م، ادب الحوزۀ،  ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، ق.  1

 .2، ص16. محمد حسن نجفی، جواهرالكالم، ج 2

 کتاب الخمس.  .366، ص2، ج1409چ دوم،    ی، مؤسسه اعلم  یروت، ب  ی، عروۀ الوثق یزدی، محمدکاظم .  3

 .351، ص1، ج1409  یۀ، قم، دار الكتب العلم  یلۀ، الوس یرتحر  ینی، امام خم.  4

چمون  یدهند و اهداف را مهمتر نشان یهقض یو انسان یاجتماع  یی، عقال یدارند تا جنبه ها یسع ینهامعاصر ارائه شده است. ا  یاز فقها یبرخ یلۀبه وس یگرد یفتعر  . 5
همدف  ینعدالت مهمتمر یندکنند. بگو یمعرف یلدخ خمس یعرا در تشر ی... و خدمات عموم یت، امن یاسی، ثبات س یبرقرار ی، آموزش و بهداشت عموم ی، اجتماع  ینتأم

و مطمرح  یشمگامانکمه از پ یزنجمان ینالمد یماضف یخ شم آنها خمس اسمت. یرترینو فراگ یندارد که مناسبتر یازن یمال یاست و تحقق آن به ابزارها یحكومت اسالم
 یمه)مال یحكمومت یمحدود برابع الكسور«: »خمس حمق ممال یامار یلحق ما کند : »الخمس یم یفتعر ینخمس است، آن را چن یعدر مورد توز یدجد یدگاهکنندگان د

 .30کتاب الخمس المسمی بذخائر اإلمامۀ، ص شود. یکسر محدود م ین( است که به چهارمیعموم

 وَالْمَسَماکِینِ وَالْیَتَمامَى الْقُرْبَى وَلِذِی وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ نْمِ رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى :آمده یءدر مورد مورد ف یزن 7آیه سوره انفال در سوره حشر یرتعب  ینهم  یرنظ.    6
 .الْعِقَابِ شَدِیدُ  اللَّهَ ِإنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا اکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  نَهَ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاکُمُ وَمَا مِنْكُمْ  الْأَْغنِیَاءِ بَیْنَ دُولَۀً یَكُونَ لَا  کَیْ السَّبِیلِ وَابْنِ
وجمود  یمدیکمه ترد یباشد. در حمال یم یلو ابن سب ینمساک یتامی،  ی، القرب یذ )ص(،  یامبراز آن خدا، پ یءگروهها نام برده شده و گفته شده ف ینهم جا ازاینکه در   

 یگروههما خمس ملک منصوب امامت باشمد و یزسوره انفال ن 41 یهکند که در آ یم یجابا  یهآجامعه است. مشابهت دو  هبریملک و منصب امامت و ر یءف ندارد که
 آخر از موارد مصرف نه مالک.

: )س(ینممی حضممرت امممام خم یاقتصمماد یهمما یشممهاند یکنگممره بررسمم ین)س(: مجموعممه مقمماالت دومممینممیامممام خم یاقتصمماد یهمما یشممهاند یبررسمم.  7

-http://www.imam

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_
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   جایگاه خمس 
در طمول   یعیاناست کمه شم  یف مالیاست. محاسبه و پرداخت خمس از تكال  یخمس از موضوعات مهم فقه اسالم

 دارند. یژهو یتیبه آن عنا یزندگ

 خمس در قرآن
  است؛ رحمطخمس از بحث  2به صراحت یک آیهو در  1آیات بسیاری به صورت ضمنیدر  یددر قرآن مج

وَ  یَتامىاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ ال  وَ»  است:آمده  سوره انفال    41  یهآ  در

وَ اللّهُ عَلى کُمل  شَمىء  نِالْتَقَى الْجَمْعا  یَوْمَالْفُرْقانِ    مَیَوْاِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما اَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا    یلِوَ ابْنِ السَّب  ینِالْمَساک

و مستمندان  یتیماناو و  یتو اهل ب یامبرپنجم آن براى خدا و پ یککه به دست شما مى رسد   یمتىهر غن  یدبدان  ;یرٌقَد

دو گمروه   یرىى حق از باطل، روز درگو واماندگان در راه )از آنها( مى باشد، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائ

که به صمراحت بمه  توانا است.« یزىو خداوند بر هر چ  ;یدآورده ا  یمانا  یم،نازل کرد  (جنگ بدر  در  یمانن و بى ایما)باا

 موضوع خمس پرداخته است.

ائم تنهما شمامل غنم "یممتغن"واژه  یمااست که آ سوال ینا در آیه مذکور موضوع مهم و قابل بحث )بین مسلمین(

 3یرد؟را در بر مى گ و فایده ای هرگونه درآمد یاجنگى مى شود، 

)و همین ممكن است این تصور را در ذهن ایجاد کند   راجع به جنگ است  یهنزول آ  شأنگرچه    اسخ می گوییمدر پ

نمونمه و این ممدعا  باشد خودش را داشته  ى کلىااما هیچ مانعى ندارد که آیه معن  که غنیمت فقط غنیمت جنگی است(

 1)نمونه هایی را در پانوشت مطالعه کنید(؛ دارددر قرآن دیگری نیز های مشابه 

 
khomeini.ir/fa/c78_128012%DA%A/9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D/8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%

86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8

C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%

D8%B9%D9%87%D_9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%

86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87

_%D9%87%D8%A7%DB%8C_ 

 که واژه زکات را به معنای کلی انفاق و صدقه معنا کرده اند نیز برداشت کنیم. . دعوت و دستور پروردگار به پرداخت خمس در قرآن را می توانیم از آیاتی1
آممده اسمت؛ هممه  یمکه درباره زکات در قمرآن کمر یاتی. آیستن یشترب یزچ یککه معناى خمس قرآن گسترده است، در حالى  یمهکر  یاتمعناى زکات به کار رفته در آ

انفماق و  یزکمات بمه معنما جمب، مختلف ذکر شده است؛ مانند زکمات وا  ینمتفاوت و همراه با عناو  یكه زکات با معانبل  یست؛ن  یفقه  یمربوط به زکات واجب اصطالح
در نظر داشت که در صدر  یدبا  یناست. همچن  -مستحب  یا  واجب  از  اعم  –مربوط به زکات در مورد زکات مال    یاتزکات به معناى پاکى. اگرچه اکثر آ  ی، صدقه مستحب

که همین استعمال در معنای عام انفاق در دل خویش خمس را نیز شمامل ممی  .واجب نه در خصوص زکات  رفته، یدر معناى لغوى )انفاق مال( به کار م  «اسالم »زکات
 شود؛ به عنوان نمونه:

متعمددى از منمابع  یاتالزَّکاۀَ وَ هُمْ راکِعُونَ«؛ )بر اساس روا  یُؤْتُونَالصَّالۀَ وَ  یُقِیمُونَ ینَذِآمَنُوا الَّ ینَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِ یُّكُمُ»ِإنَّما وَلِ یفهشر یهآ یل)ره( در ذییعالمه طباطبا
ذهن منصمرف بمه زکمات واجمب  شودیامروز وقتى زکات گفته م ینیدب: »اگر مىگویدیدر شأن امام على)ع( نازل شده است(، م  یفهشر  یهآ  ینو منابع اهل تسنن، ا   یعهش

جهت است که در مدت هزار و چنمد سمال گذشمته از عممر  ینجهت است که بر حسب لغت عرب صدقه، زکات نباشد، بلكه از ا   یننه از ا   آید، یدقه به ذهن نمشده و ص
ى لغموى زکمات، اعمم اسمت از اند، و گرنه در صدر اسالم زکات به همان معناى لغوى خود بوده است. و معنمازکات را در واجب به کار برده  سلماناناسالم، متشرعه و م

 (، و صدقه و انفاق.یمعناى مصطلح آن )زکات واجب فقه

بمدان  یماست در قرآن به صمورت مسمتق یاتفاق ینفِرق مسلم ینب یاز واجبات که حت یلیبار در قرآن آمده اند و بلكه باالتر خ  یکاز احكام هستند که فقط    یارىبس.    2
 یات.اشاره نشده است مانند نماز آ

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=22955&mid=244516سایت آیت اهلل مكارم:  . 3

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_128012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=22955&mid=244516
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=22955&mid=244516
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 نیمزغنائم غیر معنى وسیعى دارد و شامل  یهدر آ یمتغنکه  کرده اند یحتصر( نیز 3عامهاز )حتی    2نیه مفسربه عالو

 شود. یم

عنوان جنگ و آنچه از دشمن به ص به اختصاکلمه  ینلغوى ا ییشهرکه از کتب لغت استفاده مى شود، و همچنین 

 4است. ذکر شدهبرخی از عبارات لغویین که در پانوشت  ندارد یددست مى آ

 
 وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا«؛ )هر چه پیامبر براى شما مى آورد بگیرید و هر چه از آن نهى مى سوره حشر مى خوانیم: »ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  7به عنوان مثال در آیه  .    1

وآله( بیان مى کند در حالى که ممورد نمزول آن امموالى اسمت کمه از  یهاهلل عل یکند خود دارى کنید(. این آیه یک حكم کلى در باره لزوم پیروى از فرمانهاى پیامبر)صل
 ء« گفته مى شود.ون جنگ به دست مسلمانان مى افتد و اصطالحا به آن »فىدشمنان بد

شود(، بیان شده است؛ در حالى کمه  سوره بقره یک قانون کلى به صورت »ال تُكَلَّفُ نَفْسٌ ِإلَّا وُسْعَها«؛ )هیچ کس بیش از آنچه قدرت دارد تكلیف نمى  233و نیز در آیه  
توانمد  ده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانایى خود به آنها اجرت بدهد. ولى آیا ورود آیه در چنین مورد خاصى مىمورد آیه در باره اجرت زنان شیر

 جلو عمومیت این قانون )عدم تكلیف به ما ال یطاق( را بگیرد؟!

 . تفاسیر شیعه: 2
که از مكاسب، ارباح تجارات، گنجهما، معمادن،  یا  یدهمعنا ممكن است استدالل شود که هر فا ین. از ا شود  یگفته م  یمتغن  ید: به مطلق فوا یسدنو  یم  یطوس  یخ شالف(

 ی. بمیالتراث االعربم یاءداراالح یروت، ب یان، محمدبن حسن، التب ی، طوس یخ ش اند. یمتغن ینهاهمه ا  یرا انسان حاصل شود، خمس آن واجب است؛ ز یآن، برا  یرغوص و غ 
 .123، ص5تا، ج

فقه القرآن،  یفاضل مقداد، مقدادبن عبداهلل، کنز العرفان ف شود. یکند اطالق م یکه انسان کسب م  یا   یدهدر اصل به هر فا  یمت: غنیسدنو  یکنز العرفان م  حبب( صا
 .248، ص1، ج1342  ی، تهران، مرتضو

: »قالَ أَصْحابُنا: ِإنَّ الْخُمْسَ واجِمبٌ فِمى کُمل  یدمى گو ینچن یهمعنى آ یح کرده، ولى به هنگام تشر یررا به معنى غنائم جنگ تفس  یمتنخست غن  «یان»مجمع الب  یرتفس
 یَمۀِعَلى ذلِمکَ بِهمذِهِ اآ یُسْتَدَلَّنْ أَ یُمْكِنُذلِکَ مِمّا هُوَ مَذْکُورٌ فِى الْكُتُبِ وَ  یْرِوَ الْغَوْصِ وَ َغ عادِنِفائِدَۀ تَحْصُلُ لِإلِنْسانِ مِنَ الْمَكاسِبِ وَ أَرْباحِ الت جاراتِ، وَ فِى الْكُنُوزِ وَ الْمَ

اى که براى انسان فراهم مى گردد واجب است؛ اعمم از  فایدهمعتقدند خمس در هر گونه  یعه)علماى ش ؛«یْمَۀِذلِکَ اسْمُ الْغُنْمِ وَ الْغَنِ  یْعَِعلى جَمِ  یُطْلَقُفَإِنَّ فِى ُعرْفِ اللُّغَۀِ  
بر  یهامورى که در کتب فقهى آمده است، و مى توان از آ یرخارج کنند و سا یاآن که با غوص از در  یاگنج و معدن، و    یقاز طر  یا،  کسب و تجارت باشد  یقکه از طر  ینا 
  ، ذیل آیه مورد بحث.544و   543، صفحات 4گفته مى شود(. مجمع البیان، ج   غنیمت  ینهادر عرف لغت به تمام ا   یرا مدعى استدالل کرد؛ ز ینا 

 یراهلل، تفسم یضف ی، کاشان گردد. پس خمس بر آنها واجب است. یرا که حاصل شود، شامل م یا  یدههر فا یهاست که آ ینآورده است: حق ا   ینج الصادقمنه  ج( صاحب
 .192، ص4، ج1300  یه، اسالم  یهتهران، انتشارات علم  ین، منهج الصادق

جنمگ  یممتبمر غن یممت)خممس(، غن یمهاز راه تجارت، کار و جنگ است. از نظر مورد نزول آ  هیدبه دست آوردن فا  یمت: »ُغنم و غنیسدنو  ی)ره( مییطباطبا  د( عالمه
حكم بمر آن معلمق  کند، صدق  یمتکه بر آن اسم غن یزیهر چ  یرا است، ز  یشههم  یحكم خمس برا   یعقرآن، تشر  یعاتمانند همه ظاهر تشر  یهشود. ظاهر آ  یمنطبق م

مورد نمزول، مخصمص  یاست، ول یجنگ یمتغن یهاطالق شده باشد. اگر چه مورد نزول آ  یمتباشد، چه در لغت بر آن غنباشد و از کفار گرفته    یجنگ  یمتاست، چه غن
 .91م89، ص9ج  یزان، الم  یرتفس  یی، عالمه طباطبا. .«یستن یهآ
تفسمیر »روح  هر گونه سمود و منفعمت اسمت«.  آمده است: »غنم در اصل به معنى  ینچن  یز»آلوسى« مفسر معروف اهل تسنن ن  ی»روح المعانى« نوشته    یرتفس  در  -3

 ، ذیل آیه مورد بحث.2، ص 10المعانى«، ج  

 اهل سنت:  یرتفاس. برخی از   3
جماعتى با کوشش بمه دسمت ممى آورنمد... و  یااست که فرد  یرىدر لغت، خ یمت: »غنیسدمى نو ینچن یهآ یلخود، ذ یر»قرطبى« مفسر معروف اهل تسنن در تفس  -1

توجمه  یمددر جنگ به مردم مى رسمد، ولمى با غلبه»وَ اْعلَمُوا أَنَّما َغنِمْتُم« اموالى است که با قهر و   یهدر آ  یمتاست که مراد از غن  ین)علماى تسنن( بر ا   بدان که اتفاق
رطبى«، مؤسسمۀ التماریخ العربمى، بیمروت وارد شده است«. تفسیر »ق یدق یندر معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع، ا   یمهمان طور که گفت  یدق  ینداشت که ا 

 .1، ص 8، و ج 2840، ص 4ه ق(، ج   1405)
از نظر لغت مى  یعمعنى وس ین(. و پس از ذکر ا یابددست   یزىاست که انسان به چ  ینا   یمتمى کند: »أَلْغُنْمُ الْفَوْزُ بِالشَّىْءِ«؛ )غن  یح خود تصر  یر»فخر رازى« در تفس  -2
 (، ذیل آیه مورد بحث.484)ص  164، ص 15فقهاى اهل تسنن( همان غنائم جنگى است«. تفسیر »کبیر«، ج   یدهبه عق)  یمت: »معنى شرعى غنیدگو
شمرعى  یمدفوق را به خماطر ق یهآ یعمعنى وس یدذکر کرده و اختصاص به غنائم جنگى نداده، اگر چه معتقد است با یعرا به معنى وس  «یمت»المنار«، »غن  یردر تفس  یزن  و
 ، ذیل آیه مورد بحث.7 - 3، صفحات 10نائم جنگى کرد. تفسیر »المنار«، ج  به غ  یدمق

 :یمدر کتاب »لسان العرب«، جلد دوازدهم، مى خوان. 4
... و یمتمه نمائه و فاضمل قو  یادتهغرمه، غنمه ز یهالرّهن لمن رهنه له غنمه و عل یثو المغنم، الفىء... و فى الحد یمۀمشقّۀ و... الغنم، الغن یرالغنم: الفوز بالشّىء من غ   و»

کمه  یزهمایىدر لغت به معنمى چ یزمعنى فىء است )فىء را ن  بهو مغنم    یمتکردن و غنم، غن  یدا بدون مشقّت پ  یزىدسترسى به چ  یعنىغنم    ;غنم الشّىء غنما: فاز به...
و منمافعش بمراى او اسمت، و  یممتى است که آن را به گمرو گرفتمه، غنکس یاروارد شده که گروگان در اخت یثبدون زحمت به انسان مى رسد ذکر کرده اند...( و در حد

 کرد...« یدا به آن دسترسى پ  یعنىگرفت    یمترا به غن یزىاست... فالن چ یمتو اضافه ق نموو  یادىغنم به معنى ز یزمتوجّه او است، و ن یزن یانشغرامت و ز
 :یمدر کتاب »تاج العروس«، جلد نهم، مى خوان و

 کند.« یدا دسترسى پ  یزىآن است که انسان بدون زحمت به چ  یمتغن ;وز بالشىء بال مشقّۀ!الغنم الف و»
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نهمج البالغمه«  45ناممه در » استعمال شده است؛ به عنموان مثمال؛ ر احادیث نیز به معنای عام آند"غنیمت"لغت  

 ؛ها وَفْراًتِبْرأَ وَال اَدَّخَرْتُ مِنْ غَنائِمِ یاکُمهِ ما کَنَزْتُ مِنْ دُنْ: »فَوَ اللّیدمى فرما  یفبه عثمان بن حنحضرت امیر علیه السالم  

 1و از درآمدهاى آن اندوخته اى فراهم نكردم!« یندوختم،شما طالئى ن یاىبخدا سوگند از دن

 پس با مالحظه توضیحات متوجه می شویم واژه غنیمت در آیه منحصر در غنائم جنگی نخواهد بود.

اثبمات مى کند، بمراى    یانتنها خمس غنائم جنگى را بمذکور    یهآکه  یم  حتی اگر ما قائل شد  اگفته نماند:البته ن

مانعى ندارد که قرآن به   یچو ه  نیمو معتبر استفاده ک  یحصح  یاتاز سنّت و روا  غیر از غنائم می توانیمخمس در  وجوب  

 2.واگذار شده باشدسنّت این واجب به  یگرقسمت هاى دتبیین قسمتى از حكم به تناسب اشاره کند، و 

 خمس در روایات
که ما در ادامه بمه  3است. یارو اهل سنت بس یعهشعلمای  یقباب از طر یندر ا یات: روایسدنو  یم  یزانعالمه در الم

 :ذکر مواردی معدود اکتفاء می کنیم

 اهل سنت یاتروابرخی از 

: منظمور یدپرس یفرمود: »در رکاز خمس است. کس لیه و آلهصلی اهلل ع  رسول خدادر سنن بیهقی آمده است که  .  1

ق کمرده در آن قمرار را خل ینکه زم یرسول خدا)ص( فرمود: معادن طال و نقره است که خداوند از روز  یست؟از رکاز چ

 5است. یهکه وجوب خمس در رکاز متفق عل یسدنو یم یابن حجر عسقالن 4داده است.«

نوشمت،   6قضاعه  یبن  یلهقب  یبراو آله    یهاهلل عل  یصل  که رسول خدا  یدر نامه اکه    در کنز العمال نقل شده است.  2

شماسمت  یمارآنها همه در اخت یرونو دشتها و اعماق دره ها و ب  ینرا مأمور به دادن خمس فرمود: »بطون زم  یلهاهل قب

 7.«یدخمس آن را بده ،و در برابر یدو آب آن را بنوش یدآن استفاده کن یاهانکه از گ

 
 به همان معنى فوق ذکر شده است.  یمتغن یزدر کتاب »قاموس« ن و
 :ید»غنم« به معنى گوسفند گرفته شده، و سپس مى گو یشهاز ر  یمتدر کتاب »مفردات راغب« غن و

 دشمن به دست مى آورد به کار رفته است.« یرغ  یاکه انسان از دشمن و   یزىسپس در هر چ  ;یرهمالعدى و غ استعمل فى کل مظفور به من جهۀ   ثم»

 .222، ص 7و دوم، ج  یچاپ س  یۀ، نمونه، آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی، دارالكتب اإلسالم  یرگردآوری از کتاب: تفس.  1

که مورد اتّفاق   یاتبه نماز طواف که از نمازهاى واجب است اشاره شده، ولى از نماز آ ینآمده است، و همچن یحاًنمازهاى پنجگانه روزانه صر ید، مثالً در قرآن مج . 2
در قرآن ذکر نشده  یاتچون نماز آ یدکه بگو یابیمکس را نمى   یچ نماز قضا و مانند آن، و ه ینو همچن یامده، ن یانو سنّى است، ذکرى به م یعهتمام مسلمانان اعم از ش

 یناست بنابرا  یامدهن یانکه چون در قرآن به بعضى از غسلها اشاره شده و سخن از بعضى غسلها به م ینا  یابه آن عمل کرد، و  یدآمده است، نبا یامبرا در سنّت پ و تنه
  .یردپذ ىمسلمانى آن را نم یچ منطقى است که ه  یناز آن صرف نظر کرد، ا  یدبا

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61762&lid=0&mid=106 

 .139، ص9ج  یزان، الم.  3

 .153، ص4تا، ج یدارالفكر، ب  یروت، ب  ی، السنن الكبر  یهقی، ب  یبن عل یناحمدبن الحس.  4

 .288، ص3ج  ی، فتح البار.  5

 اند.آن را بممه معممد منتسممب دانسممته یگممرد یو برخمم یممرآن را بممه حم یاسممت کممه در نسممب آن اخممتالف وجممود دارد. عممده ا  یاسممتانب یعربمم یا  یلممهقُضمماعه قب.  6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7 %D8%B9%D9%87_(%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9 %87) 

 .65، ص7ق، ج1400دارالمعرفۀ،    یروت، حاکم، کنزاالعمال، ب یشابوری، حاکم ن.  7

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61762&lid=0&mid=106
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61762&lid=0&mid=106
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87_(%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87_(%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87)
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 علیهم السالم یتبالمکتب اهل  یاتروا برخی از

اممام السمالم ) یهانى علثکتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الّاز محمد بن الحسن نقل کرده است:  یاربن مهز  یعل.  1

 یمفالضّمروب و علمى الصّمناع و ک  یعمن جم  یرو کث  یلالرّجل من قل  یستفیدما    یععلى جمأ  اخبرنى عن الخمس    :(نهم

 یانامه نوشتند و سؤال کردند: آ یاز اصحاب به ابوجعفر ثان یبرخ .الخمس بعد المؤونۀ :بخطّهالسالم(   یه)علتب ذلک؟ فك

دسمت  امام به یست؟خمس هست؟ حكم آن چ یعباشد چه کم، بر صنا  یادآورد، چه ز  یبر همه آنچه شخص به دست م

 1جب است.خمس واموارد  یننه سال بر اومبارک خود نوشت: بعد از اخراج مؤ

خمس شمک  یّتکه سؤال کننده هم در عموم است و همچنین داللتش کامل است چرا 2که سند این حدیث صحیح

دو  جمله کوتاه آنچنان که معمول نامه نگارى آن زممان بمود بمه همر یکآن، و امام با  یفیّتداشته است، و هم در ک

 سؤال پاسخ گفته است.

اممر  یکه برا یدن راشد گفته است: من به امام گفتم: شما به من فرمان دادب یکند عل یم یتروا یاربن مهز ی. عل2

از آنان سؤال کردنمد کمه   یبرخ  یشما گفتم، ول  یانموال  یمطلب را به برخ  ینو من ا  یرمکنم و حق شما را بگ  یامشما ق

: بر چه یدممن پرس  فرمود: »بر آنها خمس واجب است.«  حضرتبه آنها بدهم.    یدانستم چه جواب  ی. نمیستحق امام چ

خمس بدهد؟ فرمود:  یدتاجر و صنعتگر هم با یا: آیدم.« من پرسیشانخمس واجب است؟ فرمود: »در کاالها و باغها  یزچ

 3بدهند.« یدکردند و توانستند خمس بدهند، با یلمخارج خود را تحص ی»البته وقت

خواندم. آن حضرت فرمود: »ماکان هلل لسالم علیه ا بن جعفر یخمس را بر امام موس  یه: آیدگو  یم  یعمران موس.  3

اکلوا اربعۀ احمالء  ارزاقهم بخمسۀ دراهم قبلوا لربهم واحداً و ینالمؤمن یعل اهلل یسرفهو لرسوله فهو لنا ثم کان واهلل لقد 

 همر آنچمه از آن خداسمت، بمه یمان؛اال ممتحن قلبه لال  یهعل  یصبروال  یعملصعب مستصعب ال  یثناثم قال هذا من حد

. سپس فرممود: خداونمد ید( خواهد رسیتگردد، به ما )اهل ب یامبررسد و هر آنچه از آن پ  یم  صلی اهلل علیه و آله  یامبرپ

را در راه خدا انفاق کنند و چهار قسمت را بمه حمالل   یكیداشته است، تا    یارزاق مؤمنان را به پنج قسمت به آنان ارزان

را تحمل دارند که خداوند آنان را در   یهاکنند و سخت  یبه آن عمل م  یکسان  دستورها سخت و دشوار است و  اینبخورند.  

 4امتحان کرده است.« یمانراه ا

 در روایات خمس  آثار و برکات

 5 شد: یمخواه آگاه یشتربه آثار پرداخت خمس ب یم،آمده است توجّه کن یاتو روا یاتکه در آ یراتیاگر به تعب

 
 .  12، ص4االحكام، ج یب. تهذ6جلد  یعه، ، از ابواب خمس وسائل الش8ّ، باب 1 یثحد.  1

 https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=109&catid=0&pid=61762. آیت اهلل مكارم:  2

 .12، ص4االحكام، ج یبتهذ.  3

 .485، ص6ج  یعۀ، وسائل الش.  4

5  .https://hawzah.net/fa/Note/View/51313%D/8%A2%D8%AB%D8%A7%D8 %B1%D-9%88-

%D8%A8%D8%B1 %DA%A9%D8%A7%D8%%D-AA9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8 %AE%D8%%D-AA8%AE%D9%85%D8%B3-

%D8%AF%D8%B1%D-8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB %8C 

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=109&catid=0&pid=61762
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=109&catid=0&pid=61762
https://hawzah.net/fa/Note/View/51313/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://hawzah.net/fa/Note/View/51313/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://hawzah.net/fa/Note/View/51313/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://hawzah.net/fa/Note/View/51313/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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و ممال پماک مقدممه  می کند والدتهم« پرداخت خمس، مال را پاک یب: »لتطیمخوان یم یاتنسل پاک: در روا  -1

 1نسل پاک است.

و پشمتوانه  یمتخمس، حمق مما اهمل ب «ینناد  یالسالم فرمودند: »الخمس عوننا عل  یهعل  : امام رضایند  یتتقو  -2

 2 مكتب و راه ما است.

ماست. »ان  یاورانکمک ما بر بستگان و  یبرا یا یله: خمس وسندالسالم فرمود یهعل : امام رضایارانکمک به   -3

 3«یناموال ی»عوننا عل ،«یاالتناع یالخمس عوننا عل

وضع  یراجز پاک کردن شما ندارم، ز ی: من از گرفتن درهم شما هدفندالسالم فرمود  یهمال: امام صادق عل  یپاک  -4

 4بذلک اال ان تطهروا« یدمن امروز خوب است. »ما ار یمال

خود و طرفدارانمان را در   یخمس، ما آبرو  یله: به وسندالسالم فرمود  یهدر برابر مخالفان: امام رضا علحفظ آبرو    -5

 5من اعراضنا ممن نخاف سطوته« ی. »و ما نبذله و نشتریمکن یمخالفان حفظ م یداتبرابر تهد

از   یفقمر زدائم  یس را بمرااز خمم  یممی: خداونمد نندالسالم فرمود  یهاز خاندان رسالت: امام کاظم عل  یفقر زدائ  -6

که از زکات و صدقات محرومند قرار داد. »و جعل للفقراء قرابۀ الرسول نصف الخمس فاغناهم به   یامبربستگان پ

 6عن صدقات الناس...«

آمرزش گناهمان و  یله: خارج کردن خمس مال، وسندالسالم فرمود یه: امام رضا علیامتق یرهکفّاره گناهان و ذخ  -7

 7فاقتكم« یومدون النفسكم لذنوبكم و ما تمهّ یص... تمح اخراجه شماست. »فانّ یازو روز ن یامتق یرهذخ

 
»ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسمی و قمد طیبنما ذلمک  امام باقر و یا امام صادق )ع( با تأکید بر حقیقت باال فرموده اند:  .  1

 .276ص  6وافی ج   والدتهم و لیزکوا اوالدهم.    لشیعتنا لتطیب

بخشمد مردی از تجارایران که از دوستان حضرت رضا )ع( محسوب می شده نامه ای به آن حضرت نوشت و از آن حضرت تقاضا کرد خمس ممالش را بمه خمودش ب.   2
ی العمل الثواب، و علی الخالف العقاب، ال یحل مال اال من وجه احلمه اهلل، ان »بسم اهلل الرحمن الرحیم، ان اهلل واسع کریم، ضمن عل  حضرت در جواب مرقوم فرمودند:

ا أنفسكم دعائنا بما قدرتم علیمه، الخمس عوننا علی دیننا، و علی عیاالتنا، و علی موالینا، و ما نبذل، و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فال تزووه عنا، و ال تحرمو
و تمحیص ذنوبكم، و ما تمهدون ألنفسكم لیوم فاقتكم، و المسلم من یفی اهلل بما عهد الیه، و لیس المسملم ممن أجماب باللسمان، و خمالف   فان اخراجه، مفتاح أرزاقكم، 

 .375ص  6وسایل الشیعه ج  .بالقلب، و السالم 

 . همان. 3

 أحمدکم ممن آخمذ إنمی: یقول السّالم علیه  هیر قال سمعت أبا عبد اللّابن بك  1658/44/2محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الفقیه ،   1/7/538/1الكافی ،   9581-2.    4
 أکثر أهل المدینۀ ماال ما أرید بذلک إال أن تطهروا . لمن إنی و  الدرهم

حمرام فقمال: یخمرج منمه در همین زمینه از امام صادق )ع( سؤال شده:»رجل اکتسب ماال من حالل و حرام ثم اراد التوبه من ذلک و لم یتمیز له الحمالل بعینمه ممن ال
 .283المقنعه ص . الخمس و قد طاب ان اهلل طهر األموال بالخمس

بخشمد مردی از تجارایران که از دوستان حضرت رضا )ع( محسوب می شده نامه ای به آن حضرت نوشت و از آن حضرت تقاضا کرد خمس ممالش را بمه خمودش ب.   5
الرحیم، ان اهلل واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب، و علی الخالف العقاب، ال یحل مال اال من وجه احلمه اهلل، ان   »بسم اهلل الرحمن  حضرت در جواب مرقوم فرمودند:

م علیمه، ا أنفسكم دعائنا بما قدرتالخمس عوننا علی دیننا، و علی عیاالتنا، و علی موالینا، و ما نبذل، و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فال تزووه عنا، و ال تحرمو
ن أجماب باللسمان، و خمالف فان اخراجه، مفتاح أرزاقكم، و تمحیص ذنوبكم، و ما تمهدون ألنفسكم لیوم فاقتكم، و المسلم من یفی اهلل بما عهد الیه، و لیس المسملم مم

 .375ص  6وسایل الشیعه ج  .بالقلب، و السالم 

عوضا لهم من صدقات الناس  یلهمالناس وابناء سب ین( قال: »وانما جعل هذا الخمس لهم دون مساکعن بعض اصحابنا عن العبد الصالح)ع  یسىفقد روى حماد بن ع .    6
الخمس فاغناهم بمه ممن صمدقات  فموضع آخر منه وجعل للفقراء قرابۀ الرّسول)ص( نص   یبه وف  یغنیهملهم لقرابتهم برسول اهلل فجعل لهم خاصۀ من عنده ما    یهاتنز

 431صفحه   - 2جلد  -  یمتن کتاب ترجمه اصول کاف .«یرمن فقراء قرابۀ الرّسول)ص( اال وقد استغنى فال فق یرفق یبقراء الناس ولم من فق یرفق یبقالناس  فلم 

ایران که از دوستان حضرت رضا )ع( محسوب می شده نامه ای به آن حضرت نوشت و از آن حضرت تقاضا کرد خمس مالش را بمه خمودش ببخشمد   مردی از تجار.    7
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، ان اهلل واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب، و علی الخالف العقاب، ال یحل مال اال من وجه احلمه اهلل، ان   رت در جواب مرقوم فرمودند:حض

وه عنا، و ال تحرموا أنفسكم دعائنا بما قدرتم علیمه، الخمس عوننا علی دیننا، و علی عیاالتنا، و علی موالینا، و ما نبذل، و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فال تزو
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: بر من و پدرم ندالسالم آمد و خمس مال خود را پرداخت، امام فرمود  یهنزد امام باقر عل  یضمانت بهشت: شخص  -8

 1«الجنّۀ یاب یو عل ی. »ضمنت لک علیمشما ضمانت کن یالزم است که بهشت را برا

: نمد: خمس، کمک ما بر حفمظ مكتمب اسمت، سمپس فرمودندالسالم فرمود  یهامام: امام رضا عل  یشمول دعام  -9

 2«یه. »وال تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم علیدما محروم نكن یخودتان را از دعا

  3.فتاح رزقكم«اخراجه م رزق شماست. »فانّ ید: پرداخت خمس کلندالسالم فرمود یهرزق: امام رضا عل یدکل -10

    روایاتدر  عواقب نپرداختن خمس 

 یزکمس جما  یچهم  یحقنا؛ برا  یناال  یصل  یحت  یئاًمن الخمس ش  یشترین  أحد  أل  یحل: »الند. امام باقر)ع(، فرمود1

 4حق ما را به ما برساند.« ینكهبخرد؛ مگر ا یزیکه خمس به آن تعلق گرفته، چ یاز مال یستن

 یم یکه انسان را جهنم  یزیچ  ینعرض کردم: آسان تر  علیه السالم  امام جعفر صادق: من به یدگو  یم  یربص  ی. اب2

 یتمیمرا بخمورد و مما  یتیممیهر کس ممال  یتیم؛درهماً ونحن ال یتیمکند چه است؟ امام فرمود: »من اکل مال ال

 5.«یمهست

 یالقربم ین الخمس لذوآمده است: »حقوق آل محمد م 6«ینلم نک نطعم المسك »و یهآ ذیلدر  یقم  یر. در تفس3

 یهمعلم مقصمود از آن، حقموق آل محممد «یهم؛وهم آل محمد صلوات اهلل علم  یلوابن السب  ینوالمساک  یتامیوال

و وامانده هما در سمفر اسمت و هممه آنمان از آل  ینمساک یتام،ا ی،القرب یذو یاز خمس است که برا  صلوات اهلل

 7هستند. علیهم صلوات اهلل محمد

 
ن أجماب باللسمان، و خمالف فان اخراجه، مفتاح أرزاقكم، و تمحیص ذنوبكم، و ما تمهدون ألنفسكم لیوم فاقتكم، و المسلم من یفی اهلل بما عهد الیه، و لیس المسملم مم

 .375ص  6وسایل الشیعه ج  .بالقلب، و السالم 

سَعِیدٍ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِمی ُعمَیْمرٍ َعمنِ الْحَكَممِ بْمنِ  الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی ُعمَیْرٍ َعنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِی  قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ:  قر علیه السالماإلمام البا.    1
دٍ وَ وُلِدَ لِی ثُممَّ خَرَجْمتُ ِإلَمى مَكَّمۀَ فَحَمَلْمتُ ِعیَمالِی وَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا کَثِیرًا فَأَنْفَقْتُ وَ اشْتَرَیْتُ ضِیَاعاً کَثِیرَۀً وَ اشْتَرَیْتُ رَقِیقاً وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَا عِلْبَاءٍ الْأَسَدِی  قَالَ وُل یتُ الْبَحْرَیْنَ

تَرَیْتُ مَتَاعماً وَ اشْمتَرَیْتُ رَقِیقماً وَ لْمَالِ فَدَخَلْتُ َعلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ ِإن ی وُل یتُ الْبَحْرَیْنَ فَأَصَمبْتُ بِهَما مَالًما کَثِیمرًا وَ اشْم أُمَّهَاتِ أَوْلَادِی وَ نِسَائِی وَ حَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِکَ ا 
تُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُکَ مِمنْ مَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِی وَ نِسَائِی قَدْ أَتَیْتُکَ بِهِ فَقَالَ أَمَا ِإنَّهُ کُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْاشْتَرَیْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِی وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِکَ الْ

 137ص  4تهذیب األحكام  ج.  أَبِیَ الْجَنَّۀَ  أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ نِسَائِکَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَکَ َعلَیَّ وَ عَلَى

بخشمد مردی از تجارایران که از دوستان حضرت رضا )ع( محسوب می شده نامه ای به آن حضرت نوشت و از آن حضرت تقاضا کرد خمس ممالش را بمه خمودش ب.   2
العمل الثواب، و علی الخالف العقاب، ال یحل مال اال من وجه احلمه اهلل، ان   »بسم اهلل الرحمن الرحیم، ان اهلل واسع کریم، ضمن علی  حضرت در جواب مرقوم فرمودند:

ا أنفسكم دعائنا بما قدرتم علیمه، الخمس عوننا علی دیننا، و علی عیاالتنا، و علی موالینا، و ما نبذل، و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فال تزووه عنا، و ال تحرمو
و تمحیص ذنوبكم، و ما تمهدون ألنفسكم لیوم فاقتكم، و المسلم من یفی اهلل بما عهد الیه، و لیس المسملم ممن أجماب باللسمان، و خمالف فان اخراجه، مفتاح أرزاقكم،  
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 .4، ح1، باب6همان، ج.  4

 .483همان، ص.  5

 .44مدثر: .  6

 .116، ص39، ج1421دار التعارف،    یروت، وار، ببحاراالن  ی، محمدباقر مجلس.  7
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صماحب الخممس  یقموماعظم من الزنا انه ل یامۀالق یومعنداهلل  یءمن ش یس)ع( نقل شده است: » ل. از امام صادق4

صماحب   ینكمها  مگمر  یستن  ینزد پروردگار بزرگتر از زنا گناه  یامتدر روز ق  یبیحوا؛رب سل هوالء بما    یا  یقولف

 1اند از آنها سؤال کن.«مردم بر خودشان مباح کرده  ین: پروردگارا! آنچه را ایدو بگو یزدخمس به پا خ

 اتر است داللت بر وجوب خمس دارد.بنابراین می بینیم که در منابع شیعی احادیث صحیح که از تواتر فر

 2روایات باب تحلیل

اما نكته ای باقی می ماند و آن روایاتی از معصومین است که از مضمون آنها شبهه تحلیل خمس توسط ائمه علیهم 

 ر ادامه اجماال به بیان برخی از این روایات و پاسخ آنها می پردازیم.السالم مطرح است. که د

دال بر حالل شدن خمس  ظاهر آنها که کندیم یرا معرف یادیز یاتدر درس خارج فقه خود روا شهرییر آیت اهلل

 ینهاتجارات و مانند ا  از غالت،  یمدار  یشد: ما اموال  یدهپرس  علیه السالم  از امام صادق  به عنوان نمونه:.  است  یعیانبر ش

حمالل  یعیانشم یحضرت فرممود: »مما ]حمقّ خمود را[ بمرا[ آنیست؟چ یف]تكل حقّ شما هم در آن هست،  دانیمیو م

در دسمت او اسمت،  ماکه پدرانم را دوست داشته باشد، آنچه که از حقّ   یزاده گردند، هر کسحالل  کهینمگر ا  یم،نكرد

 3ب را حاضران به غائبان برسانند«.مطل ینا یداو حالل است، و با یبرا

خمس ارباح مكاسمب در   یلتحل  یاتاو تعداد روا  است.در موضوع خمس  بحث    ترینیچالش  یاتروا  ینا  ی،از نظر و 

 .داندیم یترا دوازده روا یبتغ انزم

 یمنبرخمورد بما ا  روش فقها در  رفته است وقرار گ  فقها  یهو توج  یینمورد تب  یاتروا  یناایشان در ادامه می فرمایند:  

ن عمل روایات را پذیرفته اند و مطابق آ از امامیه این 5متقدمین معدودی از فقهاء  4متفاوت است. و پاسخ به آنها  یاتروا

 یمنا یهسمتند، و بمرا یبمتقائل به وجوب پرداخت خممس در زممان غ فقهاء به اتفاق  یبدر مقابل اکثر قرو    نموده اند

 که در این مقال به بیان فرمایش آیت اهلل مكارم در این باره اکتفا می شود. اند.هکرد یانرا ب یاحتماالت یاتروا

 
 .122، ص4ق، ج1400دار المعرفۀ،    یروت، االحكام، ب یبمحمدبن حسن، تهذ  ی، طوس  یخ ش.  1

 .:نقل شده است یعیانحالل نمودن خمس بر ش  یکه درباره  یاتینمونه از روا  . دو 2
خود هالک شدند؛ چمون کمه  یو شهوات جنس هایاقر)ع( نقل شده است: »مردم در مورد خوردنزراره و محمد بن مسلم از امام ب بصیر، یفضال؛ اب  یح . در خبر صح1

، دار 138و  137، ص 4االحكمام، ج  یبطوسى، تهمذ یخ آنها حالل است«. ش یحق استثنا شدند و برا   ینما و پدرانشان از ا   یعیانکه ش  یدحقوق ما را نپرداختند، آگاه باش
 ق.1407چهارم،  تهران، چاپ   یۀ، الكتب اإلسالم

عمرض  یلنعممتش حممد کنمد«، فضم ینخدا را به جهت اوّل یدپس با یابدکه محبّت ما را در وجودش ب یاز امام صادق)ع( نقل کرده است: »کس یساربن  یل. فض2
پمدران  یو امموال بمرا  یممتغن ز: سهم خمود را ا )ع( به فاطمه زهرا)س( فرمودیرالمؤمنینامزاده بودن«، سپس فرمود: »امام)ع( فرمود: »حالل  یست؟نعمت چ  ینکرد: اوّل

االحكمام، ج  یبتهذ زاده شوند«.تا حالل یمپدرانشان حالل کرد یرا برا  یعیانگاه امام صادق)ع( فرمود: »ما مادران شما حالل کن تا والدت آنها پاک شود«، آن  یعیانش
 و ثقه هستند.  یعهآن، ش یانراو  یهمه  یرا است؛ ز  یح از نظر سند صح  یزن یتروا  این  .143، ص 4

 ق.1407تهران، چاپ چهارم،    یۀ، ، دار الكتب اإلسالم143، ص 4االحكام، ج  یبطوسى، تهذ  یخ ش.  3
سمند  اطالق شده است؛ چرا که در «ینصر یرهحارث بن مغ یحهمزبور »صح یتحال، به روا  ینو موثّق هستند. با ا   یعهش  یان، راو  یرُعماره، سا  یاز اب  یر: غ یتروا   ینسند ا 
 فقها است. یرشمزبور مورد پذ  روایتجهت،   ینبه هم کنند؛ینقل نم  یتیثقه روا   یروجود دارد که از اصحاب اجماع بوده و آنها از غ  ینصر بزنط یاب  یتروا 

4  .https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8 %AE%D9 %85%D8%B3 

 یلشان. دلدانندیم یزحضرت جاآن یبت)عج( در زمان غ یسقوط سهم امام مهد  یصاحب مدارک و محقق سبزوار  ی، محقق بحران  یلمی، از فقها همچون سلّار د  یبرخ.    5
السمالم تصمرّف در حقّمش را بما  یهماسمت کمه اممام معصموم علم در سهم امام، از باب کرم و تفضّمل یعیانجواز تصرّف ش ین: »ا گویندیو م  همین روایات تحلیل است

 اند«.حالل کرده  یعیانبه ش  یمنشبزرگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3
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 دله تحلیلأبه   1پاسخ آیت اهلل مکارم

 :آنها را به پنج دسته تقسیم می کنند تحلیل حضرت آیت اهلل مكارم در مقام پاسخ به روایات

ارد شده و زنانى که جمزء بردگمان بودنمد و بمه جنگى و  یراناست که درباره غنائم جنگى و اس  یاتىروا  اوّل.دسته  

 زنان ازدواج مى کردند و صاحب فرزند مى شدند. ینبه دست افراد مى افتادند و آنها با ا یزعنوان کن

به  یدالمال است و با یتمربوط به ب  یداگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگى که به دست مى آ  یمدان  مى

و در صورت نپرداختن خمس آن،   یردشود و حتّى اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق مى گاجازه امام مصرف  

به دست افراد مى افتادند و خمس آنها پرداخته نشمده   یمتکه به عنوان غن  یزانىکن  بنابراین،  تصرّف در آنها حرام است.

 یناگر کسى توجّه به ا ،لذا  همسر با آنها رفتار کنند.  یکبود بر صاحبان آنها حرام بوده است و حق نداشته اند به عنوان  

قسممت از   یمناائممه  حكم داشته باشد فرزندى که از چنان زنى براى او متولّد مى شود فرزند نامشروع خواهد بود، لمذا  

ن روایات به برخی از ای تا فرزندان آنها همگى حالل باشند. یدندبخش یعیانزنانى بوده به ش ینخمس را که مربوط به چن

 2در پانوشت اشاره شده است.

همانطور که سابقاً هم اشاره  یرا، زدارد یّنىخمس در زمان خاص و مع  یلبر تحل  یلاست که دل  یثىاحاد  .دومدسته  

ممال را در شمرائط خاصّمى کمه مصملحت  یمنحكومت اسالمى حق داشتند که ا یسو امامان به عنوان رئ یامبرپ  یمکرد

 ، به مردم ببخشند.مسلمانان اقتضا مى کرده

موقّتماً و بطمور  یگرىفوق العاده د پرداختیمى کرده است که   یجابا  ینکه گاهى در شرائط سخت و سنگ  همانطور

حكومت اسالمى است که با در نظر گرفتن وضع مردم مسلمان مى تواند بطمور   یاراتاز اخت  ینهاا  یفزایند،محدود بر آن ب

است  ینمسئله ا ینروشن بر ا یلگواه زنده و دل  3روایات به پانوشت مراجعه شود(  )برای دیدن  موقّت از آن صرفنظر کند.

 
 https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=13182&catid=0&pid=61762.سایت معظم له:  1

 :یماز نظر مى گذران یالًرا ذ  یاتدسته روا  ینمقدّمه کوتاه، ا  ینبه ا   با توجّه.  2
 یه)جمعى از( مردم وارد شد؟ گفتم نه، گفت: »از ناح  یانالسالم( فرمود: »مى دانى از کجا زنا در م  یهکه امام صادق)عل  یممى خوان  ینکناسى« چن  یس»ضر  یاتدر رو  -1

 ، از باب انفال.4از باب  3 یث، حد6جلد  یعه، وسائل الشّ حالل.« یزکه بر آنها حالل است و براى تولّدشان ن ما  یزهپاک یعیانمگر براى ش  یت، خمس ما اهل ب
اسمت کمه  یمنگرفتار آن هستند ا  یامتکه مردم در روز ق  یزىچ  یدتریننقل مى کند که فرمود: »شد  ینالسالم(چن  یهماامام صادق)عل  یامحمّد بن مسلم از امام باقر    -2

 و فرزندانشمان پماک متولّمد یزهپماک نهماتا تولّد آ یمخود حالل کرد یعیانپروردگارا! خمس مرا )غصب کردند( ولى ما آن را براى ش  یدو مى گو  یزدبرمى خصاحب خمس  
 واب انفال.، از اب4، از باب 5 یثحد شوند.

.« گفمتم یمدنعممتش شمكر گو ینما را در دل احساس کند خدا را بر نخست  السالم( نقل مى کند که فرمود: »کسى که محبّت  یه( از امام صادق)علیسار)ابن    یل»فض  -3
را از فمىء  یبتالسالم( گفت: نصم یهاالسالم( به فاطمه)عل یهمؤمنان)عل یرفرمود: »ام سپس فرمود: »پاکى تولّد )و نطفه( است.«  یست؟نعمت خدا چ  ینشوم نخست  یتفدا 

شموند  یزهتا پماک یمخود را بر پدرانشان حالل کرد  یعیانالسالم( فرمود: »ما، مادران ش  یهامام صادق)عل  سپس  شوند.«  یزهما حالل کن تا پاک  یعیان)غنائم( براى پدران ش
 ، از ابواب انفال.4، از باب 10 یثحد )و فرزندانشان فرزند حاللى باشد(.

 الخمس«.  یهف یجببواب »ما ، از ا 8، از باب 8 یث، از ابواب انفال و حد4از باب  20و   18و  16و   15 یثاحاد  ینو همچن
فقها آنها از خمس مستثنا هستند ولى افراد لجوج و کم سواد بدون توجّمه و دقّمت   یح که طبق تصر  یموارد شده و مى دان  یزانبروشنى درباره مسئله کن  یثهشت حد  این

 یمنکمه مختصمر دقّمت در مضممون ا  ینطور مطلق قلمداد کنند غافل از ا خمس ب یلبر تحل یلفقها خواسته اند آنها را دل یح در مضمون آنها و بدون توجّه به فتاواى صر
 براى باز شدن مشت آنها کافى است.  یثاحاد

 . نمونه هایی از این دسته روایات: 3
و مال التّجماره همائى شوم اموال و سودها  یتالسالم( بودم که مردى وارد شد و عرض کرد فدا   یهنقل مى کند که خدمت امام صادق)عل  ینچن  «یعقوببن    یونس»  -1 

دور از انصماف اسمت  یمحقموق کنم ینا  تنامام فرمود: اگر امروز شما را موظّف به پرداخ  یم، باره مقصّر  ینحقّ تو در آن هست و ما درا   یمبه دست ما مى افتد که مى دان

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=13182&catid=0&pid=61762
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=13182&catid=0&pid=61762
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 یعیانکه ش یگرىد  یطالسالم( در شرا  یه)عل السالم( و امام باقر  یه)عل  شخص امام صادق  یااز امامان و   یگرکه عدّه اى د

اسالمى   یفهوظ  ینا  مان را موظّف به انجالحنى از آنها مطالبه نموده و آن  یدترینداشتند، با شد  خمس راپرداخت  توانائى  

 1. )بخشی از این احادیث در پانوشت ذکر شده است(کرده اند

السالم(   یه)عل  شخص خاصّى، خدمت امام  یعنىبوده است،    یّنىص معاشخامربوط به    روایاتی که  آن  .سومدسته  

 او، وى را از خمس معاف کرده است.و امام با در نظر گرفتن وضع حال  یدهرس

در حالى که خمس مال  یدالسالم( رس یه)عل اسدى« خدمت امام باقر یاشخصى به نام »حكم بن علبه عنوان نمونه:  

بمراى   یماو    یازبراى ن  یاشخص چنان بوده که    ینا  یطشرا  زیرا  .یدو به او بخش  یرفتخود را آورده بود، حضرت آن را پذ

السالم( مى  یه)عل جمله که امام ینخود ا و خمس معاف دارند. مصلحت بوده است که او را از  یگر،مقاصد د  یاو    یقتشو

 یمرتعب یمنحكم عمومى و همگانى نبوده و االّ ا یکحكم  یناست که ا ینبر ا یل: من آن را بر تو حالل کردم دلیدفرما

 2نداشته است. یتموضوع

ود کمه منظمور از آن روشمن ممى شم بیشتر با دقّت لكناست  یلاست که مضمون آن تحل  یاتىروا  .چهارمدسته  

 یاتروا یر، از انفال، که مرحوم صاحب وسائل آن را با سا4، از باب  12 یتروا  مانند  بلكه »انفال« مى باشد.  یستخمس ن

لذا تممام  و خوبى استفاده مى شود که مربوط به اراضى انفال است.ه ب یتروا یلباب ذکر کرده، ولى از ذ  یکدر    یلتحل

 باب. ینهفده ا یتروا ینهم چن و اراضى است. روى مسأله یتروا ینا یهتك

 
، از ابمواب 4، از بماب 6 یثحمد ، 6جلمد  یعه، وسائل الشّم  .(یدیما بخشآنها را به شم یدفشار زندگى در آن هست  یاسختى که از نظر فشار حكومت و    یطبه خاطر شرا   یعنى)

 انفال.
اى کمه روز بمه روز بمه  یمدهفرمود: »هر فا یست؟: »و اعلموا انما غنمتم« چیهعرض کردم منظور از آ که السالم( نقل مى کند یه( از امام صادق)علیسى)ابن ع  یمحك  -2

اوّل و دوم و هفمتم و نهمم و  یمثاحاد ینو همچنم ;، از ابمواب انفمال4، از بماب 8 یثحمد شموند. یزهز آن معاف کرد تا پاکما را ا  یعیاندست انسان مى افتد ولى پدرم ش
 باب. ینچهاردهم و نوزدهم ا 

عممومى  یّمتبر معاف یلدل وجه یچ اسالمى است و به ه  یاتمال  ینخاصّى قرار داشتند از برنامه ا   یطمربوط به معاف شدن جمعى از مسلمانان که در شرا   یثاحاد  ینا   همه
 نخواهد بود.

 آورده مى شود: یالًذ یثبه عنوان نمونه چند حد.  1
 ینمهالسمالم(« ناممه اى خمدمتش نوشمت و اجمازه در زم یهاز تجّار فارس از دوستان امام »علىّ بن موسمى الرّضما)عل  یكىطبرى« نقل مى کند که    ید»محمّد بن ز  -1

 شت:( خمس خواست، حضرت به او نویل)تحل

 ;از ثمواب( یّمتاست، در برابر هر عمل، ثواب قرار داده، و در مقابل تنگ گرفتن )و خوددارى از اداء حق( غصّمه )و محروم یمخداوند واسع و کر  یماللّه الرّحمن الرّح  بسم»
ما است،  یعیانش ینمربوط به خانواده و همچن مورو ا   ینى( خمس کمک ما در سامان دادن امور دیدکه خداوند حالل کرده )بدان  یقمگر از آن طر  یستمالى حالل ن  یچ ه

الهى وفا کند،  یمان... »مسلمان کسى است که به عهد و پیداز پرداخت خمس کوتاهى نكن  ین، . »بنابرا یمرا در برابر ستمكاران حفظ مى کن  یشآن آبروى خو  یلهو به وس
 .2 یث، از ابواب انفال، حد3ششم، باب  دجل ، یعهو قلبش مخالف آن باشد. « وسائل الشّ یدنه تنها به زبان بگو

و از او تقاضا کردند کمه آنهما را از خممس معماف دارد، اممام   یدندالسالم(« رس  یههمو نقل مى کند که جمعى از خراسان خدمت امام »علىّ بن موسى الرّضا)عل  یزو ن  -2
ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته، کمه   اىولى حقّى را که خداوند بر  ید، ار محبّت مى کنرا اجازه نمى دهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظه  یزىچ  ینفرمود: »چن

 .3 یث، حد3، باب 6جلد  یعه، از شما را معاف نمى کنم، معاف نمى کنم، معاف نمى کنم. « وسائل الشّ یک  یچ ه  ید، مى کن  یقهخمس است، از ما مضا
 یزىچ یرا از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت، ز  یزىحضرت مى فرمود: »هر کس چ  یدمشن  یدل مى کند که مى گوالسالم( نق  یهاز امام باقر)عل  یرابوبص  -3

 .5 یث، حد3، باب 6جلد   یعه، . « وسائل الشّیستکه براى او حالل ن یدهرا خر
مى کند کمه بعضمى از اماممان  یتحكا یزالخمس« ن یهف یجبهشتم از ابواب »ما از باب  6و  5و  4و  3و  2و  1 یاتباب، و روا  ینهم 10و  9و  8 یتروا  ین، بر ا   عالوه

 نكردند، بلكه آن را با صراحت براى صرف در مصارف الزم مطالبه فرمودند. یلنه تنها خمس را تحل
بموده  یّنمىمع یطمخصموص بمه شمرا  یاتهاه اى از مالو همگانى نداشته بلكه همانند معاف شدن از پار  یشگىبخوبى استفاده مى شود که موضوع، جنبه هم  یاتروا   ینا   از

 است.

 .از ابواب انفال - 1، باب 13 یث(  حد6)جلد یعه وسائل الشّ.  2
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مطلمق اسمت، و  یلنمى باشد، و ظاهر آن تحل  یّنىاست که مخصوص به زمان و شخص مع  یاتىروا  .پنجمدسته  

 :یمآنها را مورد بررسى قرار مى ده یالًکه ذ یستن یشترب یتآن سه روا

که من حاضمر   :السالم( نقل مى کند  یه)عل  ادق( از امام صیجهاست که »سالم بن مكرم« )ابو خد  یتىنخست روا.  1

 یمد،جنسمى بما زنمان بمه ممن بده  یزشالسالم( عرض کرد مى خواهم اجازه آم  یه)عل  کسى به خدمت امامو  بودم  

مردم تجماوز کنمد،   یسکه به نوام  یستن  یناو وحشت کرد، کسى از حضّار عرض کرد منظور او ا  سخن  حضرت از

همسرى که بما  یاکند )از غنائم و اموالى که خمس آن را نپرداخته اند( و   ارىیداست که خر  یزىبلكه منظورش کن

 یمه)عل ى که به او اهدا مى شود، اممامیزچ  یادرآمد تجارت و    یا  ید،که به دست او مى آ  یراثىم  یا  ید،آن ازدواج نما

آنهائى که مرده اند  یبند،اغ یاما همگى حالل است، اعم از کسانى که حاضرند و    یعیانبراى ش  ینهافرمود ا  السالم(

 1براى همه حالل است. ؛متولّد مى شوند یامتآنهائى که تا روز ق یازنده اند، و  یاو 

بر محور زنان و همسرانى که در  یثتمام حدو ثانیا  2است ضعیف یثحد ینتوجّه داشت که اوّالً، سند ا  یدبا  جواب:

ممى  دور (مهرشان مورد تعلّق خمس بوده اسمت یاخودشان و  ،و به نحوى از انحاء) یرندمسلمانى قرار مى گ  یاراخت

کمه نمه   یتروا  ینبا ا  ین،بنابرا  3نه تحلیل کامل.  قسمت است  ینمخصوص هم  یزالسالم( ن  یه)عل  زند و جواب امام

 را اثبات کرد. یزىداللت کافى دارد و نه سند معتبر نمى توان چ

 یعمما اممر وسم یعیانبر شمنقل مى کند که فرمود:  السالم( یهعل) از امام صادق «یراست که »معاذ بن کث  یثىحد  .2

 ینمهکند، بر هر کسى که گنج یامانفاق کنند، امّا هنگامى که قائم ما ق  یكىاست که از آنچه در دست دارند در راه ن

ش اهمداف  یشمبرداز آن براى پ  حضرت صاحب  و  بیاورند  او حرام مى شود تا به خدمت او  ینهاى اندوخته است، گنج

 4استفاده کند.

 یمانگونه سخنى از مسمأله خممس بمه م یچه یثحد ینروشن مى شود در ا  یقنظر دق  یکهمانطور که با    جواب:

را در راه خدا انفاق   یزىو چ  یندوزندرا ب  یزىداران امّت مى توانند چ  یهاست که سرما  یناست، بلكه اشاره به ا  یامدهن

 
 .4 یثجلد ششم، باب چهارم انفال، حد  یعه، وسائل الشّ.  1

 یفضمع یدًاو است، بعضى او را مورد اعتمماد و بعضمى او را شمدمحلّ گفتگ  یدًادانشمندان علم رجال شد  یاناست، در م  یجهاو ابوخد  یگرسالم بن مكرم که نام د  یرا ز.    2
 کرد.  یهنقل مى کند نمى توان تك  یىکه او به تنها  یاتىروى روا  یلدل ینشمرده اند، و بعضى در اخبار او توقّف کرده اند، و به هم

زنمانى  یمااست که مشمول احكام خمس بوده اند و  یزانىدرباره کن یتوا روشن خواهد شد که بحث در مجموع ر یم، اگر کمى در سؤالى که از امام شده است دقّت کن.    3
تعلّمق خممس بموده و خممس آن پرداخمت  وردکه م یراثىو زنى که با اموال اهدائى و م  یزکن  یاکه مهر آنها را از مال التّجاره اى که خمس آن داده نشده پرداخته اند، و  

 انسان قرار گرفته است.  یارنشده، در اخت
ممى  دور مهرشان مورد تعلّق خمس بموده اسمت،  یاو به نحوى از انحاء خودشان و  یرند، مسلمانى قرار مى گ یاربر محور زنان و همسرانى که در اخت  یثتمام حد  ، خالصه

 یمتعمم یمزار گفتار او را به همه چاز حضّ یگرىقسمت است، و االّ معنى ندارد که شخصى سؤال درباره زنان بكند و د  ینمخصوص هم  یزالسالم( ن  یهزند و جواب امام)عل
خمس  یهزاده بودن فرزندان هرگونه حقّى از ناح لحال یعنىوالدت«  یباست که براى »ط  یناستفاده مى شود، ا   یثحد  ینکه از ا   یزىچ  ینآخر  ینو توسعه بدهد. بنابرا 

مطلبى است که فقهماى مما  ینا  یمشده است، و همانطور که در سابق گفت  یلتحل  یعیاناز طرف امام براى هر زمان و هر کس از ش  یرد، به مهر زنان و همسران تعلّق بگ
بخشوده شده باشد، بلكه بخشودگى مخصموص مسمأله  یشهبراى هم یگرخمس در موارد د  هآن نمى شود ک  یلاستثنا ذکر کرده اند، ولى دل  یکدر کتب فقهى به عنوان  

کسمى در حكمم  ینبپمردازد، چنم حرام از مال یاداشته باشد مهر زنى را نپردازد و   یمباب »مهر« اگر کسى تصم  تیاکه طبق روا   یممى دان  یزرا ن  این  است.  یزهمسر و کن
 از ابواب مهور( مراجعه شود. 11-)باب   23و  22و   21صفحه   یعه، وسائل الشّ 15زناکار است. به جلد 

بمى  یست، ولى در هر صورت معلوم مى شود پرداختن مهر از مالى که ملک بالمانع انسان ن  اند  یدهو بعضى کراهت فهم  یمتحر  یثگونه احاد  ینبعضى از فقها، از ا   گرچه
 قسمت از خمس بخشوده شده است. ینبراى پاک بودن، ا  یلدل یناثر در وضع نطفه و فرزند نمى باشد، و به هم

 .یعهوسائل الشّ 6، از ابواب انفال، از جلد 4، باب 11 یثحد.  4
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بمه او بسمپارند، تما در راه بسمط  یدخود را با هاىروز تمام اندوخته   کند، آن  یامکنند، تا زمانى که حضرت مهدى ق

 .یردعدالت در سراسر جهان از آن کمک بگ

 یمامبمه هنگمام ق یمداست که مى فرما ینارتباطى به مسأله خمس ندارد، ا  یثحد  ینکه ا  ینبراى ا  یلدل  بهترین

ط خمس آن را، در حالى که اگر منظور از آن مسأله او بگذارند نه فق  یارخود را در اخت  ینهمهدى تمام اندوخته و گنج

 او قرار دهند. یارخمس آن را در اخت یدبگو یدخمس بود، با

علماى علمم   یان»محمّد بن سنان« است که وضع او در م  حدیث  ینا  یانتوجّه داشت که در سلسله راو  یدبا  ضمناً

 رجال مبهم و محلّ گفتگو است.

 ینالسالم( نقل شده است که فرمود: »مشمكلتر  یه)عل  از امام صادق  «یّاشىع  یرمرسلى است که در »تفس  یثحد  .3

خداونمدا  یمدو ممى گو یزداست که صاحب خمس برمى خ ینبا آن سر و کار دارند، ا یامتکه مردم در روز ق  یزىچ

 موضوع معافند.« ینما از ا یعیانخمس مرا )نپرداختند(، ولى ش

 یمه)عل  رسل است و شمخص مجهمول و ناشناسمى آن را از اممام صمادقم  یثحد  یناست که ا  یداناگفته پ  جواب:

سخنى است که همه علماء  ینکرد و ا یهروى آن تك  یثوجه نمى توان از نظر علم حد  یچالسالم( نقل کرده و به ه

 رجال آن را قبول کرده اند.

 تحصل مما ذکرنا

قابل قبولى بمراى  یلگونه دل هیچ که یریممى گ یجهنت ینچن  یماز مجموع آنچه گفتآیت اهلل مكارم می فرمایند که:  

 یمنروى ا یقمىمطالعمه دق یقمتادّعا ممى کننمد در حق ینو آنها که چن یست،خمس بطور مطلق در دست ن  یلتحل

که مضمون آن معماف بمودن عمموم   یتىبندى باال روشن مى شود روا  یمنداشته اند، وگرنه با توجّه به تقس  یاتروا

 وجود ندارد.افراد از خمس بوده باشد 

و  یمهبا تجز یدیمولى همانطور که د ید،آ یشتوهّمى پ ینممكن است چن  یم،را با نظر ابتدائى بنگر  یاتاگر روا  البتّه

و در نظر گرفتن قرائنى که در متن آنها موجود است معلوم ممى شمود کمه   یاتدر روا  یحو دسته بندى صح  یلتحل

همه  و قانون اسالمى باقى و برقرار است. یکنان به عنوان و خمس همچ یست،ن  یحبطور مطلق صح  یلتوهّم تحل

 به آن عمل کنند. یضفرا یرمردم موظّفند همچون سا

 ربعه حکم خمس در مذاهب ا
نموده است و  یانوجوب آن را به صراحت ب یدقرآن مج همانطور که خواندیم و 1از مسلّمات اسالم است  یكیخمس  

الْتَقَمى   یَموْمَالْفُرْقمانِ    یَوْمَاِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما اَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا  )...    زده است  دیونبه خداوند پ  یمانخمس را با ا  یادا

 
اسالم شود، باعث کفر و ارتداد  یعتبه شر یمنجر به وارد شدن نقص یاو  یشانا  یبتكذ  یاو آله«    یهاهلل عل  یاکرم اسالم »صل  یامبرانكار رسالت پ  اگر انكار آن موجب.    1

 ،  احكام خمس و مكاسبامام خامنه ای، سایت ادمین،    است.
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 اسالم است یند یاتاز ضرورنیز آن  ءشود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس، بلكه ادا  یروشن م  ینجا. از ا1...(  الْجَمْعانِ

 به عنوان نمونه در صحیح بخاری اینگونه آمده است: صل وجوب آن ملتزم هستند؛و سایر فرق مسلمین نیز به ا است

و فی الرکاز )دفین الجاهلیه و الیعلم صاحبه(   غنائم الحرب  یوجوب الخمس ف  یعل  یعۀاتفق الفقهاء من السنۀ و الش

 2للنصوص الوارده فی ذلک.

