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 الهاندرز این رس

 ۀدربارلی ئمسا !قت دهدیوند توف)خدا :فرمایندمی  نالحساحمد سید

اگر  ؛وجود دارند ـعیمثل شراـتب گر کُیهای روشنگر و دخمس در کتاب پاسخ

س که در آن ین باب بنویها را گردآوری کن و کتابی در اممکن است آن

برادران و خواهران شما به تا صورت مفصّل باشد ه ات خمس بیح و جرئیتوض

سؤال  هانآ ازتوانی می مبهمی وجود داشتموارد مقتضای آن عمل کنند و اگر 

 .(کنی

*** 

امام  روانیپ از که فارس بازرگانان از مردى: دیگومی طبرى دیز بنمحمد

 خمس اجازه ۀدربار و نوشت اىنامه حضرت آن به بود  رضا ابوالحسن

، به راستی خداوند .میالرح الرحمن اهلل بسم) :ندنوشت او پاسخ ایشان در .خواست

ثواب است و در مضیقه بودن  در عمل و کار، ضامنِ .م استیدهنده و کر وسعت

را که خدا آن یست جز از راهیچ مالى حالل نیه .غم و اندوه ضامنِ ،و تنگنا

االت ما، یعو کمک بر ن ما، یست بر دا مابه  کحالل کرده و خمس موجب کم

م از کسانى که از قهر و زورش یخریى که میم و آبرویبخشیروان ما و آنچه میپ

د خود را از دعاى ما محروم یتواند و تا مییغ نداریرا از ما در پس آن ؛میترسیم

 شدن گناهان شما کپا ۀیشما و ما روزىِ دِیکل که دادن خمسراستی نسازید. به 

د. مسلمان یکنیخود آماده م تنگدستی و بینواییِاست که براى روز  یزیو چ

ست که یمسلمان آن ن. وفا کنداست  کسى است که به عهدى که خدا با او کرده
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 (6).(و السالم .مخالفت کندرد و با دل یزبان بپذ
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 حیمحمن الرَّبسم اهلل الرَّ

 ،مهدیینامامان و  ،سالم و صلوات تامّ خود را بر محمد و آل محمد !الها و بار

 !ارزانی فرما

  گفتارپیش

هِمْ بِها وَ صَلِّ یتُزَکِّخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَۀً تُطَهِّرُهُمْ وَ  :دیفرمامیحق تعالی 

 بستان ایها صدقهاموال آن از) (6)؛میعٌ عَلی سَمهللُهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ ایعَلَ

 ۀمای تو دعای دعا کن زیرا هابرای آن و سازی، منزّه و با آن پاک را هاآن تا

 (.دانا است و شنوا خداوند و ها است،آن آرامشی برای

 ـها بادآن ۀصلوات خدا بر همـاین آیه با توجه به روایاتی که از آل محمد 

 .آمده است اشاره به وجوب خمس داردآنچه ای در اشارهروایت شده 

ـ  احمدالحسنسید ـرا برای قائم آل محمد سخن  ۀعرص، از هر چیزپیش 

خمس، صاحب و امور مرتبط با وجوب برخی ایشان از  کهآنجا  ؛گذارمخالی می

روزی از ایشان . گویدقتصاد اسالمی سخن میحکمت آن و جایگاه آن در ا

چه  ؟واجب استکلی سال خمسی به طور مقرّر کردن سرآغاز سؤال کردم: آیا 

 و چه نداند؟آید میف بداند از مخارج سالش چیزی اضافه مکلّ

مؤمن خود  .است انهخمس، روز !قت دهدیخداوند توف) :ندفرمود  ایشان

آور تمشقّچون این کار برای مردم ا امّدهد قرار میمحاسبه مورد هر روز را 

ات و مؤسسّ ،های شخصیحساب کهاند پیدا کردهعادت نیز ها آناست و 
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 ای در فقه مخس  رساله 01 
باید پس مؤمن  .ما گفتیم سالیانه باشدکنند ها را به صورت ساالنه بررسی شرکت

یک  یعنی او هر سال ؛محاسبه کندخود را  تی که حداکثر یک سال استدر مدّ

از این قرار  یشت را بجایز نیست مدّ اما دهد، مرتبه خود را مورد محاسبه قرار می

 .دهد

را در زمانی ساقط و در تواند آنپس می ،بدان که خمس برای امام است

تواند مدتی را تعیین کند که مؤمن خود را در واجب گرداند و می دیگر یزمان

به صورت ماهانه، را آنروزانه،  ۀجای محاسببه قرار دهد و مالی ۀآن مورد محاسب

و یا به شکل دیگری ـ گونه استایندر حال حاضر طور که همانـنه ساال ،فصلی

 .قرار دهد

امام حکومت بخواهد است از جمله: اگر خدا )نهفته( هایی در خمس حکمت

را اداره شان فقیران اً خصوص هامردم و احتیاجات آن ۀعامّامور کند، با آن 

و درنتیجه فقر مساوات برقرار تواند بین مردم، با خمس است که امام می. کندمی

  عَلىهللُما أَفاءَ ا :(را بین مردم محقق کندعدالت و نیازمندی را از فقرا دفع و 

نِ وَ ابْنِ یوَ الْمَساک تامىیوَ الْ الْقُرْبى یهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِللفَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى

اءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ ینَ الْأَغْنِیکُونَ دُولَۀً بَیال  یلِ کَیالسَّب

 هاقریه مردم از خداوند آنچه) (6)؛دُ الْعِقابی شَدهللَ إِنَّ اهللَقُوا اعَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ

 و خویشاوندان، و از آنِ پیامبر و خدا است آنِ  از است اش کردهفرستاده نصیب

 دست به دست توانگرانتان تا میان است، گانماندراه در و مسکینان و از آنِ یتیمان

 کنید اجتناب کرد منع را شما چه هر از بستانید و داد شما فرستاده به چه هر نشود.
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 انتشارات انصار امام مهدی  01

 (.تاس عقوبتسخت خدا که بترسید خدا از و

دید مالیاتی را  دخواهید حال اگر سیستم اقتصادی کشورها را بررسی کنی

و  در مالیات اجر .خمس است ۀبه انداز تقریباً کشورهابیشتر کنند که در ر میمقرّ

کسانی این  .ثوابی ندارد کندرا پرداخت میکسی که آن وجود ندارد و  پاداشی

ت مردم ایمان به حاکمیّکسانی که هستند و کافر خدا بر روی زمین  ۀکه به خلیف

ها دولتزیرا  ؛کنندپرداخت میرغم میلشان و علیاکراه  ارا ب)مالیات( آن  دارند

ا امّ ،کنندمی ـتحت عنوان مالیاتـ خمسبه پرداخت وادار ها را آن هاو حکومت

 ،ها خواهد بودنآکنند و سپس حسرتی برای ل خود را پرداخت میاها اموآن

 إِنَّ :اندپرداخت کرده ت مردم بر روی زمینحاکمیّبرپایی را برای آنچرا که 

هِمْ ینْفِقُونَها ثُمَّ تَکُونُ عَلَی فَسَهللِلِ ایصُدُّوا عَنْ سَبینْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِینَ کَفَرُوا یالَّذ

کسانی که کفر ) (6)؛حْشَرُونیجَهَنَّمَ  نَ کَفَرُوا إِلىیغْلَبُونَ وَ الَّذیحَسْرَۀً ثُمَّ 

 بازدارند. خدا راه از را مردم تا کنندمصرف می را ورزیدند به راستی که اموالشان

 برایشان خواهد بود، سپس حسرتی و کرد مصرف خواهند را ها اموالشانپس این

 (.شوندمیآورده  گِرد به سوی جهنم کافران و شوند؛می مغلوب سپس

 ن واجب کرده که همین اموالارحمتش بر مؤمنسرِ که خداوند از در حالی

دهد و ها ثواب میبه آن شرا بپردازند و در عین حال برای پرداختـ یعنی خمسـ

 وَصَلِّ  بِهَا هِمیوَتُزَکِّ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَۀً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ ذْخُ :گرداندها را پاک میآن

 بستان ایها صدقهاموال آن از) (1)؛مٌ یعَلِ عٌ یسَمِ وَاللّهُ لَّهُمْ  سَکَنٌ صَالَتَکَ إِنَّ هِمْ یعَلَ
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 ای در فقه مخس  رساله 01 
 مایۀ تو دعای دعا کن زیرا هابرای آن و سازی، منزّه و با آن پاک را هاآن تا

 (.تدانا اس و شنوا خداوند و ها است،آن آرامشی برای
طاعت قرار دهد و در زندگی خود بر روی این زمین را  ۀهمتواند میانسان 

این معصیت قرار دهد، تفاوت در زندگی خود بر روی این زمین را  ۀتواند هممی

یا از وی روی پیروی کند خدا  و جانشین این است که از خلیفهدر فقط دو 

 .نمایدگرداند و سرپیچی 

بسیار  عادالنه خمس در برپایی اقتصاد اسالمیِـ بدارداُستوارت خداوند ـ بدان

 بلکه ،ندارداعتقادی ستی یالیسوس ایداری هیسرما نظام به اسالم. ت دارداهمیّ

در  و عادل زاهد، مطمئناً که دهدمی شخصی قرار دست در را اقتصاد ،خمس

 :کار نیا با و استحکیم  یی ساختن آناجرا

 اقتصاد دران مؤمنهای نیسرزممیان  و مؤمنانمیان دردی همو  مواسات

 که در داشت نخواهد اسالمی وجود نیسرزمدیگر  پس ؛شودمی نیتضم اسالمی

 ،دیگر وجود داشته باشدنی یسرزم کهدر حالی باشدو رفاه پرخوری  کمال

 هاوهیب و تامیا ،مالی فقرا امور کار نیا با و دنبکش آه نیاز و فقرشدت  ازمردمانش 

باقی نخواهد  سرپناه باشد بی کهکسی ای برهنه و گرسنهدیگر  و شودمی اصالح

 .داشت خواهد مسلمان ۀاجتماعی جامع وضع مثبتی بر بازتابت وضعیّ نیا و ماند

 موجب کم دست .اجتماعی منفی هستند اتدارای اثر دو هر فقر، پرخوری و

 و پست اخالق بروز و ـثاریا دردی وهم م،رَکَ مثلـ منشانهبزرگ اخالق کاهش

 .شودمی ـدیگرِ موارد و بخل جنسی و فساد مانندـ زشت

 آسوده و شادمان اشرخوریپُ دری باقی نخواهد ماند که خورپُرفردِ دیگر 
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 تمام واو  کهنیا ازپس  دارد، ازمندی وجودین ای ریفق ندیبمی کهحالی درباشد 

 کهـ را خود اموال ستا شنیزم در خدا جانشین که یشخص که نندیبب جامعه

 و کندمی انفاق نامخارج محتاج و مردم ۀعامّ برای مصلحت ـاست اموال خمس

 و شیخو زهد باـ بود ای خواهداسوه خمس اموال انفاق خدا با ۀفیخل گونهاین

شود یادآور می پرخوری را هر که ـآن داشتن رغمعلی ایدن برق و زرق دوری از

وی  کهحالی در کوچکی کند و قصور کمبود، وی احساس شود کهمی باعث و

 کهحال آن .کندزندگی می نعمت و ناز در و است شده غرق ایدن برق و زرق در

 برای اصالح نیا؛ و بردمی دستی رنجتنگ از که دارد محتاجی وجود و ریفق

انسانی  ۀجامع درزشتی  نی برای پیشواییگزیجا تابسیار مهم است اقتصادی مردم 

بوده چنین طاغوت  دولت درهمواره  و است گونهنیامروز ا که طورهمانباشد 

 آوریجمع بر ت و به هر شکلیمرفّهی که بدون محدودیّ و ثروتمند اینکه .است

نتیجه  در و کند قمحقّ راخود شخصی آرزوهای  وآمال  تا ورزدمی حرص اموال

 سان به جامعهاین  لثَمَ  فانهمتأسّجامعه به فقیران و ثروتمندان تقسیم شده است و 

 قوی از کهدر حالی اندافتاده هم رداری به جانمُ سر بر که بود ی خواهدیهاسگ

ـ کشدمی گرسنگی زوزه درد از حالی که درـ فیضع و کندخوری میپر آن

 .جنبانداطراف آن دُم می

 اخالقی و نی،ید پیشوای عنوان به که طورهمان ،شنیزم در خدا ۀفیخل

 را مردم اوضاع او با خداوند اقتصادی که پیشوای عنوان به ،ت دارداهمیّاجتماعی 

 ،به او ایمان آورندمردم که هنگامی پس .ت دارداهمیّ اریبسنیز  کندمی اصالح

 الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَاوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ  خواهد شد. شان اصالحاقتصادی وضع
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 (6)؛کْسِبُونَ یهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ وَلَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یعَلَ