اتفماق طمال و نقمره(   ینهرکاز )گنجهمچنین  و    در وجوب خمس غنائماهل سنت  فرق چهارگانه    بله، باید دانست که

 دن نیز قائل به وجوب خممس هسمتند.اعنسبت به م  یهو مالك  یهحنفکه    ؛نظر است  معادن اختالف  نسبت بهو  نظر دارند  

مْ »وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْمتُ یهآ استدالل به در استدالل کرده و یاسحنفى ها در وجوب خمس در معادن، به قرآن و سنت و ق

 3.شمرده اند یمتغناز مصادیق فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ« معدن را  یْءمِنْ شَ

 یاتمال خمس وحکم 
که در حال حاضر که دولتها از صاحبان درامد این است برخی از افراد برایشان مطرح است یكی دیگر از شبهاتی که  

بمر علماء حالی که این مطلب صحیح نیست و  مالیات أخذ می کنند دیگر جایی برای پرداخت خمس باقی نمی ماند؛ در

 آن پاسخ داده اند.

هى و عبادى است که در آن قصد قربت معتبمر اسمت؛ واجب ال  یکخمس  این است که  پاسخ در یک جمله    خالصه

 خمس ندارد. مسئله با  ارتباطی یچزمان و مكان است و ه یطحكم قانونى و حكومتى و تابع شرا یک یاتولى مال

هم در محل هزینه و مصمرف تفماوت اسمت و همیچ   دلیل وجوب وگفت: بین خمس و مالیات هم از جهت  لذا باید  

 خمس گردد. یگزینتواند جانمى یات،رو پرداخت مال یناز ا .شباهتی با هم ندارند

 مالیات در اسالم  پیشینه أخذ

توانمد از طریمق وضمع مى    (کاتمانند: خمس، ز)ن آن  هاى شرعى تأمینیازهاى مالى حكومت اسالمى عالوه بر راه

 و در صدر اسالم نیز مسبوق به سابقه بوده است.مالیات نیز تدارک یابد 

 وضع کرد.  هایات براى اسبدر دوران حكومت خود مال علیه السالم ویاى این است که امیرالمؤمنینگبرخى روایات 

 -هاى جور در گرفتن مالیمات بودنمدكومتکه مأموران ح  -از سوى دیگر، روایات مذمّت عشر )یک دهم( گیرندگان

گرفتن اصل  آن است و به هیچ وجه  هاى نامشروع قبل از اسالم و بعد از  تنها گویاى حرمت این عمل از طرف حكومت

 کند.را به طور مطلق تقبیح نمى این وجوه

ل گونماگونى را همم در هاى مالى متعددى را بر عهده ولىّ اممر اممت قمرار داده، اممواهمچنان که خداوند مسئولیت

باشند، ماننمد اختیارش نهاده است. این اموال یا تحت ملكیت اوست، مانند خمس و انفال و یا مالک آنها عموم مردم مى

 دهند. هایى که صاحبانشان آنها را در اختیار او قرار مىجزیه اهل ذمّه و گنج راج آنها و نیزعنوه و خِالهاى مفتوح زمین

 
   41 آیه انفال  . سوره مبارکه1

 .1499. صحیح البخاری، کتاب الزکاۀ، الحدیث رقم  2

 https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=247564&typeinfo=23&catid=23933. سایت آیت اهلل مكارم:  3

 

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=247564&typeinfo=23&catid=23933
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=247564&typeinfo=23&catid=23933
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 این اموال در اختیار ولىّ امر است تا آنها را صرف مصالح امت کند.هر دو قسم که 

 که عالوه بر خمس دریافت می شده است؛ امروزی دارد  ت بیشتری به مالیاتاهشب  1خِراج  ،از بین این اموال و وجوه

 که به عنوان نمونه یک روایت در این زمینه بیان می کنیم:

گماشمت و دسمتور  خراج چهار روستا یافتبه دررا  ما  علیه السالم    ی: حضرت علیدگو  یم  یانصار  یزیدمصعب بن  "

کم محصول  یبدرهم و هر جر  یککشت متوسط    یبو هر جر  یمدرهم و ن  یککشت انبوه    ینزم  2یبفرمود: از هر جر

 یل هاهم بستانم و بابت نخمخلوط از انگور و خرما ده در  یاخرما    درختباغ    یاباغ انگور    یبدو ثلث درهم و بر هر جر

گذاران از آنها استفاده کنند و فرمود: از خان ها و دهبان ها کمه تا ره  یرمنگ  یزیباشند چ  یکه از روستا جدا م  یتک تك

 یفدرهم و طبقمه ضمع 24 یکدرهم و طبقه متوسط و کسبه بازار هر   48  یکشوند و ... هر    ینر سوار م  یبر اسب ها

 3."... یریمدوازده درهم بگ یکهر 

در اممور عمام   اسمالمینداشت. خمراج را حماکم    ینیداشت و نصاب مع  یر خراج، به نظر حاکم شرع بستگمقداالبته  

و   یاتدارند که در آ  ینیکرد، اما زکات و خمس مصارف مع  یاستفاده م  جنگ و ...  ینههز  ینالمنفعه؛ مانند بهداشت، تأم

 یگمرسهم اممام را در مموارد د یاتوان زکات  یم یشانو اجازه ا یهفق ولیبه آنها اشاره شده است. هر چند با نظر   یاتروا

 مصرف کرد.نیز  (شده یینافزون بر موارد تع)

بمه خمود   یمدیشكل جد  یشود و در هر کشور  ینم  یافتو خراج مانند گذشته در  یهنماند در حال حاضر، جز  ناگفته

 .گرفته است

 نیست مالیات جایگزین خمس

 4مى شود؟ن خمس  یگزینجا ی در نظام اسالم  یاتمال یاآ

 )حضرت امام ره(  شود.  ی محسوب نم ینسهم یبه جا  یات مال -

که قانون شامل    ی هر چند پرداخت آن بر کسان  کنند،  یو مقررات وضع م   ینها براساس قوانکه دولت   یاتی مال -
م مال  شودی آنان  و  است  مؤونه   ی پرداخت  یاتواجب  از  سال  م   یهر  سال حساب  جا  یول   شود،  یهمان    ی به 

محسوب   ساالنه   شود ی نمخمس  درآمد  خمس  دادن  زاو  در  مؤونه  ید شان  آنان  سا  یبر  بر  مستقل  طور  به  ل 
 )امام خامنه ای(  .واجب است

اقتصادى دارد، از جادّه ها استفاده مى کند، از    یّت کسى که فعّال  یعنى کار اقتصادى است.    ینه هز   نوعى   یات مال -
گ  یرد، بهره مى گ  یّتامن از د  د، یر از رسانه هاى جمعى کمک مى  ا  یگر و  اگر  بهره مند مى گردد.    ین امكانات 

اقتصادى ممكن   نبود، کار  بنابرا  یاشد،    نمى امكانات  از هز  یفهوظ  ینبهره کمى داشت.  هاى    ینهدارد سهمى 

 
از اموال مسلمانان شامل  یمقدار یا یاز محصوالت کشاورز ینیساالنه به مقدار مع یننو همچ ینکه بر زم  رودیبه شمار م یاتاز مال  یاسالم نوع  ینخراج در د.  1
 .شودیمقدار خراج گفته م  ینبه ا  شود، یم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%%DAE8%B1%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8 %A7%D9%85 ) 

در  یمبانمدازه جر کمه یدرسم یجمهنت ینا  به توانیم یباًتقردر جمع بندی نقلها  .باشدیم و وزن حجم یو گاه سطح  یریگاندازه یبرا  کهن یاربس یاز واحدها ، یبجر.    2
 .است  بوده متر مربع 1،  600حدود  یاسالم  یهاول قرون

 هم.ق.1409قم،   یت، ، مؤسسه آل الب151، ص 15ج   یعۀ، الش یلوسا  ی، حر عامل.  3

، سایت آیت اهلل مكارم:  109امام خامنه ای، رساله خمس، م  [5382]سؤال ، 4. حضرت امام خمینی ره، استفتائات، ج 4

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46467&mid=259660 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46467&mid=259660
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46467&mid=259660
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=28112&catid=0&pid=61901
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=28112&catid=0&pid=61901
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  بنابرایناست.    یعىامر طب  یک   ین کارهاى عمومى دولت، که در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است را بپردازد، و ا
اجرت دکتر و کارگر است. اگر مثالً شما    یابلكه مانند مال االجاره منزل    ;مس حساب نمى شودجزء خ  یات مال

مؤونه سال    یاآن از باب خمس حساب مى شود،   ینههز   یا کند، آ  یزکه کوچه شما را تم  ید کارگرى را استخدام کن
 )آیت اهلل مكارم( است. یل قب ین همه از ا  یاتشماست؟ مصارف مال
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 سال خمسی مسائل  خمس و  حکم :فصل اول

 حکم خمس مبحث اول: 

 بیان اجمالی حکم خمس 

 1؟بر چه افرادی واجب است خمس اموالشان را بدهند
  ، معدنمال مختلط به حرام،  مانند    یگرد  ی موارد  همچنین یک پنجمپنجم مازاد درآمد ساالنه و    یکپرداخت   -

...   گنج  زن و مرد، مجرد و    ین ب  این واجب فرقی در    واجب است و  آمده است   که در فقه   ی شروطوجود  با    و 
 . یستمستقل و عدم آن ن یزندگ   یمتاهل، دارا

شرایط وجوب خمس بسیار مفصل است و همچنین نظرات مراجع تقلید متفاوت است که به طور مفصل در    نکته:
 بخشهای مختلف جزوه به آنها اشاره خواهد شد. 

 همّتعلق خمس بر عین یا بر ذ

 2خمس به عین اموال تعلق می گیرد یا به ذمه صاحبان اموال؟
 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(خمس در تمام انواعش به عین تعلق می گیرد -
 خمس بر عهده و ذمه صاحب مال است. )امام خامنه ای(  -

 به مال مخمس د خمس عدم تعلق مجدّ

 3خمس آن پرداخت شود؟ یدت دوباره سال بعد باکه خمس آن پرداخت شده اس یمال یاآ
که گیرد، مگر این دیگر خمس به آن تعلق نمى  و همان مال باقی باشد بار خمس آن را بدهندهر مالى را که یک  -

 آیت اهلل مكارم(حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی،  ) کند یا قیمت آن اضافه شود. رشد

 نابالغافراد خمس حکم 
 ال ایشان دو فرض دارد:امو

 
المراۀ الّتی تكتسب فی بیت زوجها ویتحمّل زوجها مؤونتها، یجب علیها خمس ما حصل لهما ؛  83. و همچنین مفی ما یجب فیه الخمس. العروه الوثقی، کتاب الخمس،  1

 ایت آیت اهلل مكارم:؛ س1757توضیح المسائل مراجع، ذیل مسئله  من غیر اعتبار اخراج المؤونۀ، اذ هی على زوجها الّا ان الیتحمّل.

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255669 

  ییرضا یحاج آقاسایت ادمین، پاسخهای آماده،  .125و  112، مسئله 1399سال  ؛ رساله ارسالی از دفتر امام خامنه ای، 75، مفی ما یجب فیه الخمس . العروه الوثقی،  2
 . 508126نامه شماره 

؛ سایت آیت اهلل  808095سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  ؛ سایت ادمین امام خامنه ای، 53م کتاب الخمس، فی ما یجب فیه الخمس ی، العروه الوثق.  3

 http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255584مكارم: 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255669
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255669
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255584
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255584
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 نابالغ 1منافع کسب

 2؟چیست لغنابا منافع کسبخمس حکم 
که سود    یالبته در صورت   یست، واجب ن  ی منافع کسبش بر ول   یا پرداخت خمس سود حاصل از تجارت با اموال او  -

فل  ط  ی  عهده  برواجب    یاطاحتخمس آن بنابر  یبماند، ادا  یباق  یفطفل به سن تكل  یدنبه دست آمده تا رس
 است.  

  ماند،ی م   یدر ملک او باق  یبه بلوغ شرع   یدن رسد و تا زمان رس  ی که به کودک م  ی سود حاصل از ارثنسبت به  
 امام خامنه ای( ، حضرت امام) خمس آن را بپردازد.   یف،به سن تكل یدن بعد از رس یدواجب با یاط احتبنابر

  سال تلف نشده باشد و   ین اگر در ب   -باشد    یادا هرچند از ه   -  یدبدست آ  یبچّه نابالغ درآمد و منافع  یاگر برا -
بدهد و چنانچه    او را از مال   که خمس آن واجب است بچه   یّ و بر ول  گیرد ی نشود، خمس به آن تعلّق مهم  مؤونه  

 . )آیت اهلل سیستانی( ، واجب است که خمس آن را بدهدپس از بلوغ بچه خود آن را پرداخت نكند، بر  یّ، ول
شود و چنانچه تا زمان بلوغ موجود بوده    یرخودش کب  یدو با   یستن  یزجا   یتوسط ول   یرصغ  پرداخت خمس اموال -

احتیاط واجب باید زمانی که به  استفاده قرار نگرفته باشد، بنابرو حداقل یک سال از تملیک آن گذشته و مورد  
 )آیت اهلل مكارم(  بلوغ شرعی رسید خمس آن را بپردازد. 

 نج، غوص، مال مخلوط به حرام(معدن، گ) سایر اموال نابالغ

رونب  یجواهر  یابا فرو رفتن در در  یاکند،    یداپ  یگنج  یا  ید،را استخراج نما  یمعدن  یااگر بچّه  یر

 3چیست؟نسبت به خمسش یا مال حالل مخلوط به حرام داشته باشد وظیفه ولی او  آورد،
با  یّول   یدبا - ب  یداو خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد  از  امام    لوغ، خمسش را بدهد.خود او بعد  )حضرت امام، 

 خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( 
مشكل است ولی در مال حالل مخلوط به حرام    پرداخت خمس معدن، گنج و غوص، قبل از بلوغ توسط ولیّ  -

 پرداخت خمس توسط ولی واجب است. )آیت اهلل مكارم( 

 زمان وجوب خمس به اموال نابالغ

یدن   بر اساس نظر مراجعی که وجوب خمس اموال نابالغ را مشروط به بلوغ می دانند آیا با رسر

 4به بلوغ فورا باید خمس بدهند یا تا یک سال خمسی فرصت دارند؟
از مالكیت   - این که یک سال  بر  البته مشروط  بدهند؛  باشد. بر آن مال  نابالغ  باید فورا خمس  )حضرت    گذشته 

 هلل مكارم(، آیت اهلل سیستانی، آیت ا1امام، امام خامنه ای 

 
 و ویدخل فی ذلک ما یملكه بهدیّۀ أو وصمیّۀ،  هی: کلّ ما یستفیده اإلنسان بتجارۀ أو صناعۀ أو حیازۀ أو أیّ کسب آخر،   السابع: أرباح المكاسب، و. آیت اهلل سیستانی:    1

المسائل المنتخبمه، ذیمل  الزکاۀ. ردّ المظالم وغیرها عدا الخمس و  مجهول المالک و  المستحبّۀ من الكفّارات و  مثلهما على األحوط لزوماً ما یأخذه من الصدقات الواجبۀ و
 .596مسئله  

المسائل مر. سیدمحمدحسن بنی2 ای،  سیدعلی خامنه  ، 106و    105(، م 99جزوه خمس معظم له )خرداد ای،  ؛ سیدعلی خامنه1794، م 2اجع، ج هاشمی خمینی، توضیح 
المسائل   یح توض  یستانی،س   یدعلیس   .84؛ سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب الخمس، م1037اجوبۀ االسفتائات، س 

  مكارم: سایت آیت اهلل .2387جامع، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255532 

الوثق.   3 الظاهر84مسالۀ    ی، العروه  والمعدن    1:  والغوص  الكنز  والحرّیّۀ فی  التكلیف  اشتراط  المسلم، عدم  الذمّی من  الّتی یشتریها  بالحرام واالرض  المختلط  والحالل 
(،  99جزوه خمس معظم له )خرداد  ی، ا فیتعلّق بها الخمس، ویجب على الولیّ والسیّد اخراجه؛ وفی تعلّقه بارباح مكاسب الطفل اشكال، واالحوط اخراجه بعد بلوغه: خامنه

 .  560، م2، جآیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع.105م

 . 105م (، 99جزوه خمس معظم له )خرداد ی، ا خامنه یدعلیس :84فی مایجب فیه الخمس، م ی، العروه الوثق.  4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255532
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255532
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 مالک در سال خمسی اموال نابالغ 

ه   یسال خمس  یینراجع به تع  نمایندگان معظم لهبنده با   تماس گرفتم. دفتر تهران فرمودند کر

ا   یول  یستن  یقبل از بلوغ مالک سال خمس  یدرآمدها ت. لطفر الک هسر د مر م فرمودنر ر قر دفتر

 یست؟موضوع چ ینکه نظر حضرت آقا راجع به ا ییدبفرما
 2)امام خامنه ای(  همان درآمد قبل از بلوغ است. ی دأ سال خمس مالک مب -

ماه دیگر فرصت دارد تا آن را هزینه  6قبل از بلوغ کسب کند بعد از رسیدن بلوغ  ماه  6مالی را  بنابر این اگر کودکی
 نماید. 

 جواز پرداخت خمس نابالغ توسط ولی

ا بر اساس نظر مراجعی که پرداخت خمس اموال )ارباح مکاسب(   د آیر نابالغ را واجب نمی داننر

 3؟مجاز به پرداخت خمس از اموال صغیر می باشد  اوولیّ
 ( امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم. )یستن یزاو جا یّ ول  حتیکس  هیچ پرداخت خمس درآمد نابالغ قبل از بلوغ بر  -

  یِّ بچه نابالغ خمس ندارد ول   که معتقد است مال   کندی م  ید تقل  ی، از مجتهد است  یزکه مم  یبچه نابالغ اگر    :1نکته
 )آیت اهلل سیستانی(  ندارد.  ی او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال و

 ضامن است.کرد پرداخت خمس نابالغ را معصیت کرد و  از مسئله فوق  در صورتی که کسی  :2نکته

 حکم خمس اموال مجنون 

 نمجنو

 4؟حکم خمس آن چیستبه دست آورد،  مالیاگر مجنون 
 5)امام خامنه ای(  آن است که خمس آن را بدهند.   یاطدارد احت یدات اگر عا  شخص مجنون  -
برا - آ   ی (، درآمد و منافع یوانهمجنون )د  ی اگر  از هدا  -  ید بدست  ب   -باشد    یا هرچند  سال تلف نشده    ین اگر در 

را از    که خمس آن واجب استمجنون    یّ و بر ول  گیردی باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق م
  ش واجب است که خود  و سالمت  یاری بر مجنون بعد از هوش  آن را پرداخت نكند   یّ بدهد و چنانچه ول   ش مال

 . )آیت اهلل سیستانی( خمس آن را بدهد 
  . خمسش را بپردازد  یدولى مجنون ادوارى در آن زمانى که عاقل است با   یرد تعلّق نمى گ  مجنونخمس به مال   -

 )آیت اهلل مكارم( 
اموالی که سال بر  هوشیار شد پرداخت خمس    سال خمسی یا بعد از آن   سر مجنون  چنانچه    ذکراست   شایان   نکته:

 فورا بپردازد. باید )به فتوا یا احتیاط(  را آن گذشته است 

 
 حاسبه می شود و مشمابه. مبنای معظم له تعلق خمس به ذمه افراد است لكن باید دقت داشت که ولو نابالغ قبل از بلوغ مكلف نیست ولی سال مالی از قبل از بلوغ م  1

 یت توسط نابالغ که موجب وجوب انجام غسل به محض رسیدن به بلوغ است.مس ماین مسئله در باقی ابواب فقهی نیز مشهود است مانند: 

 .2ی، مبحث خمس، سجلسات پژوهش. سایت ادمین امام خامنه ای،  2

سایت آیت اهلل مكارم:   .2387مسأله توضیح المسائل جامع،  سیستانی ، آیت اهلل1093791شماره سوال: ، 17/ 1399/02سواالت سامانه جامع  خمسامام خامنه ای، . 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255532 
؛ سایت آیت اهلل مكارم:  2387آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع، م  :84الخمس، م  یهف یجبما یف  ی، الوثقالعروه    . حضرت امام، با استفاده از 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255468 

سؤال  9و پاسخ به  یدهپسند ینامه ]به آقا  185، ص:  3امام، ج  یفهصحیمر؛ خمس مجنون و فرد آلزا ؛  خمس اموال محجوری، سؤاالت پژوهش یوآرش . سایت ادمین،  5
 [ یهدرباره وجوه شرع 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255532
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255532
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255468
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255468
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 سفیه

ت آورد، شرعا محجور و ممنوع از تصرف در اموالش است( که )  شخص سفیهاگر   ه دسر پولى بر

 1خمس آن بر عهده چه کسى است؟
 آیت اهلل مكارم( آیت اهلل سیستانی، ، 2امام خامنه ای ) با ولىّ اوست. یهسف س مالاداى خم  -

کند که    یدتقل  یاز مجتهد  یهالبتّه، اگر فرد سفدر ذیل فتوای آیت اهلل سیستانی این مطلب اضافه شده است:    نکته:
 ندارد.  یرا از اموال و  یه او حقّ پرداخت خمس مال سف یّ ، ولخمس ندارد  یمعتقد است مال و 

 آلزایمر

  3؟واجب استدارد  یمرآلزا یدکه در حد شد یخمس به فرد یاآ
  ؛ به این معنا که به مجنون باشد، حكم آن را دارداست که ملحق    ی به نحوبیماری اش  اگر    ی یمرشخص آلزا  -

 )امام خامنه ای(  . ها استدر دادن خمس آن یاط دارد، احت  یاگر منافع کسب 
 ان حكم مجنون را دارد. )آیت اهلل سیستانی( اگر این بیماری شدید باشد هم  -
غ  ی فرد  ینچن - اموال   یر در حكم  و  است  ا  ی عاقل  در  ول   ینکه  ندارد  آورده خمس  بدست  آنچه    یحالت  خمس 

 )آیت اهلل مكارم(  شود. ی پرداخت م  یو  یّمربوط به زمان درک اوست توسط ول 
ی هر مرجع ملحق به مجنون یا سفیه  شخص آلزایمری متناسب با حالتش در شدت و ضعف بر طبق مبنا  نکته:

 خواهد بود.  

 حکم خمس بر اشخاص حقوقی

 4یگیرد؟تعلق منیز  یدولت یآمدهااموال و دراشخاص حقوقی مانند خمس به  یاآ
حق - و شخص  مكلَف  بر  فقط  بر شخص  یقی خمس  و  است  قب  ی حقوق   هاییت واجب  مؤسسه دولت  یل از  ها،  ها، 

مخارج ساالنه،    ی بعد از کسر  یستببرد الزم ن  ی منفعت   یااگر مؤسسه   ینبرابنا  یست،ها و مانند آن واجب نبانک
خمس    یدباشد با  یقیملک اشخاص حق  یحقوق  یتاموال آن شخص  که  یخمس منافع را بپردازد. البته در صورت 

 )امام خامنه ای(  آن منفعت را بپردازند.

  مكارم( آیت اهللآیت اهلل سیستانی، ) . یردگ ی تعلق نم یخمس به اموال دولت  -

 ثلث و درآمدهای آن خمس

ا یداتداده تا از عا از ثلث مخمس را در بانک قرار  یمرحوم مبلغ  یتطبق وص رج کارهر  یآن خر

 5خمس دارد؟ یاآ ،دیاضافه آ یداتاز عا یمقدار یسال مال یاناگر در پا ؛گردد یرخ

 
مسمأله ، 2توضیح المسمائل جمامع آیمت اهلل سیسمتانی، ج ؛1393/09/13؛    489036سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه  سوال شماره  . سایت ادمین امام خامنه ای،    1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255468، سایت آیت اهلل مكارم:  .562

 (65375پرداخت خمس داشته باشد؟ )کد مؤسسمه:  یدآنها با  یو ول  گیرد؟یبه آنها تعلق م  یوجوهات شرع   یرخمس و سا  یاباشند، آ  یک اموالمجنون مال  یا  یهاگر سف.    2
 آنها پرداخت کند. یّواجب است ول یهواجب و در سف  یاطمورد مجنون احت در

سمایت آیمت اهلل مكمارم:   ؛2387المسمائل جمامع، م  یح توضماسمتفاده از    یسمتانیاهلل س  یمتآ،  241ینظر جلسه پژوهشم. سایت ادمین امام خامنه ای، جلسات پژوهی،    3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255469 

، سایت آیت اهلل مكارم: 2481؛ توضیح المسائل جامع، م41 (، م99جزوه خمس معظم له )خرداد.  4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255576 

ذیمل المطلمب  أسئلۀ تطبیقیّمۀ؛  الرافد فی أحكام خمس األرباح و الفوائد، 1394/12/07  ،   628002خمس  سوال شماره     سواالت سامانه جامع. سایت امام خامنه ای،    5
الخوئی، السیستانی: إذا کان الخممس متعلّقماً   هل یلزم إخراج خمس نماءات ثلث المیّت کإیجارات الدکاکین إذا کان المیّت لم یخرج الخمس فی حیاته؟)  5التاسع، سوال  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255468
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255468
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255469
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255469
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255576
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255576
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 )امام خامنه ای(  .یرد گ ی ثلث مال در فرض سؤال خمس تعلق نم به -
که  - صورتی  اهلل    در  )آیت  بپردازد.  باید  اال  و  ندارد  خمس  منافعش  و  خودش  است  بوده  مخمس  مال  ثلث 

 سیستانی( 

 بعد از اسالم  کافراموال خمس 

 1بدهد؟ را یشقبل یها ییخمس دارا یدکه تازه مسلمان شود با یکس یاآ
 )حضرت امام( . نبوده، خمس ساقط است نسبت به آنچه خمس داشته و بعد از اسالم آوردن شما موجود  -

 مرتد اموال خمس 

 2حکم خمس اموال زمان ارتداد چیست؟
 خمسش واجب است هر چند تلف شده باشد. )حضرت امام( استدرآمدهای مرتد که سال بر آن گذشته  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الخموئی، السیسمتانی:  فی الفرض السابق ماذا لو کان الثلث مخمّسماً؟) 6( و سوال بعین المال، فكما یجب إخراج خمس الثلث، یجب إخراج الخمس من المنافع والنماءات.

 (إذا کان الثلث مخمّساً فال یجب الخمس فی نمائه.

http://www.imam-امام ره:   ؛ سایت حضرت2. تحریرالوسیله، کتاب الخمس، القول فی المعدن، م 1

khomeini.ir/fa/c78_120657%D/8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D

9%85%DB8%C%D9%86%DB8%C_%D8%B3_/%D8%AC_4%D/8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A

7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44809&mid=255529سایت آیت اهلل مكارم: 

http://www.imam-امام:  . سایت حضرت 2

khomeini.ir/fa/c78_120657%D/8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D

9%85%DB8%C%D9%86%DB8%C_%D8%B3_/%D8%AC_4%D/8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A

7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44809&mid=255529
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44809&mid=255529
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
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 در خمس  ط قصد قربتا رتش امبحث دوم: 
رف   آیا در هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نمایندۀ او، یا هنگام رساندن خمس به موارد مصر

 1آن، قصد قربت الزم است؟
 (آیت اهلل مكارمحضرت امام، . )در خمس، قصد قربت الزم است -
 تكلیفی است. )امام خامنه ای(یک شرط قصد قربت در خمس  -
شدن به او  قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک  بنا بر احتیاط واجب، باید قصد قربت کند؛ یعنی خمس را به -

است.  بپرداز کافی  پرداخت کرده،  اما خمسی که  است؛  بدهد، معصیت کرده  قربت خمس  بدون قصد  اگر  و  د 
 )آیت اهلل سیستانی( 

 کردن در پرداخت خمس یار 

 2داده شود؟ یدمجددا باچیست؟ آیا شود  پرداخت یار یکه برا یخمسحکم 
اممام اسمت. ) یه، کمافکمه پرداخمت کمرد یکرده است؛ امما خمسم  یتاگر بدون قصد قربت خمس بدهد، معص -

 (یستانیاهلل س یتآ ای،خامنه
 )آیت اهلل مكارم( تواند در همان حال قصد قربت کند. ینرفته باشد م ینکه آن مال از ب یدر صورت -

 پرداخت احتیاطی خمس

اگر شخصى در مورد تعلّق خمس به مالى تردید نماید و احتیاطاً خمس آن را بدهد و بعداً علم به 

افى تعلّق خمس به   ه، کر آن مال پیدا نماید، آیا همان پرداخت قبلى، که با تردید صورت پذیرفتر

 3است؟
 )آیت اهلل مكارم( آرى کافى است. -

 ی پرداخت خمس توسط دیگرحکم 

 الف( از مال خودش

س  ان خمر فاگر همسر مکلف یا فرزندان او یا شخص دیگری بخواهند از اموال خودشر را  مکلر

 4جزی است؟بدهند آیا مُ
 ( آیت اهلل مكارم  ،)امام خامنه ای  . کفایت می کندخمس پرداخت نیز  اذن و اطالع مكلف بدون  -

 
 http://www.imam-، [3841]سؤال  4)س(ج.   ینیاستفتائات امام خمحضرت امام، . 1

khomeini.ir/fa/c78_120843%D/8 %A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8 %A7%D9%85%D8%A7%D9 %85_%D8 %AE%D9 %
85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4%D/9%82%D8%B5%D8 %AF_%D9%82%D8%B1%D8 %A8%D8%AA_%D8 %AF%D8%B1_%D8%AE%D9 %85%D8%B

هاشمی خمینی، توضیح  ؛ سیدمحمدحسن بنی2440، م1سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، جاستفتاء خصوصی با تایید حاج آقای رضایی، ای،  سیدعلی خامنه 3
 ؛ 125؛ ناصر مكارم شیرازی، احكام بانوان، احكام خمس، ص 614؛ سیدعلی سیستانى، المسائل المنتخبۀ، م1851، ذیل م2مسائل مراجع، ج ال
اء اسمتفت ی، ا خامنمه یدعلی؛ سم1851م  یل، ذ2المسائل مراجع، ج  یح توض  ینی، خم  هاشمییبن  یدمحمدحسن؛ س2440، م1المسائل جامع، ج  یح توض  یستانی، س  یدعلیس.    2

سمایت آیمت اهلل مكمارم: ؛  125احكام بانوان، احكام خممس، ص  یرازی، ؛ ناصر مكارم ش614المسائل المنتخبۀ، م  یستانى، س  یدعلیسیی،  رضا  یحاج آقا  ییدبا تا  یخصوص

px?typeinfo=https://makarem.ir/main.as21&lid=0&catid=44801&mid=255414 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255709. سایت آیت اهلل مكارم:  3

؛ سایت آیت اهلل مكارم:  858، م2توضیح المسائل جامع، ج  (1401یبهشت)اردیداستفتائات جد یلفا ی، امام خامنه ا  ینادم یتسا.  4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255686# 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120843/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D9%82%D8%B5%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%85%D8%B3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120843/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D9%82%D8%B5%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%85%D8%B3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120843/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D9%82%D8%B5%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%85%D8%B3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_120843/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_4/%D9%82%D8%B5%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44801&mid=255414
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44801&mid=255414
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255709
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255709
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255686
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مُ - بگیرد  اجازه  از مكلف  اگر  تعلق گرفته است  به عین مال  اجازه  در صورتی که خمس  بدون  جزی است ولی 
مصرف  فته باشد )مثال مالی که متعلق خمس بوده است را  رمجزی نیست؛ اما اگر خمس به ذمه مكلف تعلق گ 

 1بدون اذن مكلف جایز است. )آیت اهلل سیستانی(  پرداخت خمس ولو کرده و یا اینكه با دستگردان بدهكار شده( 

 (او )بدون اذن ب( از مال مدیون به خمس

ش را  آ ایتش خمسر دون رضر د بر دایا جایز است از اموال کسی که خمس نمی دهر رده و   جر کر

 2؟و کفایت می کند پرداخت کنیم
تواند فعالً بابت خمس حساب    یباشد صاحب مال م  مال موجود   یناگر ع   یبل  ؛کند  ینم   یتا کفجایز نیست و   -

 ( )حضرت امام کند. 
اگر خمس بر ذمه مدیون باشد )فرقی نمی کند که انتقال به ذمه به جهت تلف مال متعلق خمس باشد و یا به   -

ال باشد نمی تواند و مجزی نیست. )آیت  دلیل دستگردان و ...( می تواند پرداخت کند ولی اگر خمس در عین م
 اهلل سیستانی( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .الخامس: التبرع عن الغیر فی أداء الخمس  بمطلال. الرافد،   1

 * هل یجوز للغیر أن یدفع الخمس عمّن یجب علیه دون أن یملّكه المبلغ ومن دون أن یعلمه بذلک؟
جاز ذلک وتبمرء ذمّتمه  الخوئی، السیستانی: تارۀ یكون الخمس فی عین المال، وأخرى یكون فی الذمۀ، فإذا کان الخمس فی عین ماله وطلب منه أن یؤدّی عنه الخمس

عمه عنمه ممن دون علممه عنمد السمیّد من الخمس، والیلزم أن یملّكه المال أواّلً، وأمّا األداء عنه بال طلب منه فال یجزی، وأمّا إذا کان الخمس منتقالً إلى ذمّته جماز دف
 كه المال أواّلً فی کال الفرضین.( والیلزم أن یمل1ّالسیستانی والبدّ من إذنه فی هذا الفرض أیضاً عند السیّد الخوئی)

 .المطلب األوّل: مسؤولیّۀ الخمس بالنسبۀ ألغراض البیت وأموال الزوجۀ؛ الرافد )جستجوی خمس( 3840م  4استفتائات حضرت امام، ج.  2
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 سال خمسی مبحث سوم: 
والش را زمانی است که مكلف باید در آن زمان )مطابق با مبنای مرجع تقلیمدش( خممس اممسال خمسی    تعریف:

 محاسبه نماید.

 سال خمسی )در ارباح مکاسب(  داشتن  ضرورت

 1است؟ ضروریآیا تعیین سال خمسی 
مقدار کم داشته باشند، خواه مجرد باشند یا متأهل، واجب است سال خمسی  افرادی که درآمد شخصی هرچند به  -

را   ماند، خمسش  باقی  پایان سال  تا  درآمد  از  اگر چیزی  تا  درآمد ساالنۀ خود را محاسبه کنند  باشند و  داشته 
واجب مستقل نیست؛ بلكه راهی برای شناخت    بپردازند. البته حساب سر سال خمسی و محاسبۀ درآمد ساالنه 

داند؛  شود که انسان بداند خمسی به او تعلق گرفته، ولی مقدار آن را نمی مقدار خمس است و وقتی واجب می
تعلق   او  به  خمس  شود،  مصرف  زندگی  مؤونه  در  آن  همۀ  و  نماند  نزدش  چیزی  کسب  منفعت  از  اگر  ولی 

 خامنه ای( گیرد تا آن را حساب کند. )امام نمی 
المؤمنین قد أذن للمكلّف    ی الربح بمجرّد الحصول علیه، إلّا أن الشارع تفضّالً منه عل  یجب الخمس فی المال و -

نته، وحیث  ویزید من ذلک الربح عن مؤ  نۀ سنته ثمّ یخرج خمس ما یفضل ووأن یصرف من هذا المال فی مؤ 
  ف أن یحدّد ألمواله رأس سنۀ کی یحاسب نفسه فیه و نۀ السنۀ لذا تعیّن على کلّ مكلّونۀ بمؤوقد حُدّدت المؤ

 . )آیت اهلل سیستانی( یخرج خمس فاضل الربح
کارمندان  - مثال  به طور  ندارد؛  دادن سال خمسى  قرار  به  نیاز  ندارد  اضافى  درآمد  ماه حقوق    ی کسى که  در  که 

  ی زودتر( خرج م  یو حت همان ماه )  یاناست که معموال تا پا  ی و مقدار حقوقشان به قدر  یرند گ  یم   ی مشخص
  یبرا ی آن باشد سال خمس ساوی م یااز درآمدشان   یش نداشته باشند و مخارجشان ب یگریشود، چنانچه درآمد د

  یدارند الزم است به خاطر همان، سال خمس   ی جزئ   ی غالباً درآمد اضاف  ینكه با توجه به ا  ی ول  یستآن ها الزم ن
 )آیت اهلل مكارم(  خود قرار دهند. یبرا

 (غیر ارباح مکاسب) اموالدیگر  سال خمسی در داشتن ضرورت

 یگمرِاز موارد وجوب خمس است، اختصاص دارد و در مموارد د  یكیکه    یانهمازاد درآمد سالبه    یسال خمس  مسئله:

 2.یستن یو معادن جار یمانند غنائم جنگ ،وجوب خمس

 3ابتدای سال خمسی 

 :کنیمیمبه چند دسته تقسیم را افراد برای طرح دقیق بحث 

 
 ، سایت آیت اهلل مكارم:تحدید رأس السنۀ الخمسیّۀ الباب األوّل:الرافد فی أحكام خمس األرباح و الفوائد،   .997و  994ای، اجوبۀ االستفتائات، س. سیدعلی خامنه1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255670 

 .فیجب اخراج الخمس من جمیع ذلک قلیال کان او کثیرا، من غیر مالحظۀ خروج مؤونۀ السنۀاألول،  ، پایان عبارت فی ما یجب فیه الخمس. العروه الوثقی،   2

مراجع، ج3 المسائل  توضیح  م2.  م 1765،  الخمس،  یجب  فیما  فصل  الخمس،  کتاب  التعلیقات،  مع  الوثقى  العروۀ  سیدروح60،  جاهلل  ؛  استفتائات،  ؛  389، ص 1خمینى، 
 . 46ای، سایت،خمس، س؛ سیدعلی خامنه9016شمارۀ ای، استفتای خصوصی به؛ سیدعلی خامنه994فتائات جدید، سای، سایت، استسیدعلی خامنه

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255670
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255670
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 :1افراد شاغل .الف

 )بیان اجمالی( چه زمانی است؟برای کسانی که شاغل محسوب می شوند ابتدای سال خمسی 
روز شروع به  ابتدای سال خمسی ایشان    )مانند کارگر روزمزد و یا کاسب(  جى روزانه دارند یتدر  درآمده  کسانى  ک -

ه  کروزى است   اول سال خمسی 2دی آبه دست مى نى  یارشان در زمان معک  درآمد ه  کسانى  کو    ار استک  و  سبک
 (3امام خامنه ای  ، حضرت امام) . و می توانند آن را دریافت کنند  رد یگارشان قرار مى یدر اخت  درآمد

 کند. )آیت اهلل سیستانی( سر سال او از وقتی است که شروع به کار می  -
 مكارم(  اهلل )آیت . است ن درآمدیاولسر سال او  -

 بگیر حقوق  

به کار ک  شاغلینی تاریخ مضبوط و مشخصی شروع  در  و کارمندان  مانند کارگران  در  که  و  رده 

 4قرار دهند؟   زمانی را سر سال دارند دقیقا چه  تاریخ مشخصی هم دریافتی
 ( ، آیت اهلل مكارمشروع سال خمسی زمان امكان دریافت اولین حقوق است. )حضرت امام، امام خامنه ای -
کار است به این معنا که اولین روزی که در آن روز عمل را مباشرتا انجام دهد  شروع سال خمسی با شروع به   -

ی سال  مثال اگر وظیفه کارگری و معلمی را در آغاز بهار به عهده بگیرد و شروع به کار کند همان تاریخ ابتدا
 . )آیت اهلل سیستانی( ل استخدام را طی می کندخمسی اوست نه زمانی که مراح 

 کارمندان یآموزش  ی ه دورهنسبت ب  یسال خمس 

ده  یدولت  یاز نهادها  یکیدر    یبه تازگ  ینجانبا ار شر ان    مشغول به کر را  83ام. در اوّل آبر  یبر

دّت ا یآموزش ی و دوره  یمشد  یمعرّف  یآموزش  ی  گذراندن دوره نما حدود پنج ماه بود، در مر  یر

ن ماه بود که حقوق من کام ین. در فروردگرفتیمیم  یپنج ماه، حقوق آموزش ل شد، حال سؤال مر

 کرده یافتکه حقوق کامل در  یاز اوّل  شودیشروع م  یخیمن از چه تار  یکه سال خمس  تاس  ینا

 یگرفتم؟م یکه حقوق آموزش یقبل از آن، از زمان یاام 
  یافتحقوق را در  ین که اوّل  یآموزش به عنوان اجرت به شما داده شده است، از همان زمان   ی   اگر حقوق دوره  -

خمس ا  ید ا   کرده سال  ول   ی وّل  هد  ی شماست،  و  به شكل کمک  سال    یه اگر  اوّل  و  نداشته  است، خمس  بوده 
 5)امام خامنه ای(  . کنیدیم  یافتخود را در  یحقوق رسم  یناست که اوّل ی شما زمان ی خمس

 
باشد. مثال اگر    ی اش مقدار درخور توجهشخص در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف ساالنه  یاست که درآمد کسب   ینبودن در مبحث خمس ا . مالک شاغل 1

درصد مخارجش باشد، عرفاً شاغل است. مثل کاسب،  25اما اگر درآمد مدنظر    شود؛یفرد عرفاً شاغل محسوب نم  یندرصد مخارجش باشد، ا 5  ۀانداز فرد به  یدرآمد کسب 
 . صنعتگر، کارمند و کشاورز

 وه. آورى محصول و باغدار در زمان چیدن میشود و کشاورز هنگام جمعمانند کارمند وقتى که اولین حقوق به حسابش واریز مى.  2

داران از تاریخ  جّار و مغازه. ابتداى سال خمسى امثال کارگران و کارمندان از اوّلین روز امكان دریافت اوّلین درآمد از درآمدهاى کار و کارمندى است و سال خمسى ت 3
 ( 46ای، سایت،خمس، سود. )سیدعلی خامنهششروع به خرید و فروش و سال خمسى امثال کشاورزان از تاریخ برداشت اوّلین محصول کشاورزى سال، شروع مى

المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی4 الخمس، فصل فیما یجب  1765، م2هاشمی خمینی، توضیح  التعلیقات، کتاب  الوثقى مع  العروۀ  ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایى، 
؛  9016شمارۀ  ای، استفتای خصوصی به؛ سیدعلی خامنه994تائات جدید، سای، سایت، استف؛ سیدعلی خامنه389، ص1خمینى، استفتائات، جاهلل  ؛ سیدروح60الخمس، م

الرافد،    .46ای، سایت،خمس، سسیدعلی خامنه من یعتاش من إیجارات العقارات، وهذا النوع وهو من له مهنۀ وعمل  ،  تحدید رأس السنۀ الخمسیّۀآیت اهلل سیستانی، 
وهو أوّل یوم یباشر فیه العمل، فلو کان معلّماً أو عامالً واستلم الوظیفۀ فی واحد ربیع مثالً صار هذا التاریخ هو  یجب علیه أن یجعل له رأس سنۀ واحد لجمیع أرباحه،  

 . بدایۀ سنته الخمسیّۀ
 .58احكام خمس س  یمنابع عرب ینادم یتسا. امام خامنه ای،   5
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 و تاجر   کاسب

ه روز  یجیمنافع تدر که کار او کسب و به دست آوردن  یسال در مورد کس  یابتدا الالً روز بر و مر

 1چه زمانی است؟ است
 ( ی )حضرت امام، امام خامنه ا. و فروش است ید سود خر ین داران با امكان حصول اولتجار و مغازه  یسال خمس  -
 کند. )آیت اهلل سیستانی( سر سال او از وقتی است که شروع به کار می  -

 ساخت و سازهاو تولیدی ها  

از و   لیه و تولیدخرید مواد اوکه کار او    یسال در مورد کس  یابتدازمان دقیق   است و یا مالال بسر

 2است؟ یچه زمان بفروش است
قالی بافی، پوشاک، ساختمان سازی و ... چنانچه مواد اولیه آن از اموال مخمس یا در حكم  تولید کنندگان مانند   -

به این صورت است که اگر دارای درآمد تدریجی می باشند  مخمس تهیه شده باشد ابتدای سال خمسی ایشان  
درآمد دفعی    یعنی  اگر  اما  به کار است  از زمان شروع  ایشان  ابتدای سال  آوردند  درآمد بدست می  به روز  روز 

دارند یعنی در زمان خاصی درآمد حاصل می شود مانند قالی باف که مثال بعد از چند ماه فایده اش حاصل می  
فایده است   از زمان حصول سود و  بهرا  و چنانچه محصول  شود  از تكمیل  برس   قبل  د شروع سالش  انفروش 

 زمانی است که پول فروش آن را دریافت نماید. )حضرت امام( 
 زمان امكان حصول اولین سود و فایده می باشد. )امام خامنه ای(  -
 کند. )آیت اهلل سیستانی( سر سال او از وقتی است که شروع به کار می  -
م   اییقالس:   - آن چند سال طول  بافتن  م   یکه  آن چگونه  م کشد خمس  از آن که  ج:    شود؟  یحاسبه  بعد 

)آیت    هرگاه سال بر آن بگذرد و پول آن مصرف نشود خمس دارد.   ید تمام شد و آماده فروختن گرد  یبافتن قال 
 اهلل مكارم( 

اول  یا دامدار    ، کشاورز  ، کننده  ید تول  نکته: ب  یه باغدار، چنانچه مواد  از درآمد  شده باشد، سر سال    یه سال ته  ین اش 
درآمدها  ی دامها  دامدار مثال  اگر    آنكه   توضیح   پرداخت کند. را  آن    خمس   ید با  ی خمس از  را    یه ته  ی شغل  ی خودش 

 پرداخت کند.  ید دامها را با  ینخمس ا ی سرسال خمس یدکرده است، در هر صورت با

 و باغ دار  کشاورز

 3تاریخ دقیق سال خمسی کشاورزان چگونه تعیین می شود؟
است که    یباشد که همان وقت  یآن به دستش م  یدنزراعت و رس دۀ ی شدن فا  یداسال کشاورز، وقت پ  یابتدا -

 و برداشت آن ها  یوهم یدنسالش وقت چ یاست، ابتدا یوهم یدرخت ها یکه دارا یکسو   کند یغلّه را پاک م 
آن    ای   یردجنس را بگ است که پول   یسالش وقت   یها را قبل از آن بفروشد ابتدا  یوهاست، البته اگر زراعت و م
 ( ، آیت اهلل مكارمامام)حضرت  . به دستش برسد باشد که تا مطالبه کند  یطور یعنیکه به مانند موجود باشد  

 زمانی که عرفا شروع به کار کند سال خمسی او شروع می شود. )آیت اهلل سیستانی(  -

 
 ؛1765، م2المسائل مراجع، ج  یح توض  ینی، خم  هاشمییبن یدمحمدحسنس  .99، م1399. امام خامنه ای، جزوه خمس  10. تحریرالوسیله، کتاب الخمس، م 1

 یجمب یمماکتاب الخممس، فصمل ف یقات، العروۀ الوثقى مع التعل یى، طباطبا یدمحمدکاظم؛ س1765، م2المسائل مراجع، ج یح توض  ینی، خم  هاشمییبن  یدمحمدحسنس  .  2
 ؛ سایت آیت اهلل مكارم:98امام خامنه ای، رساله خمس ارسالی دفتر، م .10با استفاده از تحریرالوسیله، کتاب الخمس، م ؛ 60الخمس، م

255678&mid=44817&catid=0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 یجمب یمماخممس، فصمل فکتاب ال یقات، العروۀ الوثقى مع التعل یى، طباطبا یدمحمدکاظم؛ س1765، م2المسائل مراجع، ج یح توض  ینی، خم  هاشمییبن  یدمحمدحسنس.    3

 سایت آیت اهلل مكارم: .99، م1399جزوه خمس   ی، امام خامنه ا . 10تحریرالوسیله، کتاب الخمس، م؛ 60الخمس، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=48034&mid=255447 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255447
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255447
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 ای( )امام خامنه  .شود ی محصول شروع م ین باغداران و کشاورزان از برداشت اول یسال خمس  -
اول  یا دامدار    ،کشاورز   ، کننده  ید تول  نکته: مواد  چنانچه  ب  یه باغدار،  درآمد  از  ته  ین اش  باشد، سر سال    یه سال  شده 
کرده    یه ته  یشغل   ی خودش را از درآمدها  ی دامها دامدارمثال  اگر    آنكه توضیح  پرداخت کند. را خمس آن    یدبا  ی خمس

 پرداخت کند.   یدرا بادامها  ین خمس ا یسرسال خمس  یداست، در هر صورت با

 عدم تغییر سال خمسی با تغییر زمان برداشت در سالهای دیگر 

ال  اریخ را سر کشاورزی در سال اول زراعت اول مرداد ماه برداشت محصول می کند و همان تر

ت  خمسی خویش قرار می دهد؛ در سال بعد اول تیرماه برداشت می کند، حال سوالش این اسر

 1تغییری در سال خمسی او دارد یا نه؟ محصول، تکه این زودتر بودن برداش
تمام مال را در هر   ید است ندارد و با  یسال شمس  که  ی به سال خمس یزود شدن، ربط یا یه وقت تصف شدن یر د -

 )حضرت امام( کند و خمس بدهد.  که هست حساب  ی حال

 مالحظه نصاب زکات بعد از محاسبه خمس در صورت تعلق هر دو

وند کیفیت محاس ه به خمس و زکات در اموالی که هم متعلق خمس می شر ه چر ات بر م زکر و هر

 2صورت است؟
 ین،شماغل یهرچند زمان استقرار آن بمرا گیرد،یخمس از زمان حاصل شدن درآمد )تحقّق ربح( به مال تعلّق م

ل از ممال را قبم توانمدیسال است و فرد مم یکشدن  یپس از سپر ین،شاغل یرغ یو برا یسال خمس  یانتها
 ید؛زمان مذکور صرف در مؤونه نما

زمان تعلّق خممس بمر زممان تعلّمق  شوند،یکه متعلّق خمس و زکات هر دو م  یاساس، نسبت به اموال  ینا  بر
 .باشدیزمان استقرار زکات مقدّم بر زمان استقرار خمس م یزکات مقدّم است، هرچند گاه

آنها با ورود  یّتماه از زمان مالك  11شدن    ی، پس از سپرشود  یه« گوسفند هد60»  یشاغل  یراگر به فرد غ  مثالً
 گیردیزکات تعلّق م -وجوب زکات  یطبا تحقّق شرا -« گوسفند از گوسفندان مذکور 40به ماه دوازدهم، به »

 یمانمدۀفرد خمس باق یدبا یّت،از زمان مالك ماهگوسفند را بابت زکات بپردازد و بعد از گذشت دوازده    یک  یدو با
 3که مؤونه محسوب نشوند بپردازد؛ یفندان )پنجاه و نه گوسفند( را در صورتگوس
« عدد باشد، با ورود به ماه دوازدهم زکات به آنهما تعلّمق 40چنانچه در مثال فوق، تعداد گوسفندان مذکور »  امّا
شرعاً  یو که یتعداد گوسفندان ین،. بنابراشودیپنجم مشاع گوسفندان، خمس محسوب م یک  یراز  گیرد؛ینم

 یّمت،مماه از زممان مالك 12از گذشت   عدب  یدبا  یو  یول  رسد،یمالک است به حدّ نصاب اول زکات گوسفند نم
 بپردازد. شود،یخمس چهل گوسفند را که مؤونه محسوب نم

  ی « گوسفند را مالک شود، در صورت60مانده، »  یش سال خمس  انتهای   به   ماه   6اگر فرد شاغل مثالً    همچنین، 
باقکه گوس  با  ی فندان مذکور  آنها را در سر سال خمس  ید مانده و مؤونه محسوب نشوند،  با    ی خمس  بپردازد و 

« گوسفند از  40زکات »   ید با   -وجوب زکات    یطبا تحقّق شرا   -گوسفندان   یّتورود به ماه دوازدهم از زمان مالك
باق تعداد گوسفند  یمانده گوسفندان  امّا چنانچه در مثال فوق،  بپردازد؛  انتها40ان »را  در  باشد و  سال    ی « عدد 

گوسفندان کمتر از حدّ نصاب اول زکات گوسفند بوده،    یماندۀ « گوسفند بابت خمس داده شود، باق10»  ی خمس
 )آیت اهلل سیستانی(  زکات ندارند.  ینبنابرا

 
 .4303سوال   4استفتائات حضرت امام ج.  1

 .583مسأله  ،  2. توضیح المسائل جامع، ج 2

واجمب  یماطشد، بنمابر احت یان« ب582» ۀبنابر آنچه در مسأل شود، ینم یزسال تلف نشده و صرف در مؤونه ن یذکر است، اگر فرد بداند گوسفندان مذکور در اثنا  یانشا.  3
 است. یجار یزمسأله ن  ۀحكم در مورد ادام ینرا فورًا بپردازد، و ا خمس آن  یدبا
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 دامدار

 1اول سال خمسی دامداران چه زمانی است؟

 3ای فروش شیرش نگهداری می شود()مانند دامی که بر  2ابزار کسبدر حکم  دامالف(  

این فرض هنگامی که نماءات منفصله قابل فروش باشد سال خمسی فرد شروع می شود. )حضرت امام - ،  در 
 ( آیت اهلل مكارم

 همان زمان شروع به کار است. )آیت اهلل سیستانی(  -

 )مانند دامی که برای فروش پرورش داده می شود( 4سرمایه است در حکم ب( دام

تدریجی و روز به روز حاصل می شود همان تاریخ شروع به کار اول سال    ،تی که درآمدش از این مسیردر صور -
سال خمسی او همان زمانی است که عرفا حصول ربح  خمسی اوست ولی اگر مثال چند ماه دام را پروار می کند 

 )حضرت امام( .  و فایده صدق می کند که غالبا همان زمان عرفی فروش است
  حصول فایده و سود است که در سود تدریجی و دفعی متناسب با آن تعریف می شود. ن زمانی که امكان  از اولی -

 )امام خامنه ای( 
 ( آیت اهلل سیستانیاز زمانی که مشغول به کار می شود. ) -

اول  یا دامدار    ،کشاورز   ، کننده  ید تول  نکته: مواد  چنانچه  ب  یه باغدار،  درآمد  از  ته  ین اش  باشد، س  یه سال  ر سال  شده 
کرده    یه ته  یشغل   ی خودش را از درآمدها  ی دامها دامدارمثال  اگر    آنكه توضیح  پرداخت کند. را خمس آن    یدبا  ی خمس

 پرداخت کند.   یددامها را با ین خمس ا یسرسال خمس  یداست، در هر صورت با

 :5افراد غیرشاغل .ب

 6ابتدای سال خمسی برای کسانی که شاغل محسوب نمی شوند چه زمانی است؟
سال خمسی   - است  ، شاغلغیر  افرادابتدای  آن  بودن  دریافت  قابل  یا  درآمد  دریافت  امام    . زمان  امام،  )حضرت 

 آیت اهلل مكارم( آیت اهلل سیستانی،  خامنه ای، 
)به صورت حساب به  مطابق نظر آیت اهلل سیستانی چنانچه مكلف مالی از طریق کمكهای مردمی و یا دولت    نکته:

تا  ی(  حساب، نه واریزی نقد آورد  به صورت نقدی برداشت نكرده است شرعا درآمد محسوب  آن مال را  به دست 
 7)آیت اهلل سیستانی(  . و لذا خمس ندارد نمی شود 

 جوانان مجّرد  خمسیسال 

 
 .98، م1399. رساله خمس امام خامنه ای، ارسالی  10تحریرالوسیله، الخمس، م ؛ 60الخمس، م یجب یماکتاب الخمس، فصل ف  یقات، العروۀ الوثقى مع التعل.  1

در حكمم ابمزار آالت کسمب محسموب  دهنمدیپشمم و تخمم ممرغ پمرورش م یر، ها مانند شحاصله از آن یهااز فرآورده یرا جهت استفاده کسب  یواناتچنانچه آن ح.    2
 .2333، م1المسائل جامع، ج  یح . توضشوندیم

 .1218. منهاج الصالحین، م10و استفاده از  تحریرالوسیله، م  60. استفاده از العروه الوثقی، فصل فی ما یجب فیه الخمس، م 3

گوشتشمان باشمد،  یمافمروش آنهما  یوانات، ح ینکه هدف از پرورش ا  یمشغول هستند، در صورت ینهاکه به پرورش گاو، گوسفند، مرغ و مانند ا   یغداراندامداران و مر.    4
 .2333، م1المسائل جامع، ج  یح توض.  کسب هستند  یهمذکور در حكم سرما  یواناتح

 دار و محصالن. های می کنند مثل زنان خان. مانند کسانی که اتفاقاً معامله 5

 .99. رساله خمس امام خامنه ای، م1765. توضیح المسائل مراجع، م 6

 /https://www.sistani.org/persian/qa/search/184538.  129. کتاب استفتائات، بحث خمس، سوال 7

https://www.sistani.org/persian/qa/search/184538/
https://www.sistani.org/persian/qa/search/184538/
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در    واجب است؟  کنند،ی م   یکه با پدر و مادر خود زندگ   ی بر جوانان مجرّد  ی سال خمس  یینتع  یاآ

 1آن را حساب کنند؟  یداست و چگونه با ی ن از چه زمانآنا ی سال خمس ی ابتداصورت وجوب  
نموده و    یین تع  ی هرچند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمس  ی اگر جوان مجرّد درآمد شخص -

تا در صورت  ی   درآمد ساالنه تا پا  یزی که چ  ی خود را محاسبه کند  باق  یان از درآمد  ماند، خمس آن را    ی سال 
 )امام خامنه ای(  درآمد است.   یناو هنگام حصول اوّل یخمس  سال  یبپردازد و ابتدا

او باشد حكم نفقه    یازپول ها جزء ن  ینکه ا  یدر صورت  یكند،م  یافتدر   ی خود مبالغ  ین و از والد  یستاگر شاغل ن -
و  را دارد  یهباشد حكم هد  یازبر ن دخمس دارد و اگر زائ  یایداز آن اضافه ب یزیچ  یسال خمس  یان دارد و اگر در پا

 )آیت اهلل مكارم(  واجب خمس دارد. یاطبنابر احت

 شمسی یا قمری تعیین سال به

)مطابق   کار کرده  به  اینکه شروع  یا  آورده  به دست  را  درآمدش  اولین  ماه محرم  اول  شخصی 

مح ماه  اول  اکنون  هم  مبانی(؛  است  اختالف  واجب  آیا  است،  بعد  سال  مطابق  را  خمسش  رم 

 2؟ اینکه تا ده روز دیگر )مطابق تاریخ شمسی( مهلت داردتاریخ قمری محاسبه کند یا 
است  - هرکدام    مخیر  خواست  به  سیستانی  حساب که  اهلل  آیت  ای،  خامنه  امام  امام،  )حضرت  اهلل  کند.  آیت   ،

 ( مكارم

 خییر بدوی یا استمراری؟ت

ال کرد  پرداختقمری  کسی سال اول خمسش را بر اساساگر   ید سر ر رسر آیا می تواند در سر

 3؟و چند روز دیرتر حساب کند را بر اساس سال شمسی محاسبه کند مس اموالخدوم 
 (4آیت اهلل سیستانی  ، تخییر برای هر سال است. )امام خامنه ای -
 فقط سال اول مخیر است. )آیت اهلل مكارم(  -

 برای زن و شوهر مشترک یسال مال یینتعحکم  

سال   توانندیم  کنند،ینزل مصرف مطور مشترک در امور م  که حقوق خود را به  یزن و شوهر  یاآ

 5ه باشند؟مشترک داشت یخمس
خمس   یک هر   - سال  آنان  استبه  نسبت    ی مستقلّ  یاز  واجب  و  دارد  خودش  درآمد  خمس    حساب  کدام  هر 

 )امام خامنه ای(  بپردازد. یسال خمس  یانخود را در پا ی حقوق و درآمد ساالنه ی  ماندهیباق
در  نکته: توضیحاتی که  یكی کردن سال خمسیتغ  عنوان  با  امكان  رعایت    ییر سال خمسی مطرح می شود  با 

 1وجود دارد.  فتوای مرجع

 
 . سایت آیت اهلل مكارم:55احكام خمس س  یمنابع عرب ینادم یتسا. امام خامنه ای،   1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255467&catid=44803 

 . 1000ای، سایت، استفتائات جدید، س؛ سیدعلی خامنه1766اجع، مهاشمی خمینی، توضیح المسائل مر. سیدمحمدحسن بنی2

ناصر مكارم شیرازی، ،  11الرافد ؛ باب األول، تحدید رأس السنۀ الخمسیۀ، أسئلۀ تطبیقیۀ، مسئله  ؛  507105شمارۀ  ای، سایت، استفتای خصوصی به. سیدعلی خامنه3
 . 9310280043شمارۀ سایت به

 م القمری والشمسی استمراریّ، فإذا اختار العام القمری و جرى علیه و أراد العدول إلى العام الشمسی جاز له ذلک.تخییر المكلّف بین العا.  4

 .56احكام خمس س  یمنابع عرب ینادم یتسا. سید علی خامنه ای؛  5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255467&catid=44803
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255467&catid=44803
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 برای هر مال جداگانه تعیین سال حکم 

 2تواند برای هر درآمدی، یک سال مستقل قرار دهد؟آیا انسان می

 افراد شاغل الف(

 هشغل  یک. 1
شاغل  - دارند افراد  شغل  یک  فقط  که  منف  توانند نمی   ی  هر  جداگانهبرای  سال  کسبشان  سود  و  نظر  عت  در  ای 

 مكارم( آیت اهلل بگیرند. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی،  
برخی از مراجع تقلید از جمله مرحوم آیت اهلل خویی ره و آیت اهلل شبیری زنجانی    کهشایان ذکر است    :1نکته

 3قائل به جواز هستند. 
که مورد کسب    یگرید   یءفروش شکه از    یمثل سود  شانی اتّفاق   ی درآمدها  یبرا  توانندی افراد شاغل نم  :2نکته

ن  یشغل آمده    یست،آنها  آنان هد  یمال   یابدست  به  )آیت اهلل    قرار دهند.  یاداده شده، سال جداگانه  یهکه 
 4سیستانی( 

 5هشغل چند. 2
توانند برای هر  م جدا باشد، می کدام از ه  خرج هر  و  افرادی که چند شغل متفاوت داشته باشند که حساب دخل -

 ، امام خامنه ای(  6ای قرار دهند. )حضرت امام شغل سال جداگانه 
که حساب دخل و    -  ی تجارت، کشاورز  ی،مانند کارمند  -اگر فرد شاغل، چند نوع کسب متفاوت داشته باشد   -

  ی برا  تواند ی باشد، م  یوجّه که درآمد حاصل از هر رشته، مقدار قابل ت   ی در صورت  باشد،ی خرج آنها از هم جدا م 
داشته    ی درآمد قابل توجّه   -مثالً    -  ی کارمند  ۀاگر فرد از رشت   امّا   قرار دهد؛   یا سال جداگانه   ی،کسب  ۀ هر رشت
ول  و  ی باشد،  رشت  یدرآمد  نم  یکشاورز   یا تجارت    ۀ از  باشد،  تجارت    یبرا  تواند  یاندک  از    یا درآمد حاصل 
  . شودیلحاظ م   ی کارمند  ۀ رشت  ید حاصل از آن، با همان سال خمس سال جداگانه قرار دهد و درآم  ی کشاورز

 (7)آیت اهلل سیستانی 

 
فارسی، ص. سیدروح1 المسائل  انتشارات اسالمی  در    40، س424اهلل خمینی، توضیح  یازدهم(؛ سیدعلی خامنه  صفحه  456)چاپ دفتر  استفتای خصوصی  چاپ  ای، 
ج 5990شمارۀ  به استفتائات،  شیرازی،  مكارم  ج353، س110، ص1.ناصر  الصالحین،  منهاج  سیستانی،  سیدعلی  م405، ص1؛  جامع،  ؛  1246،  المسائل  مسأله  توضیح 

)نكته در اجوبه نظر سابق به عدم تغییر بود به  1398/01/07استفتاء:    یخ تار     962114شماره استفتاء:  و سایت :  1001ای، اجوبۀ االستفتائات، سسیدعلی خامنه  .2303
ای، استفتای  صفحه چاپ یازدهم(؛ سیدعلی خامنه  456)چاپ دفتر انتشارات اسالمی  در    40، س424اهلل خمینی، توضیح المسائل فارسی، ص؛ سیدروحصورت مطلق(
 . 5990شمارۀ  خصوصی به

        ، سایت: ؛ ناصر مكارم شیرازی2298، م 1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1765، م 2ی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج هاشم. سیدمحمدحسن بنی2

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=211930 

 .1774، آیت اهلل شبیری، توضیح المسائل، م1218یت اهلل خویی، منهاج الصالحین، م. آ 3

 .2300مسأله . توضیح المسائل جامع،  4

م5 الخمس،  کتاب  الوسیلۀ،  تحریر  الصالحین، ج12.  منهاج  سیستانی،  سیدعلی  م  1؛  جامع، ج1218،  رساله  م1و  م2298،  مراجع،  المسائل  توضیح  سیدعلی   ؛1773؛ 
بهای خامنه خصوصی  استفتای  سیستانی،  1427االول  ربیع15،  519013شمارۀ  ،  سیدعلی  ج؛  جامع،  المسائل  م2توضیح  توضیح  ؛566و    565،  شیرازی،  مكارم  ناصر  ؛ 

 ؛9016شمارۀ ای، استفتای خصوصی به؛ سیدعلی خامنه1773هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ  ؛ سیدمحمدحسن بنی1495المسائل، م

فرماید وخرج مستقل باشد، باید سال جداگانه داشته باشند؛ ولی در استفتائات میفرماید که چنانچه حساب دخلشایان ذکر است حضرت امام* در توضیح المسائل می. 6
 ( 17، خمس، س1اهلل خمینی، استفتائات، ج تواند سال جداگانه قرار بدهد. )سیدروحمی
 داشته باشند. یمختلف کسب  یهااست که رشته یقبل مربوط به کسان ۀ. حكم مسأل566مسأله  ،  2. توضیح المسائل جامع، ج 7

 یّمتدارد، چنانچمه عمالوه بمر آن مشمغول فعال یراه درآمد قابمل تموجّه یندارد و از ا   یپارچه فروش  ۀاست، مثالً مغاز  یتجار  یّتفعال  یکه مشغول به نوع   یفرد  بنابراین، 

سمابقش کمه  یهممان سمال خمسم یدو با  هدجداگانه قرار د  یسال خمس  یکفش فروش  یبرا   تواندینم  ید، افتتاح نما  یه کفش فروششود، مثالً مغاز  یزن  یگرید  یتجار
 .یدلحاظ نما  یتجار یّتهر دو فعال  یاست را برا   یمربوط به پارچه فروش

 است. یجار یزو امثال آن ن نمایدیو حبوبات م  در محصوالت متنوّع مثالً گندم، برنج   یزراع   یّتکه اقدام به فعال یحكم در مورد کشاورز این

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=211930
http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=211930
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 د. )آیت اهلل مكارم( نباید همۀ منافع را یكجا حساب کن -

 1افراد غیرشاغل ب(
 یا و دولت  هایکمكیعنی افرادی که یا درآمدهای غیر کسبی دارند مثل اینكه هدیه می گیرند یا از یرشاغل  افراد غ

و یا اینكه درآمدهایی اتفاقی دارند مثل خانم خانه داری که گاهی اوقات خیاطی می کند و   کنندیتفاده ممردم اس
 اجرت دریافت می کند که اینگونه افراد:

 مكارم( آیت اهلل توانند چند سال خمسی داشته باشند و تمام درآمدها یک سال خمسی دارد. )امام خامنه ای،  نمی  -
 قرار دهند. )آیت اهلل سیستانی(  مستقل د خود، یک سال توانند برای هر درآممی -

 بودنمالک شاغل

 بودن چیست؟مالک شاغل
شاغل  - و  مالک  مخارج  به  نسبت  سال،  طول  در  شخص  کسبی  درآمد  که  است  این  خمس  مبحث  در  بودن 

شد، این  درصد مخارجش با5اندازۀ  اگر درآمد کسبی فرد به   مثال اش مقدار درخور توجهی باشد.  مصارف ساالنه
تا    5)بین   2. استدرصد مخارجش باشد، عرفاً شاغل  25شود؛ اما اگر درآمد مدنظر  فرد عرفاً شاغل محسوب نمی 

 3درصد احتیاط است(   25

 خطباء، مدرسین، سرمایه گذار در بانک، موجر و ...
بورس و بانک و    خطباء، مدرسین، موجرین )کسانی که زمین یا منزل یا مغازه اجاره می دهند( سپرده گذاری در

این   به مقدار مذکور  مواردامثال  بر رسیدن درآمد  )آیت اهلل    شاغل محسوب می شوند.شرعا    (درصد25)  مشروط 
 سیستانی( 

 زن خانه دار و بچه ها
خانمی که با شوهرش زندگی می کند و همچنین فرزندانی که در منزل والدین زندگی می کنند 

چه هزینه هایی  درامد در حد تأمین  شاغل بودن مالک  و مخارج ایشان تأمین است در محاسبه  
 4است؟ 

 )آیت اهلل سیستانی(  مالک تمام هزینه های زندگی فرد است به استثنای سكونت.  -

 محسوب شدنشاغل شک در  
چه وظیفه ای   ؛شود یا نهمی  کسی که شک دارد آیا درآمدش در حدی هست که شاغل محسوب  

 5دارد؟
می باشد حالت سابقه اش را استصحاب کند ولی اگر شكش از جهت شبهه    اگر شكش از جهت شبهه مصداقیه -

درآمدهایش به    1399اگر فردی سال    مالال:   مفهومیه است می تواند برای هر درآمدی سال مستقل قرار دهد. 
شک می کند که سال جاری وضعیت    1400گونه ای بوده است که شاغل تشخیص داده شده اما در سر رسید  

 
خامنه1 سیدعلی  به.  خصوصی  استفتای  به  4/89/ 834623شمارۀ  ای،  دفتر  از  استفتا  به519013شمارۀ  و  خصوصی  استفتای  شیرازی،  مكارم  ناصر  ،  58030شمارۀ  ؛ 
 . 2301، م 1؛ سیدعلی سیستانی، رساله جامع، ج1389تیر17

 . 2299، م1المسائل جامع، ج  . سیدعلی سیستانی، توضیح 2

 عزه.  یدز یعتیمشهد مقدس، شرکت کننده در جلسه استاد شر . جلسه استفتائات دفتر معظم له. 3

 مشهد مقدس، شرکت کننده در جلسه استاد شریعتی زید عزه.  جلسه استفتائات دفتر معظم له..  4

یستانی )مد ظله العالی( ،ویشکّ فی کونه ذا مهنۀ إمّا بنحو الشبهۀ المفهومیّۀ أو المصداقیّۀ، فهل یجوز لمه أن من کان یقلّد السید الس؛  دوم از آغاز  یقیهالرافد اسئله تطب.    5
السید السیستانی: إذا شکّ فی ذلک من جهۀ الشبهۀ المصداقیّۀ استصحب حالته السابقۀ من کونه ذا مهنۀ وعدمه، وإذا شکّ فی ذلک ممن   یحسب لكلّ ربح سنۀ تخصّه؟

 بهۀ المفهومیّۀ فلكلّ ربح سنۀ تخصّه.جهۀ الش
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غیر شغلی اش چگونه است؛ که در این صورت از جهت موضوع خود را شاغل محسوب کرده و  درآمد شغلی و  
 )آیت اهلل سیستانی(  استصحاب سال قبل را جاری می کند.