 بودند برکاتی از کرده پیشه پرهیزگاری و آورده ایمان شهرها مردم و اگر)

 ،تکذیب کردند را )فرستادگان( ولی ؛گشودیممی رویشان به را زمین و آسمان

امداد  فقط هیآ نیااز  مقصود .(مکردی مجازاتشان  کردارشان کیفر به نیز پس ما

 ی برای اصالحمادّ عیِیطب سبب عنوان به که را چهآن بلکه ،ستیالهی نغیبی 

 خدا و جانشین فهیخل ؛ یعنیشودنیز شامل می کردم میتقد اقتصادی مردم اوضاع

 ملک که یمالـ خمسدر وی  ۀمانیحک و عادالنهمصرف  وتصرّف  و شنیزم در

خوشگذرانی  دوری از و زهد درباالترین تمثیل اعطای آن،  و ـاست اششخصی

 .است محتاجاننیاز  برآوردن و
 نیترمهم کی ازی الهی و ایاسالمی  اقتصاد اساسی در محوری ،نکتهن یا

 .است گرید ۀگذاری شدپایه اقتصاد هر با آن تفاوت اسباب

 زی بهیچ ستین ممکن او بدون و است خدا ۀفیخل بر اسالمی متمرکز اقتصاد

 ـباشد مردم نیب عدالت کردن قمحقّهدفش  کهـالهی  ایاسالمی  اقتصاد اسم

 .داشته باشد وجود

و  بیان فرمودندبه اختصار  ـشیجانم به فداـ شانیاست که ا چهاز آنبخشی ن یا

 شاناز مواردی که شناختبرخی  ه بهبا توجّـ  امام از آل محمداز آنجا که 

بن مغیره نصری از حارثکه چرا  ـشودمی شناخته حرام و حالل با ـوجود دارد

صاحب این امر با چه چیزی عرض کردم:   به ابوعبداهللروایت شده است: 

. عرض کردم: و با چه ابزاری؟ (با سکینه و وقار)شود؟ حضرت فرمود: شناخته می

                                                                                                          
 .31عراف: ا -6
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شناسی، و اینکه مردم به او نیازمندند و او به او را با حالل و حرام می)فرمود: 

 آیا او وصیِّ گفتم: . (باشدخدا نزد او می  احدی نیازمند نیست، و سالح رسول

جز این نخواهد بود که او وصی و فرزند وصی )فرزند وصی خواهد بود؟ فرمود: 

 محمد آل که  ن روش الهی در شناخت امام قائمیاساس نور ابر-  (6)(باشدمی

 تقدیم به انصار خدا هایش پیوست ی در فقه خمس وارساله اندبیانش فرموده

 الحسناحمدد یی از سهای مهمّکه شامل پاسخنمایم می - انصار امام مهدیـ

ه گرفته یصلوات اهلل عل همه از وی ،ل مبتلی به خمس است و محتوای آنئبه مسا

 :استاز منابع زیر شده و 

 . الحسناحمدد یس سالمع االیفصل خمس در کتاب شرا -6
پاسخ دادند   شانیفرستاده و ا ،ران و خواهران انصارادلی که بریمسا -1

 شده است.مدوّن های روشنگر ها در کتاب پاسخاز آنبرخی که 
این گردد، میبر  ز به امامیامام و انفال ن ۀت صلیّلککه مِ  جهتو از آن 

 .اممه کردهیرا نیز به خمس ضمرد امو

ما و شما جدایی انداخته میان  چه مقدّر گشتهآن اگر ...!الحسناحمدسرورم 

 ادامههمچنان  روزها ،بودن انتظار شما درمتوالی  انیسال همه نیا از است و بعد

 حال به تو رحمت !ای پدرم اما ،یاشده خانمانبی متواری وشما  و اندکرده دایپ

 که است ادیز چنانآن  محمد آل شما حق در اشتباه و خطا اهل و انمقصرّ ما

 را او حرام و حالل دهی ومی سوق خدا میمستق راه به ای وگرفته را ما دستان

که خداوند سبحان ـپاکی به والیت شما  ۀحلقآن تا  فرماییبرای ما بیان می

                                                                                                          
 . 613غیبت نعمانی:  -6



 ای در فقه مخس  رساله 01 
 تکمیل گردد. ـه استخلق گرفتاز را  شمیثاق

هایی الؤس هایپاسخاز شرع خدا از ! آنچه را که  ای فرزند رسول خدا

 شو اهلروزگار  ی که ازآن قساوت ۀرغم همبهـو شما وارد شده است شما که بر 

تقدیم شما ام به گردآوری کردهای دادهپاسخ ها الؤبه این س ـشودوارد می

 ب باشدیغا ()احکام عاین شریاطور خواسته شده بود که که ایندر حالی، کنممی

عمل زندگی مردم بودید تا علمای بیگونه که شما اهل بیت مجبور به غیبت همان

 .گردانند ماالمال ن و شرع خدا ندارندیارتباطی با دروی چ یهبه را با احکامی که 

نش یی دین برای برپایزم در را شما که دارما تمنّ درخواست و سبحان خداوند از

 .العالمین ربّ هلل الحمد و !تش تمکین دهدیّو حاکم

 عال



 
 اً میسلم تسل ن وییالمهد آل محمد األئمۀ و و صلى اهلل على محمد و     

 ن باد!بر محمد و آل محمد، ائمه و مهدیی و صلوات تام و تمام خدا     

 های آن در پنج محور خواهد بود:مهیخمس و ضم ۀسخن در فریض

 واجب بودن خمس.در  :لاوّ

 واجب است. شچه خمسآندر  م:دوّ

 .خمسم یدر تقس م:سوّ

 نفال.در اَ چهارم:

 امام. ۀدر صل پنجم:





 :لاو  حمور 

 بودن مخسواجب در 

مانند ، الهیاست  واجبی وجود ندارد و خمساشکالی خمس واجب بودم در 

 .مواردر یحج و سا ،روزه ،واجب بودن نماز

 وَلِلرَّسُولِ  خُمُسَهُ لِلهِ فَأَنَّ ءٍیشَ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما وَاعْلَمُوا: فرمایدحق تعالی می

 و بدانید) (6)؛...هللِبِا آمَنْتُمْ کُنْتُمْ إِنْ لِیالسَّب وَابْنِ نِیوَالْمَساک تامَىیوَالْ الْقُرْبَى یوَلِذِ

 خویشاوندان و پیامبر و خدا آنِ از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی هرگاه که

 (....ایدآوردهاگر به خدا ایمان  است، ماندگانراه در و مسکینان و یتیمان و

که در حالی (1)یم جنگ بداندغنامربوط به ه را فقط یآاین تواند کس نمیچیه

                                                                                                          
 .36انفال:  -6
در صـحیح   حـال از رسـول خـدااند چنین کنند ولی در عـینطور که اهل سنت سعی کردههمان -1

و برای همین در صحیحین از )گوید: کثیر میکنند که خمس در هر غنیمتی واجب است. ابنروایت می

به آنان فرمود:  اهلل علیه و سلمصلی عبدالقیس آمده است که رسول خدا ۀبن عباس در حدیث قبیلعبداهلل

 ـسپس فرمودـ کنمکنم؛ شما را به ایمان به خدا امر میو شما را به چهار چیز امر و از چهار چیز نهی می)

خـدا اسـت،  ۀدانید ایمان به خدا چیست؟ شهادت به اینکه خدایی جز اهلل نیست و محمـد فرسـتادآیا می

حـدیث طـوالنی اسـت، بنـابراین  ۀکـه ادامـ (یدنماز و دادن زکات و اینکه خمس غنیمت را بپرداز ۀاقام

ایمان قرار داده است و بخاری بر همین اسـاس در کتـاب صـحیح خـود بـابی را  ۀادای خمس را از جمل

 .914ص /1کثیر: ج. تفسیر ابن(ادای خمس از ایمان است)قرار داده و گفته است: باب 

اند به آنان مثل عثمان در خمس انجام داده انسان منصف باید آنچه را که رهبران آنان و سلف )صالح!!!(

طور دقیق دنبال کند و از وقاحت، همین برایش کافی است که او خمس ارمنستان را به مروان بن حکـم 

کسی است که از کتاب خدا  ۀـ او تربیت شدگونه که )بر همگان( پوشیده نیستهمانکه ـدر حالی ،داد
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آن  ۀازگوکنندقرآن و بهمتای نزد تنها آن،  ۀباری درینهاسخن خطاب و الفصل

و به دست آورد انسان را که چه مت هر آنیکه غناند فرموده  باشد و ایشانمی

ار از امام یبن مهزعلی ۀحیشود. در صحمی شامل آوردکه به دست را هر سودی 

 در که است الزم مردم بر د،یفوا و مئغنامورد  در اامّ)نقل شده است:   جواد

و ) ؛مْغَنِمْتُ أَنَّما وَاعْلَمُوا :فرمایدمیحق تعالی  .بدهند را آن خمس سال هر

 ـامرزدیب تو را خداـ دیو فوا میپس غنا (گرفتید غنیمت به چیزی هرگاه بدانید

 (6)(.رسدمی او به که است سودی و آوردمی چنگ به انسان که است ایبهره

 :دیفرماو خداوند بزرگ و بلند مرتبه می): آمده است و در فقه رضوی

غَنِمْتُمْ أَنَّما وَاعْلَمُواپس با آن از  (گرفتید غنیمت به چیزی هرگاه و بدانید) ؛

 دست به مردم چه . و هر ..فرمود.ت خود بر ما فضل و کرم روی رحمت و منّ

 به ایدر در غوّاصی ازیا  معادن ایباشد  گنج خواه د،یآمی شمار به متیغن آورند

اختالفی که است ـآمدهدستار بهبدون جنگ از کفّ کهباشد  اموالی ای دیآ دست

 ،بازرگانی سودمثل ـ ندارد خمسی اندکرده ادّعا کهرا  چههرآن و ـدر آن نیست

 و ارث و و صنعتی بازرگانی در آمدهای گرید و هاباغ و کشتزارها محصوالت

 (1)(.دشوو بهره محسوب می سود و متیغن هانیا ۀرا همیز ـگرید زهاییچ

 خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَۀً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّد: یفرمامیحق تعالی و 

                                                                                                          
 فهمید.هیچ حرفی را نمی

 .61ح /14ص 1/: جاستبصار ،شیخ طوسی -6

 .64ص /64: جمستند الشیعه ،؛  و از جمله: نراقی  139فقه الرضا: ص -1
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با آن  را هاآن تا بستان ایها صدقهاموال آن از) (6)؛عَلَیهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ 

ها آن آرامشی برای مایۀ تو دعای دعا کن زیرا هابرای آن و سازی، منزّه و پاک

 دعا) عنیی (همیعل هالصال)عبارت خمس است و مورد ز در یه نیآپس این  (.است

 .(برای آنان

 :است آن ۀای نوشت که از جملار نامهیبن مهزبه علی  امام ابوجعفر جواد

برخی  ای ـخواهانم را هاآن صالح خداوند از کهـ من (شیعیان)دوستان  همانا... )

 از و من اندکرده کوتاهی است شده واجب هابر آن چهآن پرداخت در هاآن از

در خصوص  که کاری با راها آنتا بر آن شدم  پس .امکرده دایپ العاطّ آن

 :فرمایدحق تعالی می که  (نمایم تزکیه و پاک کردم اجرا سال نیا در خمس

 ٌخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَۀً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَن 

 و با آن پاک را هاآن تا بستان ایها صدقهاموال آن از) ؛ سَمیعٌ عَلیمهللُلَهُمْ وَ ا

 و ها است،آن آرامشی برای ۀمای تو دعای زیرادعا کن  هابرای آن و سازی، منزّه

 (1).(دانا است و شنوا خداوند

ی ایکه اوصـت بر خلق در هر زمان و حجّ  خمس به امام معصوم نیابنابر

 هر جا بخواهند قرار دهندرا آنآنان حق دارند که  و اختصاص دارد ـوی هستند

 .)و هرگونه بخواهند مصرف کنند(

کسی که  هر) :کند که ایشان فرمودنقل می  از امام صادقبن سنان عبداهلل

هر کسی که و   فاطمه را به شخمس دیبا آورد به دست آمدىدر ای متیغن
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 نیا و ،بپردازداست  مردم خدا بر حجّتامرش و  ولیّ فرزندانش از او از پس