 جواز پرداخت خمس اموال در بین سال

 1وقت منفعتی به دستش آمد، خمسش را بدهد؟ تواند در بین سال هرآیا انسان می
ست تا آخر سال خمسی پرداخت خمس را به تأخیر بیندازد. )حضرت امام، امام خامنه ای،  جایز االبته  و    ؛ تواندمی -

 مكارم( آیت اهلل 
پرداخت خمس را تا    تواند ی خمس آن را بدهد و م  یدبه دستش آ  یسال هر وقت درآمد  ین در ب  تواندی انسان م  -

فوراً    ید واجب، با  یاط بنابر احت  کند،ی نم   یداپ  یاز اگر بداند تا آخر سال به آن درآمد ن  ی ول  یندازدب  یرآخر سال به تأخ
 . )آیت اهلل سیستانی( خمس آن را بدهد 

 انتهای سال خمسی 

 افراد شاغلبرای  الف(

 2چه زمانی است؟افراد شاغل انتهای سال خمسی 
بعد از حصول اولین درآمد و گذشت یک سال انتهای سال او بوده و باید خمس تمامی درآمدهای طول سال را   -

 جود شرایط بپردازد و نمی تواند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهد. )امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم(  با و
 . )آیت اهلل سیستانی( رسدی سال فرا مانتهای سال از شروع به کسب و کار،  یکپس از گذشت  -

گردد و قصد نداشته    یكار و ب  یدرا رها نما  یششغل خو  یابازنشسته شده    ی،سال خمس   یناگر فرد شاغل در ب  نکته:
 ید؛ مربوط به شغلش، احكام فرد شاغل را مراعات نما یسال خمس  یانباشد مجدّداً مشغول کار شود، الزم است تا پا 

  ی شاغل در مورد و  یر نشود، احكام مربوط به فرد غ  یدی باشد و مشغول شغل جد  یكار که ب  ی آن، در صورت   از   پس 
م   شودیم   یجار م   یدرآمد هر    یبرا   تواندیو  مالک  خمس   شود، یکه  دهد.  ای جداگانه  یسال  اهلل    قرار  )آیت 

 3سیستانی( 

 افراد غیر شاغلبرای  ب(

 4انتهای سال خمسی کسانی که شرعا شاغل نیستند چه زمانی است؟
بعد از حصول اولین درآمد و گذشت یک سال انتهای سال او بوده و باید خمس تمامی درآمدهای طول سال را   -

 رایط بپردازد و نمی تواند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهد. )امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم(  با وجود ش

 
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،  ؛ سیدمحمدحسن بنی 72. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب الخمس، م1

 . 2305توضیح المسائل جامع، م  .1766م

 ، سایت آیت اهلل مكارم:2298، توضیح المسائل جامع، 1399/04/15سواالت سامانه جامع  خمس. امام خامنه ای؛  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255425 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44801&mid=255422 

 .576، م2. توضیح المسائل جامع، ج 3

 سایت آیت اهلل مكارم: ،  2378مالمسائل جامع،   یح توض .55احكام خمس س  یمنابع عرب ینادم یتسا. امام خامنه ای،   4

makarem.ir/main.aspx?typeinfo=https://21&lid=0&mid=255467&catid=44803

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255425 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44801&mid=255422 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255425
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255425
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255467&catid=44803
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255467&catid=44803
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255425
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255425
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  یا از کمک دولت    ؛ و لذاکنند  یلرا تحص  ی ندارند که از آن مخارج زندگ  یکه شغل   ی کسان  یعنی شاغل    یرافراد غ -
که آن فائده و سود    ی سال از موقع  یکز آنكه  بعد ا  آورند، ی بدست م  ی آنكه اتّفاقاً سود  یا   کنندی مردم استفاده م 

هر   ی برا  توانندی آمده بپردازند و م   یاد را که از مخارج سالشان ز  ی خمس مقدار  یدرا به دست آورده اند، بگذرد، با
   )آیت اهلل سیستانی( .یرند در نظر بگ یاسال جداگانه  ی،منفعت و سود

م  نکته:  مكلف  چنانچه  سیستانی  اهلل  آیت  نظر  صورت  مطابق  )به  دولت  یا  و  مردمی  کمكهای  از طریق  الی 
حساب به حساب، نه واریزی نقدی( به دست آورد تا به صورت نقدی برداشت نكرده است شرعا درآمد محسوب  

 1)آیت اهلل سیستانی(  .نمی شود 

 سال خمسی بر مال نگذشت  حکم شک در

 موجودمال    الف(

 و آن پول در حسابش است لکن  د(درآمدی داشته است )ولی شاغل محسوب نمی شو  شخصی

 2؛ تکلیف چیست؟سالش رسیده است یا نهنمی داند آیا 
البتّه اگر فرد مقصّر محسوب    تا زمانی که یقین به رسیدن سال خمسی ندارد پرداخت خمس آن واجب نیست  -

جهت   یننموده و بد یانگارخمس اموالش سهل   ۀکه حساب سال نداشته و در محاسب یمانند فرد شاغل شود،یم
خو  کسب  در  شروع  خمس   کهیش زمان  سال  م  یو  یآغاز  به    شود ی محسوب  تحقّق    یا ندارد    یاد را  زمان 

نم  یش درآمدها حاک  یاط احت  داند،ی را  با  که  است  نما  مواجب  مصالحه  احتمال  نسبت  به  اهلل  ید شرع  )آیت   .
   سیستانی(

 مشتبه شدن مالی که بر آن سال گذشتهب(  

ه را  یقین به گذشتن سال بر یکی از آن دو    مال است ودو  مالک  خصی  ش دارد، ولی نمی داند بر

 3کدامیک بوده؛ حال چه وظیفه ای دارد؟

و سپس   - بپردازد  را  آنها  از  یكی  است خمس  واجب  باشند  مساوی  با هم  اوصاف  و  در جنس  مال  دو  آن  اگر 
ا بیشتر  دیگری  از  از آن دو مال  اگر یكی  به مقدار یقینی  تصرف در هر دو مال جایز می شود ولی  باید  ست 

 خمس بدهد و نسبت به مقدار زائد تا زمانی که یقین به گذشت سال ندارد می تواند تصرف نماید. 
اما اگر در جنس یا اوصاف مختلف باشند چنانچه هر دو در قیمت مساوی می باشند خمس یک کدام را بدهد و  

ت سال خمسی بر آن مال مشكوک حاصل شود  می تواند هر دو مال را مصرف کند تا زمانی که علم به گذش
بپردازد  ولی اگر قیمتشان مساوی نباشد می تواند خمس باالترین قیمت را به عنوان مالی که سال بر آن گذشته 

. )آیت  بر آن مال مشكوک حاصل شود   یکه علم به گذشت سال خمس   یتا زمان و سپس در هر دو تصرف نماید 
 اهلل سیستانی( 

 زندگی مصرف شده و نمی داند قبل سال بوده یا بعد از آن  زنیامالی که در ج( 

 
 /https://www.sistani.org/persian/qa/search/184538.  129. کتاب استفتائات، بحث خمس، سوال 1

 .الحول على المال المطلب الثانی: الشکّ فی حلول؛ الرافد،  580، م2. توضیح المسائل جامع، ج 2

 .المطلب الثانی: الشکّ فی حلول الحول على المال. الرافد،   3

https://www.sistani.org/persian/qa/search/184538/
https://www.sistani.org/persian/qa/search/184538/
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مصرف می کند ولی نمی داند که صرف در موونه قبل از رسیدن سال شخصی مالی را در زندگی  

 1خمسی آن مال بوده یا بعد از آن؟

انتها - در  از کاال   شک  ی سال خمس   ی اگر فرد  باشد  ب  یی داشته  با درآمد    یهبه صورت هد  یا   یده سال خر  ین که 
خمس آن را بپردازد؛ مگر از    ید از آن استفاده نكرده، با  یا اش شده استفاده نموده و آن کاال مؤونه   ،2کرده  یافت در

مانند جایی که خریدش در وقت نیاز ممكن نیست    محسوب شود  یو  ۀباشد که خود وجود کاال از مؤون  ی موارد
 . )آیت اهلل سیستانی( 3یا حرجی است یا نبودش کسر شأن است 

 تقارن حقوق با سال خمسی

ا  اگر حقوق انسان در روز سر رسید سال خمسی واریز شود یا در آن روز درآمدی کسب کند، آیر

 4گیرد؟به آن درآمد خمس تعلق می
گرفته است، از درآمد سال   ی بعد حقوق گذشته و کامل  سال  یک  است حقوق گرفته که در سال اول  زمانیاگر از  -

 حضرت امام() شود.  یبعد محسوب م
 ( آیت اهلل مكارم  ،خمس ندارد. )امام خامنه ای  -
  یدن فرا رسسال خمسی    مالک در پایاناگر بعد از پایان سال خمسی واریز شده است باید خمس آن را بدهد؛   -

  روز   و  حساب سال نداشتهو اگر شخص    نموده است  یشاست که فرد در آن ساعت شروع به شغل خو  یساعت
خمس اموالش تا آن    ی، و  یل وک  یاچنانچه با مصالحه با حاکم شرع    یست، اصالً معلوم ن  شی شغل  فعالیّت   به  آغاز 

و با    شودی او محسوب م  ی زمان پرداخت خمس، ساعت خمس  ید، لحظه را محاسبه و اقدام به پرداخت آن نما 
   ( 5)آیت اهلل سیستانی  . رسدیم  یانپا   هب یو ی سال، در همان ساعت، سال خمس یکشدن  یسپر

  ی قائل به وجوب خمس مطالبات هستند لذا مطابق مبان  یستانیاهلل س  یتآ  ینكهبا توجه به اپوشیده نماند که    نکته:
که در بحث مطالبات خواهد آمد خمس    یلی هم نشده است با تفص  یز را که کار کرده است ولو وار  ی آن مقدار  یشان ا

کنند    یبعد اجرتش را پرداخت م  ایروزه  یه حتانجام داده است ک  ییکارها  یمعنا که اگر حت   ینان واجب است. به ا
 . الزم است خمس را بپردازد 

 و سال خمسی مکلف فوت

 6شود؟اش بمیرد، آیا به منافع بین سال، خمس واجب میاگر شخص در بین سال خمسی
خمس   - و  کنند  کسر  منفعت  آن  از  را  او  مرگ  موقع  تا  مخارجِ  امامباقی باید  )حضرت  بدهند.  را  امام  مانده   ،

 مكارم( آیت اهلل ای،  امنهخ
آوراگ - دست  به  درآمدی  و  منفعت  فرد  کسر  ر  منفعت  آن  از  مرگش  موقع  تا  مؤونه  بمیرد،  سال  اثنای  در  و  د 

البته اگر متوفی    . شدن سال، فوراً پرداخت شود مانده، بدون انتظار کامل شود و واجب است خمسِ درآمد باقی می

 
 .602، م2المسائل جامع ج  یح توض.  1

 است.  یدهرس یرندهگ یههد یلآن کاال به قبض و تحو ینكهبا فرض ا .  2

 آمده است. آن  یح « توض614و   612و  605در مسائل »،  2. در توضیح المسائل جامع، ج 3

المسائل جامع، ج؛    4287س  4امام ج   حضرت  تائات. استف4 ای واحد همسان سازی سایت ادمین؛ آیت اهلل سیستانی، توضیح  استفتائات  572و    571، م2امام خامنه   ،

   .9409260021شمارۀ ناصر مكارم شیرازی، استفتا از سایت به، 19015نجف، سوال 

است    یشود؟ جواب: مالک ساعت  یجزء سال قبل محسوب م  یههد  یا د از ظهر آن و قبل از محاسبه برسد آشاغل بع  یبرا  یا   یهصبح باشد و هد  یاگر سرسال خمس.   5
 ( یستانیاهلل س یتکرده است. )آ  یکه محاسبه م

بنی6 سیدمحمدحسن  م.  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  م1767هاشمی  الخمس،  کتاب  الوثقی،  العروۀ  طباطبایى،  سیدمحمدکاظم  سیدروح68؛  تحریر  اهلل  ؛  خمینی، 
 ،1398/01/24استفتاء:  یخ تار    967800شماره استفتاء: امام خامنه ای سایت لیدر  .2304، م 1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج18، م360، ص 1الوسیلۀ، ج
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دادن خمس هم وصیت نكرده است، پرداخت خمس درآمد سالِ    بهداده و  از کسانی بوده که عمداً خمس نمی 
 آخر او بر ورثه واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی( 

 کسر هزینه های کفن و دفن

 1آیا می توان قبل از محاسبه خمس هزینه کفن و دفن را از اموال میت برداشت؟
از درآمد    یم،دفن و مراسم ترح  و  کفن  ینۀمخارج بعد فوت، مانند هز  کسرکردنپرداخت شود و    خمس  فوراًباید   -

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(  .یستن یز جا ماندهیباق

 تغییر سال خمسی 

 2آیا تغییر زمان حساب سال خمسی جایز است؟
ا  ی سال خمس  یم تقد - ندارد.   ینكهبه  اشكال  کند،  پرداخت  را  زمان  آن  تا  درآمد  پرداخت    یرتأخلكن    خمس  در 

شود، اشكال ندارد، مثالً امروز    محسوبکه عرفاً صرف مال در آن، مثل صرف در مؤونه سال    یبه مقدارخمس  
خود را    ین د  ینكها  یا کند،    یه خود ته  ی زندگ   یحتاجما  ی برا  اییله دارد وس  یاز و او ن  یده فرد فرا رس  ی سال خمس

خود را بدهد.    یندَ  یا کرده    داری ی را خر  یله از دادن خمس، آن وس  بل صورت مجاز است ق  ین پرداخت کند؛ در ا 
 )امام خامنه ای( 

اگر  به طور مثال    ؛ یندازدکه اگر بخواهد آن را عقب ب  یب ترت  ین دهد؛ به ا  ییر را تغ اشی سال خمس   تواندی انسان م  -
خمس مالش    ین،اول فرورد  یدبا   ماه قرار دهد  یرآن را اول ت  خواهدی م  بوده و حال  یناول فرورد  یشسال خمس
  ی کار، سال خمس  ین را بپردازد؛ با ا  یرآمد سه ماه اخخمس در   یدماه هم که رس  یر ت  سپس اول   د، کنرا پرداخت  
  ییرماه تغ  ی به اول د  ینرا زودتر قرار دهد مثالً از اول فرورد  اشی و اگر بخواهد سال خمس   شود ی فرد عوض م

آیت اهلل  ازد تا سالش عوض گردد. )را بپرد یش سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدها یعنیماه  یاول د یددهد، با
 ( سیستانی

را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش    ی توان با قصد و نیّت اول سال خمس نمى  -
زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او    حساب سال خود به  این است که  

 3)آیت اهلل مكارم(  با اجازه مرجع، اشكال ندارد. ینداختن سال خمس خواهد شد. البته عقب ا
بدهد همین حكم    نکته: تغییر  از خمس هم  فرار  برای  را حتی  اگر کسی سال خمسی خود  است که  شایان ذکر 

 4جاری است. 

 و سال خمسی تغییر شغلحکم  

ه ام    یمردم  یغتبل  حق  یافتمن طلبه هستم و زمان در داکه در ماه رمضان گرفتر ال   یرا ابتر سر

ال   یقرار داده بودم. اکنون در آموزش و پرورش استخدام شده و معلم هستم. انتها  یخمس سر

 1؟من چگونه است یخمس

 
بنی1 سیدمحمدحسن  م.  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  الوثقی 1767هاشمی  العروۀ  طباطبایى،  سیدمحمدکاظم  م؛  الخمس،  کتاب  سیدروح68،  تحریر  ؛  خمینی،  اهلل 

  .2304، م 1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج18، م360، ص 1الوسیلۀ، ج

 و  100رساله خمس، مای،  صفحه چاپ یازدهم(؛ سیدعلی خامنه  456)چاپ دفتر انتشارات اسالمی در    40، س424اهلل خمینی، توضیح المسائل فارسی، ص. سیدروح2
   .2303مسأله توضیح المسائل جامع، ؛ 1246، م 405، ص1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج353، س110، ص1ناصر مكارم شیرازی، استفتائات، ج  .101

 x?typeinfo=https://makarem.ir/main.asp21&lid=0&catid=44817&mid=255672. سایت معظم له: 3

،  1. آیت اهلل مكارم، استفتائات، ج14آیت اهلل سیستانی، الرافد، باب اول تحدید رأس السنۀ الخمسیۀ، أسئلۀ تطبیقیه، سوال.  101و    100رساله خمس، م  ی، ا خامنه  . امام 4
 . 353سوال 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255672
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255672
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  ی در صورتمعیار شروع سال خمسی همان زمان دریافت اولین درآمد )یعنی همان حق التبلیغ( می باشد؛ البته   -
تواند مبدا سال    یواقع شود، م   ی فاصله زمان  ید،سال جددرآمد در    ینو حصول اول  یسال خمس   یان که پس از پا 

 )امام خامنه ای(  . درآمد قرار دهد.  ینحصول اول یخ را از تار ید جد  ی خمس
مزد کارش را رها می کند و در روستا روی زمینی مشغول کشاورزی می شود آیا می کارگری روز

 2نکه باید تغییر دهد؟تواند سال خمسی اش را مطابق همان شغل کارگری ادامه دهد یا ای
اگر قبل از سال خمسی شغل دیگری انتخاب کند مالک سال خمسی همان تاریخ سابق است و اگر شغل جدید   -

را بعد از سال خمسی اتخاذ کند سال خمسی اش تغییر کرده و تاریخ شروع کار جدید مالک است. )آیت اهلل  
 سیستانی( 

 خلل به سال خمسی 

 اندداشته، حساب سال نهاکسانی که مدت

ت  الش را پرداخر اگر فردی مدتی حساب سال خمسی نداشته است و اکنون بخواهد خمس مر

 3کند، چه مقدار باید خمس بدهد؟

 پاسخ اجمالی:
اگر یقین دارد به مالی خمس تعلق گرفته و نپرداخته است، باید اکنون خمس مال را پرداخت کند و به مالی که   -

گیرد؛ اما چنانچه  هیه کرده و در مئونه مصرف کرده است، خمس تعلق نمی یقین دارد از درآمدهای بین سال ت
امر خمس مصالحه کند.   بنا بر احتیاط واجب، با ولی دربارۀ درآمدی شک دارد که خمس تعلق گرفته است یا نه،

 ، آیت اهلل سیستانی()حضرت امام
جزو    یا ت که خمس آن پرداخت شده  قبل اس  ی هاجزو درآمد سال   یااگر در مورد درآمد شک داشته باشد که آ  -

ام استدرآمد  نشده  داده  آن  خمس  که  است  احتسال  بنابر  بپردازد  یاط،  را  آن  خانه   یکسالبته    خمس   یکه 
  درآمد   از   را   که آن  داندی نم   ی ول   یدهبا درآمد کسب خر  شود، ی را که مؤونه محسوب م  یگری د  یز چ  یا   ی مسكون
  ی با ول   یدواجب با  یاط کرده، بنابر احت  یداری خر   خمس از پرداخت    یشسال و پ  یان پس از پا  یا   یده سال خر   بین

 . )امام خامنه ای( یداو مصالحه نما یل وک یاامر خمس 
کسى که از اوّل تكلیف، خمس نداده و درآمدهایى پیدا کرده و وسایلى براى زندگى خود خریده است و اآن   -

ن ادا کند و زندگى خود را پاک نماید اگر از منافع  متوجّه وظیفه خمس شده و مى خواهد تكلیف خود را درباره آ 
کسب، چیزى را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث  
خانه و چیزهاى دیگرى که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال  

آنها را خریده است الزم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن    فایده برده 
سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنى تمام اموال مشكوک خود را  

با او مصالحه مى کند و با  حساب کرده و حاکم شرع بدهى او را از جهت خمس به مقدارى تخمین مى زند و  
 )آیت اهلل مكارم(  پرداخت آن تمام اموالش پاک مى شود. 

 پاسخ تفصیلی:

 
 استفتائات یاطالع رسان  ی، امام خامنه ا   ینادم یتسا  .1400/04/21،  1261127ع  خمس  سوال شماره  سواالت سامانه جام. سایت ادمین امام خامنه ای،  1

 19:26:34ساعت:   -  1401/02/24:تاریخ 

 .3. الرافد، الباب االول تحدید رأس السنۀ الخمسیۀ، أسئلۀ تطبیقیه، س 2

؛ 737مسأله ، 2. آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج123و  122(، م99له )خرداد  جزوه خمس معظمای،  ؛ سیدعلی خامنه1797، م 2. توضیح المسائل مراجع، ج 3
 . 1520آیت اهلل مكارم، توضیح المسائل م
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درآمد،    یناز ا   یحاصل شده که با قسمت  یشبرا  ییمدّت درآمدها   ینحساب سال نداشته و در ا  یمدّت   یاگر فرد برا 
و قسمت  یداری را خر  یاموال هز   یکرده  پرداخت  کسبش    یا  یزندگ   یجار  هایینه را صرف  اکنون، قصد  است و  نموده 

 قرار است:  یناز ا یخمس اموالش را داشته باشد، حكم خمس اموال و

 کرده یّهسال ته ین. اگر آن اموال را با درآمد بالف

 1 . موونه بوده:1

در همان سال از آن    می داند   و   –اثاث منزل    ی،شخص   ینلباس، ماش  ی، مسكون  ۀمثل خان  -چنانچه مؤونه بوده   -

 گیرد. )مراجع تقلید( ی ده کرده، به آنها خمس تعلّق نم استفا

 2 . موونه نبوده:2

خمسش را به    یدبا   -  یست ن  ندگیز  ی که جزء لوازم فعل  یلی مانند ابزار کار، مال التّجاره، وسا   -اگر مؤونه نبوده   -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(  . یدپرداخت نما ی فعل یمتق

با  - را در سررس  ارزش  ید ملكف  تورم مبلغ    ی سال خمس   ین اول  ید کاال  با مالحظه  را  آن  محاسبه کرده و خمس 
  ی بعد هر ساله مبلغ مخمس سال قبل به اضافه   یدر سالهانسبت به سرمایه در گردش و  ید خمس پرداخت نما 

  یسال خمس   نی . مثال اگر در اول یدتورم آن را کسر کرده و خمس آن را با مالحظه )اضافه( تورم پرداخت نما
با  یک داشته است  اگر    200  یدتومان  بعد  پرداخت کند و در سال  به عنوان خمس  تورم سال  با  آن را  تومان 

  ی که م  یدرصد  50هزار تومان آن )با فرض تورم    800شده است مبلغ    یلیون اش مثال دو م  یهمجموع سرما 
ان( البته با مالحظه تورم آن )تورم  هزار توم  160کسر شده( خمس دارد )خمس=   یلیون از مبلغ دو م  1200شود  
 ( یصورت. )امام خامنه ا  ینبعد هم به هم  یشد( و در سالها  یپرداخت م   یدکه با  یتومان در سال  160همان 

 بحث سرمایه اساسی و استثنائات این مورد در عنوان خمس سرمایه به طور مفصل بیان شده است.  نکته:

 کرده یّهته (مالل ارث)حکم مخمّس در  یا. اگر آن اموال را با مال مخمّس ب
)حضرت امام، امام خامنه ای،    خمس دارد.  یمتشق  یالتّجاره باشد که ترقّ  خمس ندارد؛ مگر آنكه مالاین اموال   -

 (3آیت اهلل سیستانی 
نباشد.    ؛خمس ندارد  این اموال قیمت خرید  اصل   - التجاره  لكن ترقی قیمت مشمول خمس است هر چند مال 

 4)آیت اهلل مكارم( 

 کرده یداریخر 5پول سالگشت شدهرا با  . اگر آن اموالج

 1 :بوده 7در ذمّه  یبه صورت کلّ  6که ثمن معامله یدر صورت. 1

 
 . 1752م ، 2المسائل مراجع، ج  یح توض  ینی، خم هاشمییبن یدمحمدحسن؛ س61کتاب الخمس، م یقات، العروۀ الوثقى مع التعل  یى، طباطبا یدمحمدکاظمس.  1

  ؛ استفتاء خصوصی از نماینده معظم لمه.120؛ امام خامنه ای، رساله خمس م1797م هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، سیدمحمدحسن بنی؛ 53وه الوثقی، م. العر  2
م خامنمه ای، رسماله ؛ امما1797م هاشمی خمینی، توضمیح المسمائل مراجمع، سیدمحمدحسن بنی؛ 737، م 2سید علی سیستانی، توضیح المسائل جامع ج 1206822ش  

 .1206822ش   ؛ استفتاء خصوصی از نماینده معظم له.120خمس م

 . ه است« ذکر شد647و  645مسائل »، 2، ج آیت اهلل سیستانی  توضیح المسائل جامعکه در  یحیبا توض.  3

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255567 . سایت آیت اهلل مكارم: 4

 شده و خمس به آن تعلّق گرفته و فرد، خمس آن را نپرداخته است.  یبر آن سپر یاست که سال خمس یمسأله، پول ینمنظور از درآمد سالگشت در ا .  5

 کاال در معامله پرداخت شده است. یکه به عنوان ارزش و بها باشدیپول ممسأله،  ینمنظور از ثمن در ا .  6

را بمه فروشمنده نشمان  یهنگام انجام معامله، پول خاصّ یدارواقع شود، مثالً خر  یاز معامالت ممكن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن مشخّص و خاصّ  یدر برخ.    7
 است. ی«شود ثمن معامله »شخصیموارد، گفته م ین. در ا خرم«یپول م ینتو را با ا  ی: »کاالیده فروشنده بگوشرح داده و ب یشبرا   یح آن را با توض یاداده  

 پمردازد؛یاش آمده را ممعامله که به عهده و ذمّه یمتکاال، ق یدپس از خر یدار، بلكه خر شود؛یبر ثمن و پول مشخّص واقع نم ینطرف یناز موارد، معامله ب  یاریامّا در بس
هزار توممان  100کرده و معامله را بر آن  یینفروشنده تع رایرا ب یهزار تومان به خصوص 100هنگام معامله،  ینكه)بدون ا  خردیهزار تومان م 100 یمتمثالً کاال را به ق

آنكمه  یا دهدیخارج کرده و به فروشنده م یبشمان پول از جهزار تو 100 ینكهمانند ا  پردازد؛یرا که در نزد خود در نظر گرفته به او م  یهزار تومان  100واقع کند(، سپس  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255567
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255567
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مگر آنكه   است؛ ی کاف یدخر یمتپرداخت خمس به قاگر قصدش این نبوده که از مال غیر مخمس پرداخت کند   -
باشد که چنانچه ق التّجاره  افزا  یمتمال  با ق  ی طور  یافته،   یش آن  امكان فروش آن  د   یشترب  یمت که    ریافت و 
در صورتی که قصدش این بوده  ید ولی  حساب نما  ی فعل   یمت خمس آن را به ق  ید ثمن آن وجود داشته باشد، با 

  ۀ آن را اجازه بدهد، معامل  پنجمیک   ۀچنانچه حاکم شرع، معاملکه از مال مشمول خمس ثمن معامله را بپردازد  
 ( . )حضرت اماماست، به حاکم شرع بدهد یدهجنسى را که خر  پنجمیک   یدبا  داریاست و خر یح آن مقدار صح

با  - را در سررس  ید ملكف  تورم مبلغ    ی سال خمس   ین اول  ید ارزش کاال  با مالحظه  را  آن  محاسبه کرده و خمس 
  ی بعد هر ساله مبلغ مخمس سال قبل به اضافه   یدر سالهانسبت به سرمایه در گردش و  ید خمس پرداخت نما 

  یسال خمس   ین. مثال اگر در اول یدرم آن را کسر کرده و خمس آن را با مالحظه )اضافه( تورم پرداخت نماتو
با  یک داشته است  اگر    200  یدتومان  بعد  پرداخت کند و در سال  به عنوان خمس  تورم سال  با  آن را  تومان 

  ی که م  یدرصد  50تورم    هزار تومان آن )با فرض  800شده است مبلغ    یلیون اش مثال دو م  یهمجموع سرما 
هزار تومان( البته با مالحظه تورم آن )تورم    160کسر شده( خمس دارد )خمس=   یلیون از مبلغ دو م  1200شود  
 ( یصورت. )امام خامنه ا  ینبعد هم به هم  یشد( و در سالها  یپرداخت م   یدکه با  یتومان در سال  160همان 

آنكه م 2است؛   یکاف  ید خر   یمت پرداخت خمس به ق - التّجاره باشد که چنانچه قمگر    یافته،   یشآن افزا  یمت ال 
  یمت خمس آن را به ق  یدثمن آن وجود داشته باشد، با  ریافت و د  3یشتر ب  یمتکه امكان فروش آن با ق  ی طور
 ید. )آیت اهلل سیستانی( حساب نما یفعل

  . ول خمس استن نیز مشمغیر موونه باشد ترقی قیمت آمال  مت خرید کافی است البته  خمس به قیپرداخت   -
 )آیت اهلل مكارم( 

 4:خریده)عین پول خمس نداده( عین درآمد سالگشت  اگر آن را با  . 2
پول خمس  - با عین  پول مىاگر  این  با  این جنس را  به فروشنده بگوید  خرم، چنانچه  نداده جنسى بخرد، یعنى 

جنسى را    پنجمباید یک ریدار  خپنجم آن را اجازه بدهد، معاملۀ آن مقدار صحیح است و  حاکم شرع، معاملۀ یک 
 5مكارم( آیت اهلل ، ، به حاکم شرع بدهد. )حضرت امام)به قیمت فعلی(  تکه خریده اس

با  - را در سررس  ید ملكف  تورم مبلغ    ی سال خمس   ین اول  ید ارزش کاال  با مالحظه  را  آن  محاسبه کرده و خمس 
  ی له مبلغ مخمس سال قبل به اضافه  بعد هر سا  یدر سالهانسبت به سرمایه در گردش و  ید خمس پرداخت نما 

  یسال خمس   ین. مثال اگر در اول یدتورم آن را کسر کرده و خمس آن را با مالحظه )اضافه( تورم پرداخت نما
با  یک داشته است  اگر    200  یدتومان  بعد  پرداخت کند و در سال  به عنوان خمس  تورم سال  با  آن را  تومان 

  ی که م  یدرصد  50هزار تومان آن )با فرض تورم    800است مبلغ  شده    یلیون اش مثال دو م  یهمجموع سرما 
هزار تومان( البته با مالحظه تورم آن )تورم    160کسر شده( خمس دارد )خمس=   یلیون از مبلغ دو م  1200شود  
 ( یصورت. )امام خامنه ا  ینبعد هم به هم  یشد( و در سالها  یپرداخت م   یدکه با  یتومان در سال  160همان 

 
ثممن  شمودیمموارد گفتمه م یمندر ا  یمد؛تا آن را از بانک وصمول نما دهدیچک به او م یا کندیفروشنده منتقل م ابپول را به حس  ی، انتقال اعتبار  یا  یدنبا کارت کش
 در ذمّه« است. یمعامله، »کلّ

فمرق نمدارد کمه پرداخمت  یمزنمه و ن یاپول را در نزد خودش از قبل مشخّص کرده باشد  یداردر ذمّه است، فرق ندارد خر یه ثمن آن کلّک یذکر است، در معامالت  شایان

سلف« ذکمر  ۀدارد که در جلد سوّم، مبحث »معامل اییژهسلف حكم و ۀ)البتّه، معامل یگروقت د یاکاال باشد  یدپس از خر یدر همان مجلس معامله و مثالً لحظات  یمت، ق

 (.شودیم

بنی 1 سیدمحمدحسن  ج.  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  ارسال   ؛1761م،  2هاشمی  ا   یرساله  خامنه  امام  دفتر  مسئله  1399سال    ی، از  سا125و    112،    ین، ادم  یت. 
 . 1481المسائل، م  یح اهلل مكارم، توض یتآ .737م، 2المسائل جامع، ج  یح سیدعلی سیستانی، توض .508126نامه شماره  ییرضا یآماده، حاج آقا یپاسخها

مال بمه فروشمنده داده  یکه بابت بها یا است خمس پول سالگشت شده یو کاف یدهشده منتقل نگرد یداریکه بر او واجب بوده، به مال خر  یخمس  یگر، به عبارت د.    2
 مصالحه شود. یشترب یبه مبالغ یدواجب با  یاطکرده، بنابر احت یدا پ -یشترب یا  برابر 20مثل   -العاده  را بپردازد و اگر ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق

 .ه استشد یان« ب647» ۀمسألتوضیح المسائل جامع، دارد که در  اییژهاز تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حكم و یناش یمتق  یالبتّه، اگر ترقّ.  3

بنی 4 سیدمحمدحسن  مراجع، .  المسائل  توضیح  خمینی،  م2ج  هاشمی  ارسال 1760،  رساله  ا   ی؛  خامنه  امام  دفتر  مسئله  1399سال    ی، از  سا125و    112،    ین، ادم  یت. 
 . 1480. آیت اهلل مكارم، توضیح المسائل، م737، م2ج. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، 508126نامه شماره  ییرضا یآماده، حاج آقا یپاسخها

 شود. قیمت فعلی محاسبه میاست که به . در صورت اجازۀ حاکم شرع، مقصود این5
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را - جنس  شخص   اگر  ثمن  فروشنده   ی به  ش  یااز  خر   یامام  ۀ دوازد  یعۀ که  صورت   یده، است  ق  ی در  آن    یمتکه 
 )آیت اهلل سیستانی(  .باشدی واجب م  یفعل  یمت باشد، پرداخت خمس به ق یافته  یشافزا

 شده یّهاز موارد فوق )موارد الف، ب، ج( ته یبیاموال با ترک ین. اگر اد
 . شود  به حكم همان عمل ید به هر مورد، با  سهم هر مورد را مشخّص نموده و نسبت  -
 کرده یّهته یاموال را با چه مال ین. اگر معلوم نباشد اه
 . خواهد شد بیان   )در زیر عنوان موارد مصالحه(  احكام مصالحهحكم آن در  -

 

آن باشد    مخارج ازدواج و مانند   ی انداز شده براپول پس   ی، ذکر است، اگر اموال مذکور، پول نقد اضاف  شایان   نکته: 
حضرت امام،  )  خمس آنها پرداخت شود.   ید شده است، با  ی بر آن سپر  یشده و سال خمس   یره سال ذخ  ین که از درآمد ب

 آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای، 

 سال خمسی در همان زمان مصالحه؟

د  کسی که تا به حال سال خمسی نداشته است   ی دانر ر و تاریخ شرعی آن را نیز نمر ه دفتر و بر

قلید برای محاسبه می رود و با نماینده ایشان مصالحه می کند تاریخ سال خمسی وی از مرجع ت

 1چه تاریخی است؟
و سال را از همان    یدبا او مصالحه انجام ده داند به او خمس تعلق گرفته  یکه سال نداشته و اجماالً م  یکس -

 )حضرت امام(  . یدوقت مصالحه قرار ده

چنانچه با مصالحه با حاکم    یست،اصالً معلوم ن  یش شغل  فعالیّت  به  آغاز  روز  و  حساب سال نداشته اگر شخص   -
زمان پرداخت خمس،    ید، اموالش تا آن لحظه را محاسبه و اقدام به پرداخت آن نما  خمس   ی، و  یل وک  یا شرع  

با سپر  شود یاو محسوب م   یساعت خمس    یان پا  هب  ی و  یسال، در همان ساعت، سال خمس   یک شدن    یو 
 آیت اهلل سیستانی( )  .رسدیم

 محاسبه ضروریات زندگی در مصالحه

 محاسبه مى شود؟ یززندگى ن یاتضرور یاکسانى که تاکنون خمس نداده اند آ
)آیت اهلل   . یندزندگى با حاکم شرع مصالحه نما یلو وسا یات حساب کنند و نسبت به ضرور  یدتمام اموالشان را با -

 2مكارم( 

 مدتی رها کرده اند که سال خمسی داشته اند ولیکسانی 

 3چیست؟ رها کرده اندخمس دادن را  یمدت یداشته اند ول یکه سال خمس یکسانوظیفه 
ال در این فاصله زمانی مطابق وظیفه  نسبت به خمس اموالزم است  تاریخ سال خمسی ایشان تغییر نمی کند و   -

 قبل عمل شود. که حساب سال نداشته اند(  ی)کسان

 انتخاب کرده اند دلخواهی تاریخیکسانی که خودشان 

ه   و خودشانحکم کسانی که سال خمسی شان مطابق مبنای مرجع نبوده است   یک روزی را بر

 1انتخاب کرده اند چیست؟ دلخواه

 
 .572و   571، م2المسائل جامع، ج  یح توض،    4045سؤال ،  4. استفتائات حضرت امام، ج 1

 spx?reader=https://makarem.ir/main.a1&lid=0&mid=28111&catid=0&pid=61901:  6. سایت آیت اهلل مكارم سوال 2

از  .  3 استفاده  جبا  مراجع،  المسائل  م  2توضیح  ای؛  1797،  خامنه  )خردادای،  خامنه  امام  له  م 99جزوه خمس معظم  المسائل 123و    122(،  توضیح  مكارم،  اهلل  آیت   .
 . 1520م

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=28111&catid=0&pid=61901
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=28111&catid=0&pid=61901
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 : مسئله دو صورت دارد -

 :استسال خمسی شخص معلوم حقیقی الف( زمان 
مبارک رمضان )که مطابق    مثال فردی سال خمسی حقیقی او اول مهر بوده است اما این شخص اول ماه  -

با بهمن ماه بوده( محاسبه کرده است که در این صورت باید خمس درآمدهایی که در تاریخ سر رسید سال  
 هزینه شده است بر ذمه اوست. خمسی حقیقی موجود بوده است را بپردازد و در صورتی که  

 :شخص معلوم نیستسال خمسی  زمان حقیقیب(
اولی  - خمس  محاسبه  به  سابق نسبت  مسئله  حكم  مشكوک  اموال  در  سال؛  سال    ن  حساب  که  )کسانی 

 را دارد.   نداشته اند(

 فراموشی سال خمسی

 2دارد؟   یا یفه را فراموش کرده است چه وظ ی سال خمس یخ که تار یشخص 
 د. )امام خامنه ای( به نمایندگان مراجعه کن دیگر برای مشخص کردن یک روز باید  -
 )آیت اهلل سیستانی(  نته إلى زمان یعلم فیه بحلول رأس السنۀ.وفی مؤیجوز للمكلّف أن یصرف أرباحه   -
 )آیت اهلل مكارم(  خود انتخاب کرده و مطابق آن عمل کند. یلبه م یدجد یخ تواند تار یم -

 این باره اذن از نماینده مرجع تقلید است.  در ظاهرا نظر باقی مراجع   نکته:

 ال خمسیدر عدم پرداخت خمس در انتهای س مسائل مختلفی

 در پرداخت خمس یرتأخحکم  

 3تأخیر در پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمى دارد؟
  )حضرت امام، آیت اهلل مكارم(  . یدبپرداز یدرا با  یدکه بدهكار هست یخمسبدون عذر جایز نیست و  یرتأخ -
  ا مالحظه تورم( دین را )ب  وقت آن  نیست. البته هر  جایزتأخیر در پرداخت خمس از سال خمسى به سال دیگر   -

   (شود. )امام خامنه ایبپردازد، بدهى ادا مى 
اگر نسبت به مالی در بین اموالش در سالهای گذشته بی اطالع بوده است و خمس آن را نپرداخته الزم    نکته:

 4است موقع محاسبه خمس آن مال را با مالحظه تورم بپردازد ولو خمس آن از اصل آن مال بیشتر شود. 
که    یادی ز  ی پرداخت آن موجب سخت یاخمس را نداشته باشد    ی و فور  یپرداخت نقد   یی فرد توانا  که  ی در صورت -

که به صورت مشاع در اموال فرد وجود    -او مجاز است خمس را    یندهنما  یا شود، حاکم شرع    یست قابل تحمّل ن
س از اموال فرد به ذمّه او  تا خم   نمایدآنكه آن مبلغ را دستگردان    یابا همان مبلغ در ذّمه او مصالحه    -دارد  

خود، بدون سهل    یی را با توجّه به توانا  یش خو   ی بده  ید فرد با   ی گردد؛ ول   یزمنتقل گردد و تصرّف در اموالش جا
تأخ  یانگار ن  یر و  و  توانا  یزبپردازد  شخص  اقساط  یی اگر  با   یپرداخت  دارد،  را  مصالحه    ید خمس  از    یا پس 

خمس اموالش    تواند ی که فرد م  یذکر است در صورت شایان  . یدخت نما پردا  یردستگردان، اقساط آن را بدون تأخ

 
. آیت اهلل 123و    122(، م99جزوه خمس معظم له )خردادای،  ؛ سیدعلی خامنه1797، م  2ل مراجع، جهاشمی خمینی، توضیح المسائسیدمحمدحسن بنی با استفاده از  .  1

 . 1520مكارم، توضیح المسائل م

  یقیۀ،أسئلۀ تطب   یۀ، رأس السنۀ الخمس  یدالرافد ؛ باب األول، تحد؛ آیت اهلل سیستانی،  1161688سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  . سایت امام خامنه ای،   2

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255671#، سایت آیت اهلل مكارم:15مسئله 

  ین،ادم   یتسا  ؛205ای، سایت، استفتائات خمس، مسیدعلی خامنه؛  5340و    5213، سوال 4، حضرت امام، استفتائات ج78العروه الوثقی، فی ما یجب فیه الخمس، م .  3
 . 2370. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، میسان سازواحد هم

 .1401/02/25ارسال:    یخ ، تارr5nny2yشماره استفتاء:  . امام خامنه ای،   4
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سخت  و  مشقّت  به  آنكه  بدون  و  فوراً  نما   یادیز   یرا  پرداخت  گردد  جا  یرتأخ  ید،مبتال  خمس  پرداخت    یزدر 
 آیت اهلل سیستانی( )  .باشدی نم

 پرداخت خمس با چند روز تاخیر 

 1است؟ یزجا یاز سر سال خمس یرپرداخت خمس با چند روز تاخ یاآ
ندهد   یستن  یز جا - را  مال  تا خمس  کند نمى   و  تصرّف  مال  آن  در  بگ   تواند  اجازه  از حاکم شرع  انكه    . یرد مگر 

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(
خمس - تدق  ی مبن   ی سال  تأخ  یستن  یق بر  مقدار  یر و  خمس  ی به  سال  در  صرف  آن  در  مال  صرف  عرفاً    ی که 

 )امام خامنه ای(  ل ندارد. شود، اشكا یمحسوب م 

 در پرداخت خمس یراز آثار تأخ یبرخ

 )با مالحظه مبنای فقها( خمسمتعلق  تصرف در مال   عدم جوازالف(  

 2توان تصرف کرد؟آیا در مالی که به آن خمس تعلق گرفته است، قبل از پرداخت خمسش می
د؛ هرچند قصد پرداخت خمس را داشته  تواند در آن مال تصرف کنخمس آن را نداده است، نمی   تا زمانی که -

 (، آیت اهلل مكارمباشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی
که خمس درآمد خود را سر سال نپردازد    یکس  یست، ن  یزجا  یگر به سال د   یپرداخت خمس از سال خمس  یرتأخ -

خمس  سال  گذشت  از  پس  زندگ  ی و  در  را صرف  سرما  یل تبد  یا   ی آن  ا  یه به  عهده  ین کند،  بر  او    ی  خمس 
که مقدار تنزل ارزش پول    ی در موارد  بنابراین   کند،   پرداخت   پول   ارزش   تنزل   لحاظ   با  را  آن  یدکه با  باشد یم

 . )امام خامنه ای( مصالحه شود ید و در موارد مشكوک با پردازد ی)تورم( معلوم است همان را م 

 )با مالحظه مبانی فقها(  لزوم تجویز یک پنجم معامله توسط حاکم شرعب(  

 3؟حکم چیستگر جنسی با عین مالی که خمسش پرداخت نشده است، فراهم شده باشد، ا
خرم، چنانچه  به فروشنده بگوید این جنس را به این پول مى  یعنىنداده جنسى را بخرد،  اگر با عین پول خمس  -

م جنسى را  پنجپنجم آن را اجازه بدهد، معاملۀ آن مقدار صحیح است و انسان باید یکحاکم شرع معاملۀ یک 
 4مكارم(آیت اهلل  به حاکم شرع بدهد. )حضرت امام،  که خریده است،

با - لوازم،  و  آثار  بار شود  یددر  به ذمه  تعلق  پرداخت    حكم  در  تاخیر عمدی  لكن  این معامله صحیح است  بنابر 
 (ی. )امام خامنه اخمس جایز نیست

  خرم،ی پول م  ینجنس را با هم  ینا  یدنده بگوبه فروش   یعنی را بخرد،    ی جنس  پولِ خمس نداده  ینِ اگر فرد با ع  -
ش فروشنده  امام  یعه چنانچه  معامله صح  یدوازده  م  یحباشد،  فروشنده  و  تصرّف    تواند ی است  پول  آن  تمام  در 

موظّف است خمس کاال را    یو و  گیرد می است خمس تعلّق    یدهپول خر   ینبا ا  یدارکه خر  یبه جنس   ی ول  ید نما
 آیت اهلل سیستانی( ) . آن بپردازد  ی فعل یمتبه ق
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 اموالی که پرداخت خمسش به تاخیر افتادهمحاسبه خمس سود  ج(  

کسی که پرداخت خمس را تا چند سال به تاخیر انداخته است کیفیت محاسبه خمس آن چگونه 

 1است؟ یکاف ید،جد یسال خمس یپرداخت خمس مال موجود در انتها آیا ؟است
ب - با درآمد  تا انتها  یرد و کاالرا بخ   ییسال کاال   یناگر فرد  سال مؤونه نشود و به آن خمس تعلّق    یمذکور 

همان سال آن را بفروشد و    ین و در ب  ید نما  یمتق  ی ترقّ  ید، و کاال در سال جد  2خمس آن را نپردازد  ی و و  یردبگ
  حاکم شرع نسبت   ۀ با اجاز  یا  3باشد   یح که معامله صح  رضی بماند، در ف  ی باق  ید جد  ی سال خمس  یانثمن آن تا پا

با  یحبه سهم اهل خمس صح خمس اصل مال و    یدمحسوب شود، چنانچه فرد مذکور بخواهد خمس بدهد، 
بپردازد و بنابر    یزرا ن  یش الزم است خمس سود سهم خو   ین،تمام سود حاصل از سهم خمس را بدهد. همچن

 . یستن ی کاف ید، جد  ی سال خمس ی واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتها یاط احت
  100  یکاال سر سال خمس   یمتق  کند؛ی م   یداریرا به قصد تجارت خر  یی سال کاال  ین با درآمد ب  یفرد   مثالً

  یعۀ آن را به ش شودی هزار تومان م 150کاال  یمتو در سال بعد که ق دهد ی هزار تومان است که خمس آن را نم
امام  ا  فروشدی م  یدوازده  سال خمس  150  ینو  آخر  تا  تومان  برا  د؛مانی م  یباق   یهزار  فرد  پرداخت    یاکنون 
که از سهم خمس به دست   ی. تمام سودب  هزار تومان به عنوان خمس اصل مال بپردازد.  20الف.   : یدخمس با
را    باشدی هزار تومان م  8هزار تومان( که    40)  یش. خمس سود سهم خوج   بپردازد.  یز هزار تومان( را ن  10آمده )

واجب، پرداخت   یاط و بنابر احت  گرددی هزار تومان م  38 پردازد،ی فرد م   که  یمجموع مال   یجه، بپردازد که در نت  یزن
 )آیت اهلل سیستانی(  . یستن یکاف  ید،جد یسال خمس  ی هزار تومان به عنوان خمس مال موجود در انتها  30

 خمس  در زمان پرداختمالل،  محاسبه قیمت  د(  

ت سر سر  ماللی باشد و مکلفو ...  مانند برنج و گندم  اگر متعلق خمس   ی آن را پرداخر ال خمسر

پرداخت خمس باید قیمت مالل در همان زمان پرداخت شود یا قیمت سر سال به  نکند، آیا هنگام

 4عالوه تورم پرداخت شود؟
 آیت اهلل مكارم(آیت اهلل سیستانی، قیمت فعلی کاال محاسبه می شود. )حضرت امام،  همان  خمس به  -
میباشد - ذمه شخص  بر  آن  ارزش  نیز  فرض  این  باید    در  هم  را  تورم  مقدار  پرداخت،  در  تأخیر  در صورت  که 

محاسبه نماید ولی احتیاط این است که بهای مثل در زمان حاضر نیز مالحظه شود و هر کدام کمتر است از  
 )امام خامنه ای( مكلف گرفته شود.

 مدیون بودن خمس اجاره های ملک(  ه

مالل خانه،  شودید که در عرف اجاره داده مباش  یاییکه خمس به آن تعلّق گرفته از اش  یئیاگر ش

به نپردازد،  به موقع خودش  چنانچه فرد خمس آن را    5و مانند آن،  یمغازه، تاکس ت محاسر کیفیر

 6خمس آن در زمان مراجعه چگونه است؟
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 )امام خامنه ای(  . پرداخت خمس اجاره ها الزم نیست مگر آنكه به سال خمسی برسد -
  نانداخته، بپردازد، هرچند آ  یر که پرداخت خمس را به تأخ  ی مال را هم بابت مدّت   پنجم آن   یک  ی اجاره بها  ید با -

د  به  باشد.  یگری را  نداده  تعلّق گرفته است و    ایمغازه  یااگر فرد منزل    همچنین،  اجاره  آن خمس  به  را که 
الحسنه از  ض بابت قر  ی مبلغ   یافتهرچند به جهت در   -خمس آن را نداده به مبلغ کمتر به مستأجر اجاره دهد  

 )آیت اهلل سیستانی(  . باشدیو اجرت المثل م  یاجرت قرارداد ینضامن خمس ما به التفاوت ب ی و -مستأجر  

 خرید مالی که خمس آن پرداخت نشدهحکم  

 1دارد؟ یشود چه حکم یداریکه خمس آن پرداخت نشده است خر یچنانچه مال
می تواند پنج یک آن    ن مقدار باطل است و حاکم شرعآن را اجازه ندهد معامله آ میک پنج چنانچه حاکم شرع -

بدهد،    مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع
 )حضرت امام(  به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد. و اگر 

ول  یاگر فرد  - تعلق گرفته  اموالش خمس  به  ر  یکه  آن معامله    ای  معامله  دهد،  یا نمخمس آن  انجام دهد، 
  ید آن شخص، بدهكار است و با  ی   . البته ذمهشود  یمنتقل م   یگری بوده و آنچه مورد معامله بوده به د   یح صح

 ( یامام خامنه ا). و تاخیر جایز نیست خمس را بپردازد
دوازده    یعهش را به ملک شاست، چنانچه مال از اموالش را نپرداخته  یخمس بعض  یا  دهدی که خمس نم   یفرد -

اداء    یادادن    یههد   یامانند فروختن   -  ی شرع  یحصح  یهااز راه   یكی  یق در آورد، مثل آنكه مالش را از طر  یامام
هم به    یازی او حالل است و ن  ی و برا  ید آی در م  یعهآن ش  یّتآن مال به ملك   ید، منتقل نما  ی به و  -...  یا   ین د

اموال تعلّق گرفته است و مالک آن،    ینداشته باشد که خمس به ا  قینیهرچند    یست پرداخت خمس توسّط او ن
 اموال را نپرداخته است. ین خمس ا 
آن گذشته  که خمس آن داده نشده    را   یئیش   ی، اثناعشر  یعه اگر ش  بنابراین  بر  معامله    ید، نما   یداریخرو سال 

مالک تمام آن    یدار و خر  باشدی موظّف به پرداخت آن م  ی و خمس به عهده فروشنده است و و  باشدی م   یحصح
 )آیت اهلل سیستانی(  ندارد.  یفی بابت تكل ینو از ا شودی م  یءش

که هرگاه کسى مالى را که خمسش را نداده اند خریدارى کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن  -
روشنده داده باشد باید از  حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به ف

 )آیت اهلل مكارم( او بگیرد و به حاکم شرع دهد.

 جدا کردن خمس و تصرف در باقی مالحکم  

 2؟در باقی آن تصرف کرد و سال خمسی از اموال جدا کردانتهای آیا می توان خمس مال را در 
 ت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم( . )حضرت امام، آی( مگر اینكه از حاکم شرع اجازه داشته باشد) ؛جایز نیست -

 خمس از همان مال متعلق خمس لزوم جداسازی

 3اگر به مالی خمس تعلق گرفت آیا الزم است از عین همان مال خمسش پرداخت شود؟
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باشد، مگر در مورد حاللى  مى   یگراز مال د   یاو    ین از ع  یادا  ینب  یرمالک مخ  یگیرد، ول خمس به عین تعلّق مى  -
 )حضرت امام(  . است که خمس عین آن را اداء نمایدخلوط شده است؛ که در مورد آن احتیاط آن که به حرام م

  شود، باید خمس آن نیز محاسبه شود الزم نیست از همان مال خمس داده شود، ولى اگر از درآمد جدید داده   -
ل مخلوط به حرام خمس  از همان ما  یدواجب با یاطاحتکه به حرام مخلوط شده است؛ بنابردر مورد حاللى  البته  

 )امام خامنه ای(  .داده شود 
از همان اموال بدهد    باشدی که متعلّقِ خمس م   یخمس اموال   تواند یم  انسان  - که    یخمس   یمتبه مقدار ق  یا را 

بپردازد، محلّ    یگرینقد( بدهد و امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس د   یجواجب شده است، پول )وجه را
 )آیت اهلل سیستانی(  او باشد. یل وک یا آنكه با اجازه حاکم شرع  اشكال است مگر 

ن - از هم  یستالزم  را  با   مال  انآنها  بلكه  کند  باق  ید جدا  پول  مقدار  مال    یمانده در سر سال خمسى  اصل  از  را 
 )آیت اهلل مكارم(  مشمول خمس است. یماندهخمس داده شده کم کند، باق

و دیگر موارد چنانچه در سررسید سال خمسی مقدار کمی از آن باقی بماند  د مصرفی مانند برنج، حبوبات  موا  نکته:
پرداخت خمس آن شرعا واجب است لكن بر مكلف واجب نیست الزاما قیمت آنها را محاسبه کرده و معادل پولی آن  

نماینده مرجع    را بپردازد؛ بلكه با توجه به مسئله مذکور می تواند از همان عین خمس را به دفتر بپردازد و چنانچه
 آن را ببخشد دیگر تكلیفی ندارد. تقلید  

 تصرف در خمس جدا شده

ا  د در آن موقتر اگر مکلف خمس را از مالش جدا کند ولی تحویل صاحبان خمس ندهد می توانر

 ن پیدا می کند؟به عبارت دیگر آیا خمس در آن مال جدا شده تعیّ ؟تصرف کند
مگر با اذن    یستن  یزواجب تصرف در آن جا  یاطنشده بنابر احت  صاحبان خمس داده  یلکه خمس تحو  یتا زمان -

 ( مكارم آیت اهلل)حضرت امام،   . از حاکم شرع
 تصرف در آن مال جدا شده اشكال ندارد لكن تاخیر در اداء خمس جایز نیست. )امام خامنه ای(  -
. )آیت  از حاکم شرعمگر با اذن    یستن  یزصاحبان خمس داده نشده تصرف در آن جا  یل که خمس تحو   یتا زمان  -

 اهلل سیستانی( 

 توسط واسطه  یّهحکم مصرف وجوهات شرع

 یدشد  یازن  یلرا به دفتر معظم له برساند، به دل  یّهکه واسطه شده تا وجوهات شرع  یاگر شخص

 1؟، حکم چیستپول را خرج کرده ینا یمال
اهلل سیستانی، آیت اهلل    تصرف جایز نیست و در فرض تصرف ضامن است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت -

 مكارم( 
نیز    نکته: ارزش  و محاسبه کاهش  تورم  مبنا بحث  است مطابق  پیدا کرده  ارزش  مال کاهش  آن  در صورتی که 

 مطرح است. 

 به ذمه گرفتن خمس توسط بدهکار و تصرف در مال

الش  ه و در مر ه گرفتر ه ذمر اگر کسی به مالش خمس تعلق گرفت، می تواند مقدار خمس را بر

 1کند؟ تصرف

 
، سایت آیت اهلل مكارم:  1277، منهاج الصالحین، م16، تحریرالوسیله، کتاب الوکالۀ، م2271ت، م . توضیح المسائل مراجع، کتاب وکال  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255702 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255702
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255702
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خود را بدهكار    یعنی   یرد بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگ   تواندی که خمس بدهكار است نم  یکس -
  یت معص  ینكهاهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، عالوه بر ا

 سیستانی، آیت اهلل مكارم(  )حضرت امام، آیت اهلل خمس آن را بدهد.  یدکرده، ضامن است و با
البته تاخیر عمدی در اداء خمس جایز    )چون بر طبق مبنا خمس بر ذمه افراد است(  تصرف در مال جایز است -

 )امام خامنه ای(  .نیست

 اجازه حاکم شرع در انتقال خمس به ذمه

 2؟در چه صورتی مکلف شرعا مجاز است خمس را به ذمه بگیرد
ان می تواند خمس را با دستگردان و یا مصالحه خمس را به ذمه شخص منتقل  حاکم شرع و یا نماینده ایش  -

 کند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(
 به طور کلی به نظر امام خامنه ای حفظه اهلل در سر رسید سال خمسی خمس به ذمه منتقل می شود.  نکته:

 گرداندستاحکام 

 دستگردان به چه معنا است؟
  یل فرد مستحق، وجوه شرعى، از قب  یا او و    یلوک  یا(  یط)مجتهد جامع شرا  شرع است که حاکم    ین گردان ا ستد -

 3. قرض دهد و آن را دوباره به وى یرد زکات و خمس را از مالک بگ

 گرداندست کیفیت

 4گردان چگونه است؟شیوۀ دست
دهد. سپس حاکم  را به حاکم شرع می . فرد خمس مالش  1شود:  گردان )مُداوره( به سه شیوه انجام می دست -

دهد و او آن مبلغ را  . حاکم شرع به فرد مبلغی قرض می 2دهد؛  شرع همان مبلغ خمس را به فرد قرض می 
شود تا خمس اموال مكلف  دهد. گاه این عمل چندین بار تكرار می بابت خمس اموالش به حاکم شرع پس می 

گردان انجام  ار با مصالحه از راه اجرای صیغه، بدون نیاز به دست. همچنان جایز است این ک3کامالً ادا شود؛  
طور مشاع در اموال شماست، با همان مبلغِ  گوید: »سهم خمس را که بهاش می شود؛ مثالً حاکم شرع یا نماینده 

 کند. )آیت اهلل سیستانی( در ذمۀ شما مصالحه کردم« و فرد هم این مصالحه را قبول می 

 رد دستگردانامو

 5؟ستگردان در چه مواردی انجام می شودد
ندارد دستگردان   - به ذمه مكلف( وجهی  تعلق خمس  در  له  مبنای معظم  به  توجه  پرداخت    )با  تاخیر در  البته  و 

مسلم ایشان در امر وجوهات شرعیه    ی از وکال  ی یا یك   معظم له باید با اجازه دفتر  این امر  خمس جایز نیست و  
 )امام خامنه ای(  باشد.

 
 . 112و  107م  ی، رساله خمس امام خامنه ا . 2389. توضیح المسائل جامع، م1792و  1791مسائل مراجع م. توضیح ال 1

 .2389. توضیح المسائل جامع، م23تحریرالوسیله، احكام خمس، م ؛78. العروه الوثقی، م2

3  .http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 

 سایت آیت اهلل مكارم: .2370، م1. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 4

rem.ir/main.aspx?typeinfo=https://maka21&lid=0&mid=255653&catid=44816 

؛ 1238559سمواالت سمامانه جمامع  خممس  سموال شمماره سمایت ادممین اممام خامنمه ای، ؛ 1792هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجمع، مسیدمحمدحسن بنی.    5

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255653&catid=44816؛ سایت: 2370توضیح المسائل جامع، ؛  1400/02/21

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
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که    یادی ز  ی پرداخت آن موجب سخت یاخمس را نداشته باشد    ی و فور  یپرداخت نقد   یی که فرد توانا  ی رتدر صو -
 . )آیت اهلل سیستانی( شود یستقابل تحمّل ن

 گردان کند. )آیت اهلل مكارم( تواند مصالحه و دست اگر حاکم شرع مصلحت افراد مستحق را مالحظه کند، می  -

 زمان پرداخت دین بعد از دستگردان

 1؟مکلف بعد از دستگردان تا چه زمانی باید بدهی خود را تسویه کند

بده - است  توانا   یشخو  ی الزم  و  تمكّن  هنگام  در  تأخ  یی را  انگار  یربدون  نما  یو سهل  اهلل  ید پرداخت  )آیت   .
 سیستانی( 

د و به  الزم است مطابق تعهد عمل کن   ؛ اگر مكلف نسبت به پرداخت خمس مهلت گرفته یا دستگردان کرده  نکته:
 2  )مراجع تقلید( طور کلی تاخیر بدون عذر در اداء دین جایز نیست. 