 حرام آنان بر صدقه دهند وقرار می بخواهند که هرجا در و است آنان سهم خاص

 آن از درهم یک بدوزد درهم پنج به را راهنییپ یاطیخاگر حتّی  ؛است شده

 پاک آنان فرزندان تا میساز حالل انیعیش ررا باینکه آن  مگر خواهد بود برای ما

 (6)(.ا آیندیدن به

ز با یو نکند مصرف میرا خمس بخواهد که به هر شکل   معصوم پس

وی از سوی خدا بر بندگان است،  واجبِو فرض شده  حقّ که خمسوجود آن

بیان ن مطلب را متون یکسی که بخواهد حالل کند و اهر را برای آنتواند می

 عِیچه در توقتنها به نقل آنستم و یها ناند که درصدد برشمردن و ذکر آنکرده

 مر دوّیق سفیعقوب از طریبن به اسحاق  شده از امام مهدیصادر  فِیشر

در مورد  او امّ... ) :به این قرارکنم؛ می ـ اکتفاعثمان عمری آمده استمحمد بن ـ

زی یپس هر کس که از آن چ ؛آمیزنداموال ما را با اموال خودشان درمی که آنان

 بر خمس اما و ،است خورده آتشیست که نجز این  بخورد، ونماید را حالل 

باشد  زهیپاک شانیا والدت تا شد  حالل شانیا بر ما امرِ  ظهور تا و مباح ما انیعیش

 (1).(...نباشدو آلوده  ثیخب و

جرم و گناه چپاول و حالل کردن شود که ده مییف فهمیع شریتوقاین از 

 .استو روشن ار واضح یط فقهای گمراه برای عموم بستوسّ  اموال آل محمد

خود  مُغیَّبِها با امام بزرگی خواهد بود اگر انسان بداند که آنبت یمصحال چه 
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اش مانىیکه با فرستادن وصی و ـز با دعوتش یستبا  (گرانیب شده توسط دیغا)

که ظالمانه ـاموال امامشان  ۀآن هم به وسیل ـه استآغاز شد احمدالحسن

است که صاحب  ن در حالیی؟! ااندبه نبرد پرداخته ـاندبرای خود حالل شمرده

خود را مطالبه  که در آن حقِّدارد ستگاهی یف و اوقِامت مُیخمس در روز ق

 را آن ،حق دانستن وجود با که کسانی) انکارکنندگانکند و روز سختی بر می

 به برسد چه ،بود خواهد حق صاحبِ الهیِ حقِّ کنندگان منع و (کنندمی انکار

کی از دو امام ی از مسلم محمدبن !!!خورددشمنی می و عداوت بهرا آن کسی که

 قیامت روز در برای مردم طیشرا نیترسخت) :کندمیروایت  و صادقباقر 

 را خمس من؟ ما خمسپروردگارا  :دیبگو وبرخیزد خمس  صاحب که است نیا

 (6)(.والدتشان پاک و طاهر گردد تا میساختمباح  انیعیبرای ش

اش شدهن یّ خمس به اهل معپرداختن که داشته باشد مؤمن توجه شایسته است 

ک از مؤمنان یکدام  نه به کس دیگر. گرددمیاست که به خود مؤمن برسودی 

 ط امام از مؤمنافت خمس توسّیبا در قرآنمتن نص و  طبقـه یر و تزکیاز تطه

منّتی از و وند از جانب خدا بزرگیفضل این از است؟ پس ینبی ـشودحاصل می

 .بر ما استـ آنان بر خداوند درود و صلواتـآنان سوی 
هر کس بپندارد که امام به ) :استروایت شده   اباعبداهلل امام صادقاز 

از ین مردم هستند که نیا ،ی کافر استوِ استمحتاج  چه در دست مردم استآن

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَۀً  :دیفرماجل میبپذیرد. خداوند عزوها دارند تا امام از آن

 و با آن پاک را هاآن تا بستان ایها صدقهاموال آن از) ؛بِهاتُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ 

                                                                                                          
 .14ح/ 432ص /6کافی: ج -6
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 (6).(سازی منزّه

ده یکه بر کسی پوشـمان الزّای آخرت فقهیّکالی مرجعح وُیچه از عمل قبو آن

انت آنان به یکه دالیل خنیا رغمعلی .تأمّل است ۀستیشا ،مالحظه شده ـستین

رساله ن مختصر یسطرهاى ا ی کهحدّ  بهـاست  بزرگنیز ار و جرم ین خدا بسید

ولی من  ـردیگنمی بر را درآن ل مهم خمس استیح مسایکه محدود به توض

ل فساد یکی از دالیبه برای وی سازم و ار مییهوش ترسدکسی را که از خدا می

 ایاشاره آنانپیروان ضی از عها و بت و وکالی آنیّاخالقی در دفاتر مرجع

 .است یحقّ بی هیچ صورت خوردن مال خمس  ـکامل وضوح ابـکنم و آن می

 :کند که ایشان فرمودنقل می  امام صادقاباعبداهلل از س کناسی یضر

 .گـردمفدایت  دانم،نمى :عرض کردم (چگونه زنا بر مردم وارد شده است؟)

ما که خمس  ان پاکیعیمگر ش (پردازندنمى که) تیباهل ما خمس راه از) :فرمود

 (1)(.تولدشان حالل استبرای هنگام ها برای آن

 !تیت و والیان است، برای نعمت هدایی که پروردگار جهانیو سپاس خدا

                                                                                                          
 .6ح /492ص /6کافی: ج -6

 .61ح /431ص /6کافی: ج -1



 :محمور دو 

 است واجب شمخسآنچه در 

 

 :استمورد  هفتکه 

  میغنا :لاّو

در  ارمسلمانان و کفّن یب (6)ن در دارالحربِیمی که سپاه مسلمیخمس در غنا

)غیرمنقول( است در دستشان قرار نگرفته و آنچه دستشان قرار گرفته )منقول( 

به  ـفراوانیا مت اندک باشد یغنچه این ـ باشدواجب میـ مثل زمین و نظایر آنـ

 :کهنیشرط ا

از مسلمانی غصب نشده و در  مت گرفته استین به غنیچه سپاه مسلمـ آن

گردانده گونه باشد به مالک مسلمانش بازنیاگر اکه  ،باشد دست کافر افتاده

 شود.می
هستند المال که محترم یدیگرانعاهد و لک مُاند مُ مت گرفتهیچه به غنـ آن

ن یعاهد کسی است که بشود. مُز به وی بازگردانده میینصورت  در اینکه  نباشد

ن یکه وی در اباشد وجود داشته و مکتوب شده عهدی ثبت  ناناوی و مسلم

المال )مالش شود( و محترممیخته نیو راست )خونش محترم  (الدممحترم)حالت 

                                                                                                          
 هایی که با مسلمانان جنگ و عداوت داشته باشند. )مترجم(سرزمین -6
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 عهد را نقض نکند.آن که شود( است تا زمانیمیاز وی گرفته ن
شود و نظر گرفته نمی مت دریک سال برای خارج کردن خمس غنی نگذشت

 .گرددبه محض به دست آوردن آن واجب می متیخمس غن

 معادن :مدّو

 :باشدمیبر سه نوع  ؛ کهمعادنی که انسان مالک است

 نقره و سرب. ،طالمثل  ـعنی قابل ذوب شدنیـنرم  :الف
 زبرجد و سنگ سرمه. ،اقوتیمثل  سخت :ب
 نفت و گوگرد. ،ریع مثل قیما :ج

ک سال برای دادن ین معادن خمس واجب است و گذشت یا ۀو در هم

بلکه به محض به دست آوردن آن و کنار  ،شودنمینظر گرفته  خمس آن در

مصرف  شو به دست آوردندن عمچه برای استخراج آن ها و آنهزینهگذاشتن 

 44چه استخراج شده آنارزش  اگر . مثالًشودکنار گذاشته می شخمس شده است

 ،صرف کرده باشدمنار ید 64 شا به دست آوردنینار باشد و برای استخراج آن ید

 .به همین ترتیبو  ـنار استید 2که ـگذارد نار را کنار میید 34خمس 

 :شودمطرح مینجا دو سؤال یدر ا

وجود دارد تا  ـمثل طال و نقرهـنی برای معدن یّصاب و مقدار معا نِیآ :لاوّ

 خمس آن کنار گذاشته شود؟

به  ۀنیچه که از هزخمس هرآن ،نی وجود نداردینصاب و مقدار مع ؛ریخ :پاسخ
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اندک  شود حتی اگرکنار گذاشته می تر باشدمعدن اضافهمحصول دست آوردن 

 .باشد

و  عقیق، نقره، طال مثل) کندمی استفاده زن که آالتیوریا خمس در زیآ :مدوّ

 واجب است؟  (غیره

آنچه خمس ا امّ ،کند خمس نداردنت استفاده مییچه زن برای زآن :پاسخ

 .شود، واجب استاستفاده نمی

 هاگنج :مسّو

ر خاک اندوخته یهر مالی است که در ز ،واجب است و گنج ،گنج خمسِ

 .شده باشد

بیان خواهد چه در ادامه ه به آنتنها بعد از توجّ  ابدیگنجی که انسان میخمس 

 گردد:پرداخت میشد 

 بیشتر و (عیار 62ست مثقال طالی یعنی بی) ناریست دیکه گنج به بنیا :لاوّ

 .نخواهد داشتخمسی  ن مقدار باشدیکمتر از اارزشش برسد و اگر 

 ،مثل حفاریـ استخراجهای هزینهخمس گنج بعد از کنار گذاشتن  :مدوّ

 .گرددواجب می ـدر بخش معادن ذکر شدهمانند آنچه  آننظایر و ابزارآالت 

عنی ی) گونه باشدنیاگر اکه  ،نباشد دا شدهیاثر و نشان اسالم بر گنج پ :مسوّ

 دا شودین اسالم پیچه در سرزم ،شودواجب می شدادن خمس (نباشد نآبر  نشانی

دا یی پیهاهسکّ مثالً اگر :اسالم نشان برای یمثال عنوان به .ن جنگیچه در سرزمو 

ا اسم رمز و نماد اسالمی و مانند آن باشد که ی از قرآنای هیها آکند که بر آن
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 .ک اثر اسالمی استید کند یتأک

را د آنیز مثالً که ملکی در (نباشد آن بر اسالم نشان و اثر که)اگر گنجی 

را شناخت وی اگر آن کند،معرفی میفروشنده را به آن افت شودیده است یخر

در مشتری ـخواهد بود مشتری از آنِ را نشناخت به آن سزاوارتر است و اگر آن

 .گذاردرا کنار و بر او واجب است خمس آن ـد استیز مثال نیا

 :دو حالت دارد ،اگر بر گنج اثر و نشان اسالم بود

ن صحرا که یجان و مرده مثل زمبیزمین ـموات  نیرا در زمآن ـالف

االسالم سرزمینکه در  ـا عمران و آبادی در آن نباشدیا مزرعه یخانه 

خواهد بود و به هر   لک امامکه در این صورت مُ ،دا کندیپ باشد

رون یاستخراج و اجرت ب ۀهزین استخراج کرده استرا آنکه کس 

نار یرون آوردن آن ده دیاگر برای ب مثالً ؛شودآوردن آن پرداخت می

پانزده نار باشد، یرون آوردن گنج پنج دیباجرت کرده باشد و هزینه 

وی را یز ،شودل داده مییتحو  و گنج به امامنار به وی پرداخت ید

 .مالک آن است

صورت ن یدر اکه ابد، یده است بیرا در ملکی که خرکه آننیا ـب

او به آن سزاوارتر  را شناخت، اگر آنکندمعرفی میفروشنده به را آن

 .است  امام از آنِ است و اگر نشناخت

ک شخص و اجاره شده یق به نی که متعلّیزم در گنج :ماندمیباقی  مسئلهیک 

دا یمستأجر بر سر گنج اختالف پد و مالک و ودا شیپ گری استیط شخص دتوسّ

سخن مؤجر  دا کردندیت آن اختالف پیّاگر در ملک کنند، در این صورت
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دا یاست و اگر در مقدار آن اختالف پپذیرش همراه با قسم وی مورد  ـمالکـ