 3)مطابق نظر آیت اهلل سیستانی( و مهلت گرفتن نکاتی راجع به دستگردان

 اینترنتیخمس به مجازی و قبل از پرداخت    یا مصالحه  ضرورت دستگردان

از طر  یش خمس اموال خو   خواهند  یکه م   یکسان - بصورت    یا   یند چک پرداخت نما   یا   یراعتبا   یکارتها   یق را 
الزم    یند، نما  یز دفتر معظّم له وار   ی به شماره حساب بانك  یش خو  ی پول را از شماره حساب بانك  ی، انتقال اعتبار

 4  )آیت اهلل سیستانی( .یند مصالحه نما  یا معظّم له دستگردان  یندگانبا نما تماس یا است خمس را با مراجعه 

 ع در اداء سهم سادات )بعد از دستگردان(وجوب اذن مجدد از حاکم شر 

سهم السادۀ  یالتصرّف ف یل یجوزفهل  یالشرع یلبالمداورۀ مع الوک یذمت  یاذا نقلت الخمس ال

 5ین؟کما لو کان الخمس متعلّقاً بالع یمن دون الرجوع للحاکم الشرع یهمستحق یو دفعه ال
  یتهالمالک صالح  یفقدللمرجع ف  یدجد  ین و اشتغلت بدفرغت الذمّۀ من الخمس    یلاذا تحقّقت المداورۀ مع الوک -

 )آیت اهلل سیستانی(  .یله السادۀ فانّما هو باذن المرجع أو وک یالتصرّف بسهم السادۀ فاذا اراد دفعه ال  یف

 6  دستگردان(  بدون)  خیر أدر ت مهلت گرفتنآثار 

سال خمس  یافراد - سر  در  رس  توانند  ینم  ی که  خود  سال  تنه  یدگی بحساب  در صورت کنند،  از    توانند   یم  یا 
  یی که توانا  یند در محاسبه و پرداخت خمس )بدون دستگردان( کسب اجازه نما  یر معظّم له، جهت تأخ  یندگان نما

  یاد ز  ی با پرداخت آن به مشقّت و سخت  ینكها  یاشان را نداشته باشند    ی خمس در سر سال خمس  ی پرداخت فور
 توجّه گردد :  یل س الزم است به نكات ذ مورد، جهت پرداخت خم یندر ا شوند،  یمبتال م

سمر  یممتکند، خمس به ق یداپ یمتکاهش ق یکه خمس به آن تعلّق گرفته پس از سال خمس ی. اگر اموال1
 زمان پرداخت محاسبه گردد. یمتکند، خمس به ق یداپ یمتق یشسال حساب شود و چنانچه افزا

 
 ، نكته سوم دستگردان. 149سؤالکتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، . 1

 .2276، م2هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی2
 پنجم دستگردان. ، نكته149سؤال  یستانی، اهلل س یتکتاب استفتائات آ.  3

 پنجم دستگردان. ، نكته149سؤال  یستانی، اهلل س یتکتاب استفتائات آ.  4

 .6مصرف الخمس س  427احكام الخمس ص یالرافد ف.  5

 پنجم دستگردان. ، نكته149سؤال  یستانی، اهلل س یتکتاب استفتائات آ.  6
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 . باشد ی. در صورت تلف شدن مال مشمول خمس، خمس آن را ضامن م2
 یک  یدداشته باشد، در زمان پرداخت خمس، با یردر مدّت تأخ  یکه اموال مشمول خمس، فوائد  ی. در صورت3

 پنجم آن فوائد هم پرداخت شود. 
 یاست که در عرف بمه اجماره داده مم یاییکه خمس به آن تعلّق گرفته، از اش  یمال  یاکه کاال    ی. در صورت4

کاال را اجاره  ینپرداخت شود هر چند فرد ا یزن یراجرت المثل مدّت تأخ  یا  پنجم مال االجاره  یک  یدبا  شود،
 )آیت اهلل سیستانی( نداده باشد.

 و دستگردان خمس  تاخیر   برایمهلت گرفتن   ینتفاوت ب

ب - تأخ   ینتفاوت  در  اجازه  ا  یرکسب  خمس  دستگردان  و  شد(  ذکر  قبل  بند  در  صورت    ین)که  در  که  است 
اموال بعد از دستگردان در    یمتکاهش ق  یا یشباشد و افزا   یغ دستگردان را بدهكار م دستگردان، فرد همان مبل

به    ینبنابرا  باشد،  یتمام فوائد و منافع بعد از دستگردان متعلّق به خود فرد م  ینندارد. همچن  یر مقدار خمس تأث
در پرداخت خمس،   یرجهت تأخ  یط،تا حدّ امكان و در صورت فراهم بودن شرا  گردد  ی م   یهمحترم توص  ینمراجع

 1  )آیت اهلل سیستانی( . یندمعظّم له دستگردان نما یندگان اکتفا ننموده و خمس را با نما یر به اجازه در تأخ

 احکام مصالحه

 در خمس مصالحه مفهوم

 2مصالحه در خمس چیست؟
یا وکیل حاکم نسبت به مقدار خمس مكلف عقد  -   مصالحه در خمس آن است که بین مكلف و حاکم شرعی 

: صالحتک عن الخمس المتعلّق بالعین أو المتعلّق بالذمّۀ  یقول الحاکم الشرعی للمكلّف   صلح اجراء شود؛ مثال
 )مراجع عظام تقلید(  المصالحۀ. بكذا ریال، فیقول المكلّف: قبلتُ 

 موارد مصالحه

 مکلفبه خمس  الف( اموال مشکوک  

کون ینه زندگواگر فرد مو اس، ماشر  ی،مالل خانه مسر زل و...  ی،شخصر  ینلبر اث منر بالً را اثر قر

کرده  یهآن را با درآمد سالگشت شده ته  داندیکرده و اکنون هنگام محاسبه خمس، نم  یداریخر

ه لپو  ینبا ع  یا  یدهدر ذمه خر  یآن را با ثمن کلّ  داندیآنکه نم  یاسال،    ینبا درآمد ب  یا ، نسبت بر

 3یست؟چ یفهخمس وظ
 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم( امام خامنه ای، )حضرت امام، کند.  مصالحه ابر احتیاط واجب با حاکم شرع بن -

شایان ذکر است حضرت آیت اهلل مكارم در استفتائی در سایت نسبت به مسئله فوق اینگونه مصالحه را تبیین   نکته:
 فرموده اند:

 
 پنجم دستگردان. ، نكته149سؤال  یستانی، اهلل س یتتائات آکتاب استف.  1

مما ، المطلب األوّل: المصالحۀ معناها ومواردها وحمدودها؛ الرافد، 1797؛ توضیح المسائل مراجع، برداشت از مسئله 78. العروه الوثقی، فصل فی ما یجب فیه الخمس، م  2
 .هو المقصود بالمصالحۀ عن الخمس؟

 .122، جزوه خمس معظم له، م1797؛ توضیح المسائل مراجع، م29کتاب الخمس م. العروه الوثقی،   3
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 یچگررونگ  یباشرردنفرمرران م   متعلق به هررر دو  ،ییو دارا  یلتا کنون خمس نداده ام و ازدواج کرده ام و وسا  بنده

. در ضمن هر دو کارمند دولت و از لحاظ وضررع ییدفرما  ییرا راهنما  یگیردتعلق م   یزهاییبه چه چ  ینکهحساب و ا

 .یباشددر حد متعارف م  ... و یندر حد متوسط بوده و خانه و ماش یماد
شما مصالحه کردیم. بقیّه اموال    ( را با یدخمس منزل مسكونى و اسباب و اثاثیّه منزل، و وسیله سوارى )اگر دار  -

را    یمواد مصرف  ین موجود در منزل و همچن  یو دارایى ها مانند پول نقد و پس انداز و مطالبات و مواد خوراک
)آیت    .ید را یكجا یا تدریجاً ارسال فرمای  باقیماندهبدهى هاى مربوط به آن را کسر کرده، خمس    یدمحاسبه کن
 1اهلل مكارم( 

 شته زندگی که معلوم نیست از چه محلی بوده )االن موجود نیست(ب( هزینه های گذ

به  یا یگذشته زندگ یجار هایینهد اند هز  یاگر مکلف نم ام محاسر کسب و کار که اکنون )هنگر

ا  یااند مانند آذوقه مصرف شده، هداتلف شده  یاو مصرف    یستندخمس( موجود ن دقات    یر اصر  یر

ه از مهمان  یراییمخارج صرف شده در پذ  یاده  انجام ش  یگرانکه نسبت به د  ییهاانفاق ا، کر هر

اره  یفهدرآمد سالگشت بوده، وظاز    یاکرده است    ینههز  الس  یندرآمد ب ف دربر وال  مکلر ن امر  ایر

 2یست؟خمس چ
موضوع    یندارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد مگر آنكه مكلّف در ا  یناناطم   یا  یقینکه    ی تنها به مقدار -

)آیت اهلل   .یدواجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نما یاطصورت بنابر احت ینا بوده باشد که در 3مقصّر 
 سیستانی( 

 ج( مصالحه در مقدار تورم نامعلوم

دبا  یاآ  یمبپرداز  یمبخواه  یرو چند ماه با تاخ  یمنپرداز  یلیبه دال   یاگر خمس را سر سال خمس  یر

 4است؟ ی)سرسال( کاف هیاول یمتهمان ق یاو  یمتورم آن را را هم محاسبه کن
به    یل تبد  یا  ی آن را صرف در زندگ  ی که خمس درآمد خود را سر سال نپردازد و پس از گذشت سال خمس   کسی -

  ین آن را با لحاظ تنزل ارزش پول پرداخت کند، بنابر ا  ید باشد که با  ی او م   ی خمس بر عهده    ینکند، ا  یه سرما
مصالحه    یدو در موارد مشكوک با  زدپردا  یم است همان را م که مقدار تنزل ارزش پول )تورم( معلو  یدر موارد

 )امام خامنه ای(  شود. 

در مواردی که مكلف باید خمس را به قیمت خرید محاسبه کند اگر هنگام پرداخت، کاهش فوق العاده داشته   -
 سیستانی( )آیت اهلل  . برابر( در این صورت بنابر احتیاط واجب باید به مبالغ بیشتر مصالحه شود 20)مثال 

 کیفیت مصالحه

 5؟چگونه است در خمس مصالحهکیفیت 

 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255633&catid=44816. سایت آیت اهلل مكارم:  1

 .2380یح المسائل جامع، م. توض 2

آنكه مقدار خمس متعلّمق بمه امموالش را  یانموده است    یدر محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاه  یول  یگیردبه اموالش خمس تعلّق م  دانستهیکه اجماالً م  یمثل فرد.    3
 را فراموش نموده است. آن، هم اکنون مقدار خمس  یادداشتدر ثبت و  یبه جهت سهل انگار یول  دانستهیم یقاًدق

 .4. حاشیه2379. توضیح المسائل جامع، م1165934شماره سوال:  ؛  1399/08/25سواالت سامانه جامع  خمس؛ 11و   106. جزوه خمس، م 4

یت آیمت اهلل مكمارم: ؛ سما2381م، 1المسمائل جمامع، ج  یح توضم؛  963411شمماره سموال:  ،  1398/01/11سواالت سامانه جامع  خمس. سایت ادمین امام خامنه ای،    5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255633&catid=44816 
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از نمایندگان مسلّم ایشان در وجوهات شرعی می باشد تعیین   - یا یكی  با حاکم شرع و  )امام    .کیفیت مصالحه 
 خامنه ای( 

 توضیح در دو مثال:  .یدبه نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نما ید واجب با  یاطبنابر احت -
با    دهد ی درصد احتمال م   60که    یده در ذمّه خر  یاستفاده در مؤونه همان سال با ثمن کلّ   یبرارا    ی : مال1مثال

و    یده درآمد سالگشت شده خر م   40باشد  احتمال  ب  دهد ی درصد  درآمد  ا  یده همان سال خر   ین با  در    ین باشد، 
 . نمایدی م  الحهصورت با حاکم شرع مص ین و به ا دهدی درصد از مال را م 60صورت خمس  

سال بعد از    خواهدی که م  اییله مثل وس  -مؤونه هم نشده    ید، مال التجاره که در سال خر  یرغ   یاگر مال   :2ثالم
  40سال و    ین آن را با درآمد ب  دهد ی درصد احتمال م   60که    یده در ذمّه خر  ی را با ثمن کلّ   -آن استفاده کند  
م  احتمال  خر  دهدی درصد  سالگشت شده  پول  از  را  در    یدهآن  رابه    40صورت، خمس    اینباشد،  مال  درصد 

ا  پردازد ی م  ی فعل   یمتدرصد را به ق  60و خمس    ید خر  یمتق   .نماید ی با حاکم شرع مصالحه م   یق طر  ین و به 
 )آیت اهلل سیستانی( 

( را با شما مصالحه کردیم. بقیّه اموال  یدخمس منزل مسكونى و اسباب و اثاثیّه منزل، و وسیله سوارى )اگر دار  -
را    یمواد مصرف  ین موجود در منزل و همچن  یمانند پول نقد و پس انداز و مطالبات و مواد خوراک  و دارایى ها 
)آیت    .ید را یكجا یا تدریجاً ارسال فرمای  باقیماندهبدهى هاى مربوط به آن را کسر کرده، خمس    یدمحاسبه کن
 اهلل مكارم( 

 ( از درآمد سال جدیدپارسال پرداخت خمس قاعده ربع )

دۀ پنجم، یکجای یکبه مکلف بایدی  در چه صورت چهارم مال را بدهد؛ یعنی خمس را طبق قاعر

 1ربع حساب کند؟
که به عنوان    یدپرداخت شود، واجب است که خمس درآمد سال جد  ید اگر خمس سال قبل از درآمد سال جد  -

ابتدا    یدبدهد با  را  ی اگر بخواهد با درآمد امسال، خمس سال قبل  یعنی  پرداخت شود   یزن  شود ی خمس پرداخت م
هزار    20. مثالً اگر خمس سال قبل  یدنما  یسخمس سال قبل را پرداخت کند را تخم  خواهد ی که با آن م   یپول 

  دا که امسال به دست آورده است، خمس سال قبل را بدهد، ابت  یهزار تومان   25تومان بوده است و بخواهد با  
خمس سال    یمانده،هزار تومان باق  20خمس بدهد و سپس با  هزار تومان را به عنوان    25هزار تومان از    5  یدبا

 ای(امام خامنهحضرت امام، ) قبل را بدهد. 
مال به طور کامل  پنجم مال را بپردازد، آن   یکاز موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه    یدر بعض  -

ا  شودی بلكه چهار پنجمِ مال مخمّس م   شودی مخمّس نم  سال بعد، خمس    شودی الزم م  گاه  یط،شرا  ینو در 
  پردازدی را که فرد به عنوان خمس م  مالی قرار است:    ین تر حكم از اکامل   یح را بپردازد. توض یمانده پنجم باق یک

 چند صورت دارد: 
پول  ی . فرد قصد دارد خمس را از همان مالالف دارد که از همان    ی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثالً 

صورت    ینها را از همان برنج بپردازد. در اخمس برنج   خواهدی آنكه برنج دارد و م یاخمس بدهد   خواهد ی پول م
 است.  یمخمّس شدن کامل مال کاف  یپنجم برا  یکپرداخت 

مثالً    ید؛از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نما  ی آن مال ول  یرخمس مال را از غ  خواهد ی . فرد م ب
صورت هم    ینرا با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در ا   یشهاقصد دارد خمس کتاب 

 است.  یکامل مال کاف نمخمّس شد  یشده برا ها و مجموع درآمد سالگشتکتاب  یمتپنجم ق  یکپرداخت 
صورت    ین در حكم مخمّس است بپردازد. در ا   یا که مخمّس    یگری . فرد قصد دارد خمس مالش را از مال د ج

 .کندی پنجم، مال را به طور کامل مخمّس م   یکت  هم پرداخ

 
سیدعلی سیستانی،  ،    3؛ امام خامنه ای سایت لیدر احكام خمس سوال  174سوال    1؛ استفتائات حضرت امام، ج21؛ تحریرالوسیله، م1852توضیح المسائل مراجع، م.  1

 . 9409280146 شمارۀ؛ ناصر مكارم شیرازی، استفتا از سایت به2369، م1توضیح المسائل جامع، ج
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 خمس مالش را از درآمد اثناء سال بعد بپردازد.  خواهد ی . فرد مد
مال    ین ا  در  آن  اگر  جد   یا صورت  سال  آخر  تا  مؤونه هم صرف    ید بدلش  در  و  نشود  نگردد،    یا تلف  استفاده 

امّا در صورتچهارم بپرد  یک   ید با  ید، چنانچه قصد دارد مالش را مخمّس کامل نما ا  ی ازد.  سال    ین که مال در 
 است.  یپنجم،کاف یک پرداخت   شود،ی در مؤونه صرف م  یاتلف شده  یدجد
انتها  یفرد  مثالً خمس  یدر  کتاب   93یسال  م   یشهابه  تعلّق  ابتدا  ی و  گیردی خمس  خمس  یدر    94  یسال 
ها  چهارم ارزش کتاب   یکدازه  شخص چنانچه به ان  ینبپردازد، ا  94ها را از درآمد سال  خمس کتاب   خواهدیم

ها در  را بپردازد، چنانچه کتاب   هان پنجم آ  یکاند؛ و اگر به اندازه  ها به طور کامل مخمّس شده را بپردازد، کتاب 
ها  ها ندارد، امّا اگر کتاب بابت خمس آن   یگرید  یفتكل  یرد، مورد استفاده قرار گ  یا برود    ین از ب  94  ی سال خمس 

  یکخمسِ    ید با  94  ی سال خمس  یبماند، در انتها  ی باق  یارش م بدون استفاده در اخته  94  ی تا آخر سال خمس
 ها را بپردازد. پنجم کتاب 

ن  شایان  نمودن کامل مال واجب  ا  باشد ی م  یاری واخت   یستذکر است مخمّس  انتها   تواند ی فرد م  ین بنابر    ی در 
  یکدر مؤونه صرف نشود، خمسِ   یا چنانچه مال تلف  یدسال جد   یپنجم پرداخت کند و در انتها  یکسال اوّل  

 . )آیت اهلل سیستانی( پنجم آن را بپردازد
 1. )آیت اهلل مكارم( ما در تمام این موارد اجازه داده ایم فقط خمس بپردازند -

 مسئله خمس و  ال غیر ه از ماستفاد

 الف( شک در تعلق خمس به اموالش

ذا و اگر مالال منزل کسی میهمان شدیم و می دانیم که خمس نمی د هد ولی نمی دانیم به آن غر

 2امکاناتی که در اختیار ما می گذارد خمس تعلق گرفته است یا نه؛ آیا حق استفاده داریم؟
 . )مراجع تقلید( ندارداستفاده مانعی  -

 ب( یقین به تعلق خمس و شک در پرداخت آن

ا خمس تعلق گرفته است ولی نماز اموال میزبان  اگر مالال میهمان بداند به مالی   ه آیر د کر ی دانر

 3؟یانه؛ می تواند از آن استفاده کندخمسش پرداخت شده است 
 )مراجع تقلید(  .استفاده کردن از آن مال مانعی ندارد  -

 ج( یقین به تعلق خمس و عدم پرداخت آن

خمس آن را نداده؛ آیا حق استفاده از آن   الی خمس تعلق گرفته است و مالکشاگر بدانیم به م

 1را داریم؟

 
شرایطى را که براى پرداخت ربع در ذیل    چهارم( به عنوان سهمین بدهد. آیا   یک پرسش : در بعضى موارد مكلّف باید به جاى خمس، ربع )  . سایت آیت اهلل مكارم: 1

آمد و سود سال آینده خمس  ذکر مى شود قبول دارید: الف( آن شىء در اثناى سال آینده مؤنه نشود. ب( آن شىء در اثناى سال آینده تلف نشود. ج( مكلّف بخواهد از در
 کافى است.  1 5( اگر یكى از این سه شرط حاصل نبود آن را بدهد، یا دین خود را به دفتر مرجع تقلیدش بابت دستگردان بپردازد. د

 پاسخ : ما در تمام این موارد اجازه داده ایم فقط خمس بپردازند. 

255712=&mid44818&catid=0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 .1795استفاده از مسئله    2المسائل مراجع ج  یح توض . 2

جمامع م  ؛ آیمت اهلل سیسمتانی، توضمیح المسمائل 932و  931و   939االستفتائات سموال   اجوبه؛ امام خامنه ای،    1795م     2المسائل مراجع ج  یح توض. حضرت امام،    3

 .mid=44816&catid=0&lid=21aspx?typeinfo=https://makarem.ir/main&255657؛ سایت آیت اهلل مكارم،:    2374

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255712
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 امام(  . )حضرتدارد خمسش را نداده اند تصرّف کند نمی تواند در مالی که یقین انسان  -

 )امام خامنه ای( . و می تواند مصرف کند یستبرعهده او ن یزیچ -

دوازده    یعهاست، چنانچه مالش را به ملک شاز اموالش را نپرداخته  یخمس بعض  یا  دهدی که خمس نم   یفرد -
اداء    یادادن    یههد   یامانند فروختن   -  ی شرع  یحصح  یهااز راه   یكی  یق طر  در آورد، مثل آنكه مالش را از  یامام
هم به    یازی او حالل است و ن  ی و برا  ید آی در م  یعهآن ش  یّتآن مال به ملك   ید، منتقل نما  ی به و  -...  یا   ین د

آن،  اموال تعلّق گرفته است و مالک    ینداشته باشد که خمس به ا  یقینهرچند    یست پرداخت خمس توسّط او ن
 )آیت اهلل سیستانی(  اموال را نپرداخته است. ین خمس ا 

ا  ید ما به شما اجازه مى دهیم تصرّف کن  یداگر یقین دار  - به سادات    یدو معادل خمس آن را که تصرّف کرده 
 . )آیت اهلل مكارم( ید ، بپردازیدو هر موقع که توانست یدو اگر تمكّن ندارید بر ذمّه بگیر ید نیازمندى بپرداز 

 راکت با کسی که اهل خمس نیستحکم ش
 2دهد، چیست؟حکم شراکت یا ادامۀ شراکت با کسی که خمس اموالش را نمی

دهد و در سال  اگر شریک خمس درآمد خود را نمی   ( سرمایۀ مشاع دارند  )یعنیشریک است  کسی با دیگری   -
خمس  مال  همان  از  می جدید  سرمایه  برای  جا نداده  آن کس  برای  ادامۀ شرکت  هیچ گذارد،  و  نیست  کدام  یز 

. شریک، کافر یا مخالفی باشد که به خمس معتقد نیست؛  1توانند در آن تصرف کنند؛ مگر در دو صورت:  نمی 
 . برای تصرف در آن مال، از حاکم شرع اجازه بگیرد. )حضرت امام(2

)امام خامنه    . اشكالی ندارد  تصرف در مال شراکتی هر یک از شرکاء خمس اموال خود را بدهند کافی است و   -
 ( آیت اهلل سیستانی ،یا

  یز خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شرکت براى او جا  یكشاست و مى داند شر   یکشر   یگرى کسى که با د  -
ادامه دهد    یگر د  یک به شراکتش با شر  یمده  ی از شرکاء خمس سهم خود را بپردازد اجازه م   یكی اما اگر    یست،ن
 ( اهلل مكارم یتآ ) با زبان خوش فراموش نكند. از منكر را  ی امر به معروف و نه یول

 که به آن خمس تعلّق گرفته است یدر مال یلتصرّف وک
کند تا   یلرا وک  یقرار دهد و و  یشخص  یاررا که به آن خمس تعلّق گرفته در اخت  یمال  یاگر فرد

 3آیا قبول وکالت برای وی جایز است؟اجاره دهد،  یاآن را بفروشد 
 ت. )حضرت امام، آیت اهلل مكارم(تصرف وکیل جایز نیس -
 قبول وکالت جایز است. )امام خامنه ای(  -
فرد - عق  ی اگر  ندارد    یده که  خمس  ن  یا به  بده  اخت  یمال   یست، خمس  در  گرفته  تعلّق  خمس  آن  به  که    یار را 

اجاره دهد، قبول وکالت    یا کند تا آن را بفروشد    یل را وک  ی است قرار دهد و و  ی دوازده امام   یعۀ که ش  ی شخص
)آیت    .موکّل است  ۀاشكال ندارد و گناه ندادن خمس بر عهد  یلوک  یاجاره دادن آن مال برا  یامذکور و فروش  
 اهلل سیستانی( 

 
 
 

 
: 30سممایت آیممت اهلل مكممارم، مسممئله 932و  931و   939االسممتفتائات سمموال  اجوبممه 2374جممامع م  توضممیح المسممائل 1795م   2المسممائل مراجممع ج یح توضمم.  1

255657&mid=44816&catid=0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 سایت مكارم: ای، سایت، استفتائات جدید. )رهبر معظم انقالب/، سایت ادمین(.؛ سیدعلی خامنه1793و  1764المسائل مراجع، م. توضیح  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255661 
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 اموالی که خمس نداردفصل دوم: 
 تخمس تعلق نمی گیرد که قصد داریم در این فصل به صمور  هابه آن  اموالی موجود است کهاموال مكلفین    در بین

 .ها بپردازیمآنبیان مفصل به 

 الف( درآمدهای غیر کسمبی و ب( موونمهبحث از اموالی که به آن خمس تعلق نمی گیرد را در ضمن دو عنوان )ما  

 متذکر شده و به بیان جزئیات مسائل و آراء فقهاء در این باب اشاره می کنیم:

 کسبی  درآمدهای غیر مبحث اول:
 و دسته تقسیم می شود: کسبی و غیر کسبی؛ به د ی افراددر یک تقسیم کلی اموال و دارایی ها

تعلمیم و ،  )اعیمان و ابمدان(  اجمارهداممداری،  حاصل از تجارت، صنعت، کشاورزی،    هایدرآمد  درآمدهای کسبی:
مالی که از طریق   ،)حیازت(ها  ها و جنگلمباح مثل گیاهان دارویی از بیابان  ءآوری اشیاصید حیوانات، جمعتدریس،  

کسبی محسوب می   هایاز مصادیق درآمد  شرعیهای  کسب  و سایر معامالت ودست می آید  عبادات استیجاری ب
 شوند.

، جمایزه  پایمان خمدمت،  پاداش)  هدیهدیه،  عوض خلع،  مهریه،  ارث،  درآمدهای حاصل از    درآمدهای غیرکسبی:
که بمه فقیمر از بماب   مالی  تفصیلی که خواهد آمد(  بااموال مرجوعی بیمه )  نفقه، یارانه،،  (عیدیسوغاتی،    جهیزیه،

حقموقی می رسد،    و رد مظالم و صدقۀ مستحبی  کفاراتوجوهات شرعی واجب و مستحب مانند خمس و زکات و  
محصمول وقمف خماص  ،مال موقوفهبه و منذورٌبه، ، مال موصیبه بازماندگان تعلق دارد(بعد از فوت  )که    مستمری

نیز از مصادیق و ، و مرجوعی شهریۀ طالب ،ازان یا بنیاد شهید، حقوق بنیاد جانب(که با زراعت و کار به دست نیاید)
 1 موارد درآمدهای غیر کسبی می باشند.

در این فصل به بررسی حكم این قسم )درآمدهای غیرکسبی( می پردازیم و فصل بعمدی را بمه بیمان احكمام خممس 
 .درآمدهای کسبی اختصاص داده ایم

 بیان اجمالی حکم 

 2؟آمدهای غیر کسبی چیستحکم کلی خمس نسبت به در
 ( ، امام خامنه ایحضرت امام) ندارد.  خمس ی کسب یر غ ی مدهاآدر تمامی  -
خمس ندارد که    یهد  یا  یهمهر  یا موارد مثل ارث    ی البته در برخ  است؛  خمسمشمول  هم    یکسب  یر غ  درآمدهای -

 یستانی( اهلل س )آیت  خواهد آمد.  یلش تفص
البته برخ واجب    یاط احت  یا به فتوا    ی کسب  یر غ  درآمدهای  - خمس    یه د  یا   یهمهر  یا موارد مثل ارث    ی خمس دارد 

 (اهلل مكارم )آیت خواهد آمد.  یلشندارد که تفص

این عبارات بیانگر حكم کلی و اجمالی خمس درآمدهای غیر کسبی است و در ادامه با طرح تک تک موارد    نکته:
 هد شد. به صورت تفصیلی به احكام آن اشاره خوا 

 
اهلل خمینی، تحریر الوسیلۀ، کتاب الخمس، الخامس؛  ما یجب الخمس، السابع؛ سیدروح. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فی1

؛ سیدعلی سیستانی، منهاج  876و    873،    855تا      851ای، اجوبۀ االستفتائات، س؛ سیدعلی خامنه1753هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،  سیدمحمدحسن بنی

 .الصالحین، کتاب الخمس، السابع

، آیمت اهلل سیسمتانی، توضمیح 17866سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شمماره مام، تحریرالوسیله، فی ما یجب فیه الخمس، مورد پنجم. امام خامنه ای، . حضرت ا   2
 .1477 و  1476و   1475 مسأله؛ توضیح المسائل مكارم،  2306مسأله المسائل جامع، 
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 رثیهإ

 حکم خمس ارث

 1گیرد؟خمس تعلق میمی رسد ارث مالی که به انسان آیا به 
میت    بداند  یا اینكه،  ش پرداخت نشده خمس   رسیدهبه او ارث  که    مالی   بداندوارث  ارث خمس ندارد مگر اینكه   -

 خمس بدهكار است. )حضرت امام، امام خامنه ای( 

  خمس ندارد:   یلد، با مراعات شروط ذکه سال بر آن بگذر   یدر صورت  یحتّ   برد،ی آنچه را که انسان به ارث م -
فرد توقّع ارث بردن داشته    . ب   باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.   ی شرع  یه. ارث الف
خمس بدهكار    یت،. مد  ودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.در زمان زنده ب   یده،که به ارث رس   ی. به مال ج  باشد.
 )آیت اهلل سیستانی(  نباشد.

که به پول نقد شود، مگر این   یل اگر تبد   یرسد مشمول خمس نیست، حت اموالى که به عنوان ارث به انسان مى  -
از کسی  ؛ و همچنین اگر  به خاطر سایر اموالش بدهكار خمس است  یا بداند شخص میّت خمس آن را نداده،  

دی و انتظاری درباره چنین ارثی  ارثی به او رسد که خویشاوندی دوری با او دارد و اطّالعی از چنین خویشاون
 )آیت اهلل مكارم(  نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

 و احکام هر یکخمس نداشتن ارث شرایط  بررسی
 شروطی که در فتاوی فوق برای عدم وجوب خمس ارثیه بیان شد اجماال عبارت است از:  

 قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.   باشد و بر اساس یشرع  یه الف. ارث
 ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد.  

 در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.   یده، که به ارث رس ی ج. به مال
 خمس بدهكار نباشد.  یت، د. م

 دهیم؛که قصد داریم برای واضحتر شدن جزئیات مسئله این شروط را یک به یک مورد بررسی قرار 

 

 در صورتی ارث خمس ندارد که:

 باشد  در زمان حیات مورث خمس تعلق نگرفته آن مالالف( به  

کمه  یمنزلم یمۀو اثاث مسكونی  ، مانند خانهتعلق نگرفته استخمس  به آن  مورث    یاتکه در زمان ح  موالیا  مسئله:

 .یستن واجبها ارث برسد بر ورثه پرداخت خمس آنمئونه شده است، چنانچه به 

 به آن خمس تعلق گرفته استدر حیات مورث  ای که  ارثیهحکم 

ه وداند که رسد و وارث میمالی به شخصی ارث می ق گرفتر س تعلر ورث به آن مال خمر ی مر لر

 ؟ه؛ وظیفه چیستخمس را پرداخت نکرد

 
تاریخ اردیبهشت    1242900خمس  سوال شماره    ، سواالت سامانه جامعلخامس؛ امام خامنه ای، سایت ادمین،  حضرت امام، تحریرالوسیله، فی مایتعلق به الخمس، ا   .1

 . آیت اهلل مكارم، سایت: 2309مسأله ؛ آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، 1400

makarem.ir/main.aspx?reader=//https:1&pid=61901&lid=0&mid=28133 
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 1 :الف( میت معتقد به خمس بوده و عدم پرداخت هم عمدی نبوده

 مكارم(آیت اهلل آیت اهلل سیستانی،  امام خامنه ای،   ، مد. )حضرت امان ید خمس آن را بدهباوراث  -

 2 ( میت معتقد بوده ولی عمدا یا از روی کوتاهی خمس نمی داده:ب

 واجب است خمس آن پرداخته شود. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم(  -
حكم،    ینضمنا ا  ؛یستنواجب   3)ورثه ای که شیعه دوازده امامی است(   صورت پرداخت خمس بر ورثه   یندر ا -

در پرداخت    یا عمداً آن را نپرداخته    ی، مال  یی که فرد خمس را دستگردان کرده و بعداً با وجود توانا  یشامل مورد
اش واجب  که برعهده   ی به پرداخت خمس  یّتیوص  یّت؛ البتّه اگر م  شودیم   یزنموده ن  ی و کوتاه  یانگارآن سهل 

شده را از اصل    یّت تمام خمس وص  ید صورت، با   یناو عمل شود و در ا  یّتبوده، داشته باشد، الزم است به وص
اهلل    یت. )آباشد  یشتر سوّم( ب  یکپرداخت شود از ثلث مالش )  یدکه با  یهرچند مقدار خمس   یند،مال پرداخت نما 

 ( یستانیس

او    ی شرع  یّبه ول حكم نسبت    ین مجنون باشد، ا   یا نابالغ    ۀ که خمس به اموالش تعلّق گرفته، بچّ  یاگر متوفّ   نکته:
از    یاعمداً    یداشته، ول   یدهعق  یانداشته    یده دادن خمس عق  مجنون به   یانابالغ    ۀبچّ  یّاگر ول   یعنی است،    یجار
هم بر پرداخت خمس مذکور نكرده و اموال    یّتیرا نداده و وص  یخمس مال و  یانگارو سهل   یکوتاه   یرو

است    ی دوازده امام  یعۀ که ش  ی رداخت خمس بر وارث شده است، پ   یم ورثه تقس  ین بدون دادن خمس ب  یمتوفّ
آن خمس را    ی مانند غفلت و فراموش   ی اهل خمس بوده و به جهت عذر  ی امّا اگر ول  یست؛( واجب نیّول   یر)غ

 4)آیت اهلل سیستانی(  نپرداخته، پرداخت خمس واجب است.

 5:(اهل سنتمالل کافر یا ) بودهخمس ن( میت معتقد به ج

  مكارم(آیت اهلل ، آیت اهلل سیستانی،  واجب نیست. )حضرت امام رداخت خمس بر ورثه پ  -

و اعتقاد به   ی شیعه باشده ای و آیت اهلل مكارم چنانچه میت شایان ذکر است به نظر حضرت امام، امام خامن نکته:
من اعتقادی به وجوب خمس منافع    می گفته است  لیو  را داشته  وجوب اصل خمس )مثل خمس غنیمت(

، این شخص در حكم معتقد به  یا اینكه معتقد به وجوب هست ولی به ادله تحلیل معتقد است()  کسب ندارم
باشد  می  داده شود(   خمس  اموالش  باید خمس  این    )یعنی  اهلل سیستانی  آیت  غیر    شخص ولی  در حكم  را 
  6  .)که پرداخت خمسش را واجب نمی داند( معتقد می داند 

یه بعدم وجوب إخراج الخمس من اإلرث مع العلم بتعلّق الخمس بالمال  فی الحاالت التی یحكم فیها الفق  نکته:
 7إبراء ذمّته بإخراج الخمس.   ینبغی للمؤمنین اإلحسان إلى المیّت و  أو بذمّۀ المیّت

 
استفتائات، ج. سیدروح1 بنی182، س406، ص1اهلل خمینی،  م؛ سیدمحمدحسن  مراجع،  المسائل  استفتائات  ؛ سیدعلی خامنه1755هاشمی خمینی، توضیح  ای، سایت، 

 . 2310سیستانی، توضیح المسائل جامع، م .864جدید، س

استفتائات، جا . سیدروح2 بنی182، س406، ص1هلل خمینی،  م؛ سیدمحمدحسن  مراجع،  المسائل  استفتائات  ؛ سیدعلی خامنه1755هاشمی خمینی، توضیح  ای، سایت، 
 و پاورقی مسئله.  589، م2سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج .864جدید، س

 را در فرض مذکور پرداخت نماید. . بنابر این اگر وارث شیعه دوازده امامی نباشد باید خمس مال میت 3

 مسئله.  ی و پاورق 589، م 2المسائل جامع، ج  یح توض.  4

 . 2310المسائل جامع، م  یح توض یستانی، س .1764هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م. سیدمحمدحسن بنی5

   .864ای، سایت، استفتائات جدید، س لی خامنه؛ سیدع 1755؛ توضیح المسائل مراجع، م182، س406، ص 1اهلل خمینی، استفتائات، ج . سیدروح6

 .1الرافد المطلب التاسع: إرث األموال المتعلّقۀ للخمس أسئلۀ هامّۀ، س.  7
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 1:نمی دانیم معتقد به خمس بوده یا نهد( 

 )آیت اهلل سیستانی(  پرداخت خمس آن واجب نیست.  -
 لكن در این موضوع تصریحی از باقی مراجع یافت نشد.  د مطابقت دارد مذکور با قواعظاهرا فتوای  نکته:

 2ه( می دانیم معتقد بوده لکن نمی دانیم که عمدا نپرداخته یا سهوا؟

 پرداخت خمس بر ورثه واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی(  -
 جب است.بر طبق مبنای حضرت امام و آیت اهلل مكارم پرداخت خمس بر ورثه با وجود شرایط وا نکته:

 در مسئله حکم شک

 ارثیهشک در تعلق خمس به 

 الف( منشأ شک جهل به عنوان مال است )مالال نمی داند مهریه است یا ربح؟(:

مالی از میت به جا مانده است و ورثه نمی دانند که این مال مهریه یا دیه و ... بوده که به آن اگر  

 3وظیفۀ چیست؟ه ان تعلق گرفته است خمس تعلق نگرفته است و یا از ارباح بوده و خمس ب
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(  .نیستواجب آن مال پرداخت خمس در این صورت   -

 اصل برائت است. ی است، بنا بر اجرا یهشبهه موضوع ینكه با توجه به ا نکته:

 ب( منشأ شک جهل در موونه شدن مال است )می داند ربح است(:

ت و اگر شخصی از درآمد بین سال لب اسی برای خودش خریده بوده و بعد از آن فوت شده اسر

 4نمی دانیم که آیا آن لباس موونه شده است یا خیر؛ تکلیف وراث چیست؟
 واجب است خمس آن را بپردازند. )آیت اهلل سیستانی(  -

 شک در پرداخت خمس مورث

را است فته گرتعلق  خمس ی که به آناگر ورثه شک کنند که متوفی در زمان حیاتش خمس مال

 5شان چیست؟پرداخته است یا نه، وظیفه

 
ن مممن الصورۀ الخامسۀ: إذا ورث المكلّف ماالً ولم یعلم هل کان المیّت ممن یدفع الخمس وقد أخمرج مما علیمه، أم لمم یكم؛ أحكام الشکّ فی المال الموروث. الرافد؛  1

 السید السیستانی: ال یجب على الوارث إخراج الخمس.  یعطی الخمس؟

الصورۀ الخامسۀ: إذا ورث المكلّف ماالً ولم یعلم هل کان المیّت ممن یدفع الخمس وقد أخمرج مما علیمه، أم لمم یكمن مممن ؛ أحكام الشکّ فی المال الموروث. الرافد؛  2
 لوارث إخراج الخمس.السید السیستانی: ال یجب على ا   یعطی الخمس؟

 . 2311، م1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج148، س396، ص 1اهلل خمینی، استفتائات، ج . سیدروح3

ل استخدمها فمی الصورۀ الرابعۀ: إذا حصل المیّت على أرباح فی حیاته وبقیت إلى أن مات، ولكن ال نعلم ه؛  أحكام الشکّ فی المال الموروث. آیت اهلل سیستانی، الرافد    4
الخوئی، السیستانی: إذا کان المیّت مممن یعطمی الخممس وملتزمماً بأدائمه فیجمب إخمراج  المؤنۀ فال یجب إخراج الخمس منها؟ أم لم یستخدمها فیجب إخراج الخمس؟

 .خمسها

امام خامنه   ینادم یتسا .5و کتاب الزکاۀ، مسائل متفرقه، م 106. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الحج، شرایط وجوب حجۀ االسالم، م5
سایت آیت اهلل مكارم:   ؛ 2311سیستانی، توضیح المسائل جامع، م  ؛ آیت اهلل1398/12/17:  یخ ، تار1066374سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  ی، ا 
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  از آن عین متعلق خمس مقداری باقی مانده عینی که متعلق خمس بوده است و در ادای آن شک دارند، اگر   -
 امام(  حضرتباشد، باید خمسش را پرداخت کنند. )

 )امام خامنه ای(  .شود  خمس آن پرداخت  ید دارند و مال موجود باشد، با  یاگر شک در پرداخت آن توسط متوف -
توضیح داده    ی قبل  جزء استثنائاتی باشد که در فروعات  مگر   ادا کنند   ترکه خمس را از اصل    باید  احتیاط واجب به -

  یا عمداً   یداشته ول  یده عق  یانداشته    یدهدادن خمس عق  به شد مثل کسی که مالی از او به ارث رسیده است ولی  
   )آیت اهلل سیستانی(. دادهی مخمس ن   یو سهل انگار ی کوتاه  ی از رو

 )آیت اهلل مكارم(  .یستپرداخت کرده الزم ن  میتدهند  ی پرداخت خمس آنچه احتمال م  -

 تقسیم مال متوفی قبل از پرداخت خمس

برخی از ورثه از پرداخت   اگرباشد    می  وظیفه ی ورثه پرداخت خمس مال متوفی  در مواردی که

 1امتناع کنند، وظیفه چیست؟
 مكارم( آیت اهلل  سیستانی، ، آیت اهلل 2را بپردازد. )امام خامنه ای آن   ندازۀ سهم خود خمسا هرکس به -

 ؟پرداخت خمس اموال میت )در موارد وجوب( به قیمت خرید یا قیمت فعلی

 ( آن مال به ذمه خریده شده و ثمن آن از درآمدی که سالگشت شده ادا شده1

آن را  را بدهند میت آن را به ذمه خریده بوده و پولاگر ورثه بدانند که آن مالی که باید خمسش 

ال پردا  از درآمد سالگشت ی مر خت کرده است؛ در این صورت ورثه خمس را باید به قیمت فعلر

 3بدهند یا قیمت خرید؟
بر ورثه الزم است    که از پول خمس نداده عوض را بدهد  ودهصدش این نبقآن مال  در وقت خریدن  اگر میت   -

معامله   چنانچه حاکم شرع) خرید بدهند ولی اگر قصد دادن ثمن از پول خمس نداده را داشته خمس را به قیمت 
 ( الزم است قیمت فعلی آن مالک قرار گیرد. )حضرت امام(  پنج یک آن را اجازه بدهد

لكن اگر بهای آن پول بوده و ارزش آن هنگام پرداخت کاهش فوق العاده داشته )مثال    مبنا قیمت خرید است -
 )آیت اهلل سیستانی(  . برابر( در این صورت بنابر احتیاط واجب باید به مبالغ بیشتر مصالحه شود 20

 )آیت اهلل مكارم(  .مالک قیمت خرید است البته اگر تورم زیاد باشد باید محاسبه گردد  -

 خمس نداده خریده شده( آن مال با عین پول 2

داده  خمسش را بدهند یدکه با یاگر ورثه بدانند که آن مال س نر میت آن را با عین پولی که خمر

 1خریده است حکم چیست؟

 
خامنه1 سیدعلی  خمس.  جامع   سامانه  سواالت  سوال:  ؛  02/12/ 1400ای،  ج ؛  1233175شماره  الصالحین،  منهاج  سیستانی،  کتاب ؛  1391م  ، 2سیدعلی  همچنین  و 

 .1385مرداد 11، 11319شمارۀ ناصر مكارم شیرازی، استفتای خصوصی به؛  407، س: 262استفتائات آیت اهلل سیستانی، ص 

 یماتهمم داشمت کمه در زممان ح ینزم یک. یگذراندامورات خود را م یكردندم یزوار  یشبرا   یشکه بچه ها  یا   یانهسالم پدربزرگ من عموما با کمک بچه ها و ماه.    2
 یمانمه؟ و  یماکننمد  پرداخمتخمس آن را از طرف پمدربزرگم  یبایسترا فروخته اند ، م ین(. اکنون که ورثه آن زمیشسال پ  15نداشته است)حدود    یارزش چندان  یشانا 
 شما  ییخود خمس پرداخت نكرده است. ممنون از راهنما یاتپدربزرگم در زمان ح  ینكهانجام دهند؟ با علم به ا   یچه عمل یبایستم
صورت هر کدام از ورثه نسمبت بمه سمهم خودشمان ضمامن  ینکه در ا  یدداشته باش یدهکه به ارث رس  یمال  ینس در ع به وجود خم  یقین  ینكهخمس ندارد مگر ا   ارث  -

 باشند. یخمس آن م

 . و سایت آیت اهلل مكارم: 1481؛ توضیح المسائل مكارم م2379؛ توضیح المسائل جامع، م1761. توضیح المسائل مراجع، م 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251122&catid=40214 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251122&catid=40214
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با عین پول خمس نداده جنسی بخرد  - الزم است برای  )و حاکم یک پنجم آن معامله را اجازه داده بوده(    اگر 
 پرداخت خمس قیمت فعلی مال مد نظر باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم( 

آن را در هنگام    یمتخمس ق  ید با(  مثل ابزار کسبه قصد فروش خریده نشده بوده )در صورتی که آن مال ب -
بپردازدبه عال  ی،سال خمس  یدن رس پول  ارزش  کاهش  مقدار  اگر    وه  ترقی  کاال  میت  ولی  و  تجارت  برای  را 

  که در صورت علم به قیمتها در اولین سال و   خریداری کرده بوده است )مانند اجناس مغازه( مالک آن است
. )امام خامنه  سالهای بعد با مالحظه تورم خمس آن محاسبه شود و در صورت عدم علم نیاز به مصالحه است

   ای(

 خمس بدهکار نباشد یتب( م

خمس بمدهكار اسمت،  یده،که آن مال از او به ارث رس یبرسد و وارث بداند کس  ارثبه    یبه فرد  یاگر مال  مسئله:

 .ال او بدهدوماخمس را از  یدبا

 بودن ذمۀ میت به خمسولمشغ

 2اگر ورثه بدانند که متوفی خمس بدهکار بوده است، وظیفه چیست؟
 مكارم( ، امام خامنه ای، آیت اهلل امام حضرتباید از مال میت خمس را پرداخت کنند. ) -
س  خم  یو سهل انگار  ی کوتاه   یاز رو  یا عمداً    که متوفی   ورثه بداند  اگر   یولخمس را از اموال او بدهد    ید با -

 . )آیت اهلل سیستانی( یستالزم ن داده،ی نم

 ج( ارث متوقّع باشد.

 )مانند ارثیه پدر به فرزنمد( به مكلف ارث برسد اگر مالی از کسی که انتظار و توقع ارث بردن از او باشد  مسئله:

 با بودن باقی شرایط خمس ندارد. 

 الیحتسب از مَن خمس میراثحکم 

 3آیا میراث الیحتسب خمس دارد؟ 
 ، امام خامنه ای( د. )حضرت امامپردازرا ب سشاحتیاط مستحب، خممس ندارد لكن خ -
 مكارم، آیت اهلل سیستانی( آیت اهلل براحتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد. )بنا -
 ( خراسانی با بودن سایر شرایط پرداخت خمس آن واجب است. )آیت اهلل وحید -

 مقصود از من الیحتسب

 4یست؟مقصود از میراث الیحتسب چ

 
 . 508126شماره  نامه ییرضا ی آماده، حاج آقا یپاسخها ین، ادم یت. سا81، مسئله 1399سال  ی، از دفتر امام خامنه ا  یرساله ارسال .1760. توضیح المسائل مراجع، م 1

استفتائات، ج. سیدروح2 بنی182، س416، ص1اهلل خمینی،  م؛ سیدمحمدحسن  مراجع،  المسائل  استفتائات  ؛ سیدعلی خامنه1755هاشمی خمینی، توضیح  ای، سایت، 
 2310توضیح المسائل جامع، م .864جدید، س

 .1754، م 2هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج . سیدمحمدحسن بنی3

 )پاورقی(  2309توضیح المسائل جامع، م .1754، م 2هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج سیدمحمدحسن بنی .4
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خویشاوندیِ   - چنین  دوریمورث  انتظار  و  خویشاوندی  چنین  از  اطالعی  وارث  و  دارد  وارث  نداشته    با  را  ارثی 
 مكارم(آیت اهلل ، است. )حضرت امام

 )آیت اهلل سیستانی(  پدر و فرزند باشد.  یر به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غ  ی اگر ارث -
وندی دوری داشته باشد الزاما از موارد من الیحتسب باشد و به حسب موارد  اینگونه نیست که هر کس خویشا نکته:

 1متفاوت است. 

 باشد و بر اساس قواعد معتبر در ارث به انسان برسد.  یشرع  یهد( ارث

  )ارث زوجه از قیمت همه اموال(  اگر یکی از ورثه شرعا ارثی را طلبکار نباشد اما از جهت قانونی

یا   فتوای مذهب مخالف  داده شود  یا  او  به  دریافت(فتوای مرجع مخالف  جواز  حکم    )در فرض 

 2خمسش چیست؟ 
 (، امام خامنه ای در فرض جواز دریافت خمس ندارد. )حضرت امام -

است    یعهکه ش ی لذا اگر مثال مسلمان 3قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد  اساس خمس ندارد که بر    ی ارث -
تعص  ینا  یربه غ  یمال مانند  نداشته و داخل در حكم درآمدها  یبراه  را  ارث  ارث برسد، حكم  به  او    یرغ  یبه 

 )آیت اهلل سیستانی(  .می باشد  یکسب

 مسائل متفرقه در خمس ارث

 قیمت ارثیه  ترقیخمس  حکم   -1

 4؟ یردگ  یمال اإلرث خمس تعلق م یمت ق ی به ترق یاآ

 
 اإلرث الذی یرثه اإلنسان من أخیه، هل یعتبر من اإلرث المحتسب فلیس فیه الخمس؟ أم هو من غیر المحتسب فیجب فیه الخمس؟.  1

ارد، فربما یكون من غیر المحتسب، کما لو فرض أخوان أحدهما أصمغر ولمه أوالد کثیمرون، بحیمث ال یتوقّمع موتمه الخوئی، السیستانی: یختلف ذلک حسب اختالف المو
ولمد، واآخمر شماب، فمإنّ  بجمیع أوالده لیرثه األکبر، ولكن وقع ذلک بفعل زلزلۀ أو نحوها، وربما یكون من المحتسب، کما إذا فرض أخوان أحدهما شیخ کبیر ولیس له

 آیت اهلل سیستانی، الرافد.  ی من األوّل متوقّع.إرث الثان

 ،  1754، و ذیل مسئله 1753. توضیح المسائل مراجع، م 2

 ی.درباره قاعده اقرار و مقاصّه نوع  ی( مسائل17ملحقات ). توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی،   3
خمالف آن اسمت، ممثالً  یه. لكن نظر مذهب امامشودیم مانند برادر او م داده م یتصَبه مبر آن، به َع  یراثاالرث مم نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهم  2849مسأله  
را به عنوان ردّ به او بپردازند و به بمرادر  یگرد یمو ن رثاالاز ارث را به دختر به عنوان سهم یمین  یدبا  یهداشته باشد، از نظر امام  یو برادر  یو تنها دختر  یردبم  یاگر مرد

. حمال رودیبمه شممار مم یتچون که از عصبه م شود، یبه برادر پرداخت م یتاز ارث م یمیفرض ن ین. لكن نظر اهل سنّت آن است که در ا گیردیق نمتعلّ  یسهم  یتم
 ی، باب قاعده مقاصّه نموع  از توانندیمذهب باشند، م یاگر امام  یتبه او پرداخت نشود، عصبه م  االرثممذهب نافذ باشد و مازاد سه  یاگر مذهب اهل سنّت بر وارث امام

 .یرندمذهب را بگ  یاالرث وارثِ سنّمازاد سهم
 یما ینزن از اصل زم یه، . حال آنكه از نظر مذهب امامبردیارث م یره، و غ  ینمانند زم یرمنقولم از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غ   2850  مسأله

و  ینمذهب از زم یکه زن سنّ یا نافذ باشد به گونه یعهش راگر مذهب اهل سنّت ب  یننه اصل آنها. بنابرا   برد، یبنا و درختان ارث م  یمتو تنها از ق  بردیآن ارث نم  یمتق
 یردبگ رسد، یه او مو اصل بنا و درختان ب  ینرا که از زم  یراثیم  تواندیم  یزمذهب ن  یمذهب باشند، زن امام  یورثه امام  یگرکه د  یاصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورت

  ورثه اهل سنت باشند. یرکه سا

، سمایت 2336توضیح المسائل جامع، م، 859أجوبۀ االستفتائات، س؛ 8؛ تحریرالوسیله، فیمایجب فیه الخمس، م53. العروه الوثقی،کتاب الخمس، مایجب فیه الخمس م  4

 194سؤال   https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61901&lid=0mid=&28133  معظم له:
 این احتیاط مطابق نظر ایشان در عروه است لكن در استفتائات فتوا نیز نقل شده است:

 داشته باشد چطور؟  یمتق  یاگر مال اإلرث ترقّ یرد؟گ  یکه انسان ارث برده است خمس تعلّق م یبه مال یاپرسش :آ
بمه خماطر  یاکه بداند شخص میّت خمس آن را نداده، به پول نقد شود، مگر این یلاگر تبد  یت، حترسد مشمول خمس نیس:اموالى که به عنوان ارث به انسان مى  پاسخ 

سمایت آیمت اهلل مكمارم:  بمر آن بگمذرد مقمدار تفماوت آن خممس دارد. یکنمد و سمال خمسم یمدا پ یممتق  یسایر اموالش بدهكار خمس اسمت. و اگمر ممال ارث ترقم

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255567 
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التترقی قیمت ارث خمس ندارد   - از    ۀ جارالبته این حكم در اموالی است که مال  و سرمایه نباشد مثال مقصود 
باشد   1خریدن آن و یا نگهداری آن صرف داشتن و استفاده از منافع و نماءات آن باشد و اما اگر مقصود تجارت 

  بشرط آنكه فروش آنها و گرفتن قیمتش ممكن باشد.   ،خمس مقدار ترقی بعد از تمام شدن سال واجب است
 )حضرت امام( 

آنها خمس ندارد، هرچند قیمت آنها افزایش یافته باشد، مگر اینكه نگهدارى آن به    ارث و هبه و پولِ فروش  -
قیمت سوقیه ارتفاع  اینصورت  در  باشد که  قیمت  زیاد شدن  و  تجارت  تورم(  اش  قصد  از کسر    از   پس  )پس 

د.  شو   پرداخت   باید   آن   خمس   نشود   مصرف   سال  سر   تا   اگر   که   است  خمس   متعلق  واجب  احتیاط   بر   بنا   فروش
 مام خامنه ای( )ا

در  که    آن وجود دارد  یمتامكان معامله و گرفتن ق  شده و  یتجارت نگهدار   به قصد.  1  صورت دارد:  دو  مسئله -
 2چند آن را نفروخته باشد.   واجب است هر  یدر سر سال خمس  ی،بازار  یمتق  یصورت پرداخت خمس ترقّ  ینا
)آیت اهلل    پس از فروش خمس ندارد.  یحتآن    یمتق  یصورت ترقّ  یننشده؛ در ا  یتجارت نگهدار  به قصد.  2

 سیستانی( 

 )آیت اهلل مكارم(  .ید را بده یمتواجب آن است که خمس تفاوت ق یاط احت -

 مال موروثیتبدیل 

لواحد تحو  یکمالال  کند و    یواگذار م  یاحداث واحد مسکون  یرا برا  یارث  ینزمشخصی    یمر   یر

 3؟سش چیستحکم خم ،بوده استن یسکونت شخص یواحد مذکور برایرد و گ
 خمس ندارد مگر اینكه قصد تجارت داشته باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(  -

کار را به قصد تجارت )فروش آن و سود کردن( انجام داده باشد، چنانچه    ین. اگر ا1صورت دارد:    دو مساله   -
تجارت نداشته و  . قصد  2با کسر تورم متعلق خمس است.    یمت ق  یوجود داشته، مقدار ترق  ید خر   یبرا  یمشتر

آن    یمت ق  یشتا نفروخته خمس ندارد و پس از فروش افزا  ده، بلكه به جهت اجاره دادن و سود بردن از اجاره بو 
 )امام خامنه ای(  شود. ی جزو درآمد سال فروش م  ی پس از کسر اصل و مقدار تورم مابق

 )آیت اهلل مكارم(  .ید را بده یمتواجب آن است که خمس تفاوت ق یاط احت -

 حکم نمائات ارثیه -2

 4آن به چه صورت است؟بعد از اگر به کسی باغی ارث برسد حکم خمس نمائات 

 الف( نمائات متصله

و اال با رسیدن سال خمسی    داردنخمس  در صورتی ک به قصد تجارت )معرض فروش( نگهداری نكرده است   -
   (1امام خامنه ای  ،5. )حضرت اماممشمول خمس است

 
 . قصد ترقی و فروش. 1

 .باشندیم  یمستثن  شودیکه بعدًا ذکر م یطیطال و ارز با شرا .  2

اهلل  یمتآ، برداشمت از سمایت 2336. توضیح المسائل جامع، برداشمت از مسمئله  (228/3استفتاء )ج    228ینظر جلسه پژوهش. سایت امام خامنه ای، جلسات پژوهشی    3

 https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61901&lid=0&mid=28133 مكارم:

سواالت سامانه جمامع  ، سایت ادمین امام خامنه ای،  14آنچه که خمس در آن واجب است، مسأله ؛ تحریرالوسیله،  53. العروه الوثقی، فصل فی ما یجب فیه الخمس م  4
 ،  1213منهاج الصالحین، م  13130921400/09/30خمس  سوال شماره 

کمه  یمنمثل ا نگرفته باشد،  مثالً داشته باشد و خمس به آن ها تعلّق یوانح یاباغ  یلاز قب یاگر اموال م 14آنچه که خمس در آن واجب است، مسأله  یرالوسیله، تحر .  5
 آن هما ینهدف که با عم یندارد به ا  یموارد آن ها را نگاه م یآن را ادا نموده باشد پس در پاره ا  یكنخمس به آن ها تعلّق گرفته ول یابه ارث به او منتقل شده باشد، 

کسب کردن با چوب و شاخه آن ها نگاه  یشود و درخت ها را برا  یده نمبر یآن ها بهره ا  یدهند و جز از چوب و شاخه ها ینم یوهکه م ییکسب کند مانند درخت ها
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از گوشتش  مانند چاق شدن حیوانی که  )ق زیادی مال محسوب شود  در صورتی که عرفا مصدا - برای استفاده 
مصداق زیادی محسوب نشود )مانند چاق شدن گاو  ولی اگر عرفا    ، مشمول خمس است(نگهداری شده است

 آیت اهلل سیستانی( . ) شیری( زیادی آن خمس ندارد 

مثل گوسفندی که برای    است؛یادی نگه داشته  به هدف زمال را  یا انكه  خمس ندارد مگر آنكه آن را بفروشد   -
 چاق شدن نگهداری می شود. )آیت اهلل مكارم(

 ب( نمائات منفصله

امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی،   - تا سر سال خمسی موونه نشود خمس دارد. )حضرت امام،  در صورتی که 
 آیت اهلل مكارم( 

 ه است حكم ارث در آن جاری است. در صورتی که نماء حین به ارث رسیدن موجود بود  نکته:

 میت مجنون و یا صبی ارثیه از  خمس  حکم -3

 2اگر بچه نابالغ و یا فرد مجنون فوت کند حکم خمس اموال ایشان چگونه است؟
اگر ولی او اهل خمس بوده ولی به دلیل غفلت یا نسیان نپرداخته است باید ورثه خمس اموال میت را بپردازند   -

 آیت اهلل سیستانی( و اال واجب نیست. ) 

 خمس مطالبات میتحکم   -4

را بعد از فوتش و یا سایر مطالباتش او    و یا مزد کار  اگر شخصی فوت کند و حقوق بازنشستگی

 3واریز کنند حکم خمس آن چیست؟
لكن   - ندارد  واریز شده است خمس  از فوت  بعد  بازنشستگی که  .  پرداخت شودباید  خمس مطالبات فورا  حقوق 

 ای(  )امام خامنه

در صورتی که میت اهل خمس بوده مطالباتش فورا خمس دارد ولی حقوق بازنشستگی اش حكم ربح جدید را   -
 داشته و ورثه فرصت هزینه کردن آن مال را تا پایان سال خمسی خود دارند. )آیت اهلل سیستانی(

دارد و الزم است خمس مط - را  ایشان  بین سال  درآمد  برای ورثه حكم  بازنشستگی  پرداخت  حقوق  البات فورا 
 )آیت اهلل مكارم(  . شود

 
منفصل آن ها کسمب  یکه با نما ینبه هدف ا  یدر موارد و نمایددارد تا بزرگ و چاق شود سپس با گوشت آن کسب  یکه آن را نگاه م یگوسفند نر دارد، و مانند یم

بمه  یشود. و در موارد یآن ها استفاده م و پشم یرمادّه که از نتاج )بچه( و ش یآن ها مقصود است و مانند گوسفندها یوهز مبردن ا  که بهره یوهم یکند مانند درخت ها
تا چه رسد به  دیرگ یم متصل آن تعلق یباشد. در صورت اول خمس به نما یشها یهمانو م یلهخوردن عا یبرا  که ینبه ا  کندآن استفاده  یوۀهدف که از نماء و م ینا 

صمورت  شود، چنان کمه در یمنفصل آن متعلق م یکند و تنها به نما ینم یدا متصل آن تعلّق پ ینما منفصل، مانند پشم و مو و کرک و در صورت دوم خمس به ینما
 کند. یم  یدا خمس تعلق پ یاید، ب یادسوم به آنچه که از مصرف آن در معاشش ز

( ی)مدظله العمال یمقام معظم رهبر نظر .ییداست؟ اگر متفاوت است لطفا مرقوم فرما یرآقا در خمس نماء متصل و منفصل مثل نظر امام در تحرنظر  یاآ سالم علیكم.   1
 باشد.  یم  یلهالوس  یر)قدس سره( در کتاب تحرینیمثل حضرت امام خم  ینهزم یندر ا 

السمید  المورّث )المیّت( مجنونًا أو صبیاً ولم یكن ولیُّه یدفع خمس ماله، فهمل یجمب علمى الموارث التخممیس؟م إذا کان  1 3أسئلۀ تطبیقیّۀ. آیت اهلل سیستانی، الرافد    2
 نحو ذلک فالالزم دفع الخمس.السیستانی: إذا کان الولی ممن ال یدفع الخمس فال یجب إخراجه على الوارث، وأمّا إذا کان الولی یخمّس وتخلّف عنه نسیاناً أو غفلۀً و

راج م المكافأۀ التقاعدیّۀ التی تدفعها الشرکۀ للموظّف، إذا مات الموظّف قبل أن یستلمها، وسلّمت لورثته من بعده، هل یجب على الورثمۀ إخم  15رافد، أسئلۀ تطبیقیه،  . ال  3
ولم یصرفه فی مؤنته إلى أن حلّت سمنته الخمسمیّۀ  الخوئی، السیستانی: ال یجب إخراج خمسها قبل القسمۀ، نعم هی ربح جدید، فإذا استلمه الوارث  خمسها قبل القسمۀ؟

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255439سایت آیت اهلل مكارم:  وجب إخراج خمسه.

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255439
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255439
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 یرند،گ یمرگش م او را بعد از یبوده، ورثه او حقوق بازنشستگ یدر گذشته کارمند اداره ا یکس

د یاشود  یمورثه طبق قانون ارث تقس ینب یدجزء ارث است با ینا یاآ زء فوائر ه  یجر ت کر اسر

 1را بدهند. ونه خمس آناز مؤ یادهفرض ز یعل یدشود و با یورثه م یبنص
از حقوق کارمند محسوب باشد به ورثه بر طبق قانون ارث   - از تقس  یم  اگر  خمس آن را    یدبا  یمرسد و قبل 

 )حضرت امام(  شوند و خمس ندارد.  ینحو به آن ها داده شود مالک م صورت به هر ین ا یر بدهند و در غ

 سایر ورثهجواز پرداخت خمس اموال میت بدون اذن   -5

مالال زوجه میت بدون   آیا برخی از ورثه می توانند بدون اذن باقی خمس اموال میت را بپردازند؟

 2اذن فرزندان؟
در صورتی که یقین داشته باشد بر عهده میت دینی وجود دارد واجب است قبل از تقسیم اموال، بدهی میت   -

این کار اجازه ورثه دیگر الزم نیست، بلكه از    جدا شود و در  اگر می داند، ورثه دیگر در صورت مطلع شدن، 
 ( امام خامنه ای) پرداخت بدهی میت جلوگیری می کنند، جایز نیست با آنها در میان بگذارد. 

م شرع مانعی ندارد. )آیت اهلل  کارداخت خمس در فرض مذکور با اذن حاگر میت معتقد به خمس بوده است پ -
 سیستانی( 

از ورثه بدانند    یبرخ   یا نداشته باشد و همه ورثه  یتیوص  یتاگر م  یكمسالم عل" ه ینكبر ا  ی مطرح شد مبن  ی سوال -
  یت بدون رضا  یابدون اطالع ورثه    توانند   ی از ورثه م  ی برخ  یا خمس( است، آ  یا به مردم    ی بدهكار)بده   یتکه م

ادا کنند؟ متشكرم  یت م  ی بده  یگر، ورثه د ا  اسخ پ  "را  ا  ی ندارد ول   یمانع   "ید فرموده  عمل کنند که    ی به گونه 
که در سوال مغفول واقع شد که سوال شود و به طور شفاف از سوال و جواب    ی مطلب  "موجب اختالف نشود.