 .سخن مستأجر مورد قبول است کردند

م، در یان کردیب دا کندیداری شده گنج پین خریکسی که در زم ۀچه دربارآن

احکام همین ز ین بیابدمتی یو داخل آن شیء قکرده داری یخرکه حیوانی مورد 

را شناخت وی به آن ، اگر آنکندمعرفی میرا به فروشنده آنیعنی جاری است؛ 

بر وی واجب  شمشتری است و دادن خمس سزاوارتر است و اگر نشناخت از آنِ 

 .خواهد بود

کند و را خارج میخمس آن بیایدمتی یو داخل آن شیء قبخرد اگر ماهی 

 .رساندنمیفروشنده شناسایی را به خودش است و آن باقی آن از آنِ

آن آزاد باشد یا بنده و چه  ۀابندید خارج شود، چه یگنج باخمس  عالوه به

ابد بر یرا باگر کودکی آننهایت امر آن است که  .کدکوباشد یا بزرگ و بالغ 

که بالغ شود بر خود او هنگامیگرنه را خارج کند و شاش واجب است خمسولىّ

 واجب وی مالک بر (بنده) مملوکدر مورد ا امّ خواهد بود.دادن خمس واجب 

 .خارج کند افته استی که را گنجی خمس است

کردن خمس گنج الزم ک سال برای خارجی تمدّ به کردن صبر :انیدر پا

بلکه خمس گنج به  ـم ذکر شدیغنامعادن و مورد که در به همان صورت ـ ستین

بیان شد چه که در خارج کردن خمس آن ه به آنافتن به آن و توجّیمحض دست 

 .شودکنار گذاشته می
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 .شوداصى خارج میا با غو یدر از آنچه هر :چهارم

ا وجوب خمس آن مشروط است به امّ ؛آننظایر د و یمانند جواهر و مروار

ا امّ ،برسد بیشتر و (عیار 62ک مثقال طالی یعنی ی)نار یک دیبه ارزشش که نیا

 .داشتنخواهد خمسی  باشدمقدار ن یکمتر از اارزشش اگر 

نی آن یبا ماش مثالًـ دست آوردبهاصی د و جواهر بدون غوّ یاگر مقداری مروار

 .شودمیواجب  شخمس ـرا استخراج کند

یا بیشتر نار یک دیبه ارزشش و  اصی استخراج شوداگر با غوّ (6)در مورد عنبر

 گرفته ا از ساحلی آب سطح از اگر .ریخگرنه شود وخمس آن واجب میبرسد 

 ۀنیعنی بعد از کنار گذاشتن هزیجاری است؛ موردش حکم معادن در  شود

کم ی اگر مقدارش حتّخمس آن واجب است؛ استخراج و به دست آوردنش 

 .باشد

ک سال واجب یت مدّ  درنظرگرفتندر این مورد نیز، دادن خمس، بدون 

 ل گذشته ذکر شد و در آینده نیز خواهد آمد.یگونه که در مساهمان ،است

  

                                                                                                          
)فرهنگ فارسی  .آیدمی دست به نام همین به ماهی نوعی شکم از که بوخوش ایهمادّ .(اِ( )بَ نْ عَ) -6

 .)مترجم(، معین(
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 .ده استیز مسلمان خرا (0)هنی که اهل ذم یزم :پنجم

نی از مسلمانی بخرد، یزم ـحییهودی باشد و چه مسیچه ی ـمّذِیک اگر 

چه که خمس در آن از آن نیزماین شود؛ خواه ی واجب میخمس آن بر ذمّ

نی یزم و خواه ـنی که با قهر و سالح فتح شودیمثل زمـ باشدبوده  واجب است

بر روی آن اسالم تسلیم شدن نی که اهلش با یمثل زمـ باشد که خمس ندارد

 .ـاندآورده

 حرام باشده  خملوط حالل :ششم

نشود، ص داده یاگر مال حالل با حرام مخلوط شود و حالل از حرام تشخ

را و آنشناسایی کند را )حرام( آن بتواند ا اگر امّ .شودخمس آن واجب می

 چه را که برده استجب است آن، بر او وانیز بشناسدش را دهد و مستحقّ تشخیص

مانده خمس ندارد؛ مگر در آن  بازگرداند و مال حالل باقی شبه مستحق و صاحب

خواهد ان یکه در مورد هفتم ب طورهمانـ دیبیااضافه  اشنهساال ۀهزینمقدار که از 

 .ـشد

 .شودآنچه به آن ضمیمه میو  ،دیآ اضافه نهساال ۀهزین ازچه آن :هفتم

و خرجی ها هزینهها که از ها و زراعتها، صنعتخمس در سودهای تجارت

                                                                                                          
)فرهنـگ  .اسـت اسـالم پنـاه در مـالش و جـان جزیـه، پرداخـت علت به که غیرمسلمانی.[ ع( ]مّ ذِ) -6

 .)مترجم(، فارسی معین(
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چه به خمس در آن همچنین .واجب است دیاش اضافه آشخص و خانواده ۀنساال

 ،اثاث ،نیا ماشیمثل خانه ـهستند نیاز بر مازاد از چیزهایی که  شودمیمه یضمآن 

 .خواهد آمد، واجب است شلیگونه که تفصهمان ـهانیانظایر لباس و 

با ن رو ی؛ از اباشدمؤمن فرد مورد مبتال به خمس برای ن یشتریببند ن یابسا چه

سود آن به بندگان  ، باشد کهنمودخواهم  یبر آن مکثتوضیح و تفصیل بیشتری 

 !مؤمن خدا برسد

را  هاچند محور خواهد که برای سهولت آنو تفاصیل در قالب حات یتوض

ها تداخل ـ ممکن است بین آنستیده نیکه پوش طورهمانگرنه ـام؛ وجدا نموده

 .وجود داشته باشد

 :لاو  حمور 

 .چه از خرجی سال اضافه آمده استع مخس در آنیتشر

 زمان در دیآمی اضافه سال خرجی ازچه آنا خمس در یآ :بپرسدکسی شاید 

 وجود داشته است؟  خدا رسول

ق و اجرا بر یتطبدر مقام ا امّ .ع الهی، آری وجود داشتیبه عنوان تشر :پاسخ

پس  .ن حکم توسط مردم بودیعدم تحمل ادلیل ن به یمسلمانان وجود نداشت و ا

 امام زیرا خمس از آنِ، ل شدندیف قایبرای آنان تخف  و ائمه  خدارسول 

  د یتوجه کنزیر ت یروا به .ساقط کندمردم  ۀعهدرا از تواند آنمیاو است و

 :دهدح مییرا توضمطلب ن یکه ا



  
 انتشارات انصار امام مهدی  11

 اریمهز بنعلی د ازبن محمّد و عبداهللاحمدبن محمّدبن حسن صفار از محمّ

 من ونوشته شد ای نامه ( تقی دمحمّجواد  امام) ابوجعفربه  :نقل کرده است

 :بود فرموده که خواندم مکه راه در را)سؤال کننده(  به او  ایشان ۀنام

برخی  یا ـخواهانم را هاآن صالح خداوند از کهـ من )شیعیان(دوستان  همانا. ..)

 از و من اندکرده کوتاهی شده است واجب هابر آن آنچه پرداخت در هاآن از

 در خصوص خمس که کاری با ها رابر آن شدم آن پس .امکرده پیدا العاطّ آن

خُذْ مِنْ  :فرمایدحق تعالی می که  ،نمایم تزکیه و پاک کردم اجرا سال این در

 هللُ اإِنَّ صاَلتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَأَمْوالِهِمْ صَدَقَۀً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیهِمْ 

 منزّه و با آن پاک را هاآن تا بستان ایها صدقهاموال آن از) (6)؛سَمیعٌ عَلیم

 و ها است،آن آرامشی برای ۀمای تو دعای دعا کن زیرا هابرای آن و سازی،

در هر سال بر آنان واجب  را (خمس) آن من و ...(دانا است و شنوا خداوند

کرده  واجب آنان بر خداوند که زکاتی را مگر کنمنمی واجب آنان بر و نکردم

 آن بر سالیک  ای کهنقره و طال در آنان بر را خمس سال نیا درتنها  و ،است

 ان،یچهارپا ها،ظرف کاالها، بر را (خمسآن ) و گردانمواجب می باشد گذشته

 نیو زم خانه و براند به دست آورده تجارت از سودی که و گزارانخدمت

 من از تی استمنّ و دوستانم بر منسوی  از فی استیتخفها این . ...نکردم واجب

جهت  بههمچنین  و ردیگمی زور به هاآن از را اموالشان سلطان رایز ؛هاآن بر

 هر در)خمس آن(  د،یفوا و میغنادر مورد  اامّ .شودمی وارد هاآن بر بی کهیمصا

 ءٍشَی مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما وَاعْلَمُوا :فرمایدمتعال می خداوند .است واجب آنان بر سال

                                                                                                          
 .649توبه:  -6
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 کُنْتُمْ  إِنْ  السَّبیلِ وَابْنِ  وَالْمَساکینِ وَالْیتامَى الْقُرْبَى وَلِذِی وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلهِ فَأَنَّ

 خدا آنِ از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی هرگاه و بدانید) (6)؛...هللِبِا آمَنْتُمْ

اگر به خدا  است، ماندگانراه در و مسکینان و یتیمان و خویشاوندان و پیامبر و

 به انسان که است ایبهره ـبیامرزد تو را خداـ دیو فوا غنایم و (...ایدایمان آورده

انسان است که برای  یازهیجا و رسدمی او به که است سودی و آوردمی چنگ

راهی  ازو  باشد فرزند ای پدر ۀیناح از نکهیا بدوناست راثی یم و استارزشمند 

 و مالش ریشه کن شود دشمنی که مانند و ،است دهیرس او به کردهنمی گمان که

 (1)...(.نباشدمشخص  شصاحب و آیددست میبه مالی که و مانند شود، گرفته

 :مدو حمور 

 مسیخ   سال (ابتدای) رأس کردن صمشخ  

ـ در گذشتگفته گونه که همانـ ک سالی نم که گذشتید بدانیدر ابتدا با

ولی پرداخت خمس  ،دیآبه حساب نمی واجب است شانخمسکه مواردی 

تا انتهای سال به  ـمراعات صاحب آنجهت به ـها واجب در سودهای تجارت

ک سال یت ف سودها را برای خرج خود در مدّاگر مکلّ .شودر انداخته مییتأخ

و نه در  وجود خواهد داشت هادر آن خمس نهو تمام شدند، نماید صرف م

تر آمد، هم خمس سود آن داده اضافهها هزینهاگر سود از  لی، ویتجار ۀیسرما

                                                                                                          
 .36انفال:  -6
 .61ح /14ص 1/: جطوسیشیخ استبصارـ -1
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شود، داده می شخمس ـبه همان نسبتـ تجارت ۀیشود و هم خمس سرمامی

ن بر مؤمن است که ابتدای سال یا. بنابرح داده خواهد شدیگونه که توضهمان

افزون بر خرجی سال خود را بداند و مقدار به این ترتیب کند تا ن معیّخمسی را 

 ست.ا بر ما  شانین منّتی از ایاز بپردازد و ایبه دادن خمس مقدار افزون بر ن

مؤمن هر روز  است؛ یعنی انهخمس روز) :اندفرموده  احمدالحسن سید

است و آور تمشقّچون این کار برای مردم ا دهد امّقرار میمحاسبه مورد خود را 

ما گفتیم رسی کنند حساببه صورت ساالنه اند خود را پیدا کردهعادت نیز ها آن

خود را محاسبه  تی که حداکثر یک سال استدر مدّباید پس مؤمن  .سالیانه باشد

جایز ا امّ .دهدیک مرتبه خود را مورد محاسبه قرار می یعنی او هر سال ،کند

تواند آن را پس می ،استامام از آنِ خمس  .ت را بیش از این قرار دهدنیست مدّ

تی را تعیین کند تواند مدّدر زمانی ساقط و در زمان دیگری واجب گرداند و می

 ..(..قرار دهد مالی ۀکه مؤمن خود را در آن مورد محاسب

 .استاز یافزون بر ن مخس در مقدارِ م:سو 

واجب  ازش باشدیناضافه و افزون بر و است  شانسان مالکمالی که  هرخمسِ 

بنابراین  .ندارد یخمس کندطرف میرا بر شازیمقداری که نآن خواهد بود و 

 آن ۀاستفاده شد ۀیّخمسی در آن و در اثاثباشد ک خانه یدارای  اگر شخصی

نخواهد بود.  ـهانیکی و مانند ایزات الکترونیل خانگی، تجهیمثل فرش، وساـ

مورد وآمد ای که برای رفتهیّنقل ۀلیلباسی که استفاده شده و وسبه ن یچنهم

را بدون  شازیمنبع درآمدی که فقط ن .ردیگق نمیخمسی تعلّ استنیازش 

ا یگر یای دا اگر مالک خانهامّ .باشدبه همین صورت می کندطرف میمازادی بر
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 ،نداشته باشدازی یها نسایر موارد باشد که به آنه و یّا اثاثیگر ینی دیا ماشین یزم

 ها را بپردازد.د خمس آنیبا
اگر تمام و  شودمیپرداخت  ،ازیافزون بر ن مالِفقط یک مرتبه خمسِ  عالوههب

 شود.خمسش پرداخت نمی گر باقی ماندیا مقداری از آن برای سال دیآن 

 ه باشدگر دادیرا به کسی درا پرداخت کرده سپس آنمالی اگر خمس حال 

ک سال از آن استفاده یـکه صورتیرا در د خمس آنیز بایافت کننده نیا دریآ

 ؟بپردازد ـنکند

را آورده است به دست که  ید خمس مواردیکننده باافتی، دربله پاسخ:

پرداخت چه ها پرداخت شده باشد، پیشین خمس آنمالک چه  پرداخت کند

گیرد ق نمیتعلّگر خمس یبار د پرداخت شده باشد شخمسآنچه به  .نشده باشد

ارتباطی به گذشته  ه،محسوب شددی یجدمورد ر کند، ییولی اگر مالک تغ

 .داشت دنخواه

باقی  ـشدن و استفادهبودن از یننظر مورد از ـموارد برخی پرسش در خصوص 

ست، یاز واجب نیاستفاده شده و مورد نموارد  ماند که در این صورت خمسِمی

 :نمایممطرح می شانان احکامیرا همراه با باین موارد که اکنون 

ا موارد یورآالت یا زیدن لباس یمثل پوشـ ا یک مرتبه استفاده از شیءیآ -6

ای که مشمول استفاده شدهکند تا شیء ت مییکفا سپس کنار گذاشتن آن ـدیگر

 ؟ی گرددتلقّنیست خمس 

نه برای فرار از خمس و  ،واقعی است استفادۀشدن  استفادهمنظور از  پاسخ:

و وجود ندارد  ـباشدمرتبه ک یاگر چه ی حتّقرار دادن ـاستفاده مورد اشکالی در 
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 .خواهد بودثنی ستاز خمس ممستعمل  شیءِآن 

باشد ولی به احتیاج داشته روانداز و فرش مثل زی یچبه ممکن است انسان  -1

همان و یآمدن مهنگام از آن استفاده نکند تا نگه داشتن ممکن است تمیز منظور 

در شیء آن  ۀا در صورت عدم استفادیآ .مورد استفاده قرار بگیرد آن،موارد نظیر 

 ؟گرددمیخمس در آن واجب  سالیک طول 
 واجب است. شخمس اگر استفاده نشده باشد پاسخ:

ممکن ]مثالً[  ؛وجود داردشدن اء در مصداق استفاده ین اشیا فرقی بیآ -9

ها چیزهایی که مقداری از آنیا قسمتی از و ساالنه ی یمواد غذامایحتاج از است 

ـ لیاء لوکس و تجمّیها و بعضی از اشمانند عطرها، روغنـ را استفاده کرده است

 ها خمس واجب است؟آن ۀماندباقی برای ا یآ ،باقی بماند

دی که اجزای متعدّم اینکه ممکن است شخصی چیزی داشته باشد مورد سوّو 

های اباز کتای مجموعهمثالً ـ کندمیرا استفاده از آنقسمتی و داشته باشد 

شدن بر  استفادهصفت ها، قسمتی از آنا با استفاده از یآـ لیا سِتِ وسای ایدوره

 کند؟دا مییها مصداق پتمام آن

 .گرددی میتلقّاستفاده شده چیز تمام آن  از آنقسمتی با استفاده از  پاسخ:

اء ین اشیو ا ـلیو بعضی وسا لباسمثل ـبه انسان داده که ی اییاگر اش -3

 ها واجب است؟خمس آنا پرداخت یاستفاده شده باشد )نو نباشد(، آ
 ست.یواجب ن پاسخ:

 آن(نظایر پرداخت مخس منبع درآمد )مغازه، شرکت ... و  چهارم:

ه...( در ینقل ۀلیا وسیمزرعه  ،کارخانه خانه،منبع درآمد )تجارتخمس 
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پرداخت  افزون باشد اشنهاز انسان و خرجی ساالیناز  ا سود آنید یکه تولصورتی

به این صورت که از اصل مال به همان نسبت مقدار اضافه، خمس  ؛شودمی

افت یای دارد و دخلی از آن درا مغازهیمثالً اگر کارگاه  .شودپرداخت می

نخواهد خمسی آن کارگاه کند کفایت میکند که فقط برای خرجی سال وی می

ه( به یاضافه آید، از اصل )اصل سرما اشنهگر دخل از خرجی ساالاما ا، داشت

اگر  مثالً .کندخمس پرداخت می اشنهنسبت مقدار اضافه بر خرجی ساال اندازۀ

باشد، خمس ِنصفِ اصل  واحد 3و دخل کارگاه  واحد 1وی خرجی سال 

ا کارگاه یا سودی که از مغازه ید یتولدر مورد ا کند. امّ)کارگاه( را پرداخت می

 دیآافزون می از تا آخر سالیخمس مقداری از آن که از ن شودحاصل می

 .گرددپرداخت می

 منبع درآمدد تعد  پنجم:

هم مغازه داشته مثالً داشته باشد ـ محل کسبو چند منبع درآمد اگر انسان 

پرداخت خمس بخواهد و  ـموارد دیگرب ین ترتیحقوق ماهانه و به همهم و باشد 

 خمس وی چگونه خواهد بود؟ ،کند

ک منبع یش از یخواهد خمس بپردازد و بل میکسی که برای بار اوّ پاسخ:

ک منبع درآمد را انتخاب کند تا از خمس مستثنی باشد یتواند میدرآمد دارد 

وی نیاز  ۀن صورت اگر به اندازیدر ا کهبدهد( منبع نسبت ه را به آن یعنی سرمای)

اصل آن از  شتر باشدیبمقدار نیازش و اگر از  ردیگنمی قخمسی به آن تعلّ باشد

 خمس پرداخت می شود ـگفته شدگونه که همانـ مقدار اضافینسبت ه به یسرما
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افزون آمده است، خمس اش هزینه ساالنهمنبع درآمد که از آن  ۀدر مورد بهرو 

 کند.را هنگام حلول سال خمسی جدا میآن

منبع هیچ ها واجب است و آنخمس  ،درآمدشدر مورد سایر منابع ا امّ

کنار منابع اگر . بنابراین کندگر را از خمس مستثنی نمییمنبع درآمد د درآمدی

چه را که خمس آن ت کندیباشد که وی را کفاداشته ای حقوق ماهانهدرآمدش 

 کند.جدا می اضافه آمده است اشدر رأس سال خمسی

تواند و روشن است و انسان میواضح د منابع درآمدی، در اغلب موارد تعدّ

 .گرددامور بر وی مشتبه برخی ولی ممکن است  ،کند از یکدیگر جداها را آن

وجود دارد و نخل درخت ی دارد که در آن تعدادی ن زراعیمثالً اگر شخصی زم

برخی و به پرورش  اری کندین زراعتی را آبیکه زمنیز در آنجا هست  موتور آبی

ک منبع درآمد به یها نیا ۀا همی، آزمین مبادرت ورزددر آن  ـ نیزگاومثل ـها دام

 ؟چند منبع درآمدا یند یآحساب می

ک منبع درآمد و گاوها منبع درآمد ی ،اریینخلستان و موتور آب ،نیزم پاسخ:

 ند.یآگری به حساب میید

د تعدّمنظر ف از برای مکلّ  هامواردی که جدا کردن آنخصوص در  عالوهبه

ست مگر یمؤمن ن ۀبر عهدچیزی  واضح نباشدروشن و  منبع درآمدیکی بودن ا ی

و خدا  ،سؤال کند تا از سوی وی مشخص گردند   ها از امامآن ۀنکه درباریا

 ش شاکریم.یهارا برای نعمت

 حقوق کارمندان ششم:

اگر از  :گفته شد کندت مییکه حقوقش وی را کفادر مورد کارمندی 
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 شخمس ،دیاش مقداری افزون آسال وی هنگام حلول سال خمسی خرجیِ

 .داشتنخواهد خمسی  گرنهواجب است و

 دبای ،افت کندیپاداش سالیانه در کنداگر از شرکتی که در آن کار میحال 

 ـآن افتیه هنگام درنـ ا مقداری از آن که هنگام حلول سال خمسییخمس آن 

اگر در  رنقدییغ ۀیهدمورد ن صورت در یبه هم. بپردازد ،باقی مانده است را

 کند.خمس آن را پرداخت می ،باشدرأس سال از آن استفاده نکرده 

 :شودپرسش مطرح مینجا دو یادر 
 از رأس سال خمسیپیش لی کمی یخ فاصلۀرا به  شحقوق یاگر کارمند :لاوّ

ا یآ ،منبع درآمدش باشداین حقوق افت کند و یدرـ پیش از آنک روز یمثالً ـ

وی به  ۀنساال ۀهزینافزون بر  ـآن ۀا مقدار باقی ماندیگرفته است ـحقوقی که 

 ؟خواهد بودخمس آن واجب نیز د و یآحساب می

 خمس آن واجب است. پاسخ:

را به جای گری آنیشخص دو ده یکارمندی که زمان حقوقش فرا رس م:دوّ

از رأس سال را پس و آنرا به دست وی نرسانده ولی آن افت کردهیوی در

اگر رأس سال  ، آیا خمس آن واجب است؟ مثالًبه او رسانده است اشخمسی

حقوقش روز هشتم ماه رمضان است دریافت اش روز دهم رمضان باشد و خمسی

 به دستش رسیده باشد. پس از آنو ده یولی به دست وی نرس

 خمس آن واجب است. پاسخ:

 د مسکنیا خریحج  ،برای ازدواج شده اندازپسپول  هفتم:
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ـ برای این منظورجمع و ـد مسکن یمردم مبلغی را به منظور خرگاهی برخی 

 .کنندمی ،دیآخود اضافه می ۀانیاز سالیچه از نشروع به پس انداز آن

را  شدر صورتی که قبالً خمسـآوری شده را د مبلغ جمعیباچنین اشخاصی 

رأس سال موعد است که صورتی ن در یا و پرداخت کنند ـاندپرداخت نکرده

 ده و با آن مسکنی خریداری نکرده باشد.یاش فرا رسخمسی

به همین ت وضعیّآوری شده به قصد ازدواج یا حج باشد نیز اگر مبلغ جمع

اش فرا برسد و ازدواج نکرده یا به بنابراین اگر رأس سال خمسی ؛استصورت 

 که جمع کرده است بپردازد.را ، بر او واجب است خمس مبلغی باشدحج نرفته 

شخصی به این صورت مرسوم شده است که کشورها برخی ما در  ۀدر زمان

 عهیها به ودمبلغی در بانک که خواهان ثبت نام خود برای رفتن به حج است

ثبت نام برای حج در آن کشور  سازمانن به عنوان شرطی از سوی یگذارد و امی

صورت شتر ید بیا سه سال و شایاز دو و اعزام وی پس  شودمیر مقرّشخص 

در حالی عه گذاشته شده سال خواهد گذشت یبر مبلغ به ودطور قطع بهو گیرد 

 است؟ا خمس آن واجب یآ .هنوز استفاده نشده استکه این مبلغ 

 ست.یخمس آن واجب ن پاسخ:

 تنگنای مالیمضیقه و و  ،نباشداختیار چه در مخس آن هشتم:

را آن مثالًـ نباشداختیارش ممکن است انسان مالی داشته باشد ولی آن مال در 

را آناز برداشت  و حقّبگذارد عه یا در بانک به ودیگری قرض دهد یبه شخص د

 و چگونه؟ ؟استواجب خمس در مورد چنین مالی ا یآ ـنداشته باشد

را آن شلیا وکیکه خود شخص هنگامیست تا یخمس آن واجب ن پاسخ:
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 تحویل بگیرد.