  یمانع  را ادا کند؟  ین بدون اجازه ورثه د  یت تواند از اموال م  ی از ورثه م   یایكی است که آ  ین شود ا  ی استفاده نم 
بماند، متعلق به ورثه است که مطابق قانون ارث    یباق  یپرداخت شود و اگر مال   یتم  ی ها یبده   ید ندارد؛ ابتدا با

 )آیت اهلل مكارم(  شود.  ی م یمآنها تقس ینب

 های اویا قرضاز مال میت    و زکات خمسپرداخت  تقدم  وجوب   -6

ه  امی ترکر د و تمر اگر میت، هم خمس و زکات بدهکار باشد و هم قرض و حج بر گردنش باشر

 چیست؟برای ادای دیونش کافی نباشد، وظیفه 

 الف. مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته:

 3اول خمس و زکات را بدهند.باید  -

 1ب. عین مالی که خمس و زکات بر آن واجب شده، از بین رفته:

 
 .4012سؤال ،  4ت امام، ج. استفتائات حضر 1

ی بده یتوانداز ورثه م یكی یابا سالم، آ؛ )مسئول استفتاءات( ییمحمد رضا ؛577288سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه  سوال شماره . سایت ادمین امام خامنه ای،    2
 (79861)کد مؤسسه:    کنند؟یهكار نبوده و ادا نمبد  یتم  گویندیم یگروراث بپردازد؟ چراکه ورثه د یررا بدون اجازه سا  یتم  یو وجوهات شرع 

السمید السیسمتانی: إذا کمان المیّمت  م هل یجوز للزوجۀ أن تدفع خمس أموال زوجها المتوفّى بدون إذن سائر الورثۀ الحتمال إنكارهم ثبوت الخمس فی ذمّتمه؟ 8الرافد،  
اسمتفتاء  وأمّا إذا لم یكن ممن یعطی الخمس فال یجوز لها اإلخراج إلّا من حصمتها إن أرادت.  ممن یعطی الخمس جاز إخراج الخمس مع االستئذان من الحاکم الشرعی، 

 .9907250021شخصی از آیت اهلل مكارم، کد رهگیری

 . 1989، م 2هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی؛ 83العروه اوثقی، شرایط وجوب حج، م . 3
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 (2، امام خامنه ای تقسیم کنند. )حضرت امام ها بدهكاری باید مال را بین همۀ  -
بدهند؛   - را  قرض  اول  ا  بعدباید  مدیون  اهلل  اگر حج  )آیت  بدهند.  را  زکات  و  بعد خمس  و  را  هزینۀ حج  ست، 

 سیستانی( 
 (3)آیت اهلل مكارم. الناس را بر حق اهلل مقدم کنند آن است که حق یاط احت یست اگر آن مال موجود ن -

 ؟پرداخت خمس ارثیهمالک فتوای کدام مرجع   -7

ر در مواردی که بر ورثه پرداخت خمس اموال میت واجب است مالک محاسب ه و اداء خمس نظر

 4کدام مرجع تقلید است؟ مرجع تقلید میت یا وصی و یا ورثه؟

 کرده وصیتنسبت به خمس الف( میت 

و جزئیات کیفیت محاسبه و اداء خمس را مشخص    اگر میت نسبت به اداء خمس وصیت خاصی داشته است -
شده است وصی مطابق نظر  باید مطابق آن عمل شود ولی اگر جزئیات محاسبه و اداء مشخص ن  نموده است

 ( ، آیت اهلل مكارممرجع تقلید خودش عمل کند. )امام خامنه ای

 باید مطابق نظر مرجع تقلید میت عمل شود. )آیت اهلل سیستانی(  -

 نسبت به خمس وصیت نکردهب( میت 

 هلل مكارم( مطابق نظر مرجع تقلید خویش عمل نمایند. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت ایا وصی  ورثه -

 مرجع ورثه مختلف باشند حکم این فرض در صورتی که

 
سایت ادمین امام خامنه ای،  ؛  83العروۀ الوثقی، کتاب الحج، م  ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایى، 1989، م 2ی، توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمین . سیدمحمدحسن بنی1
؛ مناسک  2006حسین وحید خراسانى، توضیح المسائل، م؛ 2520؛ توضیح المسائل جامع، م 03/27/ 1400 1252824و ارث سوال شماره  یتواالت سامانه جامع وصس

و سایت آیت اهلل مكارم:   1691توضیح المسائل مكارم، م . 33و  32شی محمد رضا محمودی، محج مح

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=37983&mid=250698 

 یا  یفمهوظ یها رانداشمت چمهکفماف هممه بمده  یتاگرمال م  پرداخت آنهاچگونه هست؟  یتاولو  به مردم،   یوبده  ازجمله خمس وزکات،   ددداشته، متع  یتی بدهیهایم.    2
هممه  یکه زکات بدهكار است و خمس و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برا  یکس یم؟ اگربكش  یم یاقرعهازطلب آنهارابده  ینسبت طلب طلبكاران سهم  یم؟ آیابهدار

که بر او واجب اسمت قسممت کننمد و  یدیگر یکه زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزها  ینباشد چنانچه مال  یآنها کاف
صورت که هر کمدام نسمبت بمه  ینت نمایند؛ به ا که زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را به زکات و خمس و قرض بر حسب نسبت آنها قسم  یاگر مال
 ؛1400/03/27  1252824و ارث سوال شماره  یتسواالت سامانه جامع وص  ی، امام خامنه ا   ینادم یتسا )امام خامنه ای( از اموال داده شود. یدارد، سهم  یتکه م یبده

بر او واجب شمده باشمد اگمر نتوانمد  یزاز بابت نذر و مانند آن ن یىها یحال بده ینزکات باشد و قرض هم داشته باشد، و در ع  یاپرسش :هرگاه کسى بدهكار خمس     3
 یست؟چ  یفهمه آن ها را بپردازد تكل

 یّمتحق النّماس اولو یست، آن موجود ن یننذر به آن تعلّق گرفته موجود است، خمس و زکات و نذر مقدّم مى باشد، و اگر ع   یازکات    یامالى که خمس    ین:هرگاه ع   پاسخ 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 21&lid=0&catid=44818&mid=255706ارد.د

نمموده و فتموام اممام  یمم یدتقل ینیاز امام خم یتم ینكهبا وجود ا ، 1228850شماره سوال: ، 1400/02/05سواالت سامانه جامع  خمس. سایت ادمین امام خامنه ای،   4
و  یمههد یمیبه دارا  یااز طرف شوهر و فرزندان بوده است؛ آ  یههد  یشانا   ییخانم خانه دار بوده و تمام دارا   یتخمس و ذکات ندارد؛ و م  یهکه هد  ینستا   یهرحمت اهلل عل

 را پرداخت کرده اند؟  یتتوانند ادعا کنند که خمس و ذکات م  یوراث م یاآ  یرد، گ یه او تعلق نمب یذکات وخمس   یتاگر م  -2  یرد؟گ یخمس تعلق م یشانپول کم ا 
 کند. ینم یتوراث کفا یبرا   یتو مجرد عدم وجوب خمس به نظر مرجع م یندبر طبق نظر مرجع خود عمل نما یداز وراث با یک  هر

الخوئی، السیستانی: إذا کمان للمیمت وصمی ُعهمد إلیمه  لمن یعطى لمقلّده أو لمقلّد الوصی أو لمقلّد الوارث؟ م الخمس الباقی فی ذمّۀ المیّت  9الرافد، اسئلۀ تطبیقیه سوم،  
( االجتزاء بدفع الخمس إلیه، وأمّا إذا لم یموصِ 1بإخراج الخمس الواجب علیه أو بأداء الحقوق الواجبۀ علیه بشكل عام، فعلیه أن یدفعه إلى من یرى المیّت بحسب تقلیده)

الوارث، وال شأن لتقلید المیّمت  لمیّت بذلک وأراد الوارث إخراج الخمس فعلیه أن یؤدّی الخمس الواجب على المیّت إلى من یرى براءۀ ذمّۀ المیّت بالدفع إلیه حسب تقلیدا 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255683سایت آیت اهلل مكارم:    فی ذلک.

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=37983&mid=250698
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=37983&mid=250698
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255706
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255706
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255706
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255683
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255683
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ا پرداخت در صورتی که مرجع تقلید ورثه مختلف باشند نسبت به   خمس اموال میت معیار و مبنر

 1چیست؟
در این کار اجازه ورثه دیگر الزم    رهبری می تواند مطابق نظر مرجع خودش خمس را بپردازد و  مقلدِ  مكلفِ -

می داند، ورثه دیگر در صورت مطلع شدن، از پرداخت بدهی میت جلوگیری می کنند، جایز    نیست، بلكه اگر
 )امام خامنه ای(  نیست با آنها در میان بگذارد. 

ابتدا اموال میت بین ورثه تقسیم   - اگر خمس به عین مال تعلق گرفته بوده و میت اهل خمس نمی باشد؛ در 
ی است پرداخت خمس سهم خودش واجب نیست و همچنین است  شده، و بر مكلفی که مقلد آیت اهلل سیستان

معتقد به خمس بوده است پرداخت خمس در فرض    یت اگر مدر صورتی که خمس به ذمه میت آمده باشد ولی  
 )آیت اهلل سیستانی( ندارد.  یبا اذن حاکم شرع مانع برای مكلف مقلد آیت اهلل سیستانی مذکور 

 مكارم به نظر مرجع تقلید خودش خمس ماترک را بپردازد و اطالع دادن  مانعی ندارد که مكلف مقلد آیت اهلل -
 به دیگران الزم نیست. )آیت اهلل مكارم( 

 حکم خمس ما ملک بالوصیه -8

 2آیا مالی که موصی له با وصیت مالک می شود متعلق خمس است؟
 خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای(  -
 اهلل سیستانی(  با بودن سایر شرایط خمس دارد. )آیت  -
 . )آیت اهلل مكارم( بنابر احتیاط واجب )با بودن شرایط( مشمول خمس است -

 مهریه

 حکم خمس مهریه

 3گیرد؟آیا به مهریه خمس تعلق می 
، امام خامنه ای، آیت  دادن خمس است. )حضرت امامچه احتیاط مستحب،    گیرد، اگر به مهریه خمس تعلق نمی  -

 ( مكارمآیت اهلل اهلل سیستانی، 

 در عقد دائم و موقت  حکم

 
م ورثۀ توفی والمدهم وکمان  13الرافد، )مسئول استفتاءات(؛  یی؛ محمد رضا577288سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه  سوال شماره   ی، امام خامنه ا   ینادم  یتسا.    1

 ضهم یقلّد السید السیستانی )مد ظله العالی( والبعمض اآخمر یقلّمد السید الخوئی+، فكیمف یتعاملون ممع الخمس؟ممن ال یُعطی الخمس، وبع
ا مقلّمدوا علیه إخمراج خممس حصّمته، وأمّمالجواب: إذا کان الخمس متعلّقاً بعین المال، فیوزّع اإلرث أواّلً على الورثۀ، ومن یقلّد السیّد السیستانی )مد ظله العالی( ال یجب 

 .9907250021یریاهلل مكارم، کد رهگ  یتاز آ  یاستفتاء شخص السیّد الخوئی )قدس سره( فاألحوط وجوباً للمكلّفین منهم إخراج الخمس من حصصهم.
ب علیه إخراج شیء من حصّته، وأمّا من یقلّمد السمیّد وأمّا إذا کان الخمس متعلّقاً بذمّۀ المیّت، فتوزّع الترکۀ على الورثۀ، ومن یقلّد السیّد السیستانی )مد ظله العالی( ال یج

 الخوئی )قدس سره( فیجب علیه إخراج الخمس من حصّته بالنسبۀ.

م ال یجب الخمس فیمما مُلمک  5، المطلب الثالث: وجوب الخمس فی مال اإلرث، خمس یالرافد جستجو. العروه الوثقی، کتاب الخمس، السابع، )و المال الموصی به(؛   2
ه الخممس؟ أم یأخمذ حكمم رث، ولكن ما حكم ما یُملک بالوصیّۀ؟ کما لو أوصى األب ألحد ابنائه بمبلغ أو عقار معیّن، فهل یأخذ هذا المال حكم اإلرث، فال یجب فیباإل

ک بالوصمیّۀ حكممه حكمم سمائر األربماح، فیجمب الخوئی، السیستانی: ما مُل سائر األرباح فیجب إخراج خمسه إذا حلّت السنۀ الخمسیّۀ من دون االستفادۀ منه فی المؤنۀ؟
 إخراج خمسه إذا حلّت سنته الخمسیّۀ.

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،  . سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب الخمس، السابع؛ سیدمحمدحسن بنی3
مدت دار و بدون مدت و پول    یهمهر   ینب  یخمس ندارد و در عدم وجوب خمس آن، فرق  یه( مهر45؛ مسأله  45، مسأله  ای، دفترچه احكام خمس؛ سیدعلی خامنه1754م

 سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الخمس، السابع؛   ؛862. أجوبۀ االستفتائات، س یستکاال ن یانقد 
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 1آیا در حکم مذکور بین عقد دائم و موقت فرق هست؟ 
در حكم باال فرقی بین مهریه در ازدواج دائم و موقت نیست. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی،   -

 آیت اهلل مكارم( 
یاد بیاید بنابر احتیاط واجب خمس  مهریه در ازدواج دائم خمس ندارد ولی در ازدواج موقت اگر از مخارج سال ز -

 دارد. )آیت اهلل شبیری زنجانی( 

 حکم خمس مال زائد بر مهریه

سکه به    100سکه طال باشد و شوهرش خانه ای به ارزش حدود    50اگر مهریه زوجه ای مالال  

 2عنوان عوض مهریه به خانم تقدیم کند حکم خمس آن چیست؟ 
آن منزل در مقابل مهریه معاوضه  است حكم همان را دارد ولی اگر    در صورتی که در مقدار زائد قصد هبه شده  -

 . که با وجود شرایط مشمول خمس است حكم درآمد را دارد شده است )مثال صلح(

 عوض طالق خلع

 3؟ داردگیرد، خمس عوض طالق خلع می عنوان   مالی که مرد به  آیا
 ( ، آیت اهلل سیستانی 4ایت امام، امام خامنه گیرد؛ اما احتیاط مستحب، دادن خمس است. )حضر خمس تعلق نمی  -
 ( مكارمآیت اهلل )  خمس دارد.واجب  یاط احترب بنا یرد،بگ یه از مهر یشتر اگر ب -

 رفتهاز داماد گپدر عروس که  یخمس پول

  یرد، گ  ی را از داماد م  ی باشد پدر عروس مبلغ   ی م  یج مردم افغانستان را  ین که در ب  ی طبق رسم 

 5یرد؟ گ ی خمس به آن تعلّق م  یادارد؟ آ ی مچه حک ی کار از نظر شرع ینا
ندارد.   - خمس  و  است  حالل  گیرد  قرار  پدر  برای  عقد  ضمن  شرط  یا  و  باشد  مهریه  از  بخشی  عنوان  به  اگر 

 امام خامنه ای( ، 6حضرت امام )

 
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،  لخمس، فصل فیما یجب الخمس، السابع؛ سیدمحمدحسن بنی. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب ا 1
مدت دار و بدون مدت و پول    یهمهر   ینب  یخمس ندارد و در عدم وجوب خمس آن، فرق  یه( مهر45؛ مسأله  45ای، دفترچه احكام خمس، مسأله  ؛ سیدعلی خامنه1754م

 سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الخمس، السابع؛   ؛862ات، س . أجوبۀ االستفتائیستکاال ن یانقد 

 . 1213. منهاج الصالحین، م 2

بنی3 سیدمحمدحسن  السابع؛  الخمس،  کتاب  التعلیقات،  مع  الوثقى  العروۀ  طباطبایى،  سیدمحمدکاظم  م.  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  سیدعلی  1754هاشمی  ؛ 

 . 2308توضیح المسائل جامع، م .الخمس، السابع سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب

 فرماید خمس ندارد.. نظر ایشان از باب قاعدۀ کلی است که دربارۀ درآمدهای غیرکسبی می4

، امام خامنه  1753، م 2، کتاب الخمس، فصل فی ما یجب فیه الخمس، السابع، تحریرالوسیله، کتاب الخمس، الخامس، توضیح المسائل مراجع، ج2. العروه الوثقی، ج  5
 ، سایت آیت اهلل مكارم:851ای، اجوبه االستفتائات، س

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255579 

بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از بستگان عروس از قبیل پدر او یا مادرش چیزى از داماد مى گیرند و در بعضى از نقماط  آنچه در  -  9مساءله  . تحریرالوسیله،    6
و حكم آن ایمن داماد مى گیرند،  آنرا )شیربها( نامیده در بعضى از بالد دیگر نامى دیگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نیست ، بلكه چیزیست زائد بر مهر که از

اشمكالى نیسمت کمه عاممل  است که اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشكالى در جواز و حلیت آن نیست ، بلكه در این نیمز
شد در صورتیكه داماد آنرا بطیب خاطر خود مى دهمد همر چنمد مستحق آن جعل مى شود و باید به او داد و اگر داده نباید از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته با

دختر باشد، و فكمر  غرضى باطنى او این باشد که با دادن این پول دل طرف خشنود شود، حال یا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و یا مقصود اصلى نرم شدن دل
ین جهات براى داماد طیب خاطر پیدا مى شود بالینكه آن پول را بدهمد علمى الظماهر گمرفتن آن مى کند دختر با خوشنودى مادر یا پدرش خشنود مى شود و بمالحظه ا 

در واقع براى این است که مى جائز است ، لكن داماد مى تواند آنرا مادامى که خرج نشده پس بگیرد، و اما در صورتیكه داماد طیب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255579
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255579
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و یا مزد راضی کردن    شرط ضمن عقداگر  و    در اختیار پدر قرار دهد خمس ندارد  یه از مهر  ی اگر به عنوان بخش -
 و با رسیدن سال خمسی خمسش واجب است. )آیت اهلل سیستانی(  پدر حالل است  یبرا ترش باشد دخ

مهر  یاگر بخش - را    یهاز  آن  دختر  اختیار  باشد که  استپدر  در  به    قرارداده  را  مزبور  پول  اگر  اما  ندارد.  خمس 
)آیت    شود.  صورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حالل است اما با گذشتن سال، خمس آن واجب مى

 اهلل مكارم( 

 یّهمهر یمتق یشخمس افزا

 1یرد؟ گ یکند خمس به مازاد آن تعلّق م  یداپ یمتق  یشزن افزا یّهاگر مهر
البته این حكم در اموالی است که مال التجاره و سرمایه نباشد مثال مقصود از  ترقی قیمت مهریه خمس ندارد   -

باشد   2از منافع و نماءات آن باشد و اما اگر مقصود تجارت خریدن آن و یا نگهداری آن صرف داشتن و استفاده  
 )حضرت امام(خمس مقدار ترقی بعد از تمام شدن سال واجب است. 

)در معرض   یهچند قیمت آن افزایش یافته باشد، مگر اینكه آن را سرما و پول فروش آن خمس ندارد، هر مهریه -
واجب از    یاط آن پس از فروش، بنابر احت  کسر تورم(   )با   ی  صورت، ارزش افزوده  ین فروش( قراردهد؛ که در ا

 )امام خامنه ای( داده شود.  ید و خمس آن با  شودی درآمد سال محسوب م
در  که    آن وجود دارد  یمتامكان معامله و گرفتن ق  شده و  یتجارت نگهدار   به قصد.  1  صورت دارد:  دو  مسئله -

 3چند آن را نفروخته باشد.   واجب است هر  یسدر سر سال خم  ی،بازار  یمتق  یصورت پرداخت خمس ترقّ  ینا
)آیت اهلل    پس از فروش خمس ندارد.  یآن حت  یمتق  یصورت ترقّ  یننشده؛ در ا  یتجارت نگهدار  به قصد.  2

 سیستانی( 

ع - زن  مهر  چ  یناگر  و  نبوده  او    یزىخارجى  مهر  مثال  باشد  شوهرش  ذمه  ذمه    14در  در  آزادى  بهار  سكه 
افزا اگر  باشد،  ن  یداپ  تیم ق  یششوهرش  او ع  یست،کند مشمول خمس  اگر مهر  باشد مثال دو    یناما  خارجى 

ل داده، در آن زمان که مهر او  ی به او تحو  یاو    یده سكه اى که شوهر براى او خر  14  یا و    یندانگ از فالن زم
 ( آیت اهلل مكارم)  .یرد آن در سال بعد خمس تعلق مى گ  یمتاما به مازاد ق یست مى گردد، مشمول خمس ن

 کم خمس تورم در مهریه ای که پول بودهح

هزار تومان بوده است و االن ده میلیون شده است    100ه مهریه اش مالال  تاگر فردی در گذش

 4آیا پرداخت خمس مقدار تورم واجب است؟ 
 افزایش قیمت ناشی از تورم خمس ندارد. )امام خامنه ای(  -
یاط واجب خمس دارد. منظور از تورم فاحش آن است  افزایش قیمت ناشی از تورم فاحش باشد، بنا بر احتاگر   -

.  مصالحه شود یشتربه مبالغ ب یدواجب با  یاطصورت بنابر احت ین برابر( در ا 20کاهش فوق العاده داشته )مثال که 
 )آیت اهلل سیستانی( 

 
حمرام  آن اطرافیان که نمى گذارند ازدواج کند و باینكه خود دختر به مهریه خودش راضى است سنگ اندازى مى کننمد گمرفتن آن و خموردنش خواهد دختر را از دست  

 است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را که بوى داده پس بگیرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نماید.

سایت آیت  ، 2336المسائل جامع، م  یح ؛ توض44دفترچه احكام خمس، مسأله امام خامنه ای ، ، 859؛ أجوبۀ االستفتائات، س 8الخمس، م  یهف یمایجبف وسیله، یرالتحر.  1

 aspx?typeinfo=https://makarem.ir/main.21&lid=0&catid=44811&mid=255578اهلل مكارم: 

 . قصد ترقی و فروش. 2

 .باشندیم  یمستثن  شودیکه بعدًا ذکر م یطیطال و ارز با شرا .  3

خامنه4 سیدعلی  سال  .  استفتائات  ج62650، س1389ای،  استفتائات،  شیرازی،  مكارم  ناصر  المسائل  320، س101، ص1؛  توضیح  سیستانی،  سیدعلی  ج ؛  ،  1جامع، 

 =mid=45456&catid=0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&257755سایت آیت اهلل مكارم:  .2337م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255461 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255578
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255578
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45456&mid=257755
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255461
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255461
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  ی اداء بده    گذشته،  یهکه اداء مهر  تی ییفباشد به ک  تفاوت فاحش  ی، با توجه به ارزش فعل   یه اگر تفاوت مبلغ مهر -
نم در  ی محسوب  مهر  یافتشود،  غ  یه تورم  در  و  ندارد  روز، خمس  نرخ  زن حق مطالبه    ینا  یر مطابق  صورت 

. )آیت اهلل  واجب خمس دارد   یاطخودش پرداخت کند، بنابر احت  یتبه نرخ روز ندارد و چنانچه مرد با رضا  یهمهر
 مكارم( 

 به جهت فرار از خمسپرداخت مهریه 

  ی )حت   پردازد  یمهمسرش  به    یهبه عنوان مهرقبل از رسیدن سال خمسی  مرد    که   یبه مبالغ  یاآ

 1؟ندارد خمس  هم باشد فرار از خمس اگر برای  ( یادز
  ینزن در ا  ی واقع  یهفرار از خمس باشد نه مهر   یو برا  ی اگر صور  ی زن باشد خمس ندارد ول  یه اگر واقعا مهر -

 صورت خمس دارد. 

 دیه

 2خمس دارد؟ یا ارش   (وعض یا آسیب به   نقصقتل،  اعم از دیه  ) آیا دیۀ 
 مكارم( آیت اهلل  ، خمس ندارد. )حضرت امام ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی -

مساوی    نکته: را  مرد  و  زن  دیه  بیمه  شرکتهای  اینكه  لذا  باشد  شده  اخذ  شرع  مطابق  که  ندارد  خمس  ای  دیه 
 3حكم درآمدهای غیر کسبی را دارد.  پرداخت کرده اند در مورد دیه زن آنچه اضافه گرفته می شود 

شرکت  یبعض  متعهّد شده  یمهب  های  از  مساو  دیه  که  اند  قانوناً  را  د   یزن  پرداخت    یهبا  مرد 

  ی م  ی وارث و  یا، آن را به فرد    یمهب  های  زن که شرکت  یشرع   یهبه مبلغ اضافه بر د  یاآ  یند،نما

 4گیرد؟   یخمس تعلّق م  ی، سال خمس  یپردازند، در انتها
بماند و صرف در    یفرد باق  یجزء درآمد سال دریافت است که اگر تا سر سال خمس   یاضافه بر دیه شرعمبلغ   -

 )آیت اهلل سیستانی( مؤونه نگردد، خمس دارد.  

 بدن یاعضا یادرآمد حاصل از فروش خون 

 5حکم خمس پول فروش کلیه و یا خون بدن چیست؟ 
نبود آن، موجب نقص در بدن مرا بفروش  اشیه از بدن خود مانند کل  ی عضو  یاگر کس  - ثابت    باشد، ید که عرفاً 

از    کندیاگر آنچه معاوضه م  امّا  ترک نشود.   یاطاحت  یمقتضا  مراعاتشدن خمس در آن محلّ اشكال است و  
  آید، ی و نبود آن عرفاً نقص در بدن به حساب نم  شودیم   یگزینو جا   یدخون باشد که مجدّداً در بدن تول   یلقب
انتها  یرا در صورت   یافتیغ در خمممس مبل  یدبا تا  . )آیت اهلل  صرف در مؤونه نشود، بپردازد  یسال خمس  یکه 

 سیستانی( 

 به دست آمده و سال برآن گذشته خمس دارد؟  یه که از فروش کل یمال
 6)آیت اهلل مكارم(  خمس ندارد. -

 
 .894636سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره ، سایت ادمین امام خامنه ای،  1231، منهاج الصالحین، م71. العروه الوثقی، ما یفضل عن موونه سنته، م 1

سیدروح2 از  اقتباس  خامنهاهلل .  سیدعلی  الخامس؛  الخمس،  کتاب   ، الوسیلۀ  تحریر  خمینی،  شماره  سوال  خمس   جامع   سامانه  سواالت  تاریخ:    1238147  ای، 
 ؛. 318، س101، ص 1، ناصر مكارم شیرازی، استفتائات، ج 392، ص1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الخمس، السابع، منهاج الصالحین، ج 20/ 02/ 1400

 . 2308ضیح المسائل جامع، م. تو 3

 .118. کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، س 4

 . 587، م 2. توضیح المسائل جامع، ج 5

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21=&lid0&catid=44810&mid=266105. سایت آیت اهلل مكارم:  6
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 هدیه

 )مرتبط با موهوب له(خمس هدیه احکام 

 دریافتی  حکم خمس هدیه  الف(

تا رسیدن سال خمسی  آیا شخصی ک و  کند  ای دریافت می  در  ه هدیه  نشود  اش  موونه صرف 

 1؟ باید خمسش را بپردازد 
 خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای( هدیه مطلقا  -
 . )آیت اهلل سیستانی( با رسیدن سال خمسی پرداخت خمس آن واجب است -
هبه کالن و    ینواجب خمس دارد و فرقى ب  ، بنابر احتیاطو استفاده نشود  بگذرد  هدیه  چنانچه سال خمسى بر -

  ین مقلّد  یم،واجب دار   یاط آورند و چون احت  ی که م  ی مانند نذورات اندک  ی، جزئ   یها   یه مگر هد  یست، ن  یرکالن غ
پرداخت نشود مراجعه کنند؛    یهدهند خمس هد  ی که اجازه م  یّهحوزه علم  هوراز مراجع مش  یكیتوانند به    یما م
که سبب فرار افراد از خمس    یم کن  یعمل نم   ی دارد و ما به گونه ا   یفراوان  یاربرکات بس  ، پرداخت خمس  ی ول

 )آیت اهلل مكارم(  شود. 

از قبیل پتو، لباس و طالیى که براى جشن تولد یا هدیه نوزاد مى آورند به چه    ی و اجناس   یاهدا

 2باشد؟  ی تعلق دارد؟ آیا مشمول خمس م  یکس
اگر تا زمان    یودکان است تعلق به نوزاد دارد خمس ندارد )ول باشد که مخصوص ک  یزهایی چنانچه لباس و چ -

به    یهواجب خمس دارد( و اگر هد  یاطسال مصرف نشود بنابر احت  یکبماند و بعد از بلوغ تا    ینوزاد باق  یفتكل
  یاط بنابر احت  یآن در سر سال خمس  یماندهباق  ینصورتصورت پول و مانند آن باشد متعلق به پدر است و در ا 

 )آیت اهلل مكارم( خمس دارد. واجب 

 مندانراکارگران و کحکم خمس پاداش 

 3آیا مبالغی که در پایان خدمت و کار به افراد داده می شود خمس دارد؟ 
به طور کلی هر مبلغ دریافتی که جزء قرارداد کاری ایشان نمی باشد حكم هدیه را داشته و خمس ندارد ولی   -

و ... با رسیدن سال خمسی مشمول خمس است.  نوات، حق مرخصی،  مواردی که جزء قرارداد است مثل حق س
 )امام خامنه ای( 

بازنشستگ   یفرد - صندوق  با  مع  یکه  درصد  تا  بسته  ماهانه  یّنیقرارداد  حقوق    به   را  خدمت  دوران  در   اش از 
بازنشستگ  یزن  بازنشستگی  صندوق  مقابل،  در  و 4بدهد   صندوق از  پس  شده  پاداش    ی مبالغ  ی،متعهّد  بابت 

  ی تا زمان  ید، نما   یزوار  ی و  ببه حسا   -  ی به صورت انتقال اعتبار  -  ی و مستمرّ  یحقوق بازنشستگ   یا  یزنشستگبا
اگر وجوه    امّا   باشد؛ ی برداشت نشده، مشمول خمس نم   ی به صورت مبلغ نقد  ی که وجوه مذکور از حساب بانك 

 
، اممام خامنمه 1753، م2، کتاب الخمس، فصل فی ما یجب فیه الخمس، السابع، تحریرالوسیله، کتاب الخمس، الخامس، توضیح المسائل مراجمع، ج2. العروه الوثقی، ج  1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255542،  851ای، اجوبه االستفتائات، س

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255543. سایت آیت اهلل مكارم:  2

 ، سایت آیت اهلل مكارم:624،  620،  626، م2. توضیح المسائل جامع، ج93مسأله  . امام خامنه ای، احكام خمس،  3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21=&lid0&catid=44803&mid=255463 

آن باشد و بتواند وجوه  یارداراخت یاکه قرض محسوب نشده و صندوق، مالک  یشود، طور یزکسر و به حساب صندوق وار  یاز حقوق و  یّنیصورت که مبالغ مع  ینبد.    4
 باشد.  یدوران بازنشستگ یایمزا و تعهّد صندوق در قبال آن حسب قرارداد فقط پرداخت حقوق و  یدنما  ینهخود هز یمذکور را برا 
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بماند و صرف    یسال باق   یانپا و چنانچه تا  شودی فوق برداشت و تملّک شود، جزء درآمد همان سال محسوب م
 )آیت اهلل سیستانی(  . در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود

گردد و  شود جزء درآمد همان سال محسوب مى حقوق بازنشستگى و یا مبلغى که به عنوان بازخرید کار داده مى  -
 )آیت اهلل مكارم(  رد. اگر چیزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دا 

 ه معوضههبخمس حکم 

 1آیا هبه معوضه خمس دارد؟
ا - هم داده، هرچند معوضه باشد، خمس هم    یلبوده و تحو   یشاناگر واقعاً هبه کرده و مقدار هبه هم در شان 

 . )امام خامنه ای( ندارد
 با رسیدن سال خمسی خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی( در صورتی که قبض شده است  -

 به عدم انتقال ملکیت هبه مشروطهخمس  حکم

الال    چیست  حکم خمس هبه ای که مشروط به عدم انتقال ملکیت است، ی  )مر ه ای شخصر هدیر

ه ، یا اینکه مردی ملکگرفته به شرط عدم فروش رط اینکر ه شر ی را به همسرش هبه می کند بر

 2؟(منافع آن تا زمان حیات برای خودش باشد
 امنه ای( خمس ندارد. )حضرت امام، امام خ -
دارد - داشتن  م  ؛خمس  اصل  آنكه  موهوبهگر  مال  طور   آن  باشد،  او الزم  موجب کسر    یبراى  آن  نداشتن  که 

 . )آیت اهلل سیستانی(3محاسبه گردد مذکور شرط  قیمت مال موهوبه با مالحظه البته  ؛شأنش باشد
 . )آیت اهلل مكارم( ردد مال موهوبه با مالحظه آن شرط محاسبه گ یمت لكن قبنابر احتیاط واجب خمس دارد  -

 . ار استذ گ ر مقدار خمس نیز اثرد  در قیمت مال موثر استکه  شایان ذکر است که چنین شروطی  نکته:

 ترقی قیمت هدیه خمس حکم

ی آن  ؛آن شیء ترقی قیمت داشته باشدء هدیه بگیرد و  یاگر کسی شی ال   ترقر یدن سر ا رسر بر

 4)مانند سکه طال( دارد؟ یخمسی چه حکم
  نگهداشتن آن که مقصود او از    ین تجارت نباشند مانند ا  یه مال تجارت و سرما  ینع  هدیه که آن   ی در صورت -

باشد که با    ین مقصود ا اگر   لی و   یستبر او واجب ن  یاده، ز  خمس باشد    بهره بردن از منافع و نماء آن   و  گهداری ن
واجب است به شرط آن که  سال    تمام شدن پس از  آن  یمتق  یتجارت کند ظاهر آن است که خمس ترقّ   آن

  یمتق  یادیز   اشدفقط در سال بعد ممكن بفروش یا اخذ قیمت  اگر   و   ممكن باشد   یمتش و گرفتن ق  آن  فروش
 )یعنی فعال خمس ندارد(. )حضرت امام(  سال گذشته  باشد نه  ی مبعد از منافع همان سال 

 
؛ توضمیح المسمائل جواد ) استان قمم ( )پاسمخگو(  یمیکر،  1401/01/31، تاریخ:  1356497سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  . سایت ادمین امام خامنه ای،    1

 .2306جامع، م

، اممام 1753، م2المسمائل مراجمع، ج یح کتماب الخممس، الخمامس، توضم رالوسمیله، یالخمس، السمابع، تحر یهف یجبما   ی، کتاب الخمس، فصل ف2ج  ی، العروه الوثق.    2
 .617، م2آیت اهلل سیستانی، الرافد. استفاده از توضیح المسائل جامع، ج  ، 851اجوبه االستفتائات، س  ی، ا خامنه

ل تترکها میراثا بعد وفاتها ألبنائها منه، أو تهبهما لهمم فمی حیاتهما، همل رجل أهدى زوجته قطعۀ أرض بشرط أن ال تبیعها أو تهبها ألحد من الناس، ب. استفتاء الرافد،   3
 السیستانی: نعم یجب علیها الخمس بسعر ما تساوی بهذا الشرط.  خمسها مع هذا االشتراط الذی یحصر ملكیتها الفعلیّۀ باالستنماء؟  یتعین علیها إخراج

الخمس، م 4 الوثقی، کتاب  العروه  له سال8؛ تحریرالوسیله، م53.  ارسالی دفتر معظم  ای، جزوه  امام خامنه  المسائل جامع، م 53و    52، مسئله  1399؛  مسأله   . توضیح 
2336 . 



 
81 

 

  یست؛ ه فروخته شود، پرداخت خمس آن واجب ننشده است چنانچ  ی که به قصد تجارت نگهدار  یی اجناس اهدا  -
افزوده آن  )در معرض فروش( قرار دهد ارزش    یه چنانچه هبه را سرماولی  داشته باشد.    یمتق  یشهر چند افزا

 )امام خامنه ای(  و متعلق خمس است.   شودی واجب از درآمد سال محسوب م  یاط براحتپس از فروش بنا
بر آن گذشته است خمس اصل و ترقی آن به قیمت روز واجب است؛  در صورتی که خمسش را نپرداخته و سال  -

اما در صورتی که اصل ان را مخمس کرده و تا سال خمسی ترقی پیدا کند دو صورت دارد: الف( اگر به قصد  
  یبازار  یمتق  یپرداخت خمس ترقّ   آن وجود دارد  یمتامكان معامله و گرفتن ق  و  تجارت نگهداری کرده است

  یمتق  ی ترقّب( ولی اگر قصد تجارت نداشته    واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.  یخمس   در سر سال   ، آن
 . )آیت اهلل سیستانی( پس از فروش خمس ندارد ی آن حت

در صورتی که اصل آن مخمس نشده است با رسیدن سال خمسی اصل آن )بنابر احتیاط( و ترقی آن به فتوا   -
و ترقی قیمت پیدا کرده است و سال خمسی رسیده است اگر    خمس دارد؛ حال اگر خمس اصل را داده است

و بهره بردن از    ی نگهداشتن آن نگهدارکه مقصود او از    ینتجارت نباشند مانند ا  یهمال تجارت و سرما   ینع
باشد که با آن تجارت کند ظاهر آن    ین مقصود ا اگر   ی ول  یستبر او واجب ن  یاده،منافع و نماء آن باشد خمس ز 

  یمتش تمام شدن سال واجب است به شرط آن که فروش آن و گرفتن ق آن پس از   یمتق ی که خمس ترقّاست 
  ی از منافع همان سال بعد م   یمتق  یادیفقط در سال بعد ممكن باشد ز   یمتاخذ ق  یااگر فروش   ممكن باشد و 

 )آیت اهلل مكارم(  فعال خمس ندارد(.  یعنیسال گذشته ) باشد نه 

 نمائات هدیهحکم خمس 

 1؟هدایا چیستحکم خمس نماء 

 الف( نمائات متصلۀ
 ، امام خامنه ای( 2)حضرت امام .در صورتی که قصد تجارت نباشد خمس ندارد و اال خمس واجب است -

 خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی(  -

 ب( نمائات منفصله
امام خامنه    مشمول در صورتی که صرف در موونه نشود   - امام،  آیت اهلل سیستانی،  خمس است. )حضرت  ای، 

 آیت اهلل مكارم( 

 ی متعلق خمسهدیهو تصرف در دریافت   حکم  ب(

 1؟به هدیه اش خمس تعلق گرفته است چیست وظیفه هدیه گیرنده در صورتی که بداند

 
سواالت سامانه جامع   ، سایت ادمین امام خامنه ای،   14آنچه که خمس در آن واجب است، مسأله ؛ تحریرالوسیله، 53. العروه الوثقی، فصل فی ما یجب فیه الخمس م 1

، سایت آیت اهلل مكارم: 1213منهاج الصالحین، م 1400/09/30  1313092شماره  خمس  سوال

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255546 

کمه  یمننگرفته باشد، مثل ا  مثالً داشته باشد و خمس به آن ها تعلّق یوانح یاباغ  یلاز قب یاگر اموال م 14مس در آن واجب است، مسأله آنچه که خ یرالوسیله، تحر .  2
 آن هما ینهدف که با عم ینارد به ا د یموارد آن ها را نگاه م یآن را ادا نموده باشد پس در پاره ا  یكنخمس به آن ها تعلّق گرفته ول یابه ارث به او منتقل شده باشد، 

کسب کردن با چوب و شاخه آن ها نگاه  یشود و درخت ها را برا  یبرده نم یآن ها بهره ا  یدهند و جز از چوب و شاخه ها ینم یوهکه م ییکسب کند مانند درخت ها
منفصل آن ها کسمب  یکه با نما ینبه هدف ا  یدر موارد و نمایدس با گوشت آن کسب دارد تا بزرگ و چاق شود سپ یکه آن را نگاه م یگوسفند نر دارد، و مانند یم

بمه  یشود. و در موارد یآن ها استفاده م و پشم یرمادّه که از نتاج )بچه( و ش یآن ها مقصود است و مانند گوسفندها یوهبردن از م که بهره یوهم یکند مانند درخت ها
تا چه رسد به  یردگ یم متصل آن تعلق یباشد. در صورت اول خمس به نما یشها یهمانو م یلهخوردن عا یبرا  که ینبه ا  کندآن استفاده  یوۀم هدف که از نماء و ینا 

صمورت  شود، چنان کمه در یمنفصل آن متعلق م یکند و تنها به نما ینم یدا متصل آن تعلّق پ ینما منفصل، مانند پشم و مو و کرک و در صورت دوم خمس به ینما
 کند. یم  یدا خمس تعلق پ یاید، ب یادسوم به آنچه که از مصرف آن در معاشش ز

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255546
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255546
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مال بر    ین تصرف کند هر چند پرداخت خمس ا  آن تواند در    ی را ندهد نم مال  که خمس    ی تا زمان  یرنده گ  یه هد -
 . )حضرت امام، آیت اهلل مكارم( و به مقدار خمس را شرعا مالک نمی شود باشد  یم 2از ایشان  یکعهده هر  

ندارد(  - ای  وظیفه  له  موهوب  )لذا  نیست  واجب  چیزی  گیرنده  هدیه  بر  و  بوده  واهب  عهده  بر  )امام  خمس   .
 ای(خامنه

دوازده    یعهرا به ملک شاست، چنانچه مالش  از اموالش را نپرداخته  یخمس بعض  یا  دهدی که خمس نم   یفرد -
اداء    یادادن    یههد   یامانند فروختن   -  ی شرع  یحصح  یهااز راه   یكی  یق در آورد، مثل آنكه مالش را از طر  یامام
هم به    یازی او حالل است و ن  ی و برا  ید آی در م  یعهآن ش  یّتآن مال به ملك   ید، منتقل نما  ی به و  -...  یا   ین د

اموال تعلّق گرفته است و مالک آن،    ینداشته باشد که خمس به ا  نیقی هرچند    یست پرداخت خمس توسّط او ن
 (3)آیت اهلل سیستانی  اموال را نپرداخته است. ین خمس ا 

 (مرتبط با واهب)هدیه احکام خمس 

 حکم هدیه دادن مالی که به آن خمس تعلق گرفته. 1

 4؟مبر آن گذشته است را به کسی هدیه دهی خمسی آیا می توانیم مالی را که سال
مگر    کند  یتصرّف  هیچ  تواند در آن مالنمى   و تا خمس مال را ندهد  یستن  یزجاهدیه دادن مال متعلق خمس   -

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم( . گرفته باشدنكه از حاکم شرع اجازه  آ
خمس  یرتأخ - سال  از  خمس  د  ی پرداخت  سال  بپرداز   یست،ن  یزجا  یگر به  را  آن  وقت  هر  اداالبته    ی بده  ی ند 

ن  شودی محسوب م  تنزّل  پول، مقدار  ارزش  در صورت کاهش  تنزّل معلوم    یدبا  یزو  اگر مقدار  پرداخت شود و 
 )امام خامنه ای(  با حاکم شرع مصالحه شود. ید نباشد، با 

ى  ینیّهحس یابه پول کسانى که خمس اموال خود را نمى پردازند و به مساجد و   یاآ ک مر ا کمر هر

 5یرد؟ق مى گکنند، خمس تعلّ
خمس    ید مخمّس است، با  یر که آن پول غ  ید دار  یقین کنند خمس ندارد، و اگر    یهاگر در همان سال درآمد، هد  -

  یم گونه موارد اجازه مى ده ین ما در ا یفتنددر زحمت ن ین که مؤمن ین ولى براى ا  ;آن را داد و سپس مصرف کرد
 اهلل مكارم( )آیت  مصرف کنند.  ینیّهحس  یا آن خمس را در همان مسجد 

 به قصد فرار از خمس هدیه  حکم  . 2

ود را به ه آیا جایز است شخص قبل از رسیدن سال خمسی، اموال خر س بر رار از خمر د فر قصر

 1همسرش یا شخص دیگری ببخشد؟

 
 ؛ 2374مسمممأله. توضمممیح المسمممائل جمممامع، 938و  932و  931؛ أجوبۀاإلسمممتفتائات، سممموال1795؛ توضمممیح المسمممائل مراجمممع، م52. العمممروه الممموثقی، م 1

2374.der=https://makarem.ir/main.aspx?rea1&lid=0&mid=28131&catid=0&pid=61901   174مسأله 

حمو علمی البمدل ضمامن . با توجه به اینكه خمس ملک واهب نبوده است و حق انتقال به غیر را نداشته به ملک موهوب له نیز درنیامده است لذا هر دوی ایشان به ن  2
 پرداخت خمس هستند. 

 1258( منهاج الصالحین مسألۀ 1ف لشخص آخر قبل إخراج خمسها، فهل تصّح هذه الهبۀ؟ وأین ینتقل الخمس؟)إذا استقرّ الخمس فی العین فوهبها المكلّ.  3
 م( ذلک لشیعتهم تفضّالً منهم علمیهم، الخوئی، السیستانی: إذا کان الطرف الثانی أی الموهوب له مؤمناً أی شیعیّاً إثنی عشریّاً صحّت الهبۀ، فقد أحلّ األئمّۀ )علیهم السال

المطلمب الرافد،  زۀ الحاکم الشرعی.وینتقل الخمس إلى ذمّۀ الواهب ویصبح دیناً علیه، وأمّا إذا لم یكن الطرف اآخر شیعیّاً فتتوقّف صحّۀ الهبۀ فی مقدار الخمس على إجا
 .السابع: هبۀ العین المتعلّقۀ للخمس

 . 149احكام خمس دستگرادن م   یستانیاهلل س آیتت ئا اتکتاب استف.  107رساله خمس امام خامنه ای، م و1790م   2مراجع ج . توضیح المسائل 4

 https://makarem.ir/main.aspx?reader= 1&lid=0&mid=28131&catid=0&pid=61901:181سؤال . سایت آیت اهلل مكارم،   5

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=28131&catid=0&pid=61901
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=28131&catid=0&pid=61901
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=28131&catid=0&pid=61901
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)مثل آنكه مرد از روی حیله مال را به همسرش ببخشد و بعدا همسر نیز  اگر بخشش برای فرار از خمس باشد -
شایان ذکر است که فقط در صورت  شده واجب است.    ، پرداخت خمس مال بخشیده رداند(  مال را به وی برگ

واجب    حیله به  بنابر  استمحض خمس  مثال  را  آن  نگیرد  تعلق  اموالش خمس  به  اینكه  برای  اگر کسی  این 
 2( امام خامنه ای ،)حضرت امام همسرش ببخشد در صورتی که هدیه مطابق شأن وی باشد خمس ندارد. 

  ی سال خمس   یدنوسائل مذکور را قبل از فرا رس  یا تا پول    یدنما  ی به قصد فرار از خمس تبان  ی د با شخصاگر فر  -
  ین ببخشد، ا  یآن شخص آنها را مجدّداً به و  ی،شدن سال خمس   یآنكه پس از سپرببخشد، مشروط به    یبه و

 . )آیت اهلل سیستانی( شود یعمل موجب ساقط شدن خمس نم
گیرد؛ ولى از فضیلتى محروم  این مقدار بخشش در شأن او باشد خمس به او تعلّق نمى   چنانچه واقعاً ببخشد و -

آیت  . ) شوداقط نمى س  )بنابر احتیاط واجب(  البته اگر برای فرار از خمس باشد اشكال دارد و خمس  شده است.
 مكارم( اهلل 

را به کسی به طور واقعی و در  اگر کسی قبل از فرارسیدن سال خمسی )ولو به هدف نپرداختن خمس( مالی    نکته:
 حد شأنش هدیه کند مشمول حكم فرار از خمس نمی شود. 

 گرددمالی که با فسخ دوباره به ملک مالک بر می

ت،کرده و مؤونه ن  یّهسالش ته  ینرا که از درآمد ب  یاگر فرد مال ا یسر ه  یدر اثنر ال بر ان سر همر

أن و  یدنما  3یاریصلح خ  یشخص ه  یو انجام صلح مذکور در حدّ شر اً از مؤونر وده و عرفر  اشبر

دصلح مذکور را فسخ نما  خمسی،  سال  گذشت  از  بعد  چنانچه  شود،  محسوب س   یر ال را پر و مر

 4حکم خمس آن چیست؟ یرد،بگ
)نه سال گذشته( و چنانچه صرف در مؤونه    شودیمحسوب م مكلف    ید سال جد   مدآن مال درآدر فرض سوال   -

در حكم مخمّس مثل ارث را    یا اگر فرد، مال مخمّس    امّا  س آن داده شود. خم   ید بماند، با   یسال باق  ینشود و تا انتها 
الزم    یرد،و مال را پس بگ  ید صلح مذکور را فسخ نما  ی، و بعد از گذشت سال خمس   ید نما   یاری صلح خ   یبه شخص 

 )آیت اهلل سیستانی(  خمس آن را بپردازد. یستن

 و وجوب خمس    رجوع از هبهحکم  . 3

س  یزن یداده و قصد جد یا هیهد یگریبه شخص د  یشخص رار از خمر د فر ه قصر ته و بر داشر

خمس آن را  یدبا یاآ یرد،گ  یکند و آن را پس م  یاز هبه خود رجوع م  یبعد از سال خمس  یست،ن

 بدهد؟

 
ای، اجوبۀ  ؛ سیدعلی خامنه177، س1اهلل خمینی، استفتائات، احكام خمس، ج؛ سیدروح72مذیل  . سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس،  1

 ؛ آیت اهلل مكارم: 607، م 2جامع، ج ، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل 12222891400/01/27سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  .857االستفتائات، س

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255547 
 کمه اضمافه آممده، ببخشمد بمه یسال خود، مقدار یدندرآمد خود و شوهر را قبل از رس که یرا تقبّل نموده که انجام بدهد، در صورت یخرج زندگ یتکه مسئول یزن . 2

 در سمال بعمد یده، را که به شوهر بخش یضمناً پول یست؟چ یفتكل یاکند، آ یهخود ته یدارد برا  یاجکه شوهر هرچه احت ینا  یتن شوهر، هم جهت فرار از خمس، هم به

اسمتفتائات استفتائات حضمرت اممام،  اشكال ندارد و پول بخشش خمس ندارد.  ی، تعال  بسمه  هستند؟  یالله  یتکرده. البته هر دو مقلد حضرت آ  یندگشوهر خرج همان ز
 .5  [4114]سؤال  .  134صفحه  4)س(ج.    ینیامام خم

 ط شده است. مصالحه کننده شر یاست که در ضمن آن حقّ فسخ مصالحه برا  یا مصالحهمنظور از آن، .  3

 . 618، م 2. توضیح المسائل جامع، ج 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255547
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255547
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 1)امام خامنه ای(  خمس آن را بدهد.  ید به مجرد رجوع از هبه با  -

 شود یکه بعد از طالق پس گرفته م یاییخمس هدا

ه  یاییدهد و طال و هدا  یاو را طالق م  یخود عقد کرده و پس از مدت  یارا بر  یزن  یشخص که بر

کرده است، خمس به آن  یداریرا در سال قبل خر یاکه هدا  ینبا توجه به ا یرد؛گ  یاو داده پس م

 2یرد؟گ یتعلّق م
 )آیت اهلل مكارم(  خمس ندارد.  ید، با توجه به آنچه نوشته ا  -

 کم خمسو حتوسط واهب  عدم اقباض هبه  . 4

و  محقق نمی شود  نیاید شرعاموهوب له دره قبض  تا بصحت هبه متوقف بر ایجاب و قبول است و با توجه به اینكه  

در ملمک مالمک   مال  و  صحیح نیستهدیه    ،در اعطاء مال به غیر  رف نیتِصِاین  رن نیز جاری نخواهد بود؛ بنابآاحكام  

 د.ن خمس تعلق می گیرآباقی است و با بودن شرایط به 

 مطابق این قاعده چند مسئله بیان می شود:

 تا سال خمسی ... بسته معیشتی وتحویل ندادن هدیه، سوغاتی، الف(  

ا   اگر کسی قبل از فرا ی تر رسیدن سال خمسی، در سفر زیارتی برای برخی هدایایی بخرد، ولر

ی تحسال خمسی موفق نشود آن ان ها را به افراد مدنظر تحویل دهد و بعد از سال خمسر ویلشر

 3گیرد؟ها خمس تعلق میدهد، آیا به آن
 )حضرت امام( شود.  یستخم یدبا -
  یل تحو  یرندهگ  یه آن را به هد  ی )چند روز( بعد از سال خمس  یو به فاصله اندک   ید ا  یده آمد کسب خراز در اگر   -

 . )امام خامنه ای(یدخمس آن را بده ید خمس ندارد و اال با ید،ده
 ی( خمس دارد. )آیت اهلل سیستان  -
 )آیت اهلل مكارم(  .شود  یوجود داشته باشد جزء موونه محسوب م ی که فاصله کم یدر صورت  -

 کنار گذاشته شده یریّهامور خ یکه برا یخمس پول

قبل از خرج کامل پول  یکنار گذاشته شده است ول  یریهخرج در امور خ یاصدقه و    یکه برا  یپول

 4یرد؟گ یپول خمس تعلق م ینبه ا یاگذرد، آ یسال از آن م یکدر امور مذکور 

 
داده و    یا   یههد  یگریبه شخص د  ی: شخص29مستندات استفتائات )دستخط(، س  ی، امام خامنه ا   ینادم   یتسا. واحد همسان سازی سایت ادمین امام خامنه ای و   1

خمس آن را بدهد؟ ج: به مجرد رجوع   یدبا یاآ یرد،گ یکند و آن را پس م  یجوع ماز هبه خود ر  یبعد از سال خمس یست، داشته و به قصد فرار از خمس ن یزن یقصد جد
 خمس آن را بدهد.  یداز هبه با

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255580.  سایت آیت اهلل مكارم:   2

، آیت اهلل سیستانی، استفاده از  11687881399/09/08سواالت سامانه جامع خمس سوال شماره امام خامنه ای،   2313   [4748]سؤال ، 4. استفتائات حضرت امام ج 3
سایت معظم له:   .آیت اهلل مكارم .2306مسأله توضیح المسائل جامع، 

256119&mid=44901&catid=0&lid=21main.aspx?typeinfo=/https://makarem.ir 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255677. سایت آیت اهلل مكارم:  4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255580
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255580
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255677
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44817&mid=255677
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 )آیت اهلل مكارم(  تواند جزو صدقه حساب کند. ی خمس آن را م -

 نرسیدن هدیه ارسالی تا سال خمسیب(  

به دست او برسد در   یرا پست کند و بعد از سال خمس  یا  یهدوست خود هد  یبرا  یاگر شخص

 1باشد؟ یدهنده م یههد یصورت خمس بر عهده  ینا
به   - اندکاگر  خمس  ی فاصله  سال  از  بعد  روز(  هد  ی )چند  شود  یل تحو   یرندهگ  یه به  ندارد  ،می  )امام  خمس   .

 ای(خامنه
 )آیت اهلل مكارم(  .یست بر شما ن یزی در مورد آن چ -

 شواریز پول به حساب موهوب له بدون اطالعج( 

کرده ام    یزبرادرم وار  ی حساب بلند مدت در بانک برا  یک در    یه را به عنوان هد  ی مبلغ   ینجانب ا
اک خود  تصم  یشانه  و  ندارد  در شرا   یماطالع  ا  یطدارم  به  ا  یشانمناسب  که  دهم    ین اطالع 

من    یخمس آن بر عهده    یده،من رس  یاست. اکنون سال خمس   یشانمن به ا  یهحساب، هد
 2باشد؟  یم
س  خم  ، شخص اطالع دهدآن را به   ی )چند روز( بعد از سال خمس  ی و به فاصله اندک   بین سال بوده آمد  اگر از در  -

 . )امام خامنه ای( یدخمس آن را بده  ید ندارد و اال با 
ولی اگر واهب    واجب نیست  برادر پول دستی بوده است خمس بر واهبمبلغ واریزی به حساب    در صورتی که -

  ی که وجه اعتبار   ی تا زمانبه عنوان هبه منتقل کند    برادر و آن را مثال اینترنتی به حساب    مالی در حساب داشته 
ت   یههد نقد  ی و  یلوک  یا  یرنده گ  یهوسط هد شده،  مبلغ  نشده، هد  یبه صورت  تملّک  و  برداشت    یه از حساب 
مذکور از درآمد    یۀ و چنانچه هد  3شود ی دهنده محسوب م  یه مالک آن نبوده و مال مذکور جزء اموال هد  یرنده گ
  یا ن ممكن نبوده  دهنده، استرداد آ یههد  یِ سال خمس  نتهایو در حدّ شأن صورت گرفته و در ا  ی سال خمس  ینب

 )آیت اهلل سیستانی(   . خمس آن را بپردازد یستباشد، الزم ن  یعرفاً کسر شأن و
)آیت   .یستخمس آن بر شما واجب ن یدا یدهو آن را به او بخش یدمنظور کرده ا یشان ا یو برا  یشاناگر به اسم ا -

 اهلل مكارم( 

 به نام زدن سند و مسئله خمسد( 

 
سایت آیت اهلل مكارم:  ، 11687881399/09/08ت سامانه جامع خمس سوال شماره سواال ی، امام خامنه ا .  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255545 

 سایت آیت اهلل مكارم:، 08/ 11687881399/09نه جامع  خمس  سوال شماره سواالت ساما ی، امام خامنه ا .  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255548 
م لو وهب الزوج لزوجته مبلغاً من المال، أو جعل لها حسابا فی البنک یضع فیه کلّ شهر مبلغاً معیّناً، وحل رأس    23نین الرافد: و همچ ؛ 622، م2جالمسائل جامع،   یح توض

   السنۀ الخمسیّۀ، فمن الذی یجب علیه إخراج الخمس، الزوج أم الزوجۀ؟
وجته، وحیث أنّ أموال الزوج دیون عند البنک، فیدخل هذا الفرض فی هبۀ الدین األوّل: أن یكون ذلک عن طریق تحویل المال من حسابه إلى حساب ز ففیه فرضان:

 إلى غیر من هو علیه، ویشترط فیه قبض مصداقه، وهو غیر حاصل فی مفروض المسألۀ، فلم یدخل المال فی ملک الزوجۀ کی یجب علیها الخمس. 
نک، وحیث أنّ فتح الزوجۀ للحساب فی البنک یُعتبر توکیالً للبنک فی القبض عنها، فإذا استلم البنک  الثانی: أن یأخذ الزوج النقود بیده ویضعها فی حساب زوجته فی الب

 المبلغ، تحقّق القبض المعتبر فی الهبۀ، ودخل المال فی ملک الزوجۀ، فیجب علیها الخمس.

انداز که فرد بدون شده به حساب پس یزوار یدولت  یارانۀمانند مبلغ  ، شودیکننده هم محسوب نم یهاهدا شده ملک هد یالبتّه، گاه در فرض مذکور وجه اعتبار.  3
آن را از حساب برداشت نكرده    یزنموده و شخص مذکور ن یزوار یانداز واهدا کرده و به حساب پس یگراز حساب خود، آن را به شخص د یارانه یبرداشت مبلغ نقد

 خمس ندارد.  یرندهگ یهده و هددهن یههد یمذکور برا یصورت، وجه اعتبار یناست. در ا 
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هبه   تحقق  اینکه  به  توجه  نام  با  به  زدن  سند  آیا  باشد  می  قبض  و  قبول  و  ایجاب  بر  متوقف 
 1؟ و خمس از واهب ساقط است  موهوب له مصداق قبض است

البته اگر اموال و امالک خود را به نام کسی زده، به طوری که در    یست، ن  یقبض کاف  ی سند برا  نوشتن مجرّد   -
له قرار گیرد حكم قبض در     هبه جاری است و اال هبه محقق نشده و اختیار و تحت تصرف مالكانه موهوب 

 خمس از واهب ساقط نیست. )امام خامنه ای( 
اگر    بنابر این   ؛شود  ی از اموال واهب محسوب نم  یگرلذا د  ؛شود  ی قبض م  یگزینسند در هبه، جا  یانتقال رسم  -

 مكارم( )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .یستباشد و در شأن باشد خمس بر عهده واهب ن  ی قبل از سال خمس

 به شخص ثالث ینهبه دَخمس در ه(  

 2؟ آیا هبه دیون به شخص ثالث صحیح است و مسقط پرداخت خمس از واهب است
به تحویل هدیه گیرنده   - تا  ثالث(  هبه دین  دارایی های واهب)شخص  اموال و  از  خارج نشده    )طلبكار(  نرسد 

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(  .است

 مطالبات  از  مدیون  ابراءو( 

 قبل از رسیدن سال خمسی

اگر طلبكار قبل از سال خمسی ذمه مدیون را ابراء کند و این ابراء و بخشش در شأن طلبكار باشد از اموال وی   -
 3خارج شده و خمس بر وی واجب نیست. )مراجع تقلید( 

 بعد از رسیدن سال خمسی

 بوده قرضمطالبه (  1

را   مالی  بین ساشخصی  درآمد  از  ل  از  بعد  طلبکار  و  دهد  می  ذمه    رسیدن سال خمسی قرض 
 4؛ حکم خمس در مسئله چیست؟ و این ابراء مطابق شأنش است بدهکار را ابراء می کند

پرداخت خمس واجب است ولی اگر سر سال قابل    بوده است  یافتقابل در   یسال خمس   ید چنانچه در سر رس -
پرداخت   ولی  است  آمده  ذمه وی  بر  نبوده خمس  در صورتی وصول  بدهی  مبلغ  قابل    واجب  خمس  است که 

   (آیت اهلل سیستانی ، . )امام خامنه ایدریافت کند  ستههر چند که ابراء کرده است و نمی خوا باشد وصول
و اال خمس آن بر شخص واجب   بوده است مشمول خمس است یافتقابل در یسال خمس  ید چنانچه در سر رس -

 نیست. )آیت اهلل مكارم( 

 نبوده رضقمطالبه (  2

 بوده است  و مزدحقوق   بابتالف(  

 
، سایت آیت اهلل مكارم:  375، س282. کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، ص1753و  1720. امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س 1

spx?typeinfo=https://makarem.ir/main.a21&lid=0&catid=44895&mid=256075 

 .313، م2؛ منهاج الصالحین، ج1206844ش استفتاء  امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،    .313م  ین، منهاج الصالح؛ 2، کتاب الهبه، م2. تحریرالوسیله، ج 2

 . 2317. توضیح المسائل جامع، م313، منهاج الصالحین، م2، تحریرالوسیله، کتاب الهبه، م61. العروه الوثقی، فصل فی مایجب فیه الخمس، م 3

؛ سایت آیت اهلل مكارم:  2366؛ توصیح المسائل جامع، م96، م99. امام خامنه ای، جزوه ارسالی سال  4

x?typeinfo=https://makarem.ir/main.asp21&lid=0&catid=44816&mid=255651 
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ابراء می   انجام می دهد و بعد از رسیدن سال خمسی مزدش را  شخصی برای کسی کاری 
 1کند آیا خمس آن مال بر عهده اش است؟ 

و در غیر اینصورت )قابل وصول    بوده است مشمول خمس است   یافت قابل در  ی سال خمس   ید چنانچه در سر رس -
 2ر )حال که ابراء کرده( خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای( نبوده( در فرض مذکو 

با    یاگر طلب و  ،شود ی از مردم دارد که درآمد محسوب م  یی هاطلب   یا طلب    ی، سال خمس   ی که در انتها  ی فرد -
آن را    یگرد  یلدل   یاخمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق    یدمطالبه نمودن از بدهكار، قابل وصول است، با

مطالبات را دارد )که مخیر  شود، حكم  ی ( وصول نم یاما اگر با مطالبه هم فعالً )سر سال خمس   ید؛لبه ننمامطا
است بین اینكه صبر کند زمانی که وصول شد یک پنجم آنرا پرداخت کند و یا آنكه در سر سال خمسی خمس  

 . )آیت اهلل سیستانی( 3ارزش نقدی طلب را محاسبه کرده و پرداخت نماید( 
و اال خمس آن بر شخص واجب   بوده است مشمول خمس است یافتقابل در یسال خمس  ید انچه در سر رسچن -

 نیست. )آیت اهلل مكارم( 

 بوده  ثمن مال التجاره بابتب( 

فروش برساند و ثمن آن را طلبکار شود  نسیه    معامله   اگر شخصی مال التجاره غیر مخمس را به 
 4د تکلیف خمس چیست؟ و بدهکار را بعد از سال خمسی ابراء کن

و    واجب است 5)در صورتی که سر سال خمسی قابل وصول بوده( نقدی آن  قیمت  خمس ارزش کاال به مقدار   -
خمس واجب نیست.  و هنوز زمان اداء آن نیامده  نسبت به مقدار سودی که از معامله نسیه نصیبش شده است  

 ( ، آیت اهلل مكارم6امام خامنه ای )حضرت امام، 
با    یاگر طلب و  ،شود ی از مردم دارد که درآمد محسوب م  یی هاطلب   یا طلب    ی، سال خمس   ی انتهاکه در    ی فرد -

آن را    یگرد  یلدل   یاخمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق    یدمطالبه نمودن از بدهكار، قابل وصول است، با

 
و آیت اهلل سیستانی، توضیح    ؛899اجوبۀ االستفتائات، س. 99جزوه خمس ارسالی سال  ای،  ؛ سیدعلی خامنه141، کتاب الخمس، س1اهلل خمینی،استفتائات، ج . سیدروح1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255651اهلل مكارم:  یتآ یتسا .2366مسأله المسائل جامع، 

 یافمتگر در همان سمالِ درشود که ا  یآن محسوب م یافتنباشد، جزو درآمد سالِ در یافتقابل در یسر سال خمس ی کهکار : حقوق معوّقه و اجرت اضافه92مسأله  .    2
 .باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد یافتقابل در یدر مؤونه مصرف شود، خمس ندارد امّا اگر سرِ سالِ خمس

 دارد کمه کمل آن، درآممد محسموب یمالر یلیونم  یکدر قالب چک به مبلغ    یبابت فروش کاال، طلب  اشیسر سال خمس  ی: فردشودیذکر م  یمطلب در قالب مثال.    3
 است:    یّردو امر مخ ینب ی. او سر سال خمسباشدیم یو یوصول آن، شش ماه پس از سال خمس یخ و تار  شودیم

سال بعد شمود، سر  یدنمنتظر رس ینكهطلب، بدون ا  یافتو هنگام در یدرا که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نما  لبط  یندهو سال آ  یدالف. صبر نما
 . یدپرداخت نما باشد، یم یالهزار ر  200را که  یالر  یلیونم یکخمس کل 

برآورد گردد،  یالر 850،000طلب  ی. چنانچه ارزش نقدنمایدیرا پرداخت م آندار را محاسبه کرده و خمس آن طلب مدّت  یارزش نقد  اش، یآنكه سر سال خمس  یاب.  
(، جزء درآمد یالهزار ر 150طلب ) یطلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ارزش نقد  یکه و  یندهو سال آ  یدپرداخت نما  شودیم  لیاهزار ر  170خمس آن را که    یدبا  یو

 پرداخت گردد. یزخمس آن ن یدبماند و صرف در مؤونه نشود، با یباق یدسال جد یانتها اخمس ندارد و اگر ت است که فعالً یدسال جد
از روش »الف«   یدکه بخواهد بعدًا بپردازد، با  یو در صورت  پردازدیم  یو به طور نقد  یردارد که فرد، خمس را بدون تأخ  یتصاص به زمانذکر است روش »ب« اخ  شایان

 .یداستفاده نما
را بپمردازد،  یوجمه طلبكماراگر فرد خمس تممام  ینرا. بنابر ا  یطلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبكار یخمس ارزش فعل یدروش )روش ب(، فرد با  یندر ا   همچنین

تما  یمداو مراجعه نما یندهنما یاآن به حاکم شرع  یح تصح یمگر آنكه برا  شود؛یطلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نم یآنچه اضافه بر ارزش فعل
 به حساب آورد. اشیندهآن را جزء خمس سال آ

مسئله کثیر االبتالء(،    600)    یژهاحكام و  ، 2366؛ توضیح المسائل جامع،  1251منهاج الصالحین، م  .9مس مالخ  یهف  یجبما    یکتاب الخمس فصل ف  یرالوسیلهتحر.   4
 . احكام خمس، خمس طلب

 . ولی اگر قابل وصول نباشد هر زمانی که قابلیت وصول داشته باشد هر چند نمی خواهد به دلیل ابراء آنرا دریافت نماید. 5

ام را چگونه محاسبه کنم؟ اگمر در بمازار  یهسرما ینخمس ا  ی، سال خمس  یخ کرده ام. در تار  یافتفروخته ام و چک در  یهرا به صورت نسام است    یهکه سرما  یاجناس.    6
 و فروش باشد، خمس چک ها را چگونه حساب کنم؟ یدکه بابت فروش اجناس گرفته ام، قابل خر یمدت دار یچک ها

است،  یهفروش نس ین( اگر در قبال هم2باشد. ج یم  یافتجزو درآمد سال در  یهعامله جزو درآمد سال معامله و سود نسکاال در زمان م  ینقد  یمت( در فرض مذکور ق1ج
 1298929شماره سوال: ؛  1400/08/17سواالت سامانه جامع  خمس کند. ینم یجاددر حكم ا   ییریشد و مجرد داشتن چک تغ یانحكم همان است که در فرض قبل ب
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طالبات را دارد )که مخیر  مشود، حكم  ی ( وصول نم یاما اگر با مطالبه هم فعالً )سر سال خمس   ید؛مطالبه ننما
است بین اینكه صبر کند زمانی که وصول شد یک پنجم آنرا پرداخت کند و یا آنكه در سر سال خمسی خمس  

 ارزش نقدی طلب را محاسبه کرده و پرداخت نماید(. )آیت اهلل سیستانی( 

 نابالغدر هدیه به قبض ح( 

ه قبض،    و عدم کفایت آن از  ا توجه به شرعی نبودن قبض نابالغب در بر ه پر تکلیف قبض در هبر

 1؟فرزند نابالغ خودش چیست

هدیه   - فرزند  نابالغ  فرزند  به  ولیّ  در  به  دادن  اطالع  حتی  و  است  کافی  کند  قبض  خودش  که  همین  خویش 
 واجب نیست.  نابالغش 

 (هدیه مرتبط بااز اموال )مصادیقی خمس بررسی 

 نفقه. حکم خمس 1

 2؟برای گیرنده آن خمس دارداید آیا نفقه اگر تا سال خمسی اضافه بی
  یاز آن در سر سال خمس   یزیچنانچه چ  گیرند،   یاز فرزند م   ین والد  یا که زن از شوهر، فرزند از پدر    ینفقه ا -

 )حضرت امام، امام خامنه ای(  خمس ندارد.  یاید،اضافه ب
  مكارم( )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل بماند و سال بر آن بگذرد خمس دارد. یچنانچه نفقه باق  -

 3یارانه. حکم خمس 2

 4گیرد؟ کند، خمس تعلق میهای بانکی افراد واریز می هایی که دولت به حسابآیا به یارانه 
 ، امام خامنه ای( 5. )حضرت اماملكن احتیاط مستحب است  خمس آن واجب نیست -
به  - بانكی  از حساب  زمانی که وجوه مذکور  خ تا  است، مشمول  نشده  برداشت  نقد  در  صورت وجه  نیست.  مس 

شود که چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف  صورت برداشت، جزو درآمد همان سال برداشت محسوب می 
 در مئونه نشود، مشمول خمس خواهد بود. )آیت اهلل سیستانی( 

ه  یارانه ها در حكم هدیه هستند و اگر سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد، ولی با توجه ب -
)آیت    .هزینه های باالی زندگی قشرهای ضعیف و متوسط و برای رعایت حال افراد خمس آن را می بخشیم

 اهلل مكارم( 

 بیمه حکم خمس. 3

 
. آیت اهلل مكارم،  315؛ آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الهبه، م1752، امام خامنه ای، اجوبۀاالستفتائات، س3ریرالوسیله، کتاب الهبه، م . حضرت امام، تح  1

 . 1300، س2استفتائات، ج

؛ سایت آیت اهلل مكارم: 2306م، توضیح المسائل جامع، 56؛ امام خامنه ای، جزوه ارسالی دفتر معظم له، م1753. توضیح المسائل مراجع، م 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255541&catid=44810 

صورت انتقال اعتباری پول از طریق سیستم بانكی به حساب سرپرست خانوار واریز  ه بهشود؛ بلكصورت فیزیكی به افراد داده نمی. شایان ذکر است که وجوه مذکور به3
 شود. می

بنی4 سیدمحمدحسن  م.  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  س 1753هاشمی  استفتائات،  سیستانی،  سیدعلی  سایت:  129؛  شیرازی،  مكارم  ناصر  ؛ 

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255539 

 گیرد. نظر ایشان، به درآمدهای غیرکسبی خمس تعلق نمی. یارانه نوعی درآمد غیرکسبی است و به5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255541&catid=44810
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255541&catid=44810
http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255539
http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255539
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 بیمهشرکتهای اموال دریافتی از  الف(  

 خمس بیمه تکمیلی .1
 1خمس دارد؟ با رسیدن سال خمسی می شود   پرداخته مبالغی که به عنوان بیمه تکمیلی به افراد 

که    یصورت مبلغ   ینگرداند در ا  یرا بر م   ی مبلغ  یلیتكم   یمهو سپس ب  ید کن  یم   ینهسالتان هز   یناگر از درآمد ب -
رداخت کند، به محض  پ  یبعد از سال خمس   یمهشرکت ب  ینكها  یابماند    یباق  یگرداند اگر تا سرسال خمس  یبرم

 . )امام خامنه ای(وصول خمس دارد
  ی ماندن تا انتها ی جزء درآمد سال وصول محسوب شده که در صورت باق یز ن یهای   یمهب ین از چن یافتیوجوه در -

از    ی چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتبار البته    ؛ سال و عدم صرف در مؤونه، مشمول خمس خواهد شد
 . )آیت اهلل سیستانی( است 2یارانه آن مانند  حكم گردد، یم واریز  شخص به حساب یشبكه شتاب بانك  یقطر

 . بیمه حوادث2
خمس   شرکت  یپول حکم  ب  یمهب  یهاکه  به  خسارت  جبران  م  گذاریمه جهت   کنند؛ ی پرداخت 

 3( چیست؟و امالال آن یمحصوالت کشاورز ی، بدنه خودرو، آتش سوز یمه مانند ب)
تا سر سال خمس - در هز   ی جزو درآمد کسب است و چنانچه  آن واجب است.  ینهصرف    نشود، پرداخت خمس 

 آیت اهلل مكارم( آیت اهلل سیستانی،  ، )امام خامنه ای

 . بیمه بیکاری3
  یافت از در  یر)غ  یگریشخص د  یاکارفرما و    ینو امالال آن که براساس قرارداد ب  یکاریب  ییمهب

 4شود خمس دارد؟ ی پرداخت م  یمهب یمزبور( و اداره یمقرر یکننده
باشد و    یمهب  یو اداره   یرندهخود گ  ین ارداد باگر بر اساس قر  یبوده و خمس ندارد. ول   یه کننده هد  یافتدر  یبرا -

 )امام خامنه ای(  و او باشد متعلق خمس است.  یرندهگ ین کارفرما بر اساس شرط ب تپرداخ  یا
  ی ماندن تا انتها ی جزء درآمد سال وصول محسوب شده که در صورت باق یز ن هایی  یمهب ین از چن یافتیوجوه در -

 )آیت اهلل سیستانی(  واهد شد.سال و عدم صرف در مؤونه، مشمول خمس خ

 بیمه شخص ثالث .4
رانندگ  یپول  حوادث  در  و    ی،که  زننده  خسارت  ب  یافرد  جبران    یمه شرکت  جهت  او،  طرف  از 

 5خمس دارد؟ شخص ثالث(،    یمه)بکندی پرداخت م یدهخسارت به فرد خسارت د
 نه ای( )امام خام خمس ندارد.با رسیدن سال خمسی  لذادرآمد کسب نبوده مال مذکور   -
  ی ماندن تا انتها ی جزء درآمد سال وصول محسوب شده که در صورت باق یز ن هایی  یمهب ین از چن یافتیوجوه در -

 )آیت اهلل سیستانی(  سال و عدم صرف در مؤونه، مشمول خمس خواهد شد.
 . بیمه عمر5

خمس    دکننی پرداخت م گذاریمه نقص عضو به فرد ب  یاعمر    ییمه بابت بشرکتهای بیمه  که   یپول 
 1؟ دارد

 
امام خامنه ای، سایت ادمین،   1 المسائل جامع، ج1400/01/01  1211258سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  .  ؛ کتاب استفتائات آیت اهلل  624، م2؛ توضیح 

 . 117، س80سیستانی، ص

. در صورت برداشت، جزو درآمد همان سال برداشت محسوب یستصورت وجه نقد برداشت نشده است، مشمول خمس نبه  یکه وجوه مذکور از حساب بانك  یتا زمان.  2
 بماند و صرف در مئونه نشود، مشمول خمس خواهد بود. یسال باق یانکه چنانچه تا پا شودیم

 ؛ سایت آیت اهلل مكارم: 1236منهاج الصالحین، م .117س یستانی،اهلل س  یتکتاب استفتائات آ .30، م99. جزوه ارسالی دفتر امام خامنه ای در خرداد   3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255440 

 . 117س یستانی،اهلل س  یتکتاب استفتائات آ .51، م99. جزوه ارسالی دفتر امام خامنه ای در خرداد   4

 . 117س یستانی،اهلل س  یتکتاب استفتائات آ .59، م99. جزوه ارسالی دفتر امام خامنه ای در خرداد   5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255440
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255440
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با بودن شرایط مشمول خمس است  شودی درآمد محسوب م مبالغ مذکور   - پول   ،و  از فوت او به    یلكن  که بعد 
 )امام خامنه ای( و خمس ندارد.  یستاحسان به آنان است و درآمد کسب ن ی نوع  شود،ی بازماندگان داده م

  ی ماندن تا انتها ی شده که در صورت باق جزء درآمد سال وصول محسوب  یز ن هایی  یمهب ین از چن یافتیوجوه در -
که    یذکر است، مبالغ  یان شا   نکته:   )آیت اهلل سیستانی(   سال و عدم صرف در مؤونه، مشمول خمس خواهد شد. 