پیش خود نیاز طرف کردن در مورد قرض گرفتن، اگر انسان مالی را برای بر

ا مقدار یشده گرفته مال قرض این همچنان ـو کند قرض  اشاز رأس سال خمسی

ا یرسد، آبفرا  اشرأس سال خمسی وی باشد، سپساختیار در  ـآن ۀماندباقی 

 شود؟خمس شامل آن می

وجود  است شنی باشد، خمسی در مالی که مالکیدِ  انسان ۀمِّر ذِباگر  پاسخ:

به  .افزون باشد ه داردر ذمّبنی که یمگر آن مقدار که از مقدار دِنخواهد داشت 

واحد در  644باشد و اش هذمّبر واحد  644ارزش عنوان مثال: اگر قرضی به 

 .گرددمیمحاسبه واحد  44فقط خمس اختیار داشته باشد 

خمس به مالش گرفتن ق انسان بر تعلّط توسّا قرض گرفتن یآ یلّ کطوربهو 

 گذارد؟ر مییتأث

 .گذاردر مییتأث ـپیشین روشن شد ۀطور که در مسألهمانبله ـ پاسخ:

ی و یولی مواد غذابرسد فرا  اشو رأس سال خمسیباشد اگر در تنگنای مالی 

شود تنگنای مالی باعث میاین ا ی، آبیایداضافه  در منزلش استموارد دیگری که 

اضافه  اشنهاست و از مخارج ساالنقدی ریکه خمس از موارد ذکر شده که غ

 برداشته شود؟ ،آمده است

اضافی و فقط وجود مواد  اگر مقصود از تنگنای مالی عدم وجود اموال پاسخ:

 .کندی که نزد خود دارد را جدا مییی اضافی است، خمس مواد غذایغذا

ی زگیای است برای طهارت و پاکلهیخمس، عبادتی است مثل روزه و نماز و وس

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَۀً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ فرماید:میتعالی  حقّ و ،روح
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 ایها صدقهاموال آن از) (6)؛ سَمیعٌ عَلیمهللُصَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ ا

 تو دعای دعا کن زیرا هابرای آن و سازی، منزّه و با آن پاک را هاآن تا بستان

)این ست یو مهم ن .(دانا است و شنوا خداوند و ها است،آن آرامشی برای ۀمای

 چه بسا درهمی از کسی که پنج درهم دارد ؛بسیارا یاندک باشد مقدار اضافی( 

 .داشته باشد شتری از هزار درهم از کسی که پنج هزار درهم داردیاجر و ثواب ب

مؤمن  .ش روزی هستندیخمس و زکات عواملی برای افزاپرداخت  یلّ کطوربه

را  اشا زکات عاملی شود که خداوند روزیید پرداخت خمس یداند، شامیچه

 وسعت بخشد!

 اموال کودکان هنم:

ولی  نیست،ف مکلّ ف شرعییگر تکالیواضح است که کودک در خمس و د

خمس بر کودک بنابراین  .ردیگق میت دارد و به مال وی خمس تعلّیّحقّ مالک

رد؛ پس بر ولی )سرپرست( واجب است یگق میست ولی به مالش تعلّیواجب ن

که هنگامیصورت در غیر این ،بالغ جدا کندناکه خمس را از مال کودک 

 کند.خمس مالش را پرداخت می ،بالغ شود کودک

ص مشخّ انداز در بانک داردحکم مال کودکی که حساب پس به این ترتیب

 .گرددمی

                                                                                                          
 . 649توبه:  -6





 حمور سوم:

 م مخسیدر تقس

  امبریبرای پها سه قسمت از آن (6)شودم مییخمس به شش قسمت تقس

  القربی که امامم رسولش و سهم ذیسه ،ند از: سهم خدااعبارتکه است 

! به خدا سوگند) فرمود:  گوید: شنیدم امیرالمؤمنینس مییق بنمیسل باشد.می

 اآنان را بوند خدا هستیم؛ همان کسانی که بیالقر یمقصود خداوند از ذما همان 

 عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ هللُ مَّا أَفَاء ا :ه استو فرمود هساختقرین  نبی خودو  خود

 آنچه) (1)؛لِینِ وَابْنِ السَّبِیتَامَى وَالْمَسَاکِیالْقُرْبَى وَالْ یالْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ

از آنِ  و خدا است آنِ از است اش کردهفرستاده نصیب ،هاقریه مردم از خداوند

 و به طور خاص از مایعنی  .(مسکینان و از آنِ یتیمان و خویشاوندان، و پیامبر

بلکه خداوند پیامبرش و ما را گرامی داشت  ،قرار نداد در صدقهسهمی ما  یبرا

                                                                                                          
 :شـودیبر شش قسمت تقسـیم مـ بین آنان خمسو ... )فرماید: ـ می موسی بن جعفرصالح ـ ۀبند -6

 ی، سـهم چهـارم بـرایالقربـیذ یم بـراسهم سوّ،  خدا رسولی سهم دیگر برا خدا، یسهم برا کی

 یبـراارثی . سهم خدا و رسول است در راه ماندگان برایو سهم ششم  مساکین ی، سهم پنجم برایمانیت

 و یـک سـهمارث، مر سه سهم اسـت کـه دو سـهم االیاول یبرا پس ،استخدا  مر بعد از رسولاالیاول

 مر استاالیاول ینصف کامل خمس برا بنابراین .ن و مقرّر نموده استاو معیّ یاست که خدا برا یسهم

 ییتیمــان آنــان، یــک ســهم بــرا یســهم بــرا کاســت کــه یــایشــان  اهــل بیــت یبــرا و نصــف دیگــر

 .3ح / 493ص/ 6کافی: ج .( ...آنان است ی در راه ماندگانم نیز برا، و سهم سوّشانهایمسکین

 .2حشر:  -1
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 (6)(.چه در دست مردم است به ما نخوراندهای آنتا از چرک

وی  نیامامی خواهد بود که جانش گانه از آنِ های سهن سهمیا ردیاگر امام بم

 .گرددمی

شود؛ با مرگش به وارثش منتقل می افت کرده استیا امام دری  امبریچه پآن

ق به متعلّ بود  اختیار حضرت فاطمهن فدک که در یه از زمآنچ رونیاز ا

را بلکه آن ،اتش ستانده بودیرا در زمان حنه تنها آن  امبریرا پیز، خودش بود

نعت همانند مما چ تفاوتییه بی ،ها در گذشتهعت آنده بود و ممانیبخشنیز به وی 

 است.فعلی در زمان   آل محمد فقهای خائن و غصب حقّ

ق است به ا سه قسمت باقی مانده متعلّامّ .ل بودسه قسمت اوّدر خصوص  نیا

ر در نظر یموارد ز گانههای سهدر این گروه .ماندگان در راهن و یمساک ،تامیا

 شوند:گرفته می

 مادراز طرف ها . اگر انتساب آنعبدالمطلببه ها از سوی پدر آنانتساب  -6

 شود.ها داده نمیزی از خمس به آنیچباشد 
او کسی است ـتش روشن است یّن که وضعیمسکاحتیاج. در مورد از و ین -1

شود و در نظر گرفته میبودن ر یم، فقیتیمورد و در  ـخرجی نداردبه هیچ وجه که 

، ا در مورد در راه ماندهامّ .کندنمی شتیکه خرجی دارد ولی کفاکسی است 

که  ینیدر سرزماحتیاج از و یبلکه ن شوددر نظر گرفته نمیبودن ر یفق ویژگی

توانا و ن خود یچه در سرزماگر شوددر نظر گرفته می شودداده می خمس به وی

 ثروتمند باشد.
                                                                                                          

  .6ح /493ص /6کافی: ج -6
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ائمه و  شانیو خاندان پاک ا  وی ۀدیمان به خدا و رسول برگزیا -9

در  ولی عادل بودن ،شوددر نظر گرفته می)خمس( در مورد مستحق   مهدیین

 شود.نظر گرفته نمی
یک پرسش هاشم وجود دارد، واضح شد سهمی برای سادات بنیحال که 

معروف  ۀل در آن واقعیرا به برادرش عقآن  ر مؤمنانی: چرا امشودمطرح می

 ای که به مردم داده بودبه وی به اندازه ـو سطحی طبق فهم کوتاهـبلکه ، نداد

 ؟پرداخت کرد

در   امام هستند و امام علی ۀخانوادا سادات، یامام  تِیقطعاً اهل ب پاسخ:

به او قطعاً ش را و حقّ ـاست منزّه )از چنین نسبتی(ایشان ـل کوتاهی نکرد یعق حقّ

ثروتمند شود توانمند و خواست که با آن ای مال میل به اندازهیولی عق ،داده بود

 ؤمنانر میامو راضی نبود  شود اشنیازیکه موجب کفاف و بی آن مقدارو به 

  د.یامتناع ورز یدرخواستچنین از برآوردن 

 :چند نکته

 م و در راه مانده(یتین، ی)مسک گانههای سهگروهاین خمس در  مستحقّ :لاوّ

ث از ر و مؤنّها عبارتند از: مذکّاز فرزندان عبدالمطلب است و آن مؤمنفرد 

 مطالب مقدّوفرزندان ابها آنن یلهب، و از بواس، حارث و ابطالب، عبّوفرزندان اب

ن فرزندان یو از ب  فرزندان علی و فاطمه طالبوان فرزندان ابیهستند و از م

 .هستند ممقدّ  المهدی الحسن دبنه، فرزندان محمّعلی و فاطم

هنگام اعطای  گانههای سهگروهاین ری هر گروه از یشمول و فراگ م:دوّ

ز یو ن کند تفااک ک نفر از هر گروهیبه اعطای تواند میبلکه  ،ستیخمس واجب ن

ا مساکین را یتام یافقط مثالً  .ک گروه را به خمس مختص کندیز است یجا
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 .برگزیند

م یسه گروه تقس ینب ـرویانهیبا مـ کافی اندازۀامام از مال خمس به  م:سوّ

از  ملک امام خواهد بود و اگر کم آمد کند و اگر مقداری از آن اضافه آمدمی

 سهم خود جبران خواهد کرد.

به  ن خودیست خمس را با وجود مستحق در سرزمیز نیف جامکلَّ چهارم:

ف ضامن ن رود، مکلّیمال از بآن و کند چنین گری منتقل کند و اگر ید نیسرزم

مستحق در  ندر صورت نبود .را پرداخت کندد دوباره آنیخواهد بود و با

به   امام ۀو اجازذن ها بعد از اِنیا ۀز است. همیمنتقل کردن آن جا نشیسرزم

مال به وی تحویل نه خواهد بود وگرجایز خمس و پرداخت کردن خارج

 که در ادامه روشن خواهد شد. گونه، همانشودمی

 ل آنیخارج کردن مخس و حتو خامته:

به م حق را یخواهمی م، حالیخمس دانست ۀکه مقداری دربارنیاز اپس 

. کنیم ریود را با توفیق و فضل خداوند بَخ ۀبه صاحبش برسانیم و ذمّسالمت 

توان میا یآ ،ق گرفتزی تعلّیم اگر خمس به چیم بدانیخواهمی زیاز هر چپیش 

مت برای آن شیء یبه عالوه کدام ق ؟را کنار گذاشتمعادلش  به جای آن مبلغِ 

ا هنگام کنار گذاشتن خمس ید یمت آن هنگام خریا قیآ ؟شودنظر گرفته میدر

 آن؟

کردن این مبلغ هنگام خارجو را کنار گذاشت آن توان مبلغ معادل می پاسخ:

 شود.خمس محاسبه می
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 م کند، سپسیف خمس را به دو نصف تقسمکلّ  داردا امکان یآ عالوهبه

 ۀهم دا بایین و در راه مانده بدهد یم، مسکیتیبه آن را  امام ۀبدون اجاز شخود

 خمس خود را به امام تسلیم کند؟

 را هر جا بخواهدشود و او آنل داده مییتحو  خمس به امام پاسخ:

 میمستقبه طور دهد خود او ف اجازه میکند. آری، گاهی امام به مکلّمصرف می

 (6).خمس را به مستحقش بدهد

از سوی آنکه بی توانداست، کسی نمی  از آنِ معصومجاکه خمس از آن

گران ین حق )خمس( را از دیجای وی داشته باشد، ابهرا افت آنیدر ۀامام اجاز

واجب خواهد بود بر وی  ،ردیل بگیرا تحوآن امام ۀبا اجازرد و اگر یل بگیتحو

در ف کند و تصرّدخل و در آن   امام ۀا طبق خواستیرا به امام برساند که آن

که افراط کرده نیمگر انخواهد بود وی  ۀعهدضمانتی بر صورت از بین رفتن آن 

 باشد.