  شود،ی ارث محسوب نم   پردازد،ی کرده م  یّنمع  یشبعد از وفات خو  یبرا  گذاریمهکه ب  یبه کسان  یمهشرکت ب
به آنان داده    گریمهو ب  گذاریمه ب  ینو توافق ب  یمهت که حسب مقرّرات باس  یاشخاص  یا بلكه مربوط به شخص  

  شخص  به حساب  یشبكه شتاب بانك   یق پول از طر  ی اعتبار  الو چنانچه وجوه مذکور به صورت انتق  شودیم
 2. )آیت اهلل سیستانی( است یارانهحكم آن مانند  گردد، یم  واریز

ب - و سرما  یمه خمس  ب  یگذار  یه عمر  م   یک   یط  گر  یمه که  متعهد  ط  یقرارداد  مالأل  سال  20  یا   10  ی شود 
چنانچه    شود؟   یچگونه حساب م   ید، نما   یافتسود در یانه و بعد ماه  یدنما  یزگذار وار  یمه را به حساب ب  یمبلغ

اگر قابل    یه باشد حالل است و خمس دارد اما اصل سرما  یه سالم با آن سرما  ی سود آن بر اساس کار اقتصاد
 )آیت اهلل مكارم(  خمس ندارد.فعال  یستبرداشت ن

 ب( اموال پرداختی به شرکتهای بیمه

 :بیمه عمردر 
 3گیرد؟شود، خمس تعلق می آیا به پولی که به شرکت بیمه بابت بیمۀ عمر پرداخت می 

 بیمۀ عمر بر دو قسم است:
 الف. تملیکی:  

به تعهداتی ملتزم شود؛ از جمله  شرط اینكه شرکت بیمه  آورد، به شخص مبالغی را به ملكیت شرکت بیمه در می  -
از فوت بیمه نیاز باشد، پوشده. در صورتی که به چنین معامله پرداخت مبالغی بعد  ل دریافتی خمس ندارد.  ای 

 آیت اهلل مكارم(   ،)حضرت امام
  یّنى عمبلغ م  یشودمتعهّد م  گذاریمه صورت که ب  ین نموده، بد  یمهبا شرکت ب  یمهکه اقدام به انعقاد قرارداد ب  یفرد -

( بپردازد و  گریمه)ب  یمه( به شرکت بیگرطور د به یا ساالنه    ی،به صورت اقساط )ماهانه، فصل   یا ( را نقداً  یمه)حقّ ب
از    یكی در صورت تحقّق   ی،مستمرّ  یا   یكجا به صورت   مشخّص   ی مبالغ   یشودمتعهّد م  یمه در مقابل آن، شرکت ب

  یا   ی خاص، ضرر مال  ۀ وقوع حادث  ی،فوت، بازنشستگ   اری،یممانند ب  -شده    یحکه در قرارداد به آن تصر  یامور
شدن    یمه نوع ب  ینشده بپردازد، چنانچه ا   یّنمع  یمهشخص ثالثى که در قرارداد ب  یا  گذاریمهبه ب  یّن مع  یمال   یرغ
  یمه سال به شرکت ب  ین از درآمد ب  ی متعارف و معمول بوده و عرفاً از شأن فرد محسوب شود، مبالغ پرداخت  یامر

 ( آیت اهلل سیستانی . ) نداردخمس 
 :  گذاریسرمایهب. 

های  کند، در فعالیتای را که از افراد دریافت می شوندگان دارد، سرمایه شرکت بیمه بر اساس وکالتی که از بیمه  -
و  کند تا سودی به دست آید. اصل سرمایه  گذاری میاقتصادی سودآور حالل مطابق با عقود اسالمی سرمایه 

 
سایت آیت اهلل مكارم:   .117س یستانی،اهلل س  یتکتاب استفتائات آ .28، م99. جزوه ارسالی دفتر امام خامنه ای در خرداد   1

250929d=&mi0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 . 624م  ، 2المسائل جامع، ج  یح توض.  2

شمارۀ  ، به8ناصر مكارم شیرازی، سایت، بخش منافعی که خمس ندارد، س؛  624، م2المسائل جامع، ج  یح توض  ای، اقتباس از سایت، استفتائات جدید.. سیدعلی خامنه3

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=250929؛ 9406010043

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=250929
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=250929
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=250929
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دارد   درآمد سال وصول  و سودش  سودش خمس  نباشد جزو  دریافت  قابل  رسید سال خمسی  در سر  چنانچه 
 ( آیت اهلل مكارم ،  1. )امام خامنه ای است

انعقاد قرارداد شرع - ب  ید، نما   یمهبا شرکت ب  گذاری یه سرما   ی اگر فرد اقدام به  کند که    یل را وک  یمه مثالً شرکت 
.  را دارد  2ی بانك  گذاری یه صورت، حكم سرما   یندر ا  ید، نما  ی اقتصاد  یّت فعال  یو   یۀبا سرما  یطبق عقود اسالم 

 3( آیت اهلل سیستانی)

چنانچه تا سر رسید سال خمسی بماند و  سود مذکور بر اساس معامله ای شرعی نباشد    اگر   شایان ذکر است  نکته:

دهای بیمه عمر بر اساس  با توجه به اینكه قرارداناگفته نماند؛  4. )آیت اهلل سیستانی( صرف در موونه نشود خمس دارد
 قرارداد مشارکت در منافع می باشد که به نظر آیت اهلل سیستانی معامله شرعی محسوب نمی شود.  

 بیمه خودرو، تکمیلی، حوادث و ...
حکم خمس مالی که از حقوق به عنوان حق بیمه کسر می شود و یا اینکه مکلف در بین سال آن  

 5خودرو و ...( چیست؟  را دستی پرداخت می کند )مانند بیمه 
شدن متناسب با    یمه نوع ب ین چنانچه ا آورد،   یدر م  یمهشرکت ب یک که فرد پول را به تمل ی های  یمهدر رابطه با ب -

پرداخت مبالغ  باشد،  فرد  ب  ی شأن  درآمد  ندارد   ین از  خمس  ای.  سال  خامنه  اهلل    )امام  آیت  سیستانی،  اهلل  آیت 
 مكارم( 

 
با دریافت مبلغ ساالنه یکهاى بیمۀ خصوصى، در ضمن عقد بیمۀ عمر قرارداد مى. برخى از شرکت1 میلیون تومان طى پانزده سال، شخصى را بیمه کنند که مثالً 

گذار بپردازد و در صورتى که  عنوان سود قطعى به بیمهگذارى در امور بازرگانى یا بازار بورس باشد و تعهد کند که مبلغى را بهکنند. چنانچه شرکت مزبور مدعى سرمایه
سال،  مدت پانزده  نكردن و پرداخت حق بیمه بهمیلیون تومان به ورثه پرداخت کند و در صورت فوت40در هر مقطع، شخص به هر دلیل فوت کند، مبلغى قطعى مثالً  

 میلیون تومان بپردازد، آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شكل وجاهت شرعى دارد؟ 200مبلغ 
قرارداد  کننده منعقد شود، اشكال ندارد و هریک از دو  شونده و بیمهنحو مذکور در سؤال، صورت شرعى ندارد؛ ولى اگر قرارداد شرکت یا مضاربه بین بیمهقرارداد بیمه به

 390611یادشده، احكام و آثار شرعى خاص خود را دارد. شماره استفتاء: 

 : 2. توضیح المسائل جامع، ج 2

 یۀممذکور، حكمم سمرما گذارییهاصل سمرما پردازد، یبه بانک م  ی، مطابق عقود اسالم  یوکالت  گذارییهسالش را بابت سرما  یناز درآمد ب  یکه مبالغ  ی. فرد676مسأله  

 شود؛یبعد ذکر م ۀشد و حكم سود آن در مسأل یان« ب640» ۀرا دارد که حكم آن در مسألکسب و کار 

 هماییّمتطور مشاع در فعالبه یشده به حساب را مطابق با عقود اسالم یزداده تا مبلغ وار یبه بانک وکالت شرع   گذاریهصورت باشد که سرما  ینبه ا   یدامر فوق با  البتّه، 
 [1باشد که احتمال معقول صحّت قراردادها را بدهد.] یدر حال ینو ا  یدانم گذارییهسرما  یاقتصاد

 [ چند صورت دارد:2داده]  یکه فرد به بانک وکالت شرع   یدر صورت  ی، وکالت گذارییهسرما هایاز بانک بابت حساب  یافتی. سود در677 مسأله

 شود؛یل حصول آن محسوب مصورت جزء درآمد سا ینباشد؛ در ا  یشده قطع  یزکه به حساب وار ی. سودالف
 صورت مبلغ مذکور فعالً خمس ندارد و حكم مال قرض را دارد؛ ینالحساب« پرداخت کرده؛ در ا   ی»عل  یبانک مبلغ ی. سود حاصل نشده، ولب
 [ 3 خمس ندارد.]فعالً یزصورت ن یننباشد؛ در ا  یسّردر مورد آن آسان و م یقالحساب پرداخت شده و تحق یعل  ی. حصول سود مشكوک باشد و مبلغج

 .نمایدیعمل م یعقود اسالم ی(، به مقتضایلکه بانک )وک  دهدیم ییاحتمال عقال  ی[. به عبارت1]
 قبل ذکر شد.  ۀکه در مسأل  یحی[. با توض2]

 . شودیم یاصل عدم تحقّق ربح و درآمد جار ی، مورد ین[. به اصطالح در چن3]

 ؛  625، م2توضیح المسائل جامع، ج. 3
دهد و شرکت بیمه  گذاری میدهد، بلكه برای سرمایهصورت تملیک، پول را به شرکت بیمه نمیهایی که فرد بهحكم بیمه:  344سآیت اهلل سیستانی،  تائات،  استف کتاب  

 شود، چیست؟ گذاری پرداخت سود و خدمات بیمه را متعهد میهم در قبال این سرمایه
 ضاربه، جعاله، اجاره یا مانند آن است؛ لذا چنانچه شروط مربوط به آن عقد رعایت شود، اشكالی ندارد.  ها به مشارکت، مبرگشت بیمه در این گونه بیمه

لو استثمرت الشرکۀ مبلغ اإلدّخار وأنتجت له أرباحاً، فهل یجب على الموظّف إخراج خممس . الرافد، الباب الثانی ، ملحقات، ملحق الثانی، المطلب الثانی، اموال االدخار؛    4
لمم تكمن الخوئی، السیستانی: إذا کان هناک معاملۀ شرعیّۀ بین الموظّف والشرکۀ فیجب إخراج خمس أرباح مبلغ اإلدّخار المخصموم ممن الراتمب، وإذا   ه األرباح أیضاً؟هذ

ر المضاف من قبل الشرکۀ فال یجب إخمراج خمسمها إلّما هناک معاملۀ شرعیّۀ بینهما فال یجب إخراج الخمس إلّا بعد استالم األرباح وحلول الحول، وأمّا أرباح مبلغ اإلدّخا
 بعد استالمها وحلول سنتها الخمسیّۀ.

. کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی،  67، م99؛ جزوه ارسالی دفتر امام خامنه ای در خرداد  61مالخمس،    یهف  یجبما    ی، کتاب الخمس، فصل ف 2ج  ی، العروه الوثق.   5
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 یتخفیف  حکم خمس کاالهای. 4

 ( ما به التفاوت توسط دولت یا غیر آن پرداخت می شود:الف

الک و ما به التفاوت آن را دولت بپردازد  یردقرار گ  افراد  یارکمتر در اخت  یمتبه ق  یاگر اجناس ، مر

 1در پرداخت خمس آن چه مبلغی است؟

باق - به نسبت ق  ییماندهخمس مقدار  فعل   یت با رعا  یدخر  یمتآن  امام  امام،  حضرت  )  آن الزم است. 2ی ارزش 
 خامنه ای( 

 خمس اجناس باید به قیمت روز محاسبه گردد. )آیت اهلل سیستانی(  -
مطابق مبنای آیت اهلل مكارم قیمت روز مالک است البته بخشی را که دولت می پردازد بنابر احتیاط واجب    نکته: 

 واجب خمس دارد. 

 ب( جنس اساسا ارزان عرضه می شود:

ه اگر کاالیی به افراد ارزان فر س چر ت خمر الک در پرداخر وخته شود با رسیدن سال خمسی مر

 3قیمتی است؟

با رسیدن سال خمسی به قیمت روز خمسش واجب است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت   -
 اهلل مكارم( 

 . کاال پرداخته استهزینه ای است که بابت آن  مالکفروش در بازار باشند،  چنانچه از طرف دولت، ممنوع از  نکته:

 :ن کاال اعطاء می شودج( ُب

 4یرد؟گ یخمس تعلق م یبه بن کارمند یاآ
سال خمس اضافه بماند    یان از آن تا پا  یزی شود چنانچه چ  ی و مانند آن جزء حقوقشان محسوب م  ی کارمندبن   -

 )آیت اهلل مكارم( خمس دارد. 

 خمس جریمه های دریافتی مطابق قانونیحکم  . 5

اساس قانون جریمه ای را از فرد دیگری دریافت کند؛ مالال همسایه ای به جهت    اگر شخصی بر
پیش روی در ساخت ملک؛ قانونا ملزم به پرداخت جریمه شود، چنانچه همسایه آن را دریافت  

 5کند حکم خمس آن با رسیدن سال خمسی چیست؟ 
 مال مذکور خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای(  -

 
 ؛ سایت آیت اهلل مكارم: 2345. توضیح المسائل جامع، م55مسأله ؛ جزوه ارسالی خمس، دفتر امام خامنه ای،  4451، سوال4مام، ره، جاستفتائات حضرت ا .  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255656 

هزار تومان با بن خریده است که فقط نصف آن را خودش پرداخته است و باقی آن پرداختی دولت است که در ایمن صمورت سمر سمال  100. مثال کیسه برنجی را به   2
 خمسی نصف اجناس باقیمانده به قیمت روز خمس دارد.

 ،20/ 1400/07  1290025امع  خمس  سوال شماره سواالت سامانه ج ؛75. العروه الوثقی، کتاب الخمس، م 3

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255471. سایت آیت اهلل مكارم:  4

، امام خامنه  1753، م2المسائل مراجع، ج   یحکتاب الخمس، الخامس، توض  یرالوسیله، الخمس، السابع، تحر  یهف  یجبما    ی، فصل ف ، کتاب الخمس2ج  ی، العروه الوثق.   5
 . 851اجوبه االستفتائات، س ی، ا 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255656
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255656
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255471
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255471
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 مشروع و یا هبه باشد با رسیدن سال خمسی باید خمسش داده شود. )آیت اهلل سیستانی( در صورتی که حقی  -

 موقوفهال  ومحکم خمس ا. 6

 خمس اصل مال وقفیالف(  

 1آیا به اصل مال و ملک وقفی خمس تعلق می گیرد؟ 
فرد - بکه  را    یملك   یاگر  درآمد  ته  ینبا  رعا   یهسال  با  سال،  گذشت  از  قبل  وق  یتنموده  تحقّق  و  ف،  شرائط 

خمس ندارد.    یده،آنان وقف گرد  یکه ملک برا  یواقف و کسان  یاصل آن ملک برا  ید،وقف نما مطابق شأن  
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(

 واقف خالف شأن وقفحکم 

 2را مازاد بر شأنش وقف نماید آیا مازاد بر شأن وی مشمول خمس است؟  واقفی مالیاگر 

 مازاد بر شأن وی مشمول خمس است. )حضرت امام، آیت اهلل مكارم(  -
واجب آن است که واقف خمس مقدار    یاطاحت  ،باشد  یشترمتعارف و از شأن او ب  یر مالک آن غ  ی اگر وقف برا -

 )آیت اهلل سیستانی(  از شأنش را بدهد. یشترب
 آن مال جاری است.   شایان ذکر است اگر کسی موونه خویش را وقف کند حكم موونه در نکته:

 یوقف  منافع و درآمدهای ملکخمس ب(  

 بدون تکسّبموقوفه حاصله از و منافع . نماء 1

افراد معیّنى، وقف  بر  را  اکتسابکنند، چنانچه آن ملک    اگر ملکى  باشد  3بدون    درآمدى داشته 
 4مس دارد؟ خ  یاو از مخارج سال آنها زیاد بیاید آ )مالل دریافت اجاره ماهیانه از عین موقوفه( 

 . )حضرت امام، امام خامنه ای( گیردنمی خمس به آن تعلق  -
 مكارم( آیت اهلل   ، آیت اهلل سیستانیباید خمس آن را بدهد. )  -

 ببا تکسّ مال موقوفه درآمدهای. 2

اگر ملکی را بر افراد معیّنی مالالً بر اوالد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری  
 5آیا خمس دارد؟  و از مخارج سال آنان زیاد بیاید  چیزی به دست آوردندکنند و از آن،  

 
  1399رسالی دفتر معظم له، سال ؛ امام خامنه ای، جزوه ا 61م. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، 1
. سایت آیت اهلل مكارم:  2312؛ توضیح المسائل جامع، م57م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255549 

التعل  یى، طباطبا  یدمحمدکاظم. س2 الوثقى مع  ف  یقات، العروۀ  الخمس، فصل  الخمس، م  ؛61الخمس، م  یهف  یجب  یماکتاب  ، کتاب  المسائل  11تحریرالوسیله  ؛  توضیح 
 .  2312جامع، م

 کردن بر روی وقف، منفعتی حاصل شود، خمس دارد. صورت اکتساب و کار. شایان ذکر است چنانچه از طریق وقف خاص یا عام  به3

سید4 الخمس،  .  فیه  یجب  فیما  فصل  الخمس،  کتاب  التعلیقات،  مع  الوثقى  العروۀ  طباطبایى،  ممحمدکاظم  و  کتاب  ؛  61السابع  الصالحین،  منهاج  سیستانی،  سیدعلی 
السابع؛ سیدعلی خامنه آموزشی، جالخمس،  المسائل  له، سال    .67، درس  1ای، توضیح  معظم  دفتر  ارسالی  ای، جزوه  ت57م  1399امام خامنه  المسائل جامع،  ؛  وضیح 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255549. سایت آیت اهلل مكارم: 2312م

 .1758. توضیح المسائل مراجع، م 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255549
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255549
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255549
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255549
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 به درآمد مذکور خمس تعلق می گیرد. )مراجع تقلید(  -

 نذری  الوم. حکم خمس ا7

 ناذر نسبت بهالف(  

غ  یمورد خاص یبرا یکس مالال یرد؟گ یکه مورد نذر قرار گرفته ، خمس تعلق م  یزیبه چ  یاآ مبلر
دا  یامالش جدا کرده  پول را از ینآن ،) و ا  ینمع  یغهکرده با ص  یشرعتومان نذر    یلیونم  یک جر

 ی، خمس تعلق م یمقدار پول سرسال خمس ینبه ا  یاهنوز به مصرف آن نرسانده، آ  ینکرده( ول
 1مشروط؟ یادارد که نذرش مطلق باشد  یفرق آیا یرد؟گ
تا چند روز پس  در - از درآمد کسب باشد و  اگر مبلغ مذکور    یده به مصرف نذر نرس  یاز سال خمس   هر صورت 

را نذر کند مثال نذر کند    ینیمع  یزامر ندارد البته اگر چ  یندر ا  یریباشد، متعلق خمس است، و جدا کردن آن تأث
حضرت  )  صورت خمس ندارد.  ینکند در ا  یریصرف کار خ   یاموجود را صدقه بدهد و    ی اسكناس ها  ینخود ا
 امام خامنه ای( امام، 

اگر نذر کرده و تا قبل از سر رسید سال خمسی به مصرف نذر نرساند باید خمسش را بدهد. )آیت  به طور کلی   -
 (2اهلل سیستانی 

اگر شرط   - ندارد و  باشد چنانچه شرط حاصل شود خمس  نذر مشروط  اگر  ندارد و  اگر نذر مطلق کرده خمس 
 )آیت اهلل مكارم(  حاصل نشود خمس دارد. 

 ب( نسبت به منذور له

خمس تعلق  و تا سال خمسی صرف در موونه نشود به دست آید،   وصیتی که از طریق آیا به مال
 3گیرد؟ می

 
 . )حضرت امام، امام خامنه ای( گیردنمی خمس به آن تعلق  -
 خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی(  -

این زمینه   مطابق مبنای آیت اهلل مكارم نظر ایشان می تواند احتیاط واجب باشد لكن تصریحی از معظم له در  نکته:
 یافت نشد.   

 . حکم خمس مال موصی به8

 الف( نسبت به موصی

 
؛ سمایت آیمت اهلل مكمارم: 1248مسمألۀ منهماج الصمالحین، ؛ 1400/01/09  1213824سواالت سامانه جمامع  خممس  سموال شمماره   ی، امنه ا امام خ  ینادم  یتسا.    1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=11448&mid=255586 

 فی وجهٍ من وجوه البرّ وجب علیه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور فی الجهۀ المنذور لهما قبمل انتهماء  -مثالً    -: إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویّۀ  1248مسألۀ  .    2
لسنۀ وجب علیه إخراج خمسه کما یجب علیه إخراج خمس النصف اآخر یصرفه حتّى انتهت ا   یجب علیه تخمیس ما صرفه مع کون ذلک متعارفاً لمثله، وإن لمالسنۀ لم  

 من أرباحه بعد إکمال مؤونته.

از3 اقتباس  السابع؛  الخمس،  الصالحین، کتاب  منهاج  الخمس؛ سیدعلی سیستانی،  التعلیقات، کتاب  مع  الوثقى  العروۀ  ای،  : سیدعلی خامنه. سیدمحمدکاظم طباطبایى، 
 . 67، درس 1توضیح المسائل آموزشی، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255586
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255586
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امری برای  را  مالی  بر   مکلف  آیا  کند؛  یا شخصی وصیت می  کننده    و  مال  وصیت  به آن  نسبت 
 1؟ واجب است خمس 

 مال مذکور با وجود شرایط مشمول خمس است. )مراجع تقلید(  -

 ب( نسبت به موصی له

خمس تعلق  و تا سال خمسی صرف در موونه نشود به دست آید،   توصیآیا به مالی که از طریق 
 2گیرد؟ می

 . )حضرت امام، امام خامنه ای( گیردنمی خمس به آن تعلق  -
 خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی(  -
 گیرد. )آیت اهلل مكارم( تعلق می خمسبنا بر احتیاط واجب  -

 وجوهات شرعی 

 زکات خمس و. 1

 ات دریافت می کندمالی که فقیر به عنوان خمس و زک

 3آیا مالی که فقیر بابت خمس یا زکات دریافت کرده است، خمس دارد؟ 

که   - زکات    مستحقمالی  یا  خمس  اهلل    گرفتهبابت  آیت  ای،  خامنه  امام   ، امام  )حضرت  ندارد.  خمس  است، 
 مكارم(آیت اهلل سیستانی،  

 شهریه طالب

 4س تعلق می گیرد؟ آیا به شهریه ای که طالب علوم دینی دریافت می کنند خم 
 خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم(شهریه  -
تا زمانی که نقدا برداشت نشده و یا چیزی با آن  ای که به کارت ها به صورت اینترنتی واریز می شود  شهریه   -

اینصورت   خریداری غیر  در  و  ندارد  خمس  است  دستی(   نشده  به  )دریافت  دریافتی  شهریه  صورت    چنانچه 
خمسی  سال    تا سراگر    (شود  یم   یکبه طلبه ها تمل  سیستانی   اهلل  یتحضرت آ   یهشهر تملیكی باشد )کما اینكه  

نشود  بماند   موونه  در  ول و صرف  دارد،  بابت  اگر    ی خمس  از  بلكه  نباشد  سهم  تملیكی  مثل  شرعیه  وجوهات 
تص اباحه  دریافتی  مبلغ  صرفا  اگر  و  ندارد  خمس  کرده  دریافت  خمس  مبالغ  سادات  دریافت  )مانند  باشد  رف 

 
 .1752. توضیح المسائل مراجع، م 1

از2 اقتباس  السابع؛  الخمس،  الصالحین، کتاب  منهاج  الخمس؛ سیدعلی سیستانی،  التعلیقات، کتاب  مع  الوثقى  العروۀ  ای،  : سیدعلی خامنه. سیدمحمدکاظم طباطبایى، 
 . 67، درس 1توضیح المسائل آموزشی، ج

 . 626195شمارۀ ای، استفتا از سایت به؛ سیدعلی خامنه1759یح المسائل مراجع، مهاشمی خمینی، توض. سیدمحمدحسن بنی3

؛ سایت استفتائات سیستانی، پرسش و  20/ 07/ 1397استفتاء:    یخ تار     915668شماره استفتاء:  .  امام خامنه ای، سایت ادمین،  506، ص4  استفتائات ج  . حضرت امام، 4
 ؛ سایت آیت اهلل مكارم: 121و  129سپاسخ، لغت شهریه، و کتاب استفتائات، 

255572&mid=44811&catid=0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
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ندارد  خمس  است  نشده  خریداری  چیزی  آن  با  که  زمانی  تا  سیستانی(  اهلل  آیت  نظر  به  اهلل  مرجوعی  )آیت   .
 (1سیستانی 

 خمس مرجوعی

 2؟ برای وی خمس داردبه طالب سهمین    از وجه مسترد آیا 
 ( مبالغ مذکور خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم -

و    یرد گ  یشخص قرار م   یار که به صورت امانت در اخت  بوده  ، از سهم مبارک امام   شود   یکه برگردانده م   ی وجه -
  ی که خود، مستحق مصرف آن هست م   ی در صورت  ینصرف گردد، بنابرا  الزم است در موارد مجازِ سهم امام

)آیت    هستند برساند.   یشرع   اق قاستح   یکه دارا  ی وگرنه به افراد  ید صرف نما   یش خو  یاجاتآن را در احت  تواند
 اهلل سیستانی( 

 یّهوجوهات شرعمحل  از به اجیر    یپرداخت  اجرتخمس  

 3یرد؟ گ ی شود خمس تعلّق م  یپرداخت م   بابت کار یّه که از وجوهات شرع یبه حقّ الزّحمه ا یاآ
 اجرت مذکور خمس دارد. )آیت اهلل مكارم(  -

اینكه مبلغ دریافتی    نکته: با بودن  کار  اجرت  ال  در این سوبا توجه به  محسوب می شود مطابق نظر همه مراجع 
 شرایط خمس دارد.  

 منافع خمس و زکات

زکات  منفعتبه  آیا   یا  از خمس  که  تکسب(  ی  می  )بدون  تعلق  او حاصل می شود خمس  برای 
 4( ای به دست آورداند، میوهمالالً از درختی که بابت خمس به او داده )؟ گیرد

)مثل اینكه درختی را به عنوان   نگه داشته باشدو نمو    قصد منفعت   را به خمسی   آن مالخمس ندارد؛ مگر اینكه  -
 . )حضرت امام( خمس دریافت کرده تا میوه دهد(

 مكارم، آیت اهلل سیستانی( آیت اهلل )خمس دارد.  -

 کفارات و رد مظالم . 2
 1آیا مالی که فقیر بابت کفارات و رد مظالم دریافت کرده است، خمس دارد؟ 

 
هل یجب الخمس فیما یُعطى للفقراء أو لطالب العلم من سهم اإلمام)علیه السالم( ؟کما لو أُعطی فقیمر   :"خمس"  یهمان اول الرافد با جستجو  یقیهاسئله تطب  . الرافد  1
الخوئی، السیستانی: ما یُعطى للفقراء وطالب العلم من سهم اإلمام )علیه السمالم(  أن حال علیها الحول؟ یطالب علم من سهم اإلمام عشرۀ آالف ریال ولم یصرفها إل  أو

 یجب فیه الخمس قبل ذلک، نعمم مما تعطیمه مكاتمب لیس تملیكاً، وإنّما هو إذن فی صرف المال فی المؤنۀ، فهم ال یملكون هذا المال إلّا تبدیله إلى عین أخرى، لذا ال
ألموال، وأمّا ما سوى ذلک فیُعطمى السیّد السیستانی )مد ظله العالی( لطالب العلم بعنوان الراتب باسم السیّد )حفظه اهلل( یعطى بعنوان التملیک، فیكون حكمه حكم سائر ا 

 بعنوان اإلذن فی الصرف ما لم یُنصّ على خالف ذلک.
، هل تكون تلک العین مملوکمۀ ى من سهم اإلمام للفقراء وطالب العلم ال بعنوان التملیک وإنّما اإلذن بالصرف، إذا اشترى الفقیر أو طالب العلم به عیناً من األعیانما یُعط

 تعلّق به الخمس.الخوئی، السیستانی: نعم یُعدّ المال المشترى ملكاً، وتترتب علیه آثار الملكیّۀ، وی  وتترتب علیها آثار الملک؟

کتاب استفتائات آیت اهلل  کتاب الخمس، السابع؛  ین، منهاج الصالح  یستانی، س یدعلیکتاب الخمس؛ س یقات، العروۀ الوثقى مع التعل  یى، طباطبا یدمحمدکاظمس.  2

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255572. سایت آیت اهلل مكارم: 121، سسیستانی

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0=&catid44811&mid=255574. سایت آیت اهلل مكارم:  3

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب الخمس،  1759هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م. سیدمحمدحسن بنی4

، سایت آیت اهلل مكارم:  185امام خامنه ای کتاب خمس اقتباس از سوال  .51م

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255571 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255572
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255572
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255574
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255574
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255571
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255571
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 خمس ندارد. )حضرت امام ، امام خامنه ای(  -
 بنا بر احتیاط واجب خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی(  -
پول  یاآ فطره    ی به  زکات  راه  از  م  یاکه  تعلق  مظالم جمع شود خمس  رد  و  و صدقه    یکفارات 
 یرد؟ گ
  یازهرگاه اضافه از ن. و  یردمازاد بر موونه سال بگ  یستن  یز در مورد زکات فطره و کفارات و صدقه و رد مظالم جا  -

 2)آیت اهلل مكارم( بدهد. یگری د  یرمقدار اضافه را به فق ید با  یردبگ

 صدقۀ مستحبی. 3
 3گیرد؟ آیا به مالی که از طریق صدقۀ مستحبی به دست آمده است، خمس تعلق می 

 4( . )حضرت امام ، امام خامنه ایگیردنمی خمس به آن تعلق  -
 گیرد. )آیت اهلل سیستانی( بنا بر احتیاط واجب، خمس تعلق می  -
 بودن نگرفته است، بنا بر احتیاط واجب خمس دارد. )آیت اهلل مكارم(  اگر از بابت فقیر -

 (کسبی غیر یاکسبی مشکوک ) اموالحکم 
در صورتی که کسی مالی دارد ولی نمی داند که از محل مهریه است که خمس ندارد یا از درآمد  

 5است؛ تکلیف چیست؟ 
 دارد. )امام خامنه ای( مال مذکور خمس ن -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بنی1 سیدمحمدحسن  است:  شده  اقتباس  منابع  این  از  اول  نظر  م .  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  خامنه1753هاشمی  سیدعلی  اال؛  اجوبۀ  ؛ 851ستفتائات، سای، 

 . 626195شمارۀ  ای، اقتباس از استفتا از سایت بهسیدعلی خامنه ؛2315، م1سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

 aspx?typeinfo=https://makarem.ir/main21&lid=0&catid=44818&mid=255692.. سایت آیت اهلل مكارم:  2

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،  ؛ سیدمحمدحسن بنی 51. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب الخمس، م3
   ؛876  و 873 ،  855 تا   851ساقتباس از  االستفتائات،  وبۀاج  ای، خامنه سیدعلی، 1212، م1؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1759م

 گیرد. نظر ایشان به درآمدهای غیرکسبی، خمس تعلق نمی. چون صدقه نوعی درآمد غیرکسبی است و به4

 .1400/08/15، تاریخ:  1297835سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  . سایت ادمین امام خامنه ای،  5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255692
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255692
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 مؤونه  مبحث دوم:
درآمدهای غیر کسبی بود کمه در آن فصل دوم جزوه خمس به بیان اموالی که خمس ندارد می پردازد که قسم اول 

 پرداختیم. همین فصل به بیان احكام آنمبحث اول 

 خش به توضیح این قسم می پردازیم:ب در این است؛ مؤونهاما قسم دوم از اموالی که خمس ندارد 

 مؤونه  تعریف
 1مقصود از مؤونه که خمس ندارد، چیست؟ 

 مخارج سال است که بر دو قسم است: مراد از موونه هزینه و  -

 مؤونه اقسام 

 درآمدتحصیل  مخارج. 1
ر از آن،  : منظوشودی گفته م  یز کسب و کار ن  هایینه هز  یا درآمد که به آن مؤونه کسب و کار    یل مؤونه تحص -

وجود ندارد    ی و در مقابل آن بدل  دهد ی است که انسان در راه کسب درآمد انجام م  هایی ینه مصارف و هز   ی تمام
و سائر   یات و پاسبان، اجاره مغازه، مال نویسندهمانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال،  باشد؛ی و در حكم مال تلف شده م

 2)مراجع تقلید(  . رددگی که مصرف شده و در حكم تلف محسوب م  ی مخارج

 یمخارج و هزینه های زندگ .2

 این مخارجبیان اجمالی جزئیات  

 . کاالهای مصرفی  1

 و ... که با استفاده کردن عین آن از بین می رود. مواد شویندهانند مواد غذایی، م -

 کاالهای ثابت و غیرمصرفی .2

 
 . 1752م ، 2المسائل مراجع، ج  یح توض  ینی، خم هاشمییبن یدمحمدحسن؛ س61کتاب الخمس، م یقات، العروۀ الوثقى مع التعل  یى، باطباط یدمحمدکاظمس.  1

الوثقى مع التعل   یى، طباطبا  یدمحمدکاظمس.   2 امام خامنه    ؛1774، م 2المسائل مراجع، ج   یح توض  ینی،خم  هاشمی یبن  یدمحمدحسنس  ؛61م  کتاب الخمس،   یقات،العروۀ 
 . 2316؛ توضیح المسائل جامع، م71ای، رساله آموزشی، درس
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 یباغ برا ی،مانند خانه مسكون شودیاده ماست و از منافعش استف یکه خودش باق  یمصرف  یرثابت و غ  یکاالها -
 یمورز  یمه،نقل  یلهکتاب، وسم  یانه،اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، را  یهکلاستراحت و گذران اوقات فراغت،  

منمزل اسمتفاده   ییندکور که فرد از آنها در تمز  ستر،مثل گل، گلدان، قاب عكس، لو  یینیتز  یاءاشآالت بانوان،  
 مانند آن.و  کندیم

 یهامثل لباس  گیردیسال مورداستفاده قرار م  یهااز فصل  یاست که مثالً در بعض  یزهاییمال از چچنانچه    کته:ن
پرداخمت خممس، بمه علّمت کنمار   شمود،یزمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته م  یکه برا  یو تابستان  یزمستان

 1.یستگذاشتن موقّت آن الزم ن

 های جاری زندگیهزینه .3

 پمردازد،یکمه بمه فقمرا م  یصمدقات  دهد،یم  یگرانکه فرد به د  یزیو جوا  یامانند هدا  یزندگ  یجار  هایینههز -
 یارتیز یکه در سفرها یمبالغ نماید،یاز مهمانان م  یراییکه صرف پذ  یمخارج  کند،یم  یگرانکه به د  یانفاقات

مربموط بمه  یکمه بابمت اداء بمده یپول دهد،یرا که بابت اداء نذر و کفارات م  یمبلغ  کند،یم  ینههز  یحیتفر  یا
معالجه و درمان  یاآنها  یلتحص یاازدواج اوالد  ینهکه صرف هز  یمال  کند،یاش پرداخت ممخارج خود و خانواده

وارده بمه امموال  که به عنوان غرامت خسمارت  یمال  دهد،یکه م  اییهد  کند،یاش مخود و خانواده  هاییماریب
 2. )مراجع عظام تقلید(آنو مانند  دهدیم یگراند

 . پس انداز برای تهیه مخارج زندگی  4

این مورد اختالفی است   بودن  نهوالبته مو)...    مانند پس انداز کردن برای تهیه مسكن یا جهیزیه یا وسیله نقلیه -
 (که در ادامه خواهد آمد.

 :که در ادامه بیان خواهد شد بند ذکر شد با مراعات پنج شرط، خمس ندارد  ینکه در ا یموارد یّهکلّ نکته:

 مخارج زندگی خمس نداشتن  شرایططرح کلی  

 :با مراعات پنج شرط، خمس نداردمخارج زندگی که همان قسم دوم از اقسام موونه بود 

 ؛مورد نیاز فرد در بین سال خمسی باشد. 1
 اش باشد؛. متعارف و در حد شأن فرد و خانواده2
 مصارف حرام نباشد؛. مصداق اسراف و تبذیر و سایر 3
که سال بر آن گذشمته و خممس آن واجمب شمده و آن را  یباشد، نه درآمد  شده  یهسال ته  ینبا درآمد و منافع ب.  4

 .نداده است
های . در کاالهای مصرفی مثل آذوقۀ منزل الزم است تا انتهای سال مصمرف شمده باشمد و همچنمین در هزینمه5

در کاالهای ثابت و غیمر ؛ و اما واقع شده باشدشرعا ، آن هزینه )خمسی( جاری زندگی، الزم است تا انتهای سال
)حضرت   مصرفی باید تا سر سال خمسی استفاده شود یا )بنابر اختالفی که خواهد آمد( در معرض  استفاده باشد.

 3 مكارم(آیت اهلل ، امام ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی

 
 .2328مسأله . توضیح المسائل جامع،  1

م2 الخمس،  کتاب  التعلیقات،  مع  الوثقى  العروۀ  طباطبایى،  سیدمحمدکاظم  بنی61.  سیدمحمدحسن  ج ؛  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  م2هاشمی  توضیح    .1775، 
 . 2317المسائل جامع، م

سیدمحمدک3 م.  الخمس،  کتاب  التعلیقات،  مع  الوثقى  العروۀ  طباطبایى،  بنی61اظم  سیدمحمدحسن  ج؛  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  م2هاشمی  سیدعلی  1775،  ؛ 
 .68، درس 1ای، توضیح المسائل آموزشی، ج خامنه
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 :شرایط  هر کدام ازتوضیح 

 بودن یازنمورد . 1

 دنیوی و اخرویر ودر اصالح اممكلف که  متعارفی است مخارج مقصود بلكه گویند،یرا مؤونه نم  یهر نوع مخارج  
مخارج متعارف به اشخاص و شهرهای مختلف تفماوت پیمدا ممی این . البته نیاز دارد هابه آن )عقال، شرعا و عرفا(

 كوک بررسی خواهد شد:در ادامه به برخی از مصادیق مورد سوال و مش کند.

 مسکن رهننیاز به پول برای 

 1دهد، با گذشت سال خمس دارد؟ آیا پولی که مستأجر بابت رهن خانه می 
 وقت امكان وصول آن باشد، باید خمسش را بدهد. )حضرت امام(  خمس دارد و هر  -
  مسكن  یره اجا  ی که برا  ی به مقدار پول   یرد،پذ  ی موجر نم   یا   ندارد   را   کامل   یره اگر مستأجر توان پرداخت اجا -

امام  )  و احكام موونه را دارد.  یرد گ  یضمن قرارداد اجاره به موجر قرض دهد، خمس تعلق نم   باید  شان،   مطابق
 ای(خامنه

به  - منزل  رهن  بابت  پرداخت می پولی که  موجر  به  نمی عنوان قرض  مئونه محسوب  از  مانند سایر  کند،  و  شود 
   مطالبات است.

مبالبته   مثالً  رهن،  اگر  ق  یک لغ  و  ی منزل   یمت پنجم  شأن  مناسب  که  برا  ی است  را  آن  دارد  قصد  و    ی است 
سال بخرد و فروشنده در    ینپنجم مشاع از منزل مذکور را با درآمد ب  یک  تواند ی اجاره کند، م  یشخص   ۀاستفاد

ثمن )ق  ید ضمن معامله شرط نما   یعرا باشد )برا دا  معاملهحقّ فسخ    یّنمعامله( در مدّت مع  یمتدر صورت ردّ 
ایارالخ اجاره داده شود، در  به مبلغ کمتر  پنجم مشاع منزل هم هرچند  پنجم منزل    یکصورت،    ین ( و چهار 
 2. )آیت اهلل سیستانی( أجر مؤونه محسوب شده و خمس نداردمست یبرا

جهت  گاه از رهن آزاد شود و دیگر براى آن  که در رهن است خمس ندارد، ولى هرپول رهن منزل تا زمانى   -
 . )آیت اهلل مكارم(نه نگردد خمس به آن تعلق مى گیردمورد نیاز نباشد، و تا پایان سال خمسى هزی

 کفن و قبر

می توان  کسی قبل از مرگ برای خود کفن تهیه کرده است و جاقبر خریداری کرده است؛ آیا  
 3این خریدها را از مصادیق نیاز دانست؟ 

 (. )مراجع تقلید می شودو از نیازهای زندگی محسوب ن  خمس دارد -
اگر حال مكلف به گونه ای باشد که نداشتن کفن برای وی در دوران حیاتش کسر شأن او باشد خمس ندارد.    نکته:

 4)آیت اهلل سیستانی( 

 ادعیهکفن به جهت نوشتن قرآن و   یمتق  یترقّ

 1چیست؟  نوشتن قرآن و ادعیه بر آن حکم ترقّی قیمت کفن به جهت  

 
بنی 1 سیدمحمدحسن  ج .  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  م2هاشمی  از  اقتباس  خامنه1777،  سیدعلی  شماره  ؛  سوال  جامع  خمس   سامانه  سواالت     1319224ای، 

 ؛ 21. ناصر مكارم شیرازی، سایت، مسائل متفرقۀ خمس، س2368، م1سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ،  19/ 10/ 1400

255472&mid=44803&catid=0&lid=21m.ir/main.aspx?typeinfo=https://makare 
 . 717، ذیل م2. توضیح المسائل جامع، ج 2

 ،  1501، توضیح المسائل آیت اهلل مكارم، م2304. آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1029س . حضرت امام، امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات،   3

السید السیستانی: إذا کان عدم اإلعداد منافیاً لشأنه فهمو داخمل فمی   فناً وأعدّه لحین موته فهل یجب إخراج خمسه إذا حلّ رأس السنۀ الخمسیّۀ؟لو اشترى المؤمن ک.    4
 مؤنته فال یجب فیه الخمس وإلّا وجب.

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255472
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کرده و آن را به قصد فروش نگه نداشته و با گالب و    یّه در حكم مخمّس کفن ته  یا خمّس  اگر فرد با مال م -
  گردد،کفن    یمتق  یش عمل، موجب افزا  ین و ا  یسدآن بنو  ی بر رو  یر جوشن کب  یو دعا   یمزعفران مثالً، قرآن کر 

در    امّا   خمس ندارد؛مذکور    یمت ق  ی بوده، ترقّ  مّس در حكم مخ  یا )گالب و زعفران(، مخمّس    مصرفی   مواد   چنانچه
)آیت اهلل    خمس دارد.  ی، سال خمس   یمذکور در انتها  یمتق  یسال باشد، ترقّ  ین از درآمد ب  ی،که مواد مصرف  یصورت 

 سیستانی( 

 نیازهای احتمالی ماه جاری 

ولی آن را برای خرجی ماهِ بعد از سال    یرندگ  ی م  یاز سال خمس   قبلحقوق خود را  افرادی که  
 2پرداخت خمس آن واجب است؟   یا، آخمسی نیاز دارند

  ماند خمس ندارد.  یشود و لنگ م  ی آن ماه برطرف نم  یاحتمال   یازهایچنانچه با پرداخت خمس آن حقوق ن -
 ای( )امام خامنه

 خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی(  -

 حکم وسایل زینتی و دکوری در منزل

خمس    اده دیگری ندارند(استفاده می شوند و هیچ استف  تزیین  یکه فقط برا)  یدکور  یلبه وسا
 3یگیرد؟ تعلق م

و تشخیص این موارد    شخص باشد، خمس ندارد   ی متناسب با شأن عرف   مقدار و به    یاز مزبور، مورد ن  یل وسا  اگر  -
 (حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارمبا خود مكلف است. )

 و عتیقه جات آلبوم حکم نگهداری

م  دگارییا  یبه تمبرها  یاآ از طرف وزارت پست، نشر  از گذشت    یم   یاشده    ی که  بعد  شود و 
  یرد گ  ی رسد، خمس تعلق م  ی م  ی اصل   یمتبرابر ق  ین آن تا چند  یمتق   یبر اثر بورس باز  ی مدت

از گذشت مدت  یا بعد  و اگر  ق  ینه؟  تغ  یمتو پرداخت خمس، مجدداً  با  ییرآن  باز هم    یدبکند، 
 4نه؟  ایآن را پرداخت  وت خمس مابه التفا

آلبوم در حدّ شأن بدون    یمتق  ینشده و قبالً خمس آن داده شده، ترق   یه تجارت ته  ی اگر برا - خمس ندارد. و 
 )حضرت امام(  قصد تجارت خمس ندارد. 

از درآمدها  یااز اسکناس    ی آلبوم   ی عالقه شخص   ی از رو  ی اگر کس  را  سال جمع    ینب  یتمبرها 
 5مس دارد؟ شود و خ  یاز مونه محسوب م  یاکند، آ ی م یآور

 
 .660مسأله    ، 2المسائل جامع، ج  یح توض . 1

 . 2322، و 2316آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م .1400 ماه یاز معظم له، د  یداستفتاء جد. امام خامنه ای،  2

؛ 11834981399/10/15سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره امام خامنه ای، ؛ 61کتاب الخمس، م یقات، العروۀ الوثقى مع التعل  یى، طباطبا یدمحمدکاظمس.  3
  :208، سایت آیت اهلل مكارم، س: 2317توضیح المسائل جامع، م

28138&mid=0&lid=61901&pid=1https://makarem.ir/main.aspx?reader= 
 .40، احكام خمس، سوال1. استفتائات حضرت امام، ج 4

 :کون الصرف متعارفا  الفصل االول استثناء الموونه نوع دوم مطلب دوم اشتراط. الرافد،   5
 الخوئی، السیستانی: نعم یجب فیها الخمس وال تُعدّ من المؤنۀ.  شخص عنده هوایۀ جمع العمالت القدیمۀ مثالً أو الطوابع أوغیرها هل یجب فیها الخمس؟

 :708استفتائات نجف، س
ک وکذا آلبومات الطوابع والصُّور والنقمود المذی یجمعهما أصمحاب الهوایمات وکمذا هل تعتبر الكامرۀ وافالم التصویر واشرطۀ تسجیل المجالس الحسینیۀ والقرآن ونحو ذل

 التّحف وغیرها من المؤونۀ التی تستثنى من ارباح السنّۀ .

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61901&lid=0&mid=28138
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 ( یستانیاهلل س یت ا) شود، خمس دارد. ی از موونه محسوب نم -

جمع مى کردم، حال قصد فروش    یادگارىدر گذشته از روى عالقه و بدون قصد فروش، تمبر  
  یادگارىخود تمبر    یاو اصواًل آ  یرد؟ بعد از فروش به پولش خمس تعلق مى گ  یاآنها را دارم، آ

 خمس دارد؟ 
 1)آیت اهلل مكارم( آخر سال خمسى خرج نشود، خمس دارد.  بعد از فروش، اگر تا  -

 و ملزومات آن زینتیحکم حیوانات 

خمس دارد    هایماه  یاپرندگان    یادارد آ  یماه  یومآکوار  یا  داردیم  که در منزل پرنده نگه  یکس
 2د؟ نداشته باش ینتیز یجنبه  یاد نباش یمتقخصوصاً اگر گران 

شخص باشد و از درآمد بین سال تهیه شده باشد، خمس دارد و در غیر این    ی اگر زاید بر مؤونه و شأن عرف -
 )امام خامنه ای(  صورت خمس ندارد.

 . )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(خمس ندارد  آید، ی عرفاً مؤونه فرد به حساب م اگر  -

 در منزلاهلی  گیاهان و حیوانات

لبن  ی شخص  مصرف  مقدار  گوسفن  یاتبه  و  گاو  خود  آمنزل  دارد.  مالل   یس تخم  یا د  هم  ها  آن 
   یر؟خ  یااش الزم است  یهسرما

 3 )حضرت امام(  دارد.را   یه حكم سرما ی، بسمه تعال  -
می  نگهداری  منزل  در  شخصی،  استفادۀ  برای  که  حیواناتی  یا  گیاهان  خمس  شوند،  حکم 

 4چیست؟ 
ها و مرغ  منظور استفادۀ شخصی از شیر آن   گیاهانی که برای زیبایی منزل و حیواناتی مانند گوسفند و بز که به -

شوند، اگر از درآمد بین سال تهیه شده  ها در منزل نگهداری می مرغ آن منظور استفاده از تخمو مانند آن که به
مؤونه ضروری زندگی محسو  از  عرفاً  در صورتی که  ندارند. )ب  باشند،  ای،  شوند، خمس  اهلل  امام خامنه  آیت 

 كارم(مآیت اهلل سیستانی،  

 حیوانات و گیاهاناین    نماءاتحكم  

 
سمبۀ لمبعض بالنالجواب : ال یمكن اعطاء ضابط کلّی فیها ویختلف باختالف األشخاص واالمكنۀ والخصوصمیات ، فاشمرطۀ المجمالس الحسمینیۀ والقمرآن مثمل الكتمب 

مكن أن تعدّ من المؤونۀ وبالنسبۀ إلى األشخاص ، وأمّا آلبومات الطوابع والنقود التی یجمعها أصحاب الهوایات فال تعتبر من المؤونۀ وبالنسبۀ آلۀ التصویر فالواحدۀ منها ی
فته الرسم فیعتبر من ادوات عمله وبالنسبۀ للتّحف اذا کانت بمقدار یناسب ادوات الرسم فاذا کان الشخص رسّاماً یرسم لنفسه یمكن ان تعدّ من المؤونۀ ولكن اذا کانت حر

 شأنه تعدّ من المؤونۀ.

 =mid=12&catid=0&lid=21http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo&255470 . سایت آیت اهلل مكارم 1

خاصۀً إذا کان سعرهما مرتفمع أو  یسهما، تخم یجبهل  یوم، األکوار یبطائر أو سمک ف یحتفظ یالشخص الذ: 223. امام خامنه ای، منابع عربی، احكام الخمس، سوال  2
توضمیح  .یهمماذلک ال خممس ف یرغ  یو ف یسهماتخم یجبۀ فالمناسب للشخص و تم شراؤهما من مدخول السن ی: إذا زادا عن المؤونۀ و الشأن العرفینۀ؟ الجوابکانا للز

 .2326المسائل جامع، م

 .  4503،  4501،   4500، س4)س(ج.   ینیاستفتائات امام خم.  3
کردن منمزل در فصمل  جهت پختن نان و گرم یكناست، ل یمثالً گاو کاف اش یاتیلبن ۀمؤون یو چند رأس گوسفند هم دارد؛ برا  یردهگاو ش ین، روستانشاستفتائی دیگر: 
گاو باشد مختمار اسمت کمه  از یشاگر ب یمتشانصورت وجوب، گوسفندان ق و در یر؟خ یادارد؛ خمس گوسفندان واجب است  یاجحاصل از گوسفندان احت سرما به سوخت

گماو و گوسمفند کمه  ی، بسمه تعمال- کند خمس گوسفندان را بدهد؟ یم را  یازرأس گوسفند است و رفع ن یناز چند یشب یرشچون گاو ش یامؤونه قرار دهد،  هر کدام را 
 )حضرت امام( شود. یستخم یددارد و با یهکند، حكم سرما یم ینگهدار و پشم و فضالت آن یراستفاده از ش یبرا 

سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  امام خامنه ای،  ؛  67. سیدمحمد کاظم طباطبایی، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب الخمس، م4
 . 322و  321، س1؛ ناصر مكارم شیرازی، استفتائات، ج 2326، م1سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج  10729391399/01/06

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=12&mid=255470
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منفصل  زیادیِ  خمس  است،   1حکم  شده  تهیه  شخصی  استفادۀ  برای  که  درختی  یا  حیوان 
 2چیست؟ 

 خمس دارد. در صورتی که تا سر سال خمسی مصرف نشود  -
 3حکم خمس زیادیِ متصل حیوان یا درختی که برای استفادۀ شخصی تهیه شده است، چیست؟ 

مانن - متصل  چاق زیادی  می د  حساب  به  فرد  مؤونه  عرفاً  که  حیوان  آن  شدن  قیمت  هرچند  ندارد؛  خمس  آید، 
 اهلل مكارم( آیت   ، افزایش یابد. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی

 ن فرد و خانوادهأمتعارف و در حد ش.2

 لف باشد. دومین شرط از شروط خمس نداشتن مخارج زندگی آن است که آن مخارج متعارف و در حد شأن مك

 یکاز   یندارند، بنابرا  یشخو  یطاست که افراد نسبت به شرا  یمتعارف  یینهدر مؤونه، هز  معیاردر توضیح باید گفت:  
و از  و می توانمد فراتمر از آن باشمد یستن یهاول یاجاتو احت یبه لوازم ضرورو منحصر  محدود  این هزینه ها  سو  
 .شودینم ،اضافه بر شؤون است یا یربذاسراف و ت ی،که ولخرج یشامل مخارج یگرد یسو

 در کارهای خیر اموال مصرف غیرمتعارف

الالً تمر اگر فردی اموالش را به ام طور غیرمتعارف در کارهای خیر مصرف کند، آیا خمس دارد؟ مر
 4کند. یجددرآمد سالش را صرف آبادانی مس

 ( )حضرت امام .باشد ولی حد وسط از متعارف را مراعات نكند، خمس دارد  ی اگر متعارف -
 براحتیاط واجب خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی( رای او غیرمتعارف محسوب شود، بنامقداری که ب -

 شأنبا طابق تشک در حکم  

وده، اگر فردی   انش بر ابق شر ه مطر درآمد بین سال را در نیاز زندگی مصرف کند و شک کند کر
 وظیفه اش نسبت به خمس چیست؟

  یو  ۀمؤون  یّتبه لحاظ شأن  یده،که خر  ییکاال  -مثالً    -که    یّهموضوع  ۀبهبه صورت ش  یدچنانچه فرد شک نما -
با  یا   شودی محسوب م در    است که قبالً   ی اگر طور  البتّه   خمس آن )خمس مقدار مشكوک( را بپردازد؛  یدنه، 

  . باشدی م  یرا دارد که در شأن و  یینه، حكم کاال  یاشأنش بوده و شک داشته باشد که از شأنش خارج شده  
 5)آیت اهلل سیستانی( 

فرد   یک  یشؤون عرف  یزانممكن است در م  یمتعدّد  یشأن افراد، عرف است و عوامل عرف  یینمالک در تع  نکته:
 یخمانوادگ  یّمتمتأهّل بودن، موقع  یانوع شغل، مجرّد    یالت،فرد، سطح تحص  یخانوادگ  یّتمؤثّر باشد؛ از جمله موقع

 محلّ سكونت، زمان و مكان. ی،و منزلت اجتماع یّترج، موقعهمسر فرد، تعداد فرزندان، مقدار دخل و خ
آن است    ضابط مشروط به  ینا  یاز نظر شرع   یشأن افراد موکول به عرف شده، ول  یینذکر است، هرچند تع  شایان
 6  )آیت اهلل سیستانی( نباشد.  یزحرام ن ینعناو یر نرسد و از سا یرمذکور به حدّ اسراف و تبذ  های ینه که هز

 
 شدن.های خشک آمادۀ جدا ند شاخهشود، مانند شیر و پشم، یا آمادۀ جداسازی است، مان. زیادی منفصل محصولی است که از خود مال جدا می1

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،  ؛ سیدمحمدحسن بنی 53. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، فصل فیما یجب الخمس، م2
 . 2326، م 1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1771اقتباس از م

طباطبای3 سیدمحمدکاظم  م.  الخمس،  یجب  فیما  فصل  الخمس،  کتاب  التعلیقات،  مع  الوثقى  العروۀ  ج53ى،  جامع،  المسائل  توضیح  سیستانی،  سیدعلی  م1؛  ؛  2326، 
 .165ای، سایت، احكام خمس، س؛ سیدعلی خامنه14اهلل خمینی، تحریر الوسیلۀ، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، مسیدروح

 ؛ 1217سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، م .11ریر الوسیلۀ، کتاب الخمس، ماهلل خمینی، تح. سیدروح4
 .601، م2توضیح المسائل جامع ج 5

 .600، م2توضیح المسائل جامع ج 6
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 خرج نکردن مطابق شأن وبر خود  فتن سخت گر

اش است را را بر خود سخت گرفته و آنچه که متناسب با شؤون خود و خانواده  یکه زندگ  یفرد
به   خویش  خرج کند و نکرده را مؤونه  هتوانستیکه م  یآن مقدار  آیا مجاز است  کندینم  یهته

 1؟حساب آورد
برا  یمؤونه، مخارج  - ت  یاست که فرد  که    یو شامل مخارج   کندی مصرف م  یشحت تكفل خوخود و خانواده 

نم  نكرده  م  ؛شودی مصرف  اگر مصرف  عرف  کردی هر چند  بر شؤون  اجتماع  یاضافه  نم   ی و  مجاز    لذا  بود،ی او 
 )مراجع تقلید(  خرج کند و نكرده را مؤونه به حساب آورد.  هتوانستی که م ی آن مقدار یستن

 ودنم نب. مصداق اسراف و تبذیر و سایر مصارف حرا3

یكی از شروط ساقط بودن خمس از مخارج زندگی آن است که آن هزینه ها برای امور حرام نباشد و اال الزم است 

 2 خمسش محاسبه گردد.