افت کند، گناه کرده و اگر از بین برود یرا درآن)امام(  ۀاجازاگر کسی بدون 

که کسیدر مورد  .ل دهدیرا به امام تحواست آن ضامن است و بر وی واجب

نکه یمگر ا شودوی ساقط نمی ۀف از عهدیتکل استپرداخت کرده خمس را 

  ا امامیبدهد  ف کرده استاو را مکلّ  ا کسی که امامی  را به امامآن

 ف را از وی ساقط کند.یتکل

ـ باشد گرانیافت از دیدربدون اینکه هدفش ـاگر شخصی در رساندن خمس 

                                                                                                          
به برخی از مؤمنان اجازه داد تا پرسشگر خمـس را بـرای  همانند چنین موردی اتفاق افتاد و امام -6

 مراجعه شود.  1محتاجان شهر خود صرف کند؛ به پیوست 
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 ۀا کسی که امام به وی اجازیل دهنده به امام یفقط تحوو تنها  واسطه شود

مالی که اگر و  ؟ز استین کار جایا ایباشد، آ افت به جای وی را داده استیدر

 ؟خواهد شد ن رود چهیاز باست در دست وی 

 ر و کوتاهی در دست وی تلف شودیز است و اگر بدون تقصیجا پاسخ:

 .نخواهد بودوی  ۀبر عهد ضمانت آن

تش از یّامام و وضع ز مالِینصله  .کندصدق مینیز ه لِدر مورد صِحکم ن یهم

 مانند خمس است.نظر هن یا



 حمور چهارم:

 نفالا  در 

  ابوعبداهلل امام صادق د:یگوصباح میواب .شودانفال به خمس ضمیمه می

واجب ساخته و  همان کسانی هستیم که خداوند اطاعت از ما راما )به من فرمود: 

 (6).(اموال از آنِ ما است فال و برگزیدۀان

 ،ستا شژه مستحقیاز اموال به طور و  اند از: آنچه امامانفال عبارت

 پنج مورد است:شامل گونه بود و نیا  امبریپدر مورد گونه که همان

مهاجرت  جاچه اهل آن از آن درآید؛ت به ملکیّنی که بدون جنگ یزم -6

 م مسلمانان کرده باشند.یرا تسلبرداری آنا با فرمانیکرده 
ن یاهل آن از ب سپسو  مالک داشته باشدتر پیشچه  (1):های مواتنیزم -1

 نباشد، مثل صحراها.نبوده  هاکسی اصالً مالک آن رفته باشند و چه
 شود.مه مییضمنیز به آن رودهای بزرگ  ۀو کنار ،اهایسواحل در -9
چه در آنجا قرار دارد، مثل درختان، معادن و ها و آنهها و قلّندای کوهلب -3

 ها.نیه به ایشب
 ها.ها و تاالبهدرون درّ  -4
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 ای در فقه مخس  رساله 11 
ابراز ه امام و مسلمانان را یکه اهل آن، جنگ خود علـ (6)ربیاگر دار حَ

 ده بودیاموالی که فرمانروای آنان برای خود گرفته و برگز ـ فتح شوداندکرده

نه به امام خواهد بود وگر از آنِ  ـا معاهدی غصب نشده باشدیاگر از مسلمان ـ

 ا معاهد آن برگردانده خواهد شد.یمالک مسلمان 

 اندمتی که مسلمانان به دست آوردهیاز غنتواند می  به همین ترتیب امام

تصاحب ند و یبرگز ـسایر مواردا یز یکن ،لباس ،از اسبـخواهد چه را که بهر آن

 وی خواهد بود. از آنِ رندیمت بگیان بدون اذن وی به غنیچه جنگجوکند، و آن

ست و اگر کسی در یز نیجا)امام( وی  ۀاجازبدون در انفال ف دخل و تصرّ

 خواهد  امام رسد از آنِ ببه وی منفعتی غاصب و اگر  ف کندآن دخل و تصرّ

، هر ثمره و کند گذاری کند و در آن کِشتهین مواتی سرمایبود؛ مثالً اگر در زم

 نه کشاورز.خواهد بود   امام از آنِ که از آن حاصل شودای بهره

                                                                                                          
 سرزمینى که با مسلمانان جنگ و عداوت داشته باشد. )مترجم( -6



 حمور پنجم:

  امام ۀلدر ص  

راه الهی بزرگ و  ـکه خدای سبحان وعده داده است طورهمانـ امام ۀصل

 یمَّن ذَا الَّذِ  د:یفرمامیحق تعالی . است آسانی برای آمرزش تمام گناهان

ِه یبْسُطُ وَإِلَیقْبِضُ وَی رَۀً وَاهللُیضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِی قَرْضًا حَسَنًا فَقْرِضُ اهللَی

 بیفزاید؟ برابر چند آن بر خدا تا نیکو دهد قرض خدا به که کیست) (6)؛تُرْجَعُونَ

ز یو ن (گردیدمی باز او سوی به شما و بخشد گریتوان و دهد دستیتنگ خدا

 (1)؛مٌ یضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِ ی قَرْضًا حَسَنًا فَهللَقْرِضُ ای یمَن ذَا الَّذِ د: یفرمامی

 او را پاداش کند و چندانش دو او برای تا نیکو دهد قرضی را خدا که کیست)

را دو چندان ان قرضی که خداوند سبحان آنیدر ب  تیاز اهل ب (.باشد؟ نیکو

ار از بن عمّاسحاق .است (امام ۀلصِ )نقل شده است که آن قرض  کندمی

خدای  ۀفرمود ۀشان درباریاز ا :کندنقل می  بن جعفرم امام موسییابراهواب

 ؛حَسَنًا فَیضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ  قَرْضًا هللَذَا الَّذِی یقْرِضُ ا مَن جل:وعزّ

او را پاداش  کند و چندانش دو او برای تا نیکو دهد قرضی را خدا که کیست)

 (9)(.امام نازل شده است صلۀ ۀدربار)فرمود:   ، ایشانمپرسید (باشد؟ نیکو
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 ای در فقه مخس  رساله 11 
و شود ق میمحقّوی  عمل و با مال برای اثبات حقّبا   امام ۀاگرچه صل

و خستگی ل مّمتحرا یزـ از دادن مال برتر است ست که عملین نیی در اچ شکّیه

ا امّ ـبینجامدبسا به گذشتن از جان هم دی برای جسم است و چهیشدفرسودگی 

آن به خمس داشتن ضمیمه شدن تناسب نظر نقطه از  با مال ۀبه صل نجایدر ا

مالی هستند که )خمس و صله( که هر دو اشتراک این وجه از  ،مینگرمی

 .باشندمی  مخصوص امام

  شنیدیم اباعبداهلل امام صادقند: یگوان مییبن ظبونسیبری و یخ

. نیست ها به امامتر از رساندن درهمهیچ چیزی در نظر خدا محبوب)فرمود: می

دهد. حق قرار می دحُچون کوه اُ درهم را برای وی همدر بهشت  وندهمانا خدا

 قَرْضًا حَسَنًا فَیضَاعِفَهُ لَهُ مَّن ذَا الَّذِی یقْرِضُ اهللَ فرماید:میتعالی در کتابش 

 برابر چند آن بر خدا تا نیکو دهد قرض خدا به که کیست) أَضْعَافًا کَثِیرَۀً 

 (6)(.امام است ۀخدا قسم این قرض به طور خاص صل به): فرمودمی (بیفزاید؟

اد یامام به عنوان قرضی به خودش  ۀخداوند سبحان و متعال از صل نیابنابر

و ر تشکّبا  گرداندن آن از سوی اودهد و بازرا بازپس میکند و خود او آنمی

ای است که نعمت را وی بندهیط خدا خواهد بود؛ زتوسّ  از آن بنده گزاریسپاس

نهایت همراه وی برای آخرت ش و حجتش را شکر نموده و بهبا ولیّ ،راخدا 

 (1)انجام داده است.کوشش را 

 فرماید: می  احمدالحسند یس
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 انتشارات انصار امام مهدی  11
بنابراین چه رحمت عظیمی است که حجّت بین مردم )ظاهر( باشد؛ 

،  امام ۀبابی که انسان با صل ،شودچرا که باب عظیمی گشوده می

ایستد و دهد و روز قیامت در پیشگاه خدا میبه خداوند قرض می

گرداند و اگر این بنده به خداوند این قرض را تمام و کمال به او بازمی

 .شودهای بیابان با خود گناه آورده باشد، برای او بخشیده میتعداد شن

یّان یوم الدّین، قرضی است و خدا در مقابل دَ از برای او نزد خداوندِ

( و عطای او لیلالقَبِ ثیرِالکَ عطیَیُ) .نمایداندک و ناچیز بسیار عطا می

های این بنده و تمام حقوقی که از شمار است. خداوند تمام بدهیبی

حساب به بهشت کند و بیاو بوده است را تسویه می ۀبندگان بر عهد

 (6).نمایدواردش می

است که در هر عملی  «امام ۀصل»بود و  «امام ۀصل»از فضیلت )تنها( بخشی ن یا

و فضیلت  ـاریبسو چه اندک باشد چه ـ شده استب و سفارش یزمانی به آن ترغ

امام  ۀم است؛ البته واجب آن، اعطای صلیعظ ـمیدیگونه که دهمانـآن نزد خدا 

 هنگام حضور در نماز جمعه است.

را هر آنکه  ـهمانند خمسـامام است مختصّ مالی  ،صله ؛شکبی عالوهبه

ل آن و یتحو ۀخمس دربار ۀدر خاتم چهآن ،نظرن یاز ا .دهدقرار می دکجا بخواه

این مورد هیچ اختالفی شامل بی ،بیان کردیم ل گرفتن را داردیتحو کسی که حقّ

 .گرددز میین

* * * 
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 ای در فقه مخس  رساله 11 
 .نگاشته شد مختصر و کوتاه ۀن رسالیبود که در امطلبی ن ین آخریا

 و آخر دعوانا أن

االئمه و المهدیین و ، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد الحمدهلل رب العالمین

 سلم تسلیماً 

 و نهایت دعای ما اینکه

و صلوات تام  پروردگار جهانیان استآن  ،خداوندو ستایش تنها از آنِ سپاس 

 ن باد!بر محمد و آل محمد، ائمه و مهدیی و تمام خدا

 هـ ق 6396اول شعبان المعظم 

 هـ ش 6923تیر  11



 اولپیوست 

 احکام نورانی اسالممنت کتاب مخس از کتاب 

 کتاب مخس

  که مُشتمِل بر دو فصل است:

 ل:فصل او 

 گیردآنچه به آن مخس تعلق می

 که شامل هفت مورد است:

 غنایم جنگی ل:او  

را قبض کرده باشد )مانند سالح کند، چه آنتصاحبش میهر آنچه لشکر 

های پیمانهم یا مسلمان از هالبتّ کهن(، آ غیر یا زمین مانند) .( یا نه دشمن و...

 ، و فرقی ندارد غنایم کم باشند یا زیاد.باشد نشده غصبمسلمین 

 معادن دوم:



 ای در فقه مخس  رساله 11 
مثل یاقوت و ـ یا غیرفلزی ـمثل طال و نقره و سربفرقی ندارد فلزی باشند ـ

معدن، . در مورد ـمثل قیر و نفت و گوگردـ یا اینکه مایع باشند ـزبرجد و سرمه

 شود.ها محاسبه میمقدار خمس پس از کم کردن هزینه

 گنج سوم:

شود که زیر زمین ذخیره شده باشد؛ پس اگر ارزش گنج شامل هر مالی می

و در سرزمین دشمن باشد یا اگر در سرزمین اسالمی  آن بالغ بر بیست دینار شد

آن واجب پیدا شود و اثری از اسالم در آن نباشد، در این صورت خمس بر 

 است.

چنانچه در ملکی که خریداری کرده است گنجی پیدا کند به فروشنده 

ق به را نشناخت، متعلّرا شناخت پس مال او است، اما اگر آنگوید، اگر آنمی

 مشتری خواهد بود و باید خمسش را بپردازد.

اگر حیوانی بخرد و در شکمش چیزی قیمتی پیدا کند نیز به همین صورت  

خمسش را  ه اگر ماهی بخرد و درون شکم ماهی چیزی بیابدالبتّ (6)؛ودخواهد ب

پردازد و باقیمانده، مالِ خودش خواهد بود و نیازی نیست برای شناسایی آن می

 شیء به کسی مراجعه کند.

 نکته:

اگر گنجی در زمین موات در سرزمین اسالمی پیدا شود و بر رویش 

                                                                                                          
 )مترجم( را تصاحب کند.تواند آنباید به فروشنده بگوید و اگر مال فروشنده نبود، می -6
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را استخراج کرده هزینه است و کسی که آنای از اسالم باشد حقّ امام نشانه

را در ملکی که خریده است کند؛ و اگر آنو اجرت استخراج را دریافت می

را شناخت، مالِ او است، و اگر گوید اگر آنپیدا کند به فروشنده می

 نشناخت حقّ امام است.

 چهارم:

از دریا ای( اصی )مثالً با کمک وسیلهاصی یا بدون غوّهر چیزی که با غوّ 

ـ اگر قیمتش یک دینار یا بیشتر باشد، مانند جواهر و مرواریداستخراج شود ـ

 خمس دارد.