 برخی از مصادیق هزینه های حرام

برگمزاری مجمالس هزینه همای  و همچنین  می شود  حرام    موسیقی  نواختن  رشوه، اجرت  قمار، ربا،  اموالی که صرف

خرید مواد مخمدر ماننمد ، اجرت ناخن مصنوعی، خرید فیلم های مبتذل، هزینه اینترنت در دانلود محتواهای حرام، حرام

برخی از مصادیق خرجهای حرام هستند که الزم اسمت مكلمف بما   ...  و، ریش تراشی  و دیگر مخدرات  شیشه  هروئین و

 . )مراجع تقلید(ونه محسوب نمی شوندو از مو بپردازدخمس این هزینه ها را  3بودن دیگر شرایط وجوب

 زینتی می شود سگ مالی که صرف خریدحکم  

 4می شود خمسش واجب است؟ زینتی آیا پولی که صرف خرید سگ
خمس مالی که برای این امر هزینه شده است واجب  پرداخت  ؛ بنابر این  یستن  یز جا  شرعا   ینتی ز  ی سگها  ید خر -

 آیت اهلل مكارم(  سیستانی، آیت اهللامام خامنه ای، حضرت امام، است. )

 مصرف آن تا انتهای سال. 4

 مصرفی خمس کاالهایحکم  

اد   آیا به کاالهای مصرفی زندگی مالل مواد خوراکی، عطر و لوازم بهداشتی، اگر ال زیر در سر سر
 5گیرد؟بیاید، خمس تعلق می

 
 ج الخمس؟أن یحصل المكلّف على أموال ویصرفها فی مؤنته ویشکّ هل کان الصرف مناسباً لشأنه فال یجب إخراج خمسها؟ أم زائدًا عن شأنه فیجب إخرا 

 الخوئی، السیستانی: یجب علیه إخراج خمس المال.

 .1756م  المسائل مراجع،   یح توض. 65، مکتاب الخمس  ی، العروه الوثق.  1

 .69(، مسئله99جزوه خمس معظم له )خرداد  .1775؛ توضیح المسائل مراجع، م72و   61. العروه الوثقی، کتاب الخمس م 2

 نه حرام کند معصیت کرده است لكن خمس واجب نیست.. بنابر این اگر مال مخمس را هزی 3

؛ منهاج الصالحین،  1400/11/17 1328600سواالت سامانه جامع  معامالت و شغلها  سوال شماره ؛ امام خامنه ای، 2و  1. حضرت امام، کتاب المكاسب، برداشت از م  4

 =mid=46689&catid=0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&260291؛ سایت آیت اهلل مكارم: 1، مقدمات تجارت م2ج

؛ 10/23/ 1400   1320570ای، سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  ؛ سیدعلی خامنه1780، م2هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی 5
 : 9406160038شمارۀ ناصر مكارم شیرازی، استفتا از سایت به؛ 2318آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46689&mid=260291
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سال از آن زیاد بماند، چنانچه  اى براى مصرف سالش خریده، اگر چیزى در آخر    اگر از درآمد کسب و کار آذوقه -
بر آن بگذرد خمس دارد.   یخرند( و سال خمس  ی مقدار را در بازار م  ین )ا داشته باشد ی ارزش مال یمانده،مقدار باق

غ ن  ینصورت،ا  یر در  واجب  آن  احت  یستپرداخت خمس  ن  استآن  مستحب    یاط اما  را  آن    بدهد.   یز که خمس 
 ( آیت اهلل مكارم  ،)حضرت امام

اگر کاالهای مصرفی زندگی مثل مواد خوراکی، عطر و لوازم بهداشتی )خمیردندان، شامپو و صابون( که در سر   -
شده کمترین  تعبیری، مقدار خریدهتوانسته کمتر از آن مقدار را تهیه کند و به آید، چنانچه فرد نمی سال زیاد می 

ترین عطر موجود در بازار را  ندارد؛ مثالً کوچک شود، خمس  مقداری است که از نظر کمیت در بازار فروخته می 
توانسته کمتر از آن مقدار تهیه کند اما بیشتر تهیه کرده و مقداری اضافه  اگر می  اش خریده استبرای استفاده 

باقی  )آمده است، مقدار  دارد.  اندک، خمس  باشد هرچند  داشته  آیت اهلل    ،1امام خامنه ای مانده چنانچه قیمت 
 سیستانی( 

 م کاالهایی که مالیت دارند ولی خریدار ندارندحك

تفاده  ل اسر ف قابر اگر کاالی مصرفی باقیمانده در بازار قابلیت فروش ندارد ولی برای خود ملکر
 2است، آیا محاسبه خمسش واجب است؟

    خمس آن  محاسبهخرند(    ی ماز او نمقدار را در بازار    ینایعنی  داشته باشد )ن  ی ارزش مال  یمانده، چنانچه مقدار باق -
 آیت اهلل مكارم(،  آیت اهلل سیستانی ،3امام خامنه ای واجب نیست. )

 مالک قیمت گذاری کاالهای مصرفی

 4گردد؟می محاسبه  یمتیبر اساس چه ق یمواد مصرفخمس 
 ( مراجع تقلیدمالک قیمت سر سال خمسی است )قیمتی که از وی کاال خریداری می شود(. ) -

 دولتیقیمت در اجناس  مالک 

 ( ما به التفاوت توسط دولت پرداخت می شود:الف

 
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=525553&catid=44810 

 1400/10/23  1320570سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره .  1
و  یشمودمصمرف نم یتما سمر سمال خمسم ییمواد غذا  یناست و تمام ا  یکنزد  یکمان نزد  ی، سال خمس  یمکرده ا   یدخر  یو مواد خوراک  ییمواد غذا   یبا سالم ، مقدار

شمده  یهکه از درآمد کسب و کار ته یو امثال آن( در صورت  یو لوازم بهداشت  یی)از قبیل مواد غذا   یمصرف  اجناس  یست؟ماند ، حكم خمس آن چ  یم  یاز آن باق  یقسمت
مانمده  یاز آن همم بماق یبوده هر چند مقدار یازشده و مورد ن یهته یمانده است، مشمول خمس می باشد البته اگر به مقدار حداقل یباق یو تا چند روز پس از سال خمس

 مس ندارد.باشد، خ

ناصر مكارم شیرازی، استفتا ؛  2318آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م؛  1400/10/23   1320570ای، سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  خامنهامام  .  2

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255535&catid=44810:9406160038شمارۀ  از سایت به

 1400/10/23  1320570سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره .  3
و  یشمودمصمرف نم یسمر سمال خمسمتما  ییمواد غذا  یناست و تمام ا  یکنزد  یکمان نزد  ی، سال خمس  یمکرده ا   یدخر  یو مواد خوراک  ییمواد غذا   یبا سالم ، مقدار

شمده  یهکه از درآمد کسب و کار ته یو امثال آن( در صورت  یو لوازم بهداشت  یی)از قبیل مواد غذا   یمصرف  یست؟ اجناسماند ، حكم خمس آن چ  یم  یاز آن باق  یقسمت
مانمده  یاز آن همم بماق یبوده هر چند مقدار یازشده و مورد ن یهته یمانده است، مشمول خمس می باشد البته اگر به مقدار حداقل یباق یو تا چند روز پس از سال خمس

 باشد، خمس ندارد.

 یممتق یاشده مالک حساب است   یدهجنس خر  یمتق  یادر حساب سال آ  یبه طور کل:  4451، سوال4، استفتائات حضرت امام، ره، ج1780. توضیح المسائل مراجع، م  4
  1163613سمواالت سمامانه جمامع  خممس  سموال شمماره اممام خامنمه ای،  عادلمه روز حسماب شمود.  یممتبه ق  یداشد بامتعلق خمس ب  یاگر جنس  ی، تعال  بسمه  روز؟
1399/08/19 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255535&catid=44810
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255535&catid=44810
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255535&catid=44810
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255535&catid=44810
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، مالک در و ما به التفاوت آن را دولت بپردازد  یردقرار گ  افراد  یارکمتر در اخت  یمتبه ق  جنساگر  

 1پرداخت خمس آن چه مبلغی است؟

 امام خامنه ای( حضرت امام، ) آن است.  2ی ارزش فعل لحاظبا آن   ید خر یمتق مالک -
 روز محاسبه گردد. )آیت اهلل سیستانی( خمس اجناس باید به قیمت  -

مطابق مبنای آیت اهلل مكارم قیمت روز مالک است البته بخشی را که دولت می پردازد بنابر احتیاط واجب    نکته: 
 واجب خمس دارد. 

 ب( جنس اساسا ارزان عرضه می شود:

خمس چه  با رسیدن سال خمسی مالک در پرداخت هداگر کاال اساسا به مکلف ارزان فروخته ش

 3قیمتی است؟

با رسیدن سال خمسی به قیمت روز خمسش واجب است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت   -
 اهلل مكارم( 

 4)حضرت امام(  شود.   یس تخم ید آن با  ی دولت یمتفروش در بازار باشند، به ق چنانچه از طرف دولت، ممنوع از  نکته:

 دنبو در معرض استفادهحکم  

تفاده و    اگر کاالیی که به آن نیاز بوده د اسر در معرض استفاده باشد و اتفاقاً در همان سال خریر
 5نشود، آیا خمس دارد؟

 مكارم( آیت اهلل نشده است، خمس ندارد. )حضرت امام،  استفاده اگر در موقع خرید به آن احتیاج بوده و اتفاقاً  -
در کاالها - ن  ی م  ی باقآنها    ینکه ع  ییمالک عدم وجوب خمس  آن کاال مورد  انسان و    یاز ماند، آن است که 

اگر فرش و ظروف و مانند    ین او باشد؛ هر چند در طول سال از آنها استفاده نشود. بنابرا   ی مناسب با شأن عرف
. )امام  باشد، خمس ندارد یازبه آنها ن یهمانمثالً م یاستفاده  یبرا یول یرد آن در طول سال مورد استفاده قرار نگ

 امنه ای( خ
احتیاج    (است  که با درآمد بین سال تهیه شده)ها و مانند آن  ها، لباس نداشتن اشیای منزل، کتاب معیار در خمس  -

است و صِرف اینكه در معرض احتیاج باشد بدون    خمسی ها تا قبل از فرارسیدن سال  ها و استفاده از آن به آن 
نكردن آن قبل از وقتِ نیاز به آن، موجب کسر شأن  ه استفاده، موجب معافیت از خمس نیست؛ مگر آنكه تهی

باشد یا تهیۀ آن وسیله در وقت نیاز احتمالی به آن در اثنای سال، غیرممكن یا دشوار و موجب عسر و سختی  
 خیلی زیاد )حرج( شود. )آیت اهلل سیستانی( 

 دوره ای یا اشیاء دارای قطعات  ءاشیااستفاده از تعدادی از  

 
 ؛ سایت آیت اهلل مكارم: 2345. توضیح المسائل جامع، م55مسأله ؛ جزوه ارسالی خمس، دفتر امام خامنه ای،  4451، سوال4استفتائات حضرت امام، ره، ج.  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255656 

دولت است که در ایمن صمورت سمر سمال هزار تومان با بن خریده است که فقط نصف آن را خودش پرداخته است و باقی آن پرداختی  100. مثال کیسه برنجی را به   2
 خمسی نصف اجناس باقیمانده به قیمت روز خمس دارد.

 ،20/ 1400/07  1290025سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  ؛75. العروه الوثقی، کتاب الخمس، م 3

 .4397، سوال4. استفتائات حضرت امام، ج 4

 .2319، م 1سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج   .99جزوه خمس ارسالی خرداد  ای،  ؛ سیدعلی خامنه41و    38و    32، س1اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح5

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=48114&mid=255550سایت آیت اهلل مكارم: 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255656
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255656
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255550
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255550
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روف، آیا استفاده از  یک جلد از کتابى چندجلدی مانند وسائل الشیعه یا یک ظرف از سرویس ظر
د ها میشدن خمس تمام آنباعث ساقط ت، بایر شود یا خمس بقیه را که استفاده نکرده اسر

 1بپردازد؟
کامل آن    یدوره  یداست متوقّف بر خر  یاج که به آن احت  ی جلد  ید خر   یا باشد و    یاز اگر مجموع آن دوره مورد ن -

با   ینا  یرشد، خمس ندارد، در غبا پرداخت شود و مجرّد    یست،ن  یازکه اآن مورد ن  یخمس مجلّدات  یدصورت 
 ( ای خامنه  امام) .یستن یساقط شدن خمس کاف یصفحه از هر جلد کتاب، برا یک خواندن 

یا بعضی از  های کتاب لغت و تفسیر  است، مثل دوره   ای که با درآمد بین سال تهیه شده اشیا و لوازم مجموعه  -
به مجموعه  بازار  در  که  خانگی  لوازم  و  ظروف  دوره های  مجموعه طور  و  می ای  فروخته  در  ای  تكی،  نه  شود 

آن  از  بعضی  از  سال  طول  در  که  اهلل  صورتی  )آیت  ندارد.  خمس  آن  مجموعۀ  یا  دوره  تمام  شود،  استفاده  ها 
 سیستانی( 

ورد نیازش باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلًا نیازى به آن  باشد و م  یدهچنانچه آنها را از درآمد کسب و کار خر -
ندارند و مقصودش استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق مى گیرد )اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده  

 )آیت اهلل مكارم( شود(.نكند، ولى وجود آن کتاب براى مواقع ضرورى در کتابخانه الزم است، نیاز محسوب مى  

 ل ایمنی و امدادیوسای

که در خانه،  یّهداروهاى ضرورى و کمکهاى اوّل یاآتش نشانى  کپسولمانند    یلىوساحکم خمس  
 2تا سال خمسی استفاده نشده اند چیست؟

امام  )  هاى زندگى محسوب مى شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.   ینه جزء هز -
 آیت اهلل مكارم( سیستانی،  خامنه ای، آیت اهلل 

 قرار گرفته  یاناطراف  یاراستفاده در اخت یبرا یککه بدون تمل  یاموال  حكم

 یاردر اخت  یشخص  ۀجهت استفاد  یک،کرده و بدون تمل  یّهرا ته  یئیسال ش  یناگر فرد با درآمد ب
دون    یّهطال ته  یورآالتشوهر، ز  ینکهخود قرار دهد، مانند ا  یاناطراف رده و آن را بر کتملکر  یر

دون تمل  یّهرا ته  یفرد کتاب  یاهمسرش قرار دهد    یاراستفاده در اخت  یبرا ک آن را یر کرده و بر
 3آیا موونه محسوب شده و خمس آن ساقط است؟ فرزندش بگذارد، یارمطالعه در اخت یبرا

، خمس  محسوب شود  یو  ۀو جزء مؤون  یدفوق عرفاً از شأن فرد به حساب آ  یفیّتنمودن آن به ک  یّهچنانچه ته -
 )آیت اهلل سیستانی(  ندارد. 

هر چند تصریحی از باقی فقهاء یافت نشد لكن در اموال مذکور احكام موونه جاری است که با مراجعه به    نکته:
 . مبنای هر مرجع حكمش مشخص است

 حكم استفاده صوری برای فرار از خمس

 
المسائل جامع، خمس،    ، 207و سایت احكام خمس سوال    ؛907، س1ای، اجوبۀ االستفتائات، ج. سیدعلی خامنه1 . آیت اهلل مكارم، 2321مسیدعلی سیستانی، توضیح 

 . 140012190021:  یریکد رهگاستفتاء خصوصی، 

  آیت اهلل مكارم، 2319؛ آیت اهلل سیستانی استفاده از توضیح المسائل جامع، مسئله  248422ال شماره  سواالت سامانه جامع  خمس  سو. امام خامنه ای، سایت ادمین،  2

 https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61901&lid=0&mid=28127  :117مسأله ، سایت 1507المسائل، م  توضیح 
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اً   یلکند، و  یّهطال را ته  یسمانند کتاب، فرش، ظرف، سرو  یاگر فرد وسائل ال عرفر ول سر در طر
تفاده نما  نباشد و تنها به قصد فرار از خمس از  یو  یاجمورد احت ا اسر دآنهر ا   یر هآیر وی  مؤونر

 1محسوب شده و خمس ندارد؟
 )مراجع تقلید(  خمس آنها را بپردازد. ید وسائل مذکور مؤونه محسوب نشده و با  -

 است  یو هم کسب  یشخص  ۀکه هم مورد استفاد  یائیخمس اش

 ی و خانوادگ یشخص ۀاست که هم مورد استفاد یشده و طور یّهسال ته ینبا درآمد ب که  یاییاش
ت،   یددر خر  یزهو انگ  گیرندیقرار م  یو شغل  یکسب  ۀو هم مورد استفاد ت اسر آنها هر دو جهر

 2آیا حکم موونه را دارد؟ یانه،و را یلموبا ین،مانند ماش
محسوب شود،    یزندگ   ۀکه عرفاً جزء مؤون  یطور  ،باشدقابل توجّه    یو خانوادگ   یشخص   ۀکه استفاد  ی در صورت  -

آ   یلۀ در مثال فوق عرفاً وس  یناگر ماش  البتّه،   خمس ندارد؛  که    ای به گونه  ید، مربوط به کسب فرد به حساب 
افراد چن برا  ینیماش  ینمعموالً  کار خو  یر غ  یرا  و  التّفاوت    ید با   کنند،ی نم  یّهته  یشکسب  به  ما  مقدار  خمس 

را    شودی مؤونه محسوب م  اً عرف  یو خانوادگ   یفرد در امور شخص   ۀاستفاد  یکه برا  ینیو ماش  نیماش  ینا  یمتق
 است.  یجار  یز ن ینماش  یرحكم، در مورد غ  این بپردازد.
  ی شخص  ۀ مقدار استفاد  ینكهمثل ا   ید،به حساب آ  ی زندگ  ۀمذکور عرفاً مازاد بر مؤون  یای ذکر است، اگر اش  شایان 

 )آیت اهلل سیستانی(  خمس تمام آن پرداخت گردد. ید باشد، با  یزاندک و ناچ

  موونه مرتبط با مصادیقبررسی چند مسئله 

 عدم سكونت در منزل به جهت شرایط زندگی و کار

)مانند سکونت در منازل سازمانی، وضعیت   ینموده و به علل  یهته ش رایازمسکن مورد ن  یشخص
تدر منزل پدر برای  مدرسه فرزندان، ماموریت، سکونت   تانه ازدواج اسر ( فرزندی که در آسر

 3؟آیا با رسیدن سال خمسی به آن خمس تعلق می گیرددر آن سکونت کند،  تواند ینم
باشد،  هم  در شأن  ه اید  داشتهم    سكونت بوده، و قصد سكونت  یبرا  یازاگر خانه، مورد نو    یستسكونت شرط ن -

 )امام خامنه ای(  و خمس ندارد.  شود  یمؤونه محسوب م
است    الزم و در معرض استفاده بوده،    یاز که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته هرچند مورد ن  یال اموخمس   -

  یله آن وس  یهآنكه ته  یابه آن موجب کسر شأن باشد    یازنكردن آن قبل از وقت ن  یهپرداخت شود؛ مگر آنكه ته
ن وقت  ب  ی احتمال  یاز در  در  آن  غ  ینبه  سخت   یا ممكن    یرسال  موجب  و  باشد.ف   یدشوار  العاده  اهلل    وق  )آیت 
 سیستانی( 

  ی در حال حاضر به دالئل  ینكه داشته باشد ولو ا  یاز مسكن اضافه محسوب نشود و جهت سكونت به آن ن  یناگر ا -
 )آیت اهلل مكارم(  در آن سكونت نكند، خمس ندارد.

 رهن داده شده  یاآن، اجاره    یدخر  یمتق ینکه به جهت تأم  یخمس منزل

 
  یدعلی؛ س1775، م2المسائل مراجع، ج  یح توض  ینی، خم هاشمییبن یدمحمدحسن؛ س61کتاب الخمس، م یقات، العروۀ الوثقى مع التعل  یى، طباطبا یدمحمدکاظمس.  1

 . 607، م2ج المسائل جامع،  یح توض .68، درس 1ج  ی، المسائل آموزش یح توض ی، ا خامنه

 . 610م ، 2. توضیح المسائل جامع، ج 2
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ه را از   بهای منزلاز    یسکونت خودش بخرد و قسمت  یر حدّ شأن براد  ایاگر فرد خانه معاملر
رهن و   یاثمن معامله، مجبور شود آن را اجاره    یّۀبق  ینجهت تأم  یسال بپردازد، ول  یندرآمد ب

زل منزل خود، در آن ساکن گردد  یبده  یتا پس از ادا  دهد  یشرع  ۀاجار س منر م خمر ؛ حکر
 1چیست؟

باشد،  هم  در شأن  ه اید  داشتهم    سكونت بوده، و قصد سكونت  یبرا  یازه، مورد ناگر خانو    یستسكونت شرط ن -
 )امام خامنه ای(  و خمس ندارد.  شود  یمؤونه محسوب م

اگر روش فوق تنها راه معمول    البتّه  .ید پرداخت نما  یشسال، خمس آن خانه را پس از کسر بده   یدر انتها   یدبا -
  یب صورت، عرفاً کسر شأن و ع بدین که فراهم نكردن خانه یطور باشد، یفرد و امثال و برای شدن  دارخانه
کوتاه  یبرا و  خانواده  ی فرد  حقّ  آ  انگاریسهل   و  اش در  به  ا  یندۀنسبت  در  شود،  محسوب  صورت    ین آنان 

 )آیت اهلل سیستانی(  . یستپرداخت خمس آن الزم ن
  ی در حال حاضر به دالئل  ینكه ولو ا  داشته باشد   یاز مسكن اضافه محسوب نشود و جهت سكونت به آن ن  یناگر ا -

 )آیت اهلل مكارم(  در آن سكونت نكند، خمس ندارد.

 تهیۀ تدریجی مسكن

همین اگر کسی برای تهیۀ منزل، سال اول زمین بخرد، سال دوم آهن، سال سوم مالالً آجر و به  
 2گیرد؟خمس تعلق می آن اموالتدریج تهیه کند، آیا به صورت مصالح منزل را به

 مكارم( آیت اهلل ، شته باشد، خمس ندارد. )حضرت اماماحتیاج دا مذکور ر راهی جز این نباشد و به مسكن اگ -
را هم دارد   - آن  در  نیاز خریداری کرده است و قصد سكونت  برای ساخت مسكن مورد  اگر زمین و مصالح را 

 . )امام خامنه ای( خمس ندارد
کردن تدریجی آن باشد و تهیۀ تدریجی برای  شدن، فراهمدار هراه خان  تنها اگر مسكن، احتیاج فعلی او باشد و   -

شدن، عرفاً کسر شأن برای فرد و کوتاهی  دار نكردن مقدمات خانهامثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم 
تدریج ساخته شود و  انگاری دربارۀ آیندۀ آنان محسوب شود، در این صورت چنانچه به در حق خانوادۀ او و سهل 

 رسد ساکن شود، خمس ندارد. )آیت اهلل سیستانی( همان سالی که ساختش به پایان می در  

 انداز برای تهیۀ مسكنپس

ته می ار گذاشر ال کنر د سر ب آیا به پولی که برای تهیۀ مسکن در طول چنر س واجر ود، خمر شر
 3شود؟می

 سیستانی(  اهلل، آیت خمس دارد. )حضرت امام -
ى، در آیندۀ نزدیک )تا چند روز( در راه مذکور مصرف شود که در این  خمس دارد؛ مگر اینكه بعد از سال خمس -

 صورت خمس ندارد. )امام خامنه ای( 
شود  انداز مى  انداز( پس  پولى که جهت تهیّه منزل مسكونى یا وسیله نقلیه شخصى و امثال آن )نه مطلق پس   -

اگر بخواهد خمس را حساب کند و طبق    گذرد، طبق فتواى ما خمس دارد؛ امّا  و سال بر این پول جمع شده مى 
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گفته خودش یا ظاهر حال، دیگر امكان استفاده از آن پس انداز وجود نداشته باشد، ما در مرحله اوّل با دست  
گوییم خمس را به ذمّه بگیرد و در دراز    کنیم تا به مرور زمان بپردازد، یا مى المال مى    گردان او را بدهكار بیت 

زم مرور  به  ایجاد زحمت شدید مى  مدّت  او  براى  انداز  این پس  پرداخت خمس  اگر  و  بپردازد  کند خمس  ان 
 . )آیت اهلل مكارم( بخشیمآن را به او مى  بخشى از 

 منزل یا خودرو  معامالت سلف 

ال ت میپولی که بابت معاملۀ سلف صحیح مالل خرید خانه یا ماشین پرداخ ر سر ا سر د، آیر کننر
 1؟خمس دارد

 ( آیت اهلل مكارم  ،امام خامنه ایحضرت امام، . ) د نیاز و در شأن وی بوده است خمس ندارد در صورتی که مور  -
یا ماشین    خمس دارد - این منزل و  باشد    یفعل   یاجاحتمگر  برا آننكردن  فراهم   واو  فرد و    ی، عرفاً کسر شأن 

 ستانی( . )آیت اهلل سیآنان محسوب شود   یندۀآ  ۀدربار یانگاراو و سهل  ۀ در حق خانواد  یکوتاه 

 حكم سلف باطل

ثمن معامله را به صورت اقسماطی ممی پرداختمه مثال  )کسانی که معامله سلف ایشان شرعا باطل بوده است    نکته:

كمم تلمف است( مبالغ مذکور حكم موونه را ندارد و الزم است خمسش پرداخته شود مگمر بمه نحموی باشمد کمه در ح

 نیامد خمسی هم بر او واجب نیست. محسوب شود که در این فرض اگر دیگر مال به دستش

 حكم مبالغ ثبت نامی خودرو

 2خمس دارد؟ یمداده ا ینثبت نام ماش یکه برا یپول یاآ 
شما    یاجتماع   یتثبت نام شده باتوجه به موقع  ینپرداخت باشد چنانچه ماش  یشپ  یاگر ثبت نام خودرو به معنا -

بوده است که نشانه آن    ی گذار  یه رت مشارکت و سرما اگر ثبت نام به صو  ؛ اما شما الزم است خمس ندارد  یبرا
اول مبلغ  به  ا  یه اضافه شدن سود  در  آن    ین است  از  و سود حاصل  بوده  درامد کسب  از  اگر  پول  اصل  صورت 

 )امام خامنه ای(  خمس دارد. 
و    ید)نه کسب درآمد( ثبت نام نموده ا  ی استفاده شخص  یشود و برا  یختهبه حساب ر   ید خر  یشاگر به عنوان پ -

)آیت    باشد خمس دارد.  یعه. ولى چنانچه به صورت ودیستشده مشمول خمس ن  یز مبلغ وار  ید،دار  یازبه آن ن
 اهلل مكارم( 

 مبالغ مذکور خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی(  -

 شهریه تحصیل فرزندان یا سرویس مدارس

در    یلیصسال تح   ینکه است؟ با توجه به ا  ی ونه چه سالو م  یاندانش آموزان و دانشجو  یهشهر
 1  شود.  یواقع م  ی دو سال خمس
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که کار   یبه مقدار  یاست که از ربح کنار بگذارد تا در سال بعد پرداخت کند: در سر سال خمس  یناگر مقصود ا -
کمه قمرار   ینسبت به مقدار  یشود. ول  یربح بوده، از درامد سال کسر م  حصولانجام داده و قرارداد شما بعد از  

باشمد  یمنشود. اگر مقصود ا یاست و از درآمد سال اول کسر نم  بعدجزو مؤونه    رد،یاست در سال بعد انجام بگ
 یباشمد، گرچمه مم ی: از مؤونه سال پرداخت ممیدها را پرداخت نما یسال اول تمام اقساط و بده  ینکه در هم

 )امام خامنه ای(پرداخت کند.  یتوانسته اقساط

کمه اگمر  به نحموی م بوده این هزینه را در آن زمان بپردازدالزرا بپردازد البته اگر آن منافع واجب است خمس   -
اش محسموب شمود خانواده یا یشمحسوب شده و مقصر در حق خو یکار را انجام ندهد عرفاً کسر شأن و  ینا

 آن واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی(صورت پرداخت خمس  یندر ا

 مبالغ پرداختی خمس ندارد. )آیت اهلل مكارم( -

 اختی برای سال بعدهای پرداجاره

بپردازد، آیا خمس اجاره هایی که  یکجا  اگر کسی منزلی را اجاره کند و اجاره را تا پایان مدت  
 2مربوط به سال بعد است را باید بپردازد؟ 

 (، آیت اهلل مكارماجاره های مذکور خمس ندارد. )امام خامنه ای -

تمام مبلغ اجاره بها را به صاحب منزل   یمسسال خ  ینسكونت اجاره کرده و از درآمد ب  یکه منزل را برا  یفرد -
فرد فرا برسد واجب است خمس منمافع منمزل در ممدت   یمدت اجاره سال خمس  ینپرداخت کرده چنانچه در ب

صمورت کمه تممام  یمنمگر به ا یدنما یهته أنش در حد  یمنزل  توانستهیاز اجاره را بپردازد البته اگر نم  یماندهباق
محسوب شده و مقصمر  یکار را انجام ندهد عرفاً کسر شأن و  ینکه اگر ا  یپردازد طوربتدا ببها را همان اارهاج

مانمده از  یصورت پرداخت خمس منافع منزل در ممدت بماق یناش محسوب شود در او خانواده  یشدر حق خو
 . )آیت اهلل سیستانی(یستاجاره الزم ن

 مبالغ پرداختی جهت خدمات مختلف بعد از سال

الی را به جهت گرفتن خدمتی بپردازد )مالال بلیط هواپیما تهیه کند، هزینه مسافرت را  اگر کسی م
بپردازد، اجرت کارگر   ...  را جلوتر در منزل  پیشاپیش  از دریافت خدمت    ( از عمل بدهد و  و قبل 

 3سال خمسی اش فرا رسد آیا باید خمس مال را بپردازد؟ 
 (اهلل مكارم ، آیتمنافع مذکور خمس ندارد. )امام خامنه ای -

 به نحوی الزم بوده این هزینه را در آن زمان بپردازدرا بپردازد البته اگر    آن منافع یا خدماتواجب است خمس   -
اش محسوب خانواده یا یشمحسوب شده و مقصر در حق خو یکار را انجام ندهد عرفاً کسر شأن و  ینکه اگر ا
 هلل سیستانی(آن واجب نیست. )آیت اصورت پرداخت خمس  ینشود در ا

 یا عمره حجواریزی جهت  پول  خمس 

 
 یمتآ یتاز سما یاستفتاء خصوصبرداشت از  .675، م2المسائل جامع، ج یح توض .( از طرف دفتر تهران272/7استفتاء )ج . سایت ادمین امام خامنه ای، جلسات استفتاء،   1

که مربموط  ییخمس اجاره ها یابپردازد، آ یكجامدت  یانرا اجاره کند و اجاره را تا پا  یمنزل  یاگر کس  یكمرسش : سالم علپ  .140103260031:    یریاهلل مكارم، کد رهگ
 بپردازد؟ پاسخ : در فرض مذکور آنچه پرداخت شده خمس ندارد. یدبه سال بعد است را با

اسمتفتاء خصوصمی از سمایت .  675، م2. توضیح المسائل جامع، ج1401/02/20   1364527شماره  سواالت سامانه جامع  خمس  سوال    . سایت ادمین امام خامنه ای،   2
کمه  ییخمس اجماره هما یابپردازد، آ یكجامدت  یانرا اجاره کند و اجاره را تا پا  یمنزل  یاگر کس  یكمپرسش : سالم عل  .140103260031:    یریکد رهگآیت اهلل مكارم،  

 پاسخ : در فرض مذکور آنچه پرداخت شده خمس ندارد. پردازد؟ب یدمربوط به سال بعد است را با

 یبرداشت از اسمتفتاء خصوصم .675، م2. توضیح المسائل جامع، ج1401/02/20  1364527سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  . سایت ادمین امام خامنه ای،   3
خممس اجماره  یمابپمردازد، آ یكجامدت  یانرا اجاره کند و اجاره را تا پا یمنزل یاگر کس یكمم عل. پرسش : سال140103260031:  یریاهلل مكارم، کد رهگ  یتآ  یتاز سا
 بپردازد؟ پاسخ : در فرض مذکور آنچه پرداخت شده خمس ندارد. یدکه مربوط به سال بعد است را با ییها
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اکنون کسانی که قصد تشرف به حج یا عمره را دارند، باید برای حفظ نوبت، مبلغ مقرری را هم
رد. به بانک بسپارند که این مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودی نیز به آن تعلق می گیر

ود آن را فرا میها  زمانی که پس از حدود چند سال نوبت تشرف آن ول و سر ل پر د، اصر رسر
شوند. حال سپارند و به عمره یا حج مشرف میکنند و به سازمان حج و زیارت میدریافت می

با توجه به اینکه سپردن پول به بانک، مقدمۀ رفتن به حج یا عمره است و چنانچه کسی این 
در حال حاضر تنها داشت و  پول را به بانک نسپارد، نوبتی برای رفتن به عمره یا حج نخواهد  

ق میقانونی    راه ا رفتن به حج نیز همین است، آیا به اصل پول و سود آن خمس تعلر رد یر گیر
 1نه؟

  یشده و به حج نرفته و حج مستقر شده( و راه   یع قبل مستط  یان که سال  ی )مثل کس  اگر حج بر فرد مستقر شده  -
ح  یبرا اگر  و  ندارد  ندارد، خمس  نام  ثبت  بجز  به حج  مرفتن  نام خمس ج  ثبت  مبلغ  است  نشده   . دارد   ستقر 

 )حضرت امام ره( 
اصل پول و   رسد  یکه نوبت آنها فرا م  یتا زمان  شود،  یعمره به بانک سپرده م  یاتشرف به حج  یکه برا ی مبلغ -

  یابه حج    یگذارسپرده   یشوند، چنانچه در همان سال خمس کرده و به عمره و حج مشرف    یافتسود آن را در
سال بوده   ینسپرده اگر از درآمد ب صلباشد به ا  ی اگر نوبت آنها پس از سال خمس ی ند خمس ندارد، ولعمره برو

از سال تشرف، قابل وصول نباشد، جزو درآمد سال    یشپ  که  یاما سود حاصل در صورت   گیرد،ی خمس تعلق م 
 ی( )امام خامنه ا شدن در آن سال، خمس ندارد.  ینهکه در صورت هز شودی وصول محسوب م

بعد   یدر سالها یا  ی عمره ثبت نام کرده و پس از سال خمس یا حج  یسال برا ینرا که فرد با آن از درآمد ب  یپول  -
م ا  یکدر    شود،ی مشرّف  آن صورت  و  ندارد  خمس  حج    ین صورت  که  با    یااست  قبالً  و  بوده  واجب  عمره 
 پول خمس ندارد به شرط آن که:   اینلت حا  ینبر ذمّه او آمده )مستقرّ شده( باشد. در ا ینذر شرع  یا استطاعت 

 جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد.  یگریتشرّف، راه د یبرا  .الف
 پول را پرداخت کند نداشته باشد.   ینکه از آن، خمس ا یگریمال د .ب
که    -جب باشد  آنكه سال اول استطاعت حج وا  یاباشد    ی عمره مستحب  یا صورت مثل آنكه حج    ینا  یردر غ  امّا

  یدخر  یی اکنون توانا  ی آنكه قبالً حج بر ذمه او آمده و نرفته ول  یا  -ثابت نشده    یهنوز حج بر ذمّه او به طور قطع 
 . )آیت اهلل سیستانی( 2سال خمس دارد  ی آزاد را داشته باشد، پول ثبت نام در انتها یشف

از درآمد همان سال با - یا زیارتهاى مستحبّى اگر  شد اصل و سود آن خمس ندارد و اگر ناچار  هزینه سفر حج 
شود و خمس  نویسى کند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مىباشد از چند سال قبل اسم  

هستند که    یا  یهسرما  یو دارا  دندارن   ی که سال خمس  یندارد، نه در آن سال و نه در سالهاى بعد. البته اشخاص 
.  ده اند و خمس سود آن را بپردازند کر   ینه عمره هز  یا حج    ی را که برا  ی خمس پول   ید خمس آن را نپرداخته اند؛ با 

 )آیت اهلل مكارم( 

 واریزی تكمیلی سفر حج

 
.  2325؛ توضیح المسائل جامع، م  [4806]سؤال  ؛  433صفحه    4(ج.  )س  ینیاستفتائات امام خم  .1437، س799، ص93. محمدرضا محمودى، مناسک حج؛ محشی، چ1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583سایت آیت اهلل مكارم: 

« 677» ۀمسمألجلد دوم توضیح المسمائل جمامع، بوده، حكم سود حاصل از آن در   یو به صورت شرع   یوکالت  گذارییهقرارداد سرما  یقم از طرکه ثبت نا  یدر صورت.    2

 یست؛آن واجب ن  که در مسأله فوق ذکر شده گردد، پرداخت خمس  یطیالبتّه اگر سود مذکور مشمول شرا  شود؛یذکر م
 یمزسود به حساب فمرد وار یمبلغ یشبانک حسب قانون خو یبوده، ول یشرع  گذارییهسرما یاجازه دادن به بانک برا   یادون وکالت  اگر ثبت نام بدون شرط سود و ب  امّا

حمج  در سمفر یو یمعمادلش را بمرا  یاسود  نآ یارتخمس آن را بپردازد، هرچند بداند سازمان حّج و ز یستالزم ن  ید، نموده، چنانچه آن فرد سود مذکور را برداشت ننما
اسمت  یاسالم یمشترک در کشورها یا یکه بانک مذکور دولت یدر صورت ید، صرف نما یآن را در زندگ و بخواهد یدخواهد کرد؛ امّا اگر سود مذکور را برداشت نما  ینههز

کمه قمبض و تملّمک  یو در صورت یدنما ینههزخود در مصارف حالل  یبرا  تواندیآن را م یگرصدقه دهد و نصف د  یاثناعشر  یعۀش  یّنمتد  ینصف سود را به فقرا   یدبا

 .شودیسال محسوب م ینشود، جزء درآمد ب

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
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د از   یکند ول  یم  یزوار  یزسفر را ن  یلیشود و مبلغ تکم  ینوبت سفر حجش م  یشخص فر بعر سر
( آمد یشپ ینرزائ یکه با شروع کرونا برا یشود )مشابه اتفاق  یانجام م  یسال خمس  یدنرس

 1؟مشمول خمس است یلیمبلغ تکم یاآ
ب - از درآمد  ا  ینمبلغ مذکور اگر  پرداخته شده بوده خمس ندارد. )امام خامنه  اهلل    یتاهلل مكارم، آ  یتآ   ی،سال 

 بهجت(
مصداق - )اگر  مذکور  مطالبات   ی مبلغ  قابل  یاز  که  او    یت باشد  بر  حج  قبال  آنكه  مگر  دارد  دارد( خمس  نقد شدن 

اهلل    یتکه از آن مال، خمس آن پول را بدهد نداشته باشد. )آ  یگری مال د   یده است و سر سال خمسمستقر بو
 ( یستانیس

 ( یخراسان  ید اهلل وح یت واجب خمس دارد. )آ یاط مبلغ مذکور بنابراحت -

 ثبت نام حج با پول مخمس یا در حكم مخمس

د  ام کنر ت نر الاگر کسی با پولی که خمسش پرداخت شده است ثبر د سر ذرد  و چنر م بگر حکر
 2چیست؟

 وصول بوده است خمس دارد. )امام خامنه ای(   ( اگر قابل مقدار تورماصل آن خمس ندارد ولی سود آن )با کسر  -
چنانچه برای معامله شرعی سود آور وکالت داده است و احتمال عقالیی عمل به قرارداد را داشته است سود   -

عدم دریافت نقدی آن )و مشرف شدن( خمس ندارد.  مذکور خمس دارد و اال )عدم وکالت شرعی( در صورت  
 )آیت اهلل سیستانی( 

 خمس ندارد. )آیت اهلل مكارم(  -

 بعد از سال    سفر و انجام    خمسی  قبل سالبه شرکت  پرداخت هزینه سفر 

تشرّف  یبرامالال  یمسافرت یشرکت با اقدام به انعقاد قرارداد ی،سال خمس یناگر فرد از درآمد ب
رار  یو یاربابت آن در اخت یشیشرکت مذکور ف یاو سازمان  یدنما یّنمع یدر زمان عتباتبه   قر

ود  یفرد واقع مر   یپس از گذشت سال خمس  فحسب نوبت، زمان تشرّ  یدهد، ول م   شر حکر
 3خمس آن چیست؟

 مبلغ مذکور خمس ندارد. )امام خامنه ای، آیت اهلل مكارم( -
اینكه   - بپردازد مگر  را  اجاره  اقدمكلف  باید خمس مبلغ واریزی  انعقاد قرارداد  به  رعا  -ام    یحصح  یطشرا  یتبا 

)آیت اهلل    را بپردازد. 4یش طلب خو  یّت خمس مال  ید صورت با  یندر اکه    کرده استشرکت مذکور  با    -بودن آن  
 سیستانی( 

 
. سایت آیت  2325؛ توضیح المسائل جامع، م [ 4806]سؤال ؛ 433صفحه   4ج.   )س( ینیاستفتائات امام خم .1437، س 799، ص93مناسک حج؛ محشی، چ استفاده از . 1

)به   یداهلل وح  یتاز دفتر آ  یاستفتاء شفاهو    https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583اهلل مكارم:  
 . (یخراسان یدوح یحاج محسن آقا یشاننقل از فرزند ا 

اهلل مكارم:   یتآ یتسا  26/ 01/ 1399  1080202س  سوال شماره سواالت سامانه جامع  خم. امام خامنه ای؛  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583 

. سایت آیت  2325؛ توضیح المسائل جامع، م [ 4806]سؤال ؛ 433صفحه   4ج.   )س( ینیاستفتائات امام خم .1437، س 799، ص93مناسک حج؛ محشی، چ استفاده از . 3

)به   یداهلل وح  یتاز دفتر آ  یاستفتاء شفاهو    https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=583255اهلل مكارم:  
ا  از فرزند  آقا  یشاننقل  ای،   .(یخراسان  ید وح  یحاج محسن  امام خامنه  ادمین  . توضیح  20/ 1401/02   1364527سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره    سایت 

را اجاره    یمنزل یاگر کس  یكم. پرسش : سالم عل140103260031:  یریكارم، کد رهگ اهلل م  یتآ یتاز سا یبرداشت از استفتاء خصوص ؛.629مسأله  ، 2المسائل جامع، ج
 بپردازد؟ پاسخ : در فرض مذکور آنچه پرداخت شده خمس ندارد.  یدکه مربوط به سال بعد است را با ییخمس اجاره ها یابپردازد، آ یكجامدت  یانکند و اجاره را تا پا

 به نرخ روز پرداخت خمس، چقدر ارزش دارد. شودیانجام م یذکور که مثالً شش ماه بعد از سال خمسسفر م یمتق یدفرد لحاظ نما . یعنی 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255583
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 جهیزیه

 )دختر و پسر(  جهیزیهحكم خمس 

 1گیرد؟خمس تعلق می هآیا به جهیزی
 جهیزیه با شرائط ذیل خمس ندارد:  -

 . از درآمد بین سال باشد( 1
 . ( زیادتر از شأن خریدار نباشد2
  هیهمثل اینكه ت  عرفا تهیه آن مقدار از جهیزیه در یک سال جزء هزینه های ساالنه متعارف او شمرده شود (  3

در آن زمان برای وی کسر شأن و عیب محسوب شود یا اینكه مجبور به تهیه تدریجی آن است  جهیزیه   نكردن 
زم  در  ندارد.چراکه  را  آن  تهیه دفعی  توان  نیاز  امام)  ان  ای  ،حضرت  خامنه  اهلل سیستانی  ، امام  اهلل    ، آیت  آیت 

 ( مكارم
 2  .در حكم مذکور فرقی بین جهیزیه دختر و پسر نیست  نکته:
 3  لوازمی که افراد مجرد با شرایط مذکور برای ازدواج و زندگی آینده خود تهیه می کنند همین حكم را دارد. نکته:
 4خرید یا ساخت مسكن برای فرزند با شرایط فوق خمس ندارد.   نکته:

 جهیزیهحكم پس انداز برای 

 5آیا کنارگذاشتن پول برای خرید جهیزیه خمس دارد؟
 ، آیت اهلل سیستانی( حضرت امامشده خمس دارد. )  گذاشته   پول کنار -
رف در مؤونه در سال بعد، اگر  براى ص  اندازخمس دارد، بله پس   یجهیزیه در سر سال خمس   یانداز پول براپس  -

 ی( امام خامنه ا) .باشد، خمس ندارد  6در آستانه صرف در مؤونه م از جمله جهیزیه مورد نیاز م تا چند روز آینده 
بیاید خمس ندارد.   - اگر در جایى خرید جهیزیه و کنار گذاشتن خود آن یا حتى پول آن عرفا مؤونه به حساب 

 اهلل مكارم(  یت)آ

 توسط پدر  یزیهوش جهفر حكم  

 7یست؟کند و سپس آنرا بفروشد حکم خمس آن چ یهسال ته ینرا از درامد ب یزیهجه یکس اگر
 باشد: یسال خمس یدفروش قبل از سررس :الف

 
،  1ای، توضیح المسائل آموزشی، ج ، سیدعلی خامنه2322، م 1؛ توضیح المسائل جامع، ج1777و    1775هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م. سیدمحمدحسن بنی1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255552اهلل مكارم:  سایت آیت  ، مورد دوم.70درس 

سیدروح2 ج.  استفتائات،  خمینی،  م30، س354، ص1اهلل  خمس،  احكام  سیستانی،  سیدعلی  ا   32؛  توضیح  جو  جامع،  م1لمسائل  خامنه2322،  سیدعلی  توضیح  ؛  ای، 
 . 87جزوه خمس امام خامنه ای، م .1777هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، اقتباس از ذیل م، مورد دوم؛ سیدمحمدحسن بنی70، درس1المسائل آموزشی، ج

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255554. سایت آیت اهلل مكارم:  3

 . 75. جزوه خمس معظم له، م 4

امع  خمس  سوال شماره  سواالت سامانه جو سایت ادمین؛  ؛909استفتائات، س  ی، ا خامنهامام  ؛28، س353، کتاب الخمس، ص1اهلل خمینی، استفتائات، ج . سیدروح5
،  1)البته ظاهرًا باید برای هر جهیزیه اجازۀ خاص گرفته شود(؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج  334، س3ناصر مكارم شیرازی، استفتائات، ج  490635

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255552سایت آیت اهلل مكارم:  .2322م

 روز تفسیر کرده اند.  5. در برخی استفتائات چند روز را به حدود  6

. 1781م یملالمسمائل مراجمع، اقتبماس از ذ یح توضم ینی، خم هاشمییبن یدمحمدحسن. س53کتاب الخمس، م یقات، العروۀ الوثقى مع التعل یى، طباطبا یدمحمدکاظمس.   7
؛ ناصمر مكمارم 2327، م1المسائل جمامع، ج  یح توض  یستانی، س  یدعلی؛ س880اجوبۀ االستفتائات، س  ی، ا خامنه  امام  .37المسائل، ملحقات، س  یح توض  ینی، خم  اهللیدروحس
 .314، س1استفتائات، ج  یرازی، ش

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44811&mid=255552
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از رسیدن سال خمسی(    ی اگر در همان سال خمس -   یگری د  ییزیه به جه   یل تبد   یا صرف در موونه شود  )قبل 
حضرت  . )یدخمس آنرا پرداخت نماباید  بماند،    ی سال خمس   ید فروش تا سررساگر مبلغ    ی گردد، خمس ندارد ول 

 (امام
، خمس ندارد  گردد  یگر د  اییزیه به جه  یلتبد   یانه شود  وصرف در مودر همان سال خمسی    اگردر این صورت   -

پس از    ؛ البته اگر تا چند روز یدخمس آنرا پرداخت نما  یدبماند، با  ی سال خمس   ید اگر مبلغ فروش تا سررس  لی و
 ( امام خامنه ای) .سال خمسی صرف در موونه گردد خمس ندارد 

اگر مبلغ    لی د، خمس ندارد وگرد   ییگر د   یزیهبه جه  یلتبد  یانه شود  وصرف در مودر همان سال خمسی    اگر -
 ( یستانیسآیت اهلل )  .ید واجب خمس آنرا پرداخت نما یاط بماند، بنابر احت یسال خمس  یدفروش تا سررس

 ( مكارمآیت اهلل )  خمس ندارد. -
 :باشد یسال خمس ید: فروش بعد از سررسب
 ( امام)حضرت  خمس دارد.فورا  -
 ( مكارم )امام خامنه ای، آیت اهلل ندارد. خمس -
قبل    اگر  - آینده  از  تا  در موسررسید سال  وو نه شوصرف  ندارد  موونه  لی  د خمس  در  رسیدن سال جدید  تا  اگر 

  یقرا از طر  یزیه چنانچه جهدارد و نسبت به ترقی قیمت آن  خمس ن   به مقدار قیمت خرید اولیه   مصرف نشود 
ولی اگر از طریق غیر معاوضه بوده )مثال کسی به او هدیه    خمس دارد  )مثال خریده است(  معاوضه بدست آورده

 ( یستانیس)آیت اهلل  . داده است( ترقی قیمتش نیز خمس ندارد
که در مبحث    و می فروشد حكم فروش هدیه جاری استدر صورتی که دختر جهیزیه را از پدر هدیه گرفته    نکته:

 . هدیه بدان اشاره شد 

 توسط پدر  یزیهندادن جه  یلحكم تحو

  یرد گ  یم  یمکند و سپس تصم  یهرا ته  یزیهفرزندش جه   یسال برا  ینمادر از درآمد ب  یااگر  پدر  
به    یزیهجهاصال  که   شود(  ندهد  تحویل    او را  منصرف  بودنش  جهیزیه  خمس  )از  آن  حکم 

 1؟ چیست
 :یسال خمس یدندادن قبل از سررس یلبر تحو یمتصم (الف

اهلل    یت)حضرت امام، آ  واجب خمس دارد.  یاطاحتنه نشود بنابروصرف در مو  یسال خمس   ید قبل از سررس  اگر -
 ( یستانیس

 ( ی امام خامنه ا) نه نشود خمس دارد.وصرف در موقبل از سررسید سال خمسی  اگر -
 ( اهلل مكارم یت)آ ندارد. خمس -

 :یسال خمس یدندادن بعد از سررس یلبر تحو یمتصم( ب
 ( مكارم، آیت اهلل یستانیسآیت اهلل  )حضرت امام، امام خامنه ای،  ندارد. خمس -

 توسط دختر   یزیهجه استفاده نشدن

نشود، )مالال دختر آنرا استفاده نکند   نه وموشرعا دختر  یبرا  تا سررسید سال خمسی یزیهاگر جه
 2؟ یست حکم خمس آن چ اش هم نباشد( و در معرض استفاده 

 
 اهللیدروح؛ سم1781المسمائل مراجمع، م یح توضم ینمی، خم هاشممییبن یدمحمدحسمن؛ س67کتاب الخممس، م یقات، التعلالعروۀ الوثقى مع  یى، طباطبا  یدمحمدکاظمس.    1
 )در توضیح المسائل فتوا آمده است ولی در تحریرالوسیله احتیاط دارند که تحریر مقدم اسمت( ؛16م یلۀ، الوس یرتحر ینی، خم اهللیدروح؛ س1781المسائل، م  یح توض  ینی، خم
 .613مسأله ،  2توضیح المسائل جامع، ج .167و   166استفتائات، م  ی، ا امنهخ  یدعلیس

، اممام خامنمه 1753، م2، کتاب الخمس، فصل فی ما یجب فیه الخمس، السابع، تحریرالوسیله، کتاب الخمس، الخامس، توضیح المسائل مراجمع، ج2. العروه الوثقی، ج  2

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255542،  851ای، اجوبه االستفتائات، س

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255542
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44810&mid=255542
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 :هدیه گرفته است )مالل آنچه مرسوم است(را  یزیهجه( الف
 ، امام خامنه ای( امام)حضرت  ندارد. خمس -
 ( یستانیس . )آیت اهللدارد  خمس -
 (مكارم)آیت اهلل  واجب خمس دارد.  یاط احتبنابر -

 کرده است: یهتهبا درآمد بین سال را خودش  یزیهجه( ب
از موونه خارج شده است حكم آن در عنوان  در صورت که م - از  "وقع خرید موونه او بوده است و بعدا  خروج 

 1  .مد آخواهد   "موونه

 سیسمونی

اخیرا اینگونه متعارف شده است که با نزدیک شدن تولد نوزاد خانواده مادر زوجه به آماده کردن 
 2؟وسایل نوزاد اقدام می کنند؛ حکم خمس این وسایل چیست

 داشتن تمام شرایط و قیود مذکور در بحث جهیزیه همان حكم در اینجا هم جاری است.  در صورت -

 و صدق عنوان موونهسالهای قبل أداء دیون 

 3آیا پرداخت بدهی ها جزء موونه محسوب می شود؟ 
م    یاتکه تلف نموده و ارش جنا  یزهایی چ یمتشود مانند ق  ی م  یدا ( پیاریاخت  یر)غ  یکه به طور قهر  یا  ی بده -

باشد؛ پس مانند   ی همان سال م   ۀ آن در هرسال از مؤون یادا باشد م   ی و نذرها و کفّارات هم ملحق به آن ها م
که با قرض گرفتن و    یا  ی است بده  ینو همچن  د، شو   یآن سال کم م   ی درآمدها و   یدمؤونه ها، از فوا  یرسا
سال درآمد   که آن را در   یشده است، درصورت   یداقبل، پ  ی سال ها  ۀها جهت مؤون  ینا   یرو غ  یدنخر یهنس

 )حضرت امام(  . یدپرداخت نما

  یدن سال قبل از فرا رس  ینرا که انسان از درآمد ب  یمال   یعنیگردد    یمحسوب م   وونهبه عنوان م  یپرداخت بده  -
  ی بده   ینكها  ینب  یست ن  ی حكم فرق  ین کرده خود آن مال خمس ندارد در ا  یصرف در پرداخت بده   مسی سال خ

را    ی پرداخت بده   یی توانا  قبل   یهاندارد که سال   ی فرق  ین هم چن  ، قبل  ی در سالها  یا شده    یجاد در همان سال ا
شود حكم مال    یمحسوب نم   وونهباشد که موجود است و م   ی بابت مال   ی بده   یضمناً چنانچه ادا   خیر؛  یاداشته  
 . )آیت اهلل سیستانی( شود  یبررس  دش در جای خو ید ابزار کار را خواهد داشت که با یا پس انداز   یا  یهسرما

  ی سال پرداخت کرده است پرداخت بده  ینرا از درآمد ب  ینه همان سال بدهكار شده و بده ومو  یاگر فرد برا -
در گذشته تمكن از اداء آن    گذشته بدهكار شده و   یچنانچه سال ها   ینشود و همچن  ینه محسوب م ومو  ءجز

و    ینزم  یاکاال    خرید   یخمس ندارد اما اگر برا  ی ه، پرداخت بدهسال ادا شد  ینسپس از درآمد باست  نداشته  
ا مو  ینها مانند  جزء  نموکه  محسوب  ع  ی نه  و  شده  بدهكار  د آن    ینشود  اداء  است  موجود  مو  ین اموال  نه  واز 

 )آیت اهلل مكارم( . شود ی محسوب نم

 أداء اقساط سالهای آینده و صدق عنوان موونه

فرد بدهکار شود  یاگر  موونه،  بخش   بابت  بدهکار  ی و  از سال خمس  اش   یاز  بعد  به    ی مربوط 
  یندهکه مربوط به سال آ  ی و اقساط   ی سال بده  یناز درآمد بدر صورتی    ؛ باشد )مالل اقساط وام(

 
اهلل خمینی،  ؛ سیدروح1781جع، مهاشمی خمینی، توضیح المسائل مرا ؛ سیدمحمدحسن بنی67. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، م1

 .167و  166ای، استفتائات، م؛ سیدعلی خامنه16اهلل خمینی، تحریر الوسیلۀ، م؛ سیدروح1781توضیح المسائل، م

 الزهراء قم.. استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤاالت جامعۀ2

التعل   یى، طباطبا  یدمحمدکاظمس.   3 مع  الوثقى  الخمس،  یقات، العروۀ  م  یلۀالوس   یرتحر  ینی، خم  اهللیدروحس.  71م  کتاب  الخمس،  کتاب  مراجع،    ؛21،  المسائل  توضیح 
 . 703، م2، توضیح المسائل جامع، ج1231، م1. منهاج الصالحین، ج1852م
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  ی حکم خمس اقساط پرداخت شده چگونه است؟ )مالال کس   ید،باشد را پرداخت نما  یم   یخمس 
ا   یدبابت خر اگر از    یاباشد، آ  یم  4 اول برج  اش مالال  یو سر سال خمس   ست منزل وام گرفته 

ب از برج   یاقساط ماهها  یسال خمس   ین درامد  با  4بعد  ا  یدرا جلو جلو پرداخت کند    ین خمس 
 1اقساط را بپردازد؟( 

 . )حضرت امام( گیرد ی خمس تعلق م  شود،ی پرداخت م   یقسط  ینچن یبابت ادا از درآمد بین سال که ی پول  به -

 ست. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( پرداخت خمس اقساط پرداختی واجب نی -
ادا  یپول   به - بابت  م   یقسط  ینچن  یکه  م   شودی پرداخت  تعلق  ا  یردگ  یخمس  شأنش  اگر  که    ینالبته  باشد 

 اهلل مكارم(  یتپرداخت کند، خمس ندارد. )آ تریع ها را سر قسط

 موونهو صدق  پرداخت خمس دستگردان شده

بابت دست  بدهی  پرداخت  از دآیا  از رآمد سال بعد،  گردان  و  بوده    از هزینه های جاری زندگی 
 2شود؟ ونه محسوب می وم
  ی م  یر از مال خمس م که از آن به دستگردان تعب امر )حاکم شرع(   یّقرض کردن از ول   یق که از طر   ی ا  ی بده -

ن در همان  آ  یزمان ادا   یا شود؛ اگرچه در سال درآمد آن را بپردازد    ینم شود م حاصل شود از مؤونه حساب 
  یا   ید نما را از مخمّس ادا   ی سپس آن بده  بهدرآمد را محاس  ۀ بپردازد، بلكه واجب است خمس هم سال باشد و

.  و خمس آن را رد کند یاوردب به حساب درآمد   یز را ن ی خمس، آن بده  یرا پرداخت کند و در وقت ادا ی آن بده 
 ( )حضرت امام

م  - های جاری  هزینه  از  یک صورت  باشد:  در  می  فرد  جد  خواهدی اگر  سال  اثناء  درآمد  از  را  مالش    یدخمس 
تلف نشود و    ید بدلش تا آخر سال جد  یا )مقدار خمس مال گذشته(    صورت اگر آن مال   ین در ا  بپردازد.   ی خمس

چهارم    یک   ید با  ید، مخمّس نما  به طور کامل   استفاده نگردد، چنانچه قصد دارد مالش را  یا در مؤونه هم صرف  
پنجم از    یکپرداخت    شود،ی در مؤونه صرف م  یا تلف شده    ید سال جد   ینکه مال در ا  ی ازد. امّا در صورتبپرد

در    یو  گیرد ی خمس تعلّق م  یشهابرنج به    94یسال خمس   یدر انتها   یمثالً فرد   ؛ است  ید،کافیدرآمد سال جد
  یک شخص چنانچه به اندازه    نیبپردازد، ا   95ها را از درآمد سال  برنج خمس    خواهدی م  95  ی سال خمس  یابتدا

را بپردازد،    هان پنجم آ   یکاند؛ و اگر به اندازه ها به طور کامل مخمّس شدهبرنجها را بپردازد،  برنج چهارم ارزش  
ب  95  ی ها در سال خمسبرنج چنانچه   گ  یا برود    ین از  قرار  استفاده  ها  بابت خمس آن   یگری د   یف تكل  یرد، مورد 

  ی سال خمس  یبماند، در انتها   ی باق  یارش هم بدون استفاده در اخت  95  ی آخر سال خمس   ها تا برنج ندارد، امّا اگر  
 )آیت اهلل سیستانی(  ها را بپردازد. برنج پنجم  یک خمسِ  ید با  95

. )آیت  می تواند بدهی خود را از منافع سال جدید بپردازد و به عبارتی این اداء دین جزء موونه محسوب می شود -
 3اهلل مكارم( 

 در یک مال  مؤونهبودن شرایط  در  شک  حکم  
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سیدروح2 م.  الخمس،  کتاب   ، الوسیلۀ  تحریر  خمینی،  ج21اهلل  المسائل  توضیح  سیستانی،  سیدعلی  ج؛  م 1امع،  م2371،  ذیل  مراجع،  المسائل  توضیح    امام ؛  1552؛ 
 ؛ 1231م ، کتاب الخمس، 1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، جاستفتاء شفاهی.ای، خامنه

راى پرداخت ربع در ذیل  چهارم( به عنوان سهمین بدهد. آیا شرایطى را که ب  یک پرسش : در بعضى موارد مكلّف باید به جاى خمس، ربع )  . سایت آیت اهلل مكارم: 3
آمد و سود سال آینده خمس  ذکر مى شود قبول دارید: الف( آن شىء در اثناى سال آینده مؤنه نشود. ب( آن شىء در اثناى سال آینده تلف نشود. ج( مكلّف بخواهد از در

 کافى است.  1 5ن سه شرط حاصل نبود آن را بدهد، یا دین خود را به دفتر مرجع تقلیدش بابت دستگردان بپردازد. د( اگر یكى از ای
 پاسخ : ما در تمام این موارد اجازه داده ایم فقط خمس بپردازند. 

255712&mid=44818&catid=0&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255712
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سال،   استفاده از مال تا قبل  -4مصرف مباح    -3شأن و  -2نیاز،    -1شرایط موونه عبارت بود از  
 حال اگر کسی در وجود این شرایط یا برخی از آنها شک کند تکلیف چیست؟

 1 است:آن هزینه یا مال یا نبودن شأن بودن  ،منشأ شک  الف(

  یو  ۀمؤون  یّتبه لحاظ شأن  یده،که خر  ییکاال  -مثالً    -که    یّهموضوع  ۀه صورت شبهب  یدچنانچه فرد شک نما -
با  یا   شودی محسوب م در    است که قبالً   ی اگر طور  البتّه   خمس آن )خمس مقدار مشكوک( را بپردازد؛  یدنه، 

  . باشدی م  یرا دارد که در شأن و  یینه، حكم کاال  یاشأنش بوده و شک داشته باشد که از شأنش خارج شده  
 )آیت اهلل سیستانی( 

 2 :نمی داند با درآمد بین سال خریده یا پول سالگشت شدهآن است که شک  منشأ ب(  

آیت اهلل  آیت اهلل سیستانی،  امام خامنه ای،  ،  . )حضرت امامباید با حاکم شرع مصالحه کند  بنابر احتیاط واجب -
 ( مكارم

 است:از رسیدن سال  قبل   از مالکردن یا نکردن  شک در استفاده ( منشأ  ج

انتها - در  از کاال   شک  ی سال خمس   ی اگر فرد  باشد  ب  یی داشته  با درآمد    یهبه صورت هد  یا   یده سال خر  ین که 
خمس آن را بپردازد؛ مگر از    ید از آن استفاده نكرده، با  یا اش شده استفاده نموده و آن کاال مؤونه   ،3کرده  یافت در

مانند جایی که خریدش در وقت نیاز ممكن نیست    محسوب شود  یو  ۀباشد که خود وجود کاال از مؤون  ی موارد
 5. )آیت اهلل سیستانی( 4یا حرجی است یا نبودش کسر شأن است 

 :)مالال نمی دانند اسراف بوده یا نه( د( منشأ شک در حرام بودن یا نبودن هزینه است

 خروج از مؤونه 
ا   اشاگر فرد از درآمد اَثنای سال، کاالیی برای مؤونه زندگی رش یر بخرد، مالالً اثاثیۀ منزل یا فر

 6ها واجب است؟نیاز شود، آیا خمس آنلباس بخرد و سپس از آن بی

 7شود: نیازبیها الف. قبل از سال خمسی اول، از آن

 ، آیت اهلل سیستانی( 8دارد. )حضرت امام    خمسبنا بر احتیاط واجب  -

 
 . 601، م2یح المسائل جامع جتوض .1

المطلب الثمانی: الشمکّ فمی حلمول ؛ الرافد، 739، م2؛ توضیح المسائل جامع، ج123مسأله ؛ امام خامنه ای، سایت لیدر، جزوه خمس،  1797. توضیح المسائل مراجع، م  2
 . سایت آیت اهلل مكارم:الحول على المال

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255660 

 است.  یدهرس یرندهگ یههد یلآن کاال به قبض و تحو ینكهبا فرض ا .  3

 آمده است. آن  یح « توض614و   612و  605در مسائل »،  2. در توضیح المسائل جامع، ج 4

 .602، م2المسائل جامع ج  یح ضتو.  5

اهلل خمینی،  ؛ سیدروح1781هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م؛ سیدمحمدحسن بنی67. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، م6

 . 634مسأله ، 2توضیح المسائل جامع، ج .167و  166ئات، مای، استفتا؛ سیدعلی خامنه16اهلل خمینی، تحریر الوسیلۀ، م؛ سیدروح1781توضیح المسائل، م

سایت ادمین امام    .1781هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م؛ سیدمحمدحسن بنی67. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، م7
 . 1399/09/13   1171961سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره خامنه ای، 

 صورت احتیاط واجب آمده است. صورت فتوا آمده است؛ ولی در تحریر الوسیلۀ و عروۀ الوثقی به. در توضیح المسائل فارسی ایشان به8

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255660
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255660
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44816&mid=255660
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 ( ای خامنه امام خمس دارد. ) -
 ( مآیت اهلل مكارخمس ندارد. )  -

 1نیاز شود:بی هاآنب. بعد از سال خمسی از 

 مكارم، آیت اهلل سیستانی( آیت اهلل ، ، امام خامنه ایخمس ندارد. )حضرت امام -
شروع سال  شایان ذکر است افرادی که شاغل نیستند نسبت به خروج قبل از سال و یا بعد از سال مالک    نکته:

مالک شود و با درآمد مذکور در    ماهین را در اول فرورد  یدرآمد  ی شاغل   یر فرد غخمسی از زمان درآمد است لذا اگر  
ماه استفاده از    یکبعد از گذشت    یول   ید،نما  یداریرا خر  شودی که مؤونه محسوب م یی همان سال کاال  ماهی اول د

ه از اولین  حكم خروج از موونه قبل از رسیدن سال خمسی را دارد چراکنداشته باشد،    یاج بدان احت  یگر آن در مؤونه، د
 2)آیت اهلل سیستانی(  نگذشته است. روز دریافت درامد هنوز یک سال 

 فروش مؤونه

 شده با درآمد بین سال. مؤونه ی تهیهالف
ونه بوده و از منافع بین سال تهیه شده و سپس فروخته شده است، وآیا پول فروش کاالیی که م

 خمس دارد؟

 3:استسال خمسی فروخته    . قبل از گذشت1

تمام مبلغ  ونه مصرف نشود،  وونه مصرف کند و چنانچه در موسررسید سال خمسی مهلت دارد آن را در م تا   -
 ( م، امام خامنه ایحضرت اماخمس دارد. )فروش )اصل و ترقی( 

اگر قیمت   - از گذشت یک سال،  افراد غیرشاغل قبل  از گذشت سال خمسی و دربارۀ  افراد شاغل، قبل  دربارۀ 
براحتیاط واجب خمس  سال مصرف نشود، اصل قیمت جنس بنال باقی بماند و در مؤونه  فروش آن تا انتهای سا

ارد و اگر از  فتوا خمس دسال و از طریق معاوضه باشد، بنابر  دارد و ترقی قیمت آن، اگر آن شیء از درآمد بین
 احتیاط واجب خمس دارد. )آیت اهلل سیستانی( ، بنابرودهطریق غیرمعاوضه ب

 افزایش یافته باشد. )آیت اهلل مكارم( قیمتش خمس ندارد؛ هرچند -

 4:است. بعد از گذشت سال خمسی فروخته  2

 خمس دارد. )حضرت امام( فورا اصل و ترقی قیمت آن  -
 مكارم( آیت اهلل  خمس ندارد. )امام خامنه ای، اصل و ترقی قیمت آن  -
به او    -  یهمانند هد   -معاوضه    یرغ  یق از طر  یء آن، چنانچه، آن ش   یمت ق  یآن خمس ندارد و ترقّ  یّهاول  یمتق -

کرده،    یّه ته  -و فروش    یدمثل خر   -معاوضه    یقسال و از طر  یناگر آن را از درآمد ب  ولی   خمس ندارد؛   یدهرس

 
  67و عروۀ الوثقی، م  16شكل فتوا آمده است و در متن تحریر الوسیلۀ، م؛ در توضیح المسائل فارسی ایشان به16اهلل خمینی، تحریر الوسیلۀ، کتاب الخمس، م. سیدروح1

 . 76سایت ادمین امام خامنه ای، آثار حضرت آقا، احكام خمس، م  .1781هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ماحتیاط واجب است؛ سیدمحمدحسن بنی
 .574م  یپاورق،  2. توضیح المسائل جامع، ج 2

از ذیل. سیدمحمدحسن بنی3 اقتباس  المسائل مراجع،  سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره  سایت ادمین  ای،  سیدعلی خامنه  .1781م  هاشمی خمینی، توضیح 
   ؛633و  632م ، 2ج؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، 314، س1؛ ناصر مكارم شیرازی، استفتائات، ج 885ساجوبۀ االستفتائات، ؛ 30/ 1399/08  1167534

؛  633و    632، م2المسائل جامع، ج   یح توض  یستانی، س  یدعلی؛ س؛885سای، اجوبۀ االستفتائات،  سیدعلی خامنه  .37ساهلل خمینی، توضیح المسائل، ملحقات،  . سیدروح4
 ؛ 314، س1ناصر مكارم شیرازی، استفتائات، ج 
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م  1یمت ق  یترقّ  ینا محسوب  فروش  سال  با  شودی درآمد  نشود،  صرف  مؤونه  در  سال  آن  آخر  تا  اگر    یدکه 
 )آیت اهلل سیستانی(  خمسش پرداخت گردد. 