 نکته:

وقتی یک دینار یا بیشتر باشد خمس  اصی به دست آیداگر با غوّ (6)عنبر

ا اگر از روی سطح آب یا ساحل گرفته شود حکم معدن را خواهد امّ دارد

 (1).داشت

 پنجم:

 ۀاز هزین )که انجام داده است( کشاورزی و، تولیدات تجارتآنچه از سود 

 .اش اضافه بیایداو و خانواده ۀساالن

                                                                                                          
 )مترجم( ی گیاه در زمین دریا یا نوعی عطر.وعن -6
  )مترجم( شود.ها، خمس محاسبه مییعنی بعد از کم کردن هزینه -1



 ای در فقه مخس  رساله 11 

 ششم:

 یآن بر ذمّ خمسِ پرداخت  از مسلمانی زمینی بخرد (6)یذمّکه هنگامی

 یمانند زمیناست ـواجب  آن خمس باشد که در چه زمینی ،شودواجب می

زمینی که  همانندنباشد ـواجب  یا ـباشد جنگ تصرف شده ۀوسیله بکه 

 .ـشده باشندمسلمان  خودشانمردمش 

 هفتم:

 خمسِاز هم جدا کرد، را ها و نتوان آنشده باشد  مخلوطبا حرام وقتی حالل 

 .گرددمیآن واجب 
 نکات:

واجب باشد  از دریا گرفته شده غواصیآنچه با گنج و معادن و  : خمسِ لاوّ

 .بزرگسال باشد یاکودک بنده،  آزاد باشد یااش فرقی ندارد یابنده، است
ها واجب است )برای پرداخت در هیچ یک از مواردی که خمس در آن: مدوّ

خمسش( گذشتن یک سال بر آن مال شرط نیست، فقط خمس واجب شده در 

                                                                                                          
 اسـالمغیر اهل کتاب، راهی جز پـذیرش ب. و غیر اهل کتا( کتابی) اند: اهل کتابدو گروه کافران -6

 . ذمّهبه شرایط  التزام، و جنگدارند: پذیرش اسالم، رو اهل کتاب سه راه پیش ا امّندارند، 

شود، و گفته می یذمّشوند، اهل ذمّه یا  ملتزمبه کسانی که راه سوم را انتخاب کنند و به شرایط ذمّه 

حمایت کند  شهرونداست از آنان به عنوان  متعهدد ایشان به شرایط ذمّه، در قبال تعهّ اسالمیحکومت 

 )مترجم( .به آنان را ندارد ضتعرّحق  مسلمانیو هیچ 
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که این هم برای  (6)تواند یک سال به تأخیر بیاندازدسود تجارت شده را می

 رعایت حال کاسب بوده است.

بین مالک و مستأجر در مورد گنج اختالف پیش آید، اگر که هنگامی: مسوّ

شود، و اگر در حرف مؤجر با سوگند پذیرفته می بودن باشد اختالف در مالک

 .شودمیپذیرفته حرف مستأجر داشته باشند  مقدار آن اختالف
های مورد نیاز برای بیرون آوردن گنج و استخراج بعد از اینکه هزینه: چهارم

کسر شد، آنگاه خمس )آنچه باقی  ـسازی و غیرهمانند حفاری و پاکمعدن ـ

 مانده( واجب خواهد بود.

  

                                                                                                          
 )مترجم( را پرداخت کند.یعنی سر سال خمسی آن -6



 ای در فقه مخس  رساله 11 

 م:فصل دو  

 مخستقسيم 

 شود:خمس شش قسمت می

 سهم خدا، سهم رسول خدا و سهمیعنی  است:  م آن برای پیامبرسهسه 

باشد. جانشین ایشان می تبرای امامپیامبر بعد از که   امام همان یاالقربی ذی

 .شودمنتقل می شبه وارثباشد  دریافت کرده  یا امام  آنچه که پیامبر
شرط است  در راه ماندگان است.مساکین و  یتیمان،دیگر: برای سهم و سه 

پس اگر انتساب  (6)،باشندعبدالمطلب گروه از طرف پدر منتسب به سه که این 

واجب  .گیردق نمیها تعلّمادری باشد هیچ چیزی از خمس به آن ۀفقط از ناحی

به یک گروه هر از بلکه اگر گی افراد پرداخت کنیم هم )که خمس را به( نیست

 .خواهد بودجایز نیز  نفر اکتفا شود
 

 :مسئلهچند 

از نسل یعنی  است؛عبدالمطلب نسل مؤمن از فرد خمس،  مستحقِّ :لاوّ

ها ، و ابولهب، و فرقی ندارد که مرد باشد یا زن، و بین آنثحاراس، ابوطالب، عبّ

                                                                                                          
 )مترجم( یعنی ساداتی که از نسل عبدالمطلب باشند. -6
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م مقدّ  م هستند و در نسل ابوطالب فرزندان علی و فاطمهنسل ابوطالب مقدّ

 باشند.م میمقدّ  فرزندان امام مهدی  هستند، و بین فرزندان علی و فاطمه

 های مستحق خمس(گروه )از گروه به یکتواند فقط می : خمسمدوّ

 پرداخت شود.

-به کندتقسیم می (6)خمس گروه مستحقِّسه خمس را میان   : اماممسوّ

ها اضافه ها را کفایت کند. اگر چیزی از سهم آنطوری که زندگی معمولی آن

ان اضافه آمد، برای امام است و اگر الزم بود از سهم خودش به سهم مستحقّ

 ها کافی باشد(.برای آنکند )تا می

باشد، بلکه  نیازمند بودن در شهری فقیر  الزم نیست در راه مانده حتماً: چهارم

ی اگر در شهر حتّکند، که قرار است از خمس به او پرداخت شود کفایت می

 .شودمینیز لحاظ یتیم مورد در  حکم ، و اینباشدخود ثروتمند 
نیست خمس به شهر دیگری برده  : با وجود مستحق در شهر خود جایزپنجم

ضامن است، شود و تلف ببرد  یمس را به جای دیگرخُ با این وجود شود، و اگر

 باشد.، منتقل کردن خمس جایز میمستحقلی در صورت نبودِ و

، ولی عدالت شرط استحقاق خمس، مؤمن بودن استط وشریکی از : ششم

 .نیست
  

                                                                                                          
 )مترجم( یتیم و مسکین و در راه مانده. -6
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 انفال:

 (6).شودمینیز به بحث خمس ملحق انفال بحث 

مانند آنچه ـ را داردکه امام به طور خاص استحقاق آناموالی است  :انفال

و  است: زمینی که بدون جنگمورد پنج که  ـبود  رسول خدا مختصِّ

به میل خود  روند یابساکنان آن از بین فرقی ندارد به تصاحب درآید ـریزی خون

ل تصاحب شده و فرقی ندارد اوّ( ـبایرمَوات )های زمینو  ـکنند تسلیمشهر را 

صحرا، تملیک آن جایز نباشد مانند که باشد اهل آن نابود شوند یا زمینی سپس 

های پست بین زمینحکم و  ـاست هاآنها و هر آنچه در کوه ۀدریا، قلّ ،ساحل

 نیز به همین صورت است. ها و نیزارکوه

مانند زمین و بوده ـها شاه آنهر آنچه برای پاد اگر سرزمین دشمن فتح شود

پیمان مسلمانان ه اگر از مسلمان یا همالبتّ امام است،از آنِ  ـبهاگران چیزهای

را که بخواهد م یهر آنچه از غناتواند می  و همچنین امامغصب نشده باشد، 

و آنچه جنگجویان بدون اذن ـ یا چیزهای دیگرکنیز  لباس، ،اسبمثل ـ بردارد

 .است  امام مختص بهایشان کسب کنند 
ف کرد غاصب ف در انفال بدون اذن امام جایز نیست، و اگر کسی تصرّتصرّ

 .امام خواهد بودآید مختصِ دست ه بسودی  از آن نچه او چن شودمی محسوب
* * * 

                                                                                                          
 . نماید و...آن را مصرف می  رسیده است و ایشان  چون شبیه خمس است که به دست امام -6

 )مترجم(



 پیوست دوم

 مخس ۀدربارقه متفرّ های پرسش

 44ل: پرسش جلد اوّ  ـهای روشنگر پاسخ 

 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ 

 . را عنایت فرمایید...خمس و زکات تفصیلی  شرحِاز شما تقاضا دارم 

 هـ ق6311جمادی االول  2ـ  رشا از بصره خواهر

 حیم، الحمد هلل  رب العالمینحمن الرّبسم اهلل الرّ پاسخ:

 .برکاته واهلل  مهرح سالم علیکم و ،خواهر مؤمن

را دنیا و آخرت  خیرِ  ،مردان و زنان مؤمن ۀبه همدارم مسألت خداوند  از

طور بهات بسیار زیادی دارند ولی جزئیّ ،زکات ا خمس وامّتوفیق عطا فرماید. 

 کنم:بیان میی را یخالصه چیزها

ها آن ،حجّت بر مردم در هر زمان است و  امام معصوممخصوص خمس 

را مصرف توانند آنباشند و به هر صورت که بخواهند میاوصیای ایشان می

 کنند.

های استفاده نشده ییاموال و دارااز جمله  ،باشدواجب میخمس در مواردی 

هایی که استفاده هکند و نیز اثاثیّای که انسان در آن زندگی میخانهبه  )نو(.

همچنین ن نیازمند است و ه آانتقال ب نقل وکه انسان جهت اتومبیلی د و نشومی
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 گیرد.ق نمیتعلّخمس  ،انسانروزی  منبع درآمدِ

 ،دیگری یا ماشین دیگری یا منبع درآمد دیگری داشته باشد ۀاگر انسان خان

  شود.ها واجب میبر آنخمس 

 احمدالحسن

 هـ ق 6311األول  یجماد

 692های روشنگر ـ جلد دوم: پرسش پاسخ 

االت در خصوص خمس را مبذول سؤ خواهشمندم لطف فرمایید و پاسخ این

 :بدارید

 فرستنده: صباح مهدی

مسکینان نیز واجب  و یرانفق رآیا ب ؟گیردق میبه چه کسی خمس تعلّ  :الؤس

 زمان ما چه کسانی هستند؟مسکینان  و فقرااست؟ 

صلی اهلل علی محمد  و ،العالمین والحمدهلل ربِّ ،حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ و آل محمد االئمۀ والمهدیین و

هایی که موارد و وضعیت .نماز و روزهواجب است، همانند  یمکلّففرد هر  بر

 .باشداالسالم موجود میشود در کتاب شرایعها واجب میخمس در آن

آیا خمس  ؟، خمس دهداستچگونه شخصی که تاکنون خمس نداده  :الؤس

 ـاعم از استفاده شده و استفاده نشدهـ های خانوادهاموال و دارایی یشامل تمام

 ...(.لباس و، برقیوسایل  ،منزلو تجهیزات )اثاث گردد؟ می
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صلی اهلل علی محمد  و ،والحمدهلل رب العالمین ،بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ و آل محمد االئمۀ والمهدیین و

ماشین  وآن مورد استفاده در  اثاث وای که در آن ساکن است خانهبه 

نیاز یک سال شخص مالی که به اصل چنین همگیرد و ق  نمیتعلّ شخصی خمس

درآمد کارگاه  کارگاه تولیدی داشته باشد وشخصی اگر  کند؛ مثالًرا تأمین می

ا امّ ؛گیردق نمیتعلّ خمس به آن  ،او باشد ۀمخارج یک سال خانواد ۀفقط به انداز

به اصل مال به نسبت اضافه باشد  شسال آمد آن بیش از مصرف یکاگر در

 1اش ساالنه ۀگیرد؛ به عنوان مثال اگر هزینق میتعلّ خمس  ،اشدرآمد ساالنه

واحد باشد، خمس نصف اصل مالش )کارگاهش( را  3واحد باشد و درآمدش 

به هر زمینی که غیر از آن  رد وخمس ندا اشمسکونی ۀزمین خانپردازد. می

گیرد و اگر مال اضافی دیگری بیش از آنچه ذکر شد ق میداشته باشد، خمس تعلّ

گیرد. آنچه بیان شد به اختصار بود و موارد ق میداشته باشد، به آن خمس تعلّ

 .بیشتری نیز در این زمینه وجود دارد

برای کسی که مسکونی آوری شده جهت خرید زمین حکم مبلغ جمع :الؤس

 ۀاضافدرآمد گونه هیچاین شخص ه به اینکه توجّ مسکن نداشته باشد چیست؟ با

 این مبلغ ندارد؟غیر از  ایساالنه

صلی اهلل علی محمد  و ،والحمدهلل رب العالمین ،بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ و آل محمد االئمۀ والمهدیین و

اگر شخصی  .دهدش را بباید خمسباشد را نداده آندر صورتی که خمس 

ق تعلّ مبلغ مذکور خمس به ، را به صاحب شرعی آن داده باشد مالش خمس

سال مالی خمس تمام شود و با پول خود مسکن گیرد. در صورتی که نمی
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 .، باید خمسش را بدهدنخریده باشد

 پاداش ساالنه، است کاره آن مشغول ب شرکتی که در از کارمندی :الؤس

صورت واجب  درگیرد؟