 :یا در حکم مخمس مخمس مالشده با ؤونه ی تهیه. مب
ا در حکم مخمس تهیه کرده را بفروشد حکم خمس اگر مکلف موونه ای را که از مال مخمس ی

 2؟پول فروش چیست
 اصل و سود آن خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای آیت اهلل مكارم(  -
 رد: آن دو صورت دا یمت ق یّحكم خمس ترق اصل آن خمس ندارد و  -

پس از    یآن حتّ   یمت ق  یصورت ترقّ   ین معاوضه مثل ارث«، به فرد منتقل شده؛ در ا  یر »غ  یق. مال، از طر الف
 بر آن بگذرد.  یفروش خمس ندارد، هرچند سال خمس 

آن جزء درآمد سال فروش    یمت ق  یش افزا  : و فروش«، به فرد منتقل شده  ید »معاوضه مثل خر   یق . مال از طر ب
 )آیت اهلل سیستانی(  خمسش پرداخت شود.  یدآن سال صرف نشود، با ۀدر مؤون  است که اگر تا سر سال 

 در این حكم فرقی بین فروش موونه قبل از سر رسید سال خمسی یا بعد از آن نیست.   نکته:

 دو واحد آپارتمان(  در مقابل )واگذاری ملک  مؤونهمعاوضه حکم خمس در صورت 
ود و دهد ت  یلخود را تحو  یکلنگ  ۀخان  ی،اگر شخص ا در محل آن، چند واحد آپارتمان احداث شر

 یست، او ن یکه مورد استفاده شخص یواحد اضاف یاکند؛ آ یافتدر مقابل مالال دو واحد آپارتمان در
 3؟خمس دارد

پس از    یمت ق  یشآن موجود باشد، مقدار افزا  ید خر  ی برا  ی ( داشته و مشتریاگر قصد تجارت )فروش واحد اضاف -
تورم، متعلق خمس  زمان   اما   است.   کسر  تا  باشد،  داشته  اجاره دادن  نداشته و تنها قصد  که    یاگر قصد فروش 

از فروش، افزا از کسر اصل و مقدار تورم(، جزء درآمد سال    یمت ق  یش نفروخته، خمس ندارد و پس  آن )پس 
 (خامنه ای)امام  فروش خواهد بود.

و در    شده ی كونت داشته و مؤونه محسوب مدر آن س  یانی سال  یا که سال    -را    یش خو  یمیاگر انسان منزل قد  -
  ین ساخت و ساز بدهد و حسب توافق مثالً نصف مشاع از زم  ی برا  یمانكاریبه پ  -نموده    یمتق  یمدّت ترقّ   ینا

آن را در زمان    یمانكار مشخّص، که پ  یّاتمثالً دو واحد آپارتمان با خصوص  یدر ازا  ید،نما  یک تمل  یمانكار را به پ
آن را اجاره دهد، در    یا   یددهد تا از آن خودش استفاده نما  یلتحو  یفرد به و  یال خمس پس از گذشت س  یّنمع

ارزش نصف زم  یصورت  توافق  زمان  در  آپارتمان   ینکه  آن  باشد،  برابر  آپارتمان مذکور  واحد  دو    خمس   هابا 
 ( سیستانی)آیت اهلل  . ندارد

 
 
 
 
 
 

 
 .شده استبیان  توضیح المسائل جامع «647»  ۀمسأل 2جدارد که در   اییژهاز تورّم و کاهش ارزش پول حكم و یناش یمتق  یالبتّه، ترقّ.  1

ارث و  :  44؛ رساله خمس امام خامنه ای، م37حضرت امام، توضیح المسائل، ملحقات، م  .53. سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، م2
آن پس از   یصورت، ارزش افزوده    ینکه در ا   )در معرض فروش( قراردهد؛  یهآن را سرما  ینكهباشد، مگر ا   یافته  یشآن افزا   یمتپول فروش آن خمس ندارد، هرچند ق

 . 646، م2توضیح المسائل جامع، ج داده شود. یدشود و خمس آن با یواجب از درآمد سال محسوب م یاطفروش، بنابر احت 

ای، سوال 3 امام خامنه  المسائل جامع،  https://www.leader.ir/fa/content/25552/www.leader.ir،  7. سایت لیدر  ، آیت اهلل سیستانی، توضیح 
 . 656، م 2ج

https://www.leader.ir/fa/content/25552/www.leader.ir
https://www.leader.ir/fa/content/25552/www.leader.ir
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 (مازاد بر موونه ) فصل سوم: اموالی که خمس دارد 
 1)اجماال( ؟گیردچیزهای تعلق میچه خمس به

در هفت چیز خمس واجب می شود: اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حالل مخلوط به   -
حرام. پنجم: جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرورفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم:  

 (، امام خامنه ایضرت امام)ح  .زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 
دوّم: مال    کسب؛  یرهم، درآمد حاصل از غ  یو در موارد  ی: درآمد کسباوّل   :شودی در چند مورد خمس واجب م -

به حرام؛  معدن؛   حالل مخلوط  با غوّاص   ی: جواهرپنجم   چهارم: گنج؛  سوّم:  در  یعنی  ی،که  در  رفتن  به    یا فرو 
م ششمی دست  غنآید؛  بنابر  هفتم  جنگ؛  یمت:  زم:  ذمّ   ینیمشهور،  کافر  بخرد.  یکه  مسلمان  اهلل    از  )آیت 

 سیستانی( 
در هفت چیز خمس واجب می شود: اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حالل مخلوط به   -

حرام. پنجم: جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرورفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم:  
 آیت اهلل مكارم( ) . )بنابر احتیاط واجب( فر ذمّی از مسلمان بخرد زمینی که کا

 
رد فوق به حكم خمس منافع زائد بر موونه پرداخته می شمود و انشاهلل در این فصل از بین موا  شایان ذکر است:
 همین درسنامه خواهد آمد. باقی موارد در فصل پنجم

بیان خواهمد   ؛غیر سرمایه  -2سرمایه و ابزار کار    -1  مبحثدو  ذیل  در  اموال زائد بر موونه    در این فصل احكام خمس
 شد.

 سرمایه و ابزار کار مبحث اول:
 و ابزار کار  تعریف سرمایه

 2چیست؟در احکام خمس مراد از سرمایه 
منظور امرار معاش یا تحصیل  سرمایه کاال یا پولی است که در دسترس بازرگان و کاسب قرار دارد و با آن به  -

گویند.  المال می شود. این را سرمایه یا رأس و تعویض می  تبدیلکند و عین آن ثابت نیست و  ستد می سود، دادو
 )مراجع عظام تقلید( 
 3خمس چیست؟ احکام مراد از ابزار کار در

از  و مقصود از نگهداری آن کسب درآمد است؛ که عین آن ثابت است گفته می شود   کار به وسایل و ابزاریابزار -
سامغازه  یلقب و  کارخانه  هتل،  پاساژ،  اقتصاد  یتجار  هایمكان  یر،  نجّار   ی،و  آالت    ی،بزّاز  ی، آهنگر  ی،ابزار 

کشاورز  یمهندس  ی، معمار  یی، بنّا  ی،بافندگ بار    یبرا  یه نقل  یلوسا  ی،و  نقل  و  دستگاه  یا حمل    های مسافر، 
 ( ید)مراجع عظام تقل . شود یم  ی جار یز و مانند آن، ن ی صنعت

 گردش در   سرمایهحکم خمس 
 1به چه صورت است؟ )مال التجارۀ( خمس سرمایهحکم 

 
الخمس.  .1 یجب  فیما  فصل  الخمس،  کتاب  التعلیقات،  مع  الوثقى  بنی  العروۀ  مسیدمحمدحسن  مراجع،  المسائل  توضیح  خمینی،  ای،  ؛  1751هاشمی  خامنه  امام 

 . 559وضیح المسائل جامع، م؛ ت1093م 317تحریرالمسائل، ص

 . 2331، م1توضیح المسائل جامع، ج  هاشمی خمینی، ؛ سیدمحمدحسن بنی62. العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، اقتباس از م2

 . 641، م2؛ توضیح المسائل جامع، ج62. العروه الوثقی، کتاب الخمس، م3
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باشد که با پرداخت خمس   یشده است، خمس دارد، مگر به مقدار یهسال ته  یندرآمد ب  یقکه از طر یا یهسرما -
که در این صورت خمس    یستن  یدر حد شأنش کاف  یمخارج زندگ   یو سودش برا  یهمانده آن سرما  یآن، باق 

 (یامام خامنه ا  ،امام حضرت . )بتواند در سالهای آینده خمس آن را بدهد ندارد حتی در صورتی که
نه چندان دور   یندۀدر آ   یااکنون  مگر آنكه فرد هم   شده باشد خمس دارد یهسال ته ینچنانچه از درآمد ب یهسرما -

ا 2ی اساس   یۀنتواند خمس سرما به  پ  ینرا بپردازد؛  با دستگردان و  را هرچند  اگر خمس آن  به  معنا که  رداخت 
ادار  سال چند    یّ صورت اقساط در ط    یاممكن    یر با شأن و به صورت معمول، غ  سبمنا  ی امور زندگ   ۀ بپردازد، 

شأن    یستۀکه شا  ی به کسب  شودی آنكه مجبور م   یا بوده    شود یفرسا که معموالً تحمّل نم طاقت  ی همراه با سخت 
  یخمس قسمت   تواندی البتّه اگر م   یست؛م نالز  یهصورت، پرداخت خمس سرما   ینا  درکه    مشغول شود.  یستاو ن

 )آیت اهلل سیستانی(  .باشدی اقساط بدهد، پرداخت همان مقدار الزم م  یارا به صورت نقد  یه از سرما
او    ی آن، زندگ  یّه بدهد با بق  یجی که اگر خمس آن را هر چند به صورت تدر  یا  یه خمس دارد، مگر سرما  یهسرما -

خورد، باید    اى به کار او نمى اگر با پرداخت خمس آن، لطمه    ین،شود. بنابرا   یدر حدّ آبرو و شؤونش اداره نم 
 )آیت اهلل مكارم(  خمس آن را بدهد، خواه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملک براى زراعت، یا ابزار کار.

 سرمایه در خمس مالک محاسبۀ قیمت
بر اساس چه قیمتی محاسبه   تکه از درآمد بین سال تهیه شده اس  )در گردش(  سرمایهخمس  

 3شود؟می
 د. )مراجع عظام تقلید( نقیمت فعلی پرداخت کن  را به  ش خمسدر سررسید اولین سال خمسی باید   -

 )کلی فروشی یا جزئی(  معیار در قیمت فعلی

ا جزئیآن  فروشی  ، قیمت کلیدر خمس سرمایه  آیا مقصود از قیمت فعلی ت یر ا اسر ی یر فروشر
 4قیمت حراجی؟

قی - برای  منظور  انتظار  در عرضۀ آن و بدون  لحاظ هزینۀ اضافی  یا  بدون صرف  اجناس تجاری  متی است که 
قیمت بیشتر، ممكن است به آن قیمت فروخته شوند؛ همانند آنچه در هنگام حراج کاال صورت  فروش آن به 

 مناسب با این شیوه از  ای صورت بگیرد که عرفاً زیان شمرده شود؛ بلكه باید قیمتِگونهگیرد. البته نباید به می
 آیت اهلل سیستانی(  ،5امام خامنه ای عرضۀ کاال باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت کند. )

 حکم محاسبه خمس بر اساس طال و ارز

 
،  952امام خامنه ای، اجوبۀاالستفتائات، م؛  35، س355، احكام خمس، ص1اهلل خمینی، استفتائات، ج؛ سیدروح13ماهلل خمینی، تحریر الوسیلۀ، کتاب الخمس،  . سیدروح1

؛ سایت آیت اهلل  640،م  2ج؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع،  581327  ۀشماربه  یتاستفتا از سا  ی، ا خامنه  یدعلیس؛  8، مستند دست خط، م33جزوه خمس م

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255444مكارم:

کمه بما  یاسمت؛ طمور یازمندبه آن ن -شأنشان مناسب با آبرو و  -اش خود و خانواده یامور زندگ یاست که فرد برا  اییهمقدار سرما ینکه آن کمتر. سرمایه اساسی:    2

 شمودیمجبور م یاو  باشدیم شودیفرسا که معموالً تحمّل نمطاقت یهمراه با سخت یاممكن  یراش، غ مناسب با شأن خود و خانواده یامور زندگ ۀکمتر از آن مقدار، ادار
 مشغول شود. یستشأن او ن یستۀکه شا  یبه کسب

 .شودیبه کار گرفته م یاقتصاد  هاییّتتوسعه و گسترش فعال یبوده و برا   یاساس یۀاضافه بر سرماکه آن سرمایه توسعه ای: 

؛  2336و    2335، م1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج968ای، اجوبۀ االستفتائات، س؛ سیدعلی خامنه36، س355، ص 1اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح3
 . 551، س2تائات، ج ناصر مكارم شیرازی، استف 

الخمس، م4 التعلیقات، کتاب  مع  الوثقى  العروۀ  المسائل جامع، ج53. سیدمحمدکاظم طباطبایى،  سیستانی، توضیح  استفتای ؛ سیدعلی خامنه2345، م1؛ سیدعلی  ای، 
نگاران است، مالک که پذیرفتۀ همۀ حاشیه 4ذ قیمتها( .  نكته:با توجه به عبارت عروۀ الوثقی )اذا امكن بیعها و اخ563103379و کد پیگیری    103شمارۀ  خصوصی به

 .یكسان است و ... و آیت اهلل سیستانی امام خامنه ایمحاسبه، همان قیمتی است که در بازار ممكن است به آن قیمت فروخته و پول آن گرفته شود. این حكم با نظر 

 باشد. یروز(، مشمول خمس م  یمتدارد )به ق یدارکه خر یمتیبه ق یسرسال خمسشده،  یهو ابزار کار از درآمد کسب ته  یهآنچه به عنوان سرما.  5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255444
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255444
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 ارز است  یاکه شغلش فروش طال   یالف. کس 

 یاکسبش را »طال«    یۀکه سرما  یکسمالک در قیمت گذاری برای محاسبه خمس سرمایه برای  
 1چیست؟ ارز فروش، یاز« قرار داده، مانند طال فروش »ار

   : دن یرفتار نما  یراز دو روش ز یکبه هر   ند نتوای ماین افراد  -

طال و ارز را    یمتو کاهش ق  یبسنجد و ترقّ   یجارز را با نقد را  یاطال    یۀحاصل در سرما  یانسود و ز  اوّل:  روش
  آنهامقدار به    یاارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن   یا ال اگر خمس ط   بنابراین،   . یدلحاظ نما  یج نسبت به نقد را
کاهش    یمتو اگر ق  درآمد محسوب شده و خمس دارد  یمتق  یشافزا  ید،نما  یآن ترقّ  یمتق  یاضافه نشود، ول 

ز  ین ا  یابد  م   یان کاهش،  ز   دوّم:   روش   .آید ی به حساب  و  در    یۀ سرما   یان سود  و  آن  )وزن  خود طال  با  را  طال 
را بر اساس نقد    یان سود و ز  یزان م  یعنی سكّه، تعداد آن( و ارز را با خود ارز )تعداد آن( حساب کند،    مثل   ی موارد

  اهانهم  یا معمول در معامالت )روزانه    یحسابرس   ی هارا در زمان   یش محاسبات خو   ی لحاظ نكند؛ بلكه مبنا  یجرا
ارز را بدهد و سال بعد طال و ارز از نظر    یا طال  اگر خمس    بنابراین،   مقدار ارز قرار دهد.  یا ساالنه(، مقدار طال    یا

ول  نشود،  اضافه  عدد  و  را  یمتق  ی وزن  نقد  اساس  بر  ن  یترقّ  یج آنها  واجب  او  بر  ا  یستکند، خمس  در    ین و 
 2)آیت اهلل سیستانی(  .ید آن را ضرر حساب نما  تواند ی ارز کم شود، نم یاطال   یمتصورت اگر ق

 ارز است از فروش طال و یرکه شغلش غ  یب. کس 

دیاز طال و ارز م  یرکسب )مال التجاره( غ  یۀسرما  یکه دارا  یکس نو ا  باشر را  یر ان بر  یشامکر
درهم،  ینار،مالل د - یخارج یاز ارزها یکی یارا بر حسب طال   یشکسب خو  یۀفراهم است تا سرما

ال    یشخو  یۀابتدا مجموع سرما  تواندیمآیا  محاسبه کند،    -  یوآن  یورو، ه طر ارا بر  یّن،معر   آن ارز  یر
اب   یّنآن ارز مع  یارا بر اساس طال    یشاز کسب خو  یناش  یانسود و ز  سپس،  3ید؛نما  یلتبد حسر

ه    یامعمول در تجارت )روزانه    یحسابرس  یهارا، در زمان  یشمحاسبات خو  یکند و مبنا اماهانر  یر

 
 . 668مسأله ،  2. توضیح المسائل جامع، ج 1

 ۀفرد بخواهد از محاسب ینکار خود قرار داده است؛ اگر ا  یۀدر حكم مخمّس است را سرما  یاتومان که مخمّس    یلیونم  500  یطال به ارزش مال  ۀسكّ  50  یمثال: فرد.    2
 ییمربعمد تغ یسمال خمسم یاو در انتها رمایۀاگر س ین، . بنابرا یدوزن لحاظ نما یاطال را بر اساس تعداد  یهادر سكّه  یانسود و ز  کندی»روش دوم« استفاده کند، قصد م

طمور، اگمر تعمداد  ینممذکور را بپمردازد. همم یمتق یخمس ترقّ یستشود، الزم ن یگذارتومان ارزش میلیون 700 هاسكّه ینا  یطال باشد ول  سكّۀ  50نكرده و همان  

 یمدکمتر باشمد، با یاتومان  میلیون 500طال همان  ۀتعداد سكّ ینا  یمتق یول د، باش یافته افزایش عدد 55بعد به  یسال خمس یفرد مذکور در انتها  یطال  هایسكّه
 عدد سكّه اضافه شده را بپردازد. 5خمس 

 چند نكته:
 و همانند هم شمرده شود.  یمثل  یایاست که سكّه، عرفاً از اش یزجا  یعداد در صورتسكّه بر اساس ت  ۀ. محاسب1
حكمم طمال و ارز را دارد کمه  یمز، ن شودیارز( م یاالتّجاره )طال به مال  یلباشد و در طول سال تبد یکسب و یۀکه سرما ی. وجه نقد طال فروش و ارز فروش در صورت2
بمر  توانمدیرا نم گمرددیم یانمداز نگهمدارپس وانو مثالً به عن  یستن  یکسب و  یۀکه سرما  یامّا وجه نقد  ید؛طال و ارز محاسبه نما  ریاآن را با مع  یانسود و ز  تواندیم

 .یدارز محاسبه نما یااساس طال 
پرداخت کنمد و از آن پمس در  یج نقد را  یمترا بر اساس ق یهخمس سرما یدارز قرار دهد، ابتدا با  یاعدد طال    یارا وزن    یارمع  تواندی. اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که م3
 قرار دهد. -شد یانکه ب  یحاتیبا توض-عدد  یارا وزن   یارمع  تواندیبعد م یهالسا
متمراژ  یماوزن برنج را  یارمع توانندیبرنج فروش و پارچه فروش و... نم  ین، . بنابرا شودیاجناس نم  یرقسمت )ب( مخصوص طال و ارز است و شامل سا  ۀ. روش محاسب4

 (یستانیاهلل س یت. )آیرندنظر بگ رارز د یامحاسبات خود را طال   یارمع  توانندیم  شود، یبعد ذکر م ۀکه در مسأل  یحیپارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توض

 یگمذارارزش یّنآن ارز معم یمارا بر اساس طمال  یشخو یۀفرد سرمااست که   یامر، کاف  یدر ابتدا   یّنمع  یارز خارج  یاکسب به طال    یۀمال التّجاره و سرما  یلدر تبد.    3
تما مصمالحه  یمدمقابل مصمالحه را قبمول نما طرفمصالحه کند و  یارز در ذمّه و یاطال  یّنهمان مقدار مع یدر ازا  یگریمذکور را به شخص د یۀو مجموع سرما  یدنما

 یمصمالحه و انتقمال شمرع  یغۀصم یه، از شخص مورد مصالحه )مُتصالح(، شرعاً طلبكار گردد، هرچند پس از اجرا ارز را به عنوان عوض مصالح یاکننده آن مقدار از طال 
 شده مالک گردد. یّنکه در مصالحه اول مع  یمقدار عوض یبه ازا  یهمان اموال را از و  لحه، مصا  یغۀص  یمجدّدًا با اجرا   ینو توافق طرف یتاموال به مُتصالح، با رضا
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بات  یارع( را میالدر کشور )ر یجقرار دهد و پول را  یّنهمان ارز مع  یاساالنه( بالنسبه به طال   محاسر
 1؟ن قرار ندهدیاسود و ز

 )امام خامنه ای(  شود. کشور محاسبه  یج پس از کسر مقدار تورم، خمس به پول راالزم است  -

است و تاکنون توجّه نداشته   یدهفرا رس اشی سال خمس یذکر است، چنانچه فرد  یانشابله می تواند چنین کند.  -
  اشیه خمس سرما  ید قرار دهد، ابتدا با  ی خارج  یاز ارزها   یكی  یاال  را در مال التجاره، ط   یارمع  تواندی است که م

  ی ارز خارج  یاطال    بهمخمّس    یهسرما  یلو از آن به بعد پس از تبد  یدپرداخت نما  یجنقد را   یمترا بر اساس ق
را بر    یشخو   یانمورد نظر قرار دهد و سود و ز   یارز خارج   یارا همان طال    یارمع   تواندی بعد م  یاندر سال  یّن،مع

کسب و مال التجاره فرد    یۀکه جزء سرما   یجیحكم، شامل وجه نقد و پول را  این   نکته:  2اساس آن بسنجد. 
 )آیت اهلل سیستانی( .گرددی م  یزن باشدیم

 ()مال التجارۀ ترقی قیمت سرمایه

 حاصل شده  )مالل خرید و فروش( معاوضه  باسرمایه  الف(  

 :از درآمد بین سال خریده شده .1

ت چندین سال است )بیشتر از یک سال(    کهشخصی   خمس اجناس مغازه اش را نپرداخته اسر
)سرمایه از طریق معاوضه )مانند خرید و   ؟خمس سرمایه را باید بر اساس چه قیمتی محاسبه کند

 3فروش( حاصل شده است(
 مالک قیمت فعلی اجناس است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مكارم(  -
باید   - را  ملكف  اولین سال خمسی محاسبه کرده و خمس  ارزش کاال  تورم مبلغ  آ در سررسید  با مالحظه  را  ن 

قبل به اضافه ی تورم آن را کسر کرده و    مخمس سال  ه مبلغو در سالهای بعد هر سالخمس پرداخت نماید  
باید  داشته است    تورم پرداخت نماید. مثال اگر در اولین سال خمسی یک تومان )اضافه(  با مالحظهخمس آن را  

اگر   200 با تورم سال به عنوان خمس پرداخت کند و در سال بعد  سرمایه اش مثال دو    مجموع   تومان آن را 
از مبلغ دو میلیون    1200درصدی که می شود    50)با فرض تورم    آن  هزار تومان  800میلیون شده است مبلغ  

تومان در سالی که    160)تورم همان   تورم آن   البته با مالحظه  هزار تومان( 160)خمس=   خمس دارد  کسر شده(
 )امام خامنه ای(  و در سالهای بعد هم به همین صورت.  باید پرداخت می شد(

 :از مال مخمس یا در حکم مخمس خریده شده .2

 

 .669، م2توضیح المسائل جامع، ج؛   1398/07/06    1025110سواالت سامانه جامع خمس سوال شماره   یت ادمین امام خامنه ای، سا.  1

 یلیمونم 150همزار درهمم ) 20به درهم امارات، معادل  یلکسبش )پارچه و وجه نقد( پس از تبد  یۀکه کلّ سرما  یریدرا در نظر بگ  ییکاال  ۀبه عنوان مثال، وارد کنند.    2
در  ینمدهکسبش »درهم« باشد. سر سال آ رمایهس ۀمحاسب یکه مبنا نمایدیم یاز هم اکنون قصد جدّ  ی. وباشدیتومان( مخمّس م  7,   500تومان با احتساب هر درهم  

هزار درهم اممارات معمادل  5تنها  یشاناست، ا   یدهگرد  هزار درهم  25بر حسب درهم،    یزاش نتومان بوده و ارزش مال التّجاره  10,000که هر درهم امارات معادل    یحال
 تومان ارزش داشته باشد.  یلیونم 250سر سال بر حسب تومان،   یو  لتجارۀخمس آن را بپردازد، هرچند مال ا  یدتومان سود برده است که با یلیونم  50

  ؛ استفتاء خصوصی از نماینده معظم لمه.120؛ امام خامنه ای، رساله خمس م1797م هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، سیدمحمدحسن بنی؛ 53. العروه الوثقی، م  3
؛ اممام خامنمه ای، رسماله 1797م هاشمی خمینی، توضمیح المسمائل مراجمع، سیدمحمدحسن بنی؛ 737، م 2سید علی سیستانی، توضیح المسائل جامع ج 1206822ش  

 .1206822ش   ؛ استفتاء خصوصی از نماینده معظم له.120خمس م
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ه مالی که به آن خمس تعلق نمی گیرد یا خمس تعلق گرفته و خمس آن پرداخت شده، چنانچر
و امکان فروش و اخذ قیمت آن وجود داشته   مایه اش کند()سر  قصد تجارت نگهداری شودبه

 1؟خمس ان به چه نحو محاسبه می شودباشد، 
 مكارم( آیت اهلل ، آیت اهلل سیستانی،  هرچند به فروش نرسد. )حضرت امام واجب است؛ ترقی پرداخت خمس -
 ه ای( البته محاسبه مجدد سال اول الزم نیست. )امام خامناست،   محاسبه مانند فرض قبلی -

 . از مال قرضی یا نسیه خریده و هنوز بدهکار است3

ال  یه،نس  ۀمعامل  یارا با قرض    ییکاال   یا  یءاگر فرد ش وان مر ه عنر ارت بر اره  به قصد تجر التّجر
د،    یشبده  یو تا سر سال خمس  یدنما  یداریخر رده باشر ت را پرداخت نکر ی قیمر م ترقر حکر

 2سرمایه چیست؟
 ارد. )امام خامنه ای( ارزش افزوده آن با کسر تورم خمس د -

ق - افزا  یکاال  یمت چنانچه  است  موجود  سال  سر  در  همچنان  که  طور   یافته  یشمذکور  ق  یباشد،  به    یمتکه 
و خمس دارد، هرچند اصل    گردد ی سال محسوب م   ینهم  درآمدجزء    یمتق  ین ترقّیقابل فروش باشد، ا  یشترب
اگر    البتّه،   سال پرداخت نكرده است، خمس ندارد؛   یخود را تا انتها  یفرد بده   ینكه کاال به علّت ا   ید خر  یمتق

. )آیت اهلل  ، ثبوت خمس در آن محلّ اشكال استاز تورّم و کاهش ارزش پول باشد  یمذکور ناش  یمتق  یترقّ
 سیستانی( 

 ترقی قیمت مشمول خمس است. )آیت اهلل مكارم(  -

 حاصل شده ارث، هدیه و ...(مانند  )  غیرمعاوضه ه ازسرمایب(  

ارت ، به ملکیت انسان در بیاید، چنانچه بهیا هدیه  از غیرمعاوضه، مانند ارث  اگر مالی قصد تجر
ورت نگهداری شود و امکان فروش و اخذ قیمت آن وجود داشته باشد،   ه صر ه چر خمس آن بر

 3؟محاسبه می شود
باشد  ممكن  یمتشتمام شدن سال واجب است به شرط آن که فروش آن و گرفتن ق پس از   یمتق ی خمس ترقّ -

سال  باشد نه  یاز منافع همان سال بعد م یمتق یادی فقط در سال بعد ممكن باشد ز یمت اخذ ق یااگر فروش   و
 ( ، آیت اهلل مكارمفعال خمس ندارد(. )حضرت امام یعنیگذشته ) 

از    پس  یدشود و خمس آن با  ی واجب از درآمد سال محسوب م  یاط آن پس از فروش، بنابر احت  یارزش افزوده   -
 . )امام خامنه ای( شود  کسر تورم پرداخت

)آیت اهلل    واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.   ی آن، در سر سال خمس   یبازار  یمتق  ی پرداخت خمس ترقّ  -
 سیستانی( 

 تورم سببحکم افزایش قیمت به  

 1خمس دارد؟ حاصل شدهکه بر اثر تورم )کاهش ارزش پول(  سرمایه آیا افزایش قیمت

 
  ؛ استفتاء خصوصی از نماینده معظم لمه.120؛ امام خامنه ای، رساله خمس م1797م هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، سیدمحمدحسن بنی؛ 53. العروه الوثقی، م  1

؛ اممام خامنمه ای، رسماله 1797م جمع، هاشمی خمینی، توضمیح المسمائل مرا سیدمحمدحسن بنی؛ 737، م 2سید علی سیستانی، توضیح المسائل جامع ج 1206822ش  
 .1206822ش   ؛ استفتاء خصوصی از نماینده معظم له.120خمس م

، 2؛ توضمیح المسمائل جمامع، ج1400/11/17،  1328456سواالت سامانه جامع خمس سوال شماره ، سایت ادمین امام خامنه ای،  53. العروه الوثقی، کتاب الخمس، م  2
 ..648م

 . 2336 . توضیح المسائل جامع، م53و  52، مسئله 1399؛ امام خامنه ای، جزوه ارسالی دفتر معظم له سال8؛ تحریرالوسیله، م53کتاب الخمس، م . العروه الوثقی،  3
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و    یه هد  یا )مثال خمس آن قبال پرداخت شده    یردگ  ی باشد که خمس به آن تعلق نم  اموالی از    المچنانچه آن   -
  ی مخمّس باشد، تورم کسر نم   یر سال و غ  ین اگر از درآمد ب  یشود ول   ی پاداش و مانند آن است(، تورم کسر م

 )امام خامنه ای(  . شود
  یناش   یمتق  یشافزا  ینچنانچه ا  2دارد   در حكم مخمّس خمس  یا مخمّس    یکاال  یمتق  یش که افزا  ی در موارد -

بر    یمت ق  یواجب احكام مربوط به ترقّ   یاط از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشكال است و بنابر احت
با در نظر    ی جنس به مقدار  یمتق  یش است که افزا  ی در مورد   مذکور  یاط و احت 3گردد ی م  ی آن جار باشد که 

ق نزول  را   یمتگرفتن  پاکشور    یجنقد  ربح و    ید آمدن قدرت خر  یینو  آن،  از نظر عرف محرز  با  بودنش  سود 
 4. )آیت اهلل سیستانی( نباشد

 5. )آیت اهلل مكارم( پرداخت شود خمسش تاثیری ندارد و باید  خمس تورم در   -

 حکم کاهش قیمت بعد از افزایش آن

 
.  647،  م 2ع، جالمسائل جام  یح توض یستانی، اهلل س یت؛ آ1202376؛ و سواالت سامانه جامع  خمس  سوال شماره 62650، س1389استفتائات سال  ی، ا . امام خامنه1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255703: یت؛ و سا320، س 101، ص 1اهلل مكارم، استفتائات، ج  یتآ

 یممتشده« و امكان معامله و گرفتن ق ینگهدار یا یّه»تجارت و کسب درآمد ته یکند، چنانچه برا  یدا پ یمتق یكم مخمّس ترقّدرح یا. اگر مال مخمّس 645مسأله  .    2
 .واجب است، هرچند آن را نفروخته باشد یدر سر سال خمس  ی، بازار یمتق  یآن وجود داشته باشد، پرداخت خمس ترقّ

آن دو  یممتق یّکنمد، حكمم خممس ترقم یمدا پ یمتق ینشده«، ترقّ ینگهدار یا یّه»تجارت و کسب درآمد ته یبرا در حكم مخمّس که   یا. اگر مال مخمّس  646مسأله  
 صورت دارد:

 بر آن بگذرد. یپس از فروش خمس ندارد، هرچند سال خمس  یآن حتّ  یمتق  یصورت ترقّ ینمعاوضه مثل ارث«، به فرد منتقل شده؛ در ا   یر»غ  یق. مال، از طرالف
توممان ارزش  یلیمونم 200بماغ  یننكرده باشد و اکنون ا   یتومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهدار  یلیونم  100که از پدرش ارث برده    یباغ   یرثاگر وا   مثالً

 .یستپس از فروش باغ الزم ن  یآن حتّ یترقّ  یلیونم  100داشته باشد، پرداخت خمس 
 منتقل شده؛ و فروش«، به فرد ید»معاوضه مثل خر یق. مال از طرب
آن جزء درآممد سمال فمروش  یمتق یشآن خمس ندارد و افزا  یدخر یمتآن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، ق  یمتق  یفروخته نشده، ترقّ  یصورت، مال تا وقت  ینا   در

 خمسش پرداخت شود. یدآن سال صرف نشود، با ۀاست که اگر تا سر سال در مؤون
نباشد،  یزن یو ۀو مال التّجاره محسوب نشود و مؤون  -شده باشد    یدهمانند آنكه مال به او بخش  -معاوضه به دست آورده    یرغ   یقررا از ط  یذکر است، اگر فرد مال  شایان

ر از مال پس از فروش خمس ندارد، و اگ یحتّ آن،  یمتق یکه خمس آن را از خودِ مال پرداخته )با پرداخت خمس از خود آن، آن را مخمّس نموده باشد(، ترقّ  یدر صورت
 را دارد. یپنجم« آن حكم اموال معاوض یکو »  یمعاوض  یرغ  یایخمس آن را پرداخت کرده، »چهار پنجم« آن حكم اش یگرید

 .یداألعلم فاألعلم مراجعه نما یتبا رعا یگرید یطواجب به مجتهد جامع الشرا  یاطموارد احت یرمانند سا ، یاطاحت یندر ا  تواندیمكلّف م ین، بنابرا .  3

 از کاهش ارزش پمول یناش یدر اثر تورّم سه برابر یتومان باشد، ول یلیونم  100  یمممتبه ق  یخچالعدد    10  یمخمّممس و  ۀمال التّجار  یبه عنوان مثال، اگر تاجر.    4

 اشممت ممال التجمارهیق  یتوممان شمده باشمد، ثبموت خممس نسمبت بمه ترقّم  یلیونم  300  یعنیسه برابر    هایخچال  یمتق  یدش، جد  یسال خمس  یکشور، در انتها

 یممورد از و یمندر ا  توانمدیاألعلم فاألعلم قائل باشد که تورّم خمس نمدارد، مم یتبا رعا یگرد یطکه مجتهد جامع الشرا  ی( محلّ اشكال است و در صورتهایخچال)

 را بپردازد. هایخچال  یمتق  یشخمس افزا  یستاساس الزم ن ینو بر ا  یدنما یدتقل

ممذکور، بما  یتوممان از ترقّم یلیمونم 50تومان شده باشمد،  یلیونم 350(، هایخچال) اشو مال التّجاره یهسرما یمتق ی، مذکور با وجود تورّم سه برابراگر در مثال   امّا
در  خممس، ثبموت خمس دارد و همان طور که ذکر شد یسال خمس ی« ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتها645» ۀمسأل، 2توضیح المسائل جامع، جکه در    یحیتوض
 محلّ اشكال است.  ی، ترقّ یگرتومان د  یلیونم  200

 .گرددیم  یزن شودیکاال باعث تعلّق خمس م  یمتق  یشکه افزا  یموارد یرمسأله، شامل سا ینمذکور در ا  حكم

 یمقمدار مانمده اسمت ولم ینطال بوده و به هم یلوه کزرگر د یک  یکند مثالً موجود  یدا پ  یشآن بر اثر تورّم افزا   یمتق  یثابت باشد ول  یهپرسش :چنانچه حجم سرما.    5
 یرد؟گ  یافزوده شده خمس تعلق م  یمتبه ق یاطال افزوده شده است آ  یمتق

به عنوان زیمادۀ سموقیۀ  یشود و این نوع افزایش قیمت در مباحث فقه یمنفعت محسوب م یخمس دارد و ارزش افزوده در عرف نوع   ید، :با توجه به آنچه نوشته ا   پاسخ 
در محافل علمى مورد بحث اسمت ربمح  نهاشناخته نشده است و ت یّتکه نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسم  ینبا توجه به ا   ینعروف است. بنابرا م

در عرف بازار لحاظ مى شمود، ممثالً بانمک در تورّم، در محاسبات بدهى ها و مطالبات  ییرتغ  ینکه در بعضى از جوامع کنونى کمتر  ینا   یح جا صدق مى کند، توض  یندر ا 
 یمکدر عرف بازار آنها، محاسبه تمورّم بمه عنموان  یعنىتورّم را هم مى پردازند،  اوتکه بهره سپرده ها را مى دهند در کنار بهره، تف  یکشورها هر سال، هنگام  ینا   یها

مسأله فقط در محافمل علممى  ینا  یگرو ستد ها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى د  کشورها مى توان تورّم را در همه داد  ینشناخته شده است در ا   یاصل اقتصاد
 )آیت اهلل مكارم(  مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور مى زند، نه موضوعات خاصّ محافل علمى. یممطرح است و مى دان

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255461 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255703
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44818&mid=255703
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255461
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255461
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 الف( افزایش و کاهش در بین همان سال بوده:

آن را   یآن باال برود، ولر   یمتو ق  یدنما  یداریالتّجاره( خرمال  تجارت )  یرا برا  یاگر فرد جنس
 1ید، آیا آن افزایش قیمت خمس دارد؟آ یینپا یمتشهمان سال، ق یننفروشد و در ب

 ( مراجع تقلید. )یستبر او واجب ن رفتهکه باال   ی پرداخت خمس مقدار -

 سال خمسی:در سال خمسی و کاهش بعد از  ب( افزایش 

هاگر قیمت جنسی ک دن منظور اضافهه شخص برای تجارت خریده است، افزایش یابد و بر شر
س  ا خمر ورت آیر ن صر د، در ایر قیمت، آن را نگه دارد و بعد از سال خمسی، قیمت کاهش یابر

 2مقداری را که افزایش یافته بود، باید پرداخت کند؟
اگ  - بلكه  باید بدهد؛  بنابراحتیاط واجب  بود،  یافته  افزایش  را که  داشته که  اندازهر به خمس مقدارى  اى هم نگه 

گران  براى  معموالً  مى تجار  نگه  را  آن  ی شدن جنس  افزایش  که  را  مقدارى  بدهد.  دارند، خمس  باید  بود،  افته 
 ( )حضرت امام

مقدار   - یابد، خمس  قیمتش کاهش  دارد، سپس  قیمت وجود  اخذ  و  امكان فروش  بنابراحتیاط    یافتهافزایش اگر 
 تانی( واجب است. )آیت اهلل سیس

اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان زیاد باشد، باید سر سال، خمس آن را بدهد؛ هرچند قیمت بعد از گذشتن   -
میل خود آن را نگه دارد. )آیت  سال کاهش یابد. این در صورتی است که آخر سال، وقت فروش آن باشد و به

 اهلل مكارم( 

 حکم خمس سهام بورس
 3حکم خمس سهام بورس چیست؟

 (سهام  قصد تجارت تهیه شده )کسب سود از راه خرید و فروشبه  . 1

 شده: یدهسال خر ین( با درآمد ب الف

  ید روز، محاسبه و خمس آن پرداخت شود و در سررس یمتبه ق  یداول با  یسال خمس  ید صورت در سررس  ینا  در -
ها  ول   یسال  ندارد  خمس  آن  اصل  دار   یبعد،  خمس  تورم،  مقدار  کسر  از  پس  آن  افزوده  چنانچه    دارزش  و 

  . باشد خمس دارد  یافتبماند و قابل در   ی سهام( چنانچه تا سر سال خمس   یانهبه آن تعلق گرفته )سود سال  ی سود
 )امام خامنه ای( 

است   - قابل فروش  اول خمسی  رسید سال  در سر  است   واصل  اگر سهام  آن مشمول خمس  چنانچه    ترقی  و 
خمس دارد.    تا سر سال خمسی بماند و قابل دریافت باشد   چنانچه   )سود سالیانه سهام(   تعلق گرفته آن    ی به سود

 )آیت اهلل مكارم( 

 شده: یدهخر یستکه متعلق خمس ن  ی( با پولب

در سررس  ین ا   در - ول   ی، هر سال خمس   ید صورت  ندارد  آن خمس  از کسر مقدار    یاصل  افزوده آن، پس  ارزش 
   )امام خامنه ای( تورم، خمس دارد. 

 
 . 650، م2ج؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، 1768 مهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، . سیدمحمدحسن بنی1

 . 651، م2جیستانی، توضیح المسائل جامع، سیدعلی س ؛ 1769هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م. سیدمحمدحسن بنی2

 . 140104300014:  یریکد رهگآیت اهلل مكارم، استفتاء خصوصی،  . 33؛ امام خامنه ای، سایت ادمین همسان سازی 53. العروه الوثقی، کتاب الخمس، برداشت از م 3
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بنابر  و به قصد تجارت نگهداری شده تورم آن کسر شده و ترقی اش  به باشد  اگر خود سهام ارث یا هنکته:  
 مد سال فروش است. )امام خامنه ای( جزء درآاجتیاط واجب 

تمام شدن سال واجب است به شرط آن که فمروش آن و  پس از یمتق یخمس ترقّاصل آن خمس ندارد ولی  -

 یسهام( چنانچه تا سر سال خمس  یانهگرفته )سود سال  به آن تعلق  یو چنانچه سود  ممكن باشد  یمتشگرفتن ق

 اهلل مكارم( یت. )آباشد خمس دارد یافتبماند و قابل در

 :شده  یدهخر  آن  یانهاستفاده از سود سال یابه قصد حفظ ارزش پول  . 2

 شده: یدهسال خر ین( با درآمد ب الف

  ی مس آن پرداخت شود و در سال هاروز محاسبه و خ  یمتبه ق  یدبا  ی،سال خمس  یدصورت در سررس  ینا  در -
که فروخته نشده، خمس ندارد اما پس از فروش ارزش افزوده آن )با کسر مقدار تورم( جزء درآمد    ی بعد تا زمان

به آن    ی و چنانچه سود  مصرف نشود، خمس دارد   یدر امور زندگ  ی سال خمس  یانسال فروش است که اگر تا پا
)امام خامنه    . باشد خمس دارد  یافتبماند و قابل در  ی ه تا سر سال خمسسهام( چنانچ  یانهتعلق گرفته )سود سال

 ای(
  ی روز محاسبه و خمس آن پرداخت شود و در سال ها  یمتبه ق  یدبا  ی،سال خمس  یدصورت در سررس  یندر ا -

  ید با   ی،در سال روز سال خمس   یست،به فروش و نقد نمودن آن ن  یازی ن  ی خمس دارد، ول  آن  یمتق  یترق بعد  
ق  آن   یمتق به  م  یمتی را  معامله  روز  همان  نما   ی که  محاسبه  م  یید شود،  سا   ید توان  ی و  از  را  آن    یر خمس 

بماند    یسهام( چنانچه تا سر سال خمس  یانهبه آن تعلق گرفته )سود سال  یو چنانچه سود؛  یدبپرداز  یتاندرآمدها
 ( آیت اهلل مكارم. )باشد خمس دارد  یافتو قابل در

 شده: یدهخر ستیکه متعلق خمس ن  ی( با پولب

که فروخته نشده، خمس ندارد اما پس از فروش، ارزش افزوده آن )با کسر مقدار تورم(    یصورت تا زمان   ین ا  در  -
و چنانچه    مصرف نشود، خمس دارد  یدر امور زندگ   ی سال خمس  یانجزء درآمد سال فروش است که اگر تا پا 

  . باشد خمس دارد  یافتبماند و قابل در   ی سال خمس   سهام( چنانچه تا سر   یانهبه آن تعلق گرفته )سود سال  ی سود
 )امام خامنه ای( 

در سال روز سال    یست، به فروش و نقد نمودن آن ن  یازین  یسهام خمس دارد، ول   یمتق  یترقدر این صورت   -
خمس آن را از    یدتوان  ی و م  ییدشود، محاسبه نما  یکه همان روز معامله م   یمتیآن را به ق  یمتق  یدبا   ی،خمس
  ی سهام( چنانچه تا سر سال خمس  یانهبه آن تعلق گرفته )سود سال  یو چنانچه سود  ؛ یدبپرداز   یتان آمدهادر   یرسا
 ( آیت اهلل مكارمباشد خمس دارد. ) یافتو قابل در  دبمان

 خمس سهام عدالت

 الف( خمس اصل سهام

أل  یدر ارتباط با خمس سهام عدالت سواالت ه مطرح شده که با توجه به محل ابتالء بودن مسر
 :یدخواهشمند است نظر مبارک را امر به ابالغ فرمائ

آن به   یمتانجام شده و ق  یهنس  یعسهام عدالت که به صورت ب  یواگذار  یت. با توجه به ماه1
س   ینا  یاصورت اقساط از محل سودِ حاصل از سهام، وصول شده است، آ ق خمر سهام متعلر

 است؟ یاست؟ بر فرض وجوب، زمان تعلق چه زمان
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ا تخف  یمت)دهک اوّل و دوّم(، ق  یفاز اقشار ضع  یبرخ  یبرا. دولت  2 فسهام را بر به   یر محاسر
نا  یبرا  یاکرده است، آ  ینرا از محل منابع خود تأم  یمتکرده و تفاوت ق ار ن  یر زاقشر د   یر ماننر

 1شده است؟ یهکه اقساط آن از سود تأد یبه مقدار یاکل سهام متعلق خمس است،  یگراند
  یمتی خمس آن به ق  ی، سال خمس   ینکه قابل فروش است، در اول  یعدالت، مقدار  ( پس از آزاد شدن سهام1ج -

در حكم    یگر صورت نصف سهام متعلق خمس است و نصف د   ین( در ا2ج   پرداخت شود.   یددارد، با  یدار که خر
سهام و سود    ینبه ا   یاز ن  ی گذران زندگ   یکه برا  ی کسان  فرض مذکور هر دو    در   نکته:   هبه است و خمس ندارد. 

از آن دارند به نحوحاص با تخم  ی ل  از مابق  یسکه    یدر حدّ شأن آنها را نم   یکفاف زندگ   ی،آن سود حاصل 
 )امام خامنه ای(  .یستدهد، پرداخت خمس اصل سهام واجب ن

خمس  (1ج - سال  گذشت  و  وصول  از  ول   ی پس  دارد  م  یکسان  یخمس  را  هستند، خمسشان  مشقت  در    ی که 
  ی شد محاسبه و پرداخت م   یان ابق آنچه در پاسخ به سوال اول بمشمول کل سهام است و مط   (2ج  .یمبخش
 )آیت اهلل مكارم(  شود. 

 ب( خمس سود سهام

از  ییحکم خمس سودها؛  نسبت به سهام عدالت  تدر ادامه سواال  ل   یکه قبل از آزادسر حاصر
 2یست؟نشده است، چ یاشده و به افراد پرداخت شده 

درآمد سال   یسودها - قابل    یمذکور جزو  آن سال دراست که  اگر در  بوده است، که  نشده و سال    یافتوصول 
با  ی خمس است،  آن گذشته  در  یدبر  از  در  یافت،پس  اگر  و  پرداخت شود  آن  شده حكم    یافتبالفاصله خمس 

 )امام خامنه ای(  سال را دارد.  یندرآمد ب
نشود مشمول    صرف در موونهوصول است که اگر تا پایان سال    قابلی است که  سود حاصله جزو درآمد سال -

 خمس است. )آیت اهلل مكارم( 
 3  .نبوده و آثار و احكام هدیه بر آن جاری نیستبا توجه به بررسی های صورت گرفته سهام عدالت هدیه  نکته:

 حکم خمس ارز دیجیتال
 4گیرد؟یخمس تعلق م یجیتالارز د من به یسال خمس یددر سر رس یاآ
(، اگر با درآمد کسب و به قصد تجارت )کسب سود از  یجیتالن ارز دو مشروع بود  ی )بر فرض قانون  یجیتال د   ارز -

روز،    یمت به ق  یداول با   ی سال خمس   ید صورت در سررس  ین در ا  ید؛ کرده باش  یداریو فروش آن( خر  ید راه خر 
ارزش افزوده آن پس   یول  اردبعد، اصل آن خمس ند یسال ها  یدمحاسبه و خمس آن پرداخت شود و در سررس

 )امام خامنه ای(   تورم، خمس دارد.  از کسر مقدار 
این نحو در  نکته:  ارز دیجیتال را نامشروع می دانند کسی که به  از مسیر  آمدی  چون آیت اهلل مكارم درآمدزایی 

 . بررسی و دنبال خواهد شد "مال مخلوط به حرام"در عنوان   بدست آورده است حكم خمس آن

 
ای، واحد 1 امام خامنه  ادمین  ا   ینادم   یتسا  یهمسان ساز  . سایت  آبان  ه اهللحفظ   یامام خامنه  ارسالی  استفتاء خصوصی،    .1399،  اهلل مكارم،  :    یریکد رهگ آیت 

140104300018 . 

ای، واحد 2 امام خامنه  ادمین  ا   ینادم   یتسا  یهمسان ساز  . سایت  آبان  حفظه اهلل  یامام خامنه  ارسالی  استفتاء خصوصی،    .1399،  اهلل مكارم،  :    یریکد رهگ آیت 
140104300018 . 

مقدار از سهام عدالت که متعلق به خود فرد است در صورتی که قابل خرید و فروش باشد، و سال خمسی بر   آن  یست؟باشد حكم خمسش چ یهلت هداگر سهام عدا .  3
  اهلل مكارم( یتبر آن بگذرد خمس دارد. )آ یآن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد اما سود آن چنانچه سال خمس

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255540-&CatID=2 

 . 1401/01/19، تاریخ: 1322345سوال شماره  ، سواالت سامانه جامع خمس. سایت ادمین امام خامنه ای،  4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255540&CatID=-2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=255540&CatID=-2
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 ابزار کار  وکسب  مکانخمس حکم 

 خریده: ا درآمد بین سالب ابزار را الف(
صورت محاسبه به چه    ی که با درآمد بین سال خریداری شده استابزار کار و مکان کسبخمس  

 1؟می شود
باشد که با پرداخت خمس    یشده است، خمس دارد، مگر به مقدار  یه سال ته  یندرآمد ب یقکه از طر  ابزار کاری  -

که در این صورت خمس ندارد حتی در   یستن یأنش کاف در حد ش یمخارج زندگ تامین  یبرا مانده آن یآن، باق
 ( یامام خامنه ا ،امام حضرت . )صورتی که بتواند در سالهای آینده خمس آن را بدهد

نه چندان    یندۀدر آ   یااکنون  مگر آنكه فرد هم    شده باشد خمس دارد   یهسال ته  ینچنانچه از درآمد ب  ابزار کار -
معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط    ن یرا بپردازد؛ به ا 2شدور نتواند خمس 

  ی همراه با سخت  یا ممكن    یر با شأن و به صورت معمول، غ  سب منا  ی امور زندگ   ۀ بپردازد، ادار  سالچند    یّ در ط
نمطاقت تحمّل  معموالً  که  م  یا بوده    شود یفرسا  مجبور  کسب  شود یآنكه  شا   ی به  ن  یستۀ که  او    یستشأن 
را    آناز    یخمس قسمت  تواندی البتّه اگر م  یست؛الزم ن  ابزار کارصورت، پرداخت خمس    ین ا  در که    ول شود. مشغ

 )آیت اهلل سیستانی(  . باشدی اقساط بدهد، پرداخت همان مقدار الزم م  یا به صورت نقد  
او در حدّ    یزندگ   آن،   یّهبدهد با بق  یجی که اگر خمس آن را هر چند به صورت تدر  ی ابزارخمس دارد، مگر    ابزار -

خورد، باید خمس آن    اى به کار او نمى اگر با پرداخت خمس آن، لطمه   ین، شود. بنابرا  ی آبرو و شؤونش اداره نم
 )آیت اهلل مكارم(  را بدهد. 

باشد    یدهذمه خر به  یاباشد   یدهسال خر   یندرآمد ب  ینرا با ع  و یا مكان کسب )مانند مغازه(  ابزار کارمكلف  اگر    نکته:
بو   درآمد  باشد،    ینشسال د  یناز  ادا کرده  ق   آنخمس    ی،سال خمس  ید در سررسرا  محاسبه    ی فعل  یمتبر اساس 
 3( ید. )مراجع عظام تقلشود یم

 سالگشت خریده:عین پول با ابزار را ب( 
ت حکم خمس ابزار کار در صورتی که با عی ش پرداخر ته و خمسر ن مالی که سال بر آن گذشر

 4ت؟تهیه شده باشد، چیس نشده،
پول خمس  - با عین  پول مىاگر  این  با  این جنس را  به فروشنده بگوید  خرم، چنانچه  نداده جنسى بخرد، یعنى 

جنسى را    پنجمباید یک خریدار  پنجم آن را اجازه بدهد، معاملۀ آن مقدار صحیح است و  حاکم شرع، معاملۀ یک 
 5مكارم(آیت اهلل ، ت، به حاکم شرع بدهد. )حضرت امامکه خریده اس

 
،  952امام خامنه ای، اجوبۀاالستفتائات، م؛  35، س355، احكام خمس، ص1اهلل خمینی، استفتائات، ج؛ سیدروح13الخمس، م  اهلل خمینی، تحریر الوسیلۀ، کتاب. سیدروح1

؛ سایت آیت اهلل  640،م  2ج؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع،  581327  ۀشماربه  یتاستفتا از سا  ی، ا خامنه  یدعلیس؛  8، مستند دست خط، م33جزوه خمس م

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255444مكارم:

کمه بما  یاسمت؛ طمور یازمندبه آن ن -آبرو و شأنشان  مناسب با -اش خود و خانواده یامور زندگ یاست که فرد برا  اییهمقدار سرما ینکه آن کمتر. سرمایه اساسی:    2

 شمودیمجبور م یاو  باشدیم شودیفرسا که معموالً تحمّل نمطاقت یهمراه با سخت یاممكن  یراش، غ مناسب با شأن خود و خانواده یامور زندگ ۀکمتر از آن مقدار، ادار
 مشغول شود. یستشأن او ن یستۀکه شا  یبه کسب

 .شودیبه کار گرفته م یاقتصاد  هاییّتتوسعه و گسترش فعال یبوده و برا   یاساس یۀکه آن اضافه بر سرما: سرمایه توسعه ای

 . 1780و  1760، اقتباس از م2هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی75. العروۀ الوثقى مع التعلیقات، کتاب الخمس، اقتباس از م3

بنی 4 سیدمحمدحسن  مراجع، جهاشمی  .  المسائل  توضیح  م2خمینی،  ارسال 1760،  رساله  ا   ی؛  خامنه  امام  دفتر  مسئله  1399سال    ی، از  سا125و    112،    ین، ادم  یت. 
 . 1480. آیت اهلل مكارم، توضیح المسائل، م737، م2ج. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، 508126نامه شماره  ییرضا یآماده، حاج آقا یپاسخها

 شود. قیمت فعلی محاسبه میت اجازۀ حاکم شرع، مقصود این است که به. در صور5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255444
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44803&mid=255444


 
131 

 

)البته تاخیر در    . است  ی سال خمس  ین اول  ید سررس  یمت خمس ابزارکار، ق  محاسبهاست و مالک    یحمعامله صح -
 ( ی)امام خامنه ا .پرداخت خمس جایز نیست(

اگر فروشنده شیعه باشد، معامله در همۀ مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است، خمس تعلق   -
است خمس  می و وی موظف  به  ارکار ابزگیرد  نیست.  را  نیازی  اجازۀ حاکم شرع  به  و  بپردازد  آن  فعلی  قیمت 

 )آیت اهلل سیستانی( 

 به ذمه خریده و ثمن را از پول سالگشت پرداخت کردهابزار را ج( 
از مالی پرداخت کرده است که مشمول خمس را  و مبلغ آن  ذمه خریده است  اگر ابزار کار را به

 1شود یا قیمت خرید؟یمت فعلی محاسبه می، خمس کاال بر اساس قبوده است
از مال مشمول   -   ۀ چنانچه حاکم شرع، معاملثمن معامله را بپردازد  خمس  در صورتی که قصدش این بوده که 

است، به    یده جنسى را که خر  پنجمیک   ید با   یداراست و خر  یح آن مقدار صح  ۀآن را اجازه بدهد، معامل  پنجمیک
اگر چنین ق  حاکم شرع بدهد از پولی که خمس در آن    صدی نداشته معامله وی صحیح استولی  ولی چون 

و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین    ج یک آن پول به او مدیون می باشد به مقدار پن  است به فروشنده داده
ه می  خریدار یا فروشنده مطالبنرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته، عوض آن را از  

 ( . )حضرت امامکند
)البته تاخیر در    سررسید اولین سال خمسی استقیمت    ،ابزارکار خمس  مالک محاسبه  معامله صحیح است و   -

 ( . )امام خامنه ایپرداخت خمس جایز نیست(
شده    یداری که بر او واجب بوده، به مال خر   ی خمس  یگر، به عبارت د   پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است  -

مال به فروشنده داده را بپردازد و اگر    یکه بابت بها  یااست خمس پول سالگشت شده   ی و کاف  ه یدمنتقل نگرد 
فوق  کاهش  پرداخت خمس،  هنگام  پول،  آن  احت  یداپ  -یشترب  یا برابر    20مثل    -العاده  ارزش  بنابر    یاط کرده، 

 . )آیت اهلل سیستانی( مصالحه شود یشترب ی به مبالغ ید واجب با
ه بخرد ولى بعد از معامله قیمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح  اگر جنسى را به ذمّ -

و تصرّفاتش در آن جنس جایزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس  
رع همان را مى  آن پول به او مدیون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم ش

 )آیت اهلل مكارم(  گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مى کند. 

 :یا بعد از خرید خمسش را داده مال غیرمتعلق خمس خریدهبا ابزار را ( د 

 :آن را نفروخته است. 1

د از   تکرده اس  خریداریاگر ابزار کار را با پولی که به آن خمس تعلق نمی گیرد   و یا اینکه بعر
استفاده می کند و نفروخته است آیا خمس   آن  ازدر حال حاضر  و    خرید خمس آن را اداء نموده

 2دارد؟
 تا زمانی که به فروش نرسیده است خمس ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( -
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ر چند به صورت تدریجی بدهد با بقیه آن  در موارد مذکور ترقی قیمت خمس دارد مگر اینكه اگر خمس آن را ه  -
زندگی در حد آبرو و شوون شما اداره نمی شود، بنابر این اگر با پرداخت خمس آن لطمه ای به کار شما نمی  

 . )آیت اهلل مكارم(خورد باید خمس آن را بدهید

 :آن را فروخته است. 2

وده و گیرد،  اگر ابزار کار با پولی تهیه شده باشد که خمس به آن تعلق نمی ه بر ق گرفتر یا تعلر
د  چندین سالرا بعد از ابزار و یا مکان )مغازه( و آن  خمس را پرداخت کرده است،   ی فروشر مر

 1؟حکم خمس آن چیست
 ( از قیمت خرید بفروشد. )حضرت اماممبلغ بیشتر خمس ندارد؛ هرچند به  -
پس از کسر مقدار تورم جزو  آن    و بعد از فروش ترقی قیمتتا زمانی که به فروش نرسیده است خمس ندارد   -

. )امام  ،صرف در موونه نشود متعلق خمس است  یشود که اگر تا سر سال خمس   یدرآمد سال فروش محسوب م 
 خامنه ای( 

خمس ندارد؛ اما چنانچه قیمتش افزایش یابد، اگر آن را بفروشد، خمس مقدارى را که بر قیمتش اضافه شده و   -
 بدهد. )آیت اهلل سیستانی(  خمسش را  یداز مخارج سال زیاد آمده است، با 

در موارد مذکور ترقی قیمت خمس دارد مگر اینكه اگر خمس آن را هر چند به صورت تدریجی بدهد با بقیه آن   -
زندگی در حد آبرو و شوون شما اداره نمی شود، بنابر این اگر با پرداخت خمس آن لطمه ای به کار شما نمی  

 )آیت اهلل مكارم(. خورد باید خمس آن را بدهید

 :(طاق زدهمعاوضه کرده ). آن را  3

نموده و پس  یداریدر حکم مخمّس مانند ارث خر یا  مخمّس  پول  با که  را  اشمغازه  یاگر فرد
ب از آن   یگرید  ۀکرده، با مغاز  یداپ  یمتق  یترقّکه  از آن   لّ کسر وان محر ه عنر که قصد دارد بر

ازه   یشخو  ۀآنکه مغازبدون  )  معاوضه کند و طاق بزند  ید،استفاده نما د و مغر را به پول بفروشر
 2چیست؟ مغازه جدیددر این صورت حکم خمس  (را با پول بخرد. یگرد
 ( ، امام خامنه ای)حضرت امامخمس ندارد.  -
  ی، باشد و فرد بدون پرداخت مبلغ اضاف   ی ارفاق مال   ی آنكه معاوضه مشتمل بر نوع  مگر   خمس ندارد؛  یدجد  ۀمغاز -

بالنسبه به مقدار ما به    یدجد  ۀ صورت، مغاز  ینمعاوضه کرده باشد که در ا   تری با ارزش  ۀمغاز  با  را  اشمغازه
م معاوضه محسوب  درآمد سال  از  ر  شود ی التفاوت  نرخ  به  آن  از  تفاوت  مقدار  پرداخت خمس  م  وزو   ی واجب 

ه است، چنانچه ما به  طاق زد  تری  با ارزش  مغازۀ  با   را  اش  اگر فرد با پرداخت ما به التّفاوت، مغازه  باشد؛ امّا 
  یا پرداخت کرده، همان حكم را دارد و اگر ما به التّفاوت را با مال مخمّس    یشسال خو   ینالتفاوت را از درآمد ب

  یز ن  ( از مغازه  یرغ)کار    ی ابزارها  یرحكم، در مورد سا  این   مذکور خمس ندارد.   ۀدر حكم مخمّس پرداخته، مغاز
 )آیت اهلل سیستانی(  است.  یجار

ارد مذکور ترقی قیمت خمس دارد مگر اینكه اگر خمس آن را هر چند به صورت تدریجی بدهد با بقیه آن  در مو -
زندگی در حد آبرو و شوون شما اداره نمی شود، بنابر این اگر با پرداخت خمس آن لطمه ای به کار شما نمی  

 . )آیت اهلل مكارم(خورد باید خمس آن را بدهید
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 ارث( ماللتقل شده )به شخص منبدون معاوضه ( ه
ینی مالال  به غیر معاوضه بدست آورده  ابزار کسب را خریداری نکرده است بلکهمکلف  اگر   ماشر

 1؛ حکم خمس ترقی قیمت آن چیست؟به او ارث رسیده است
 ( ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی)حضرت امامترقی قیمت خمس ندارد حتی در فرض فروش آن.  -
مت خمس دارد مگر اینكه اگر خمس آن را هر چند به صورت تدریجی بدهد با بقیه آن  در موارد مذکور ترقی قی -

زندگی در حد آبرو و شوون شما اداره نمی شود، بنابر این اگر با پرداخت خمس آن لطمه ای به کار شما نمی  
 . )آیت اهلل مكارم(خورد باید خمس آن را بدهید
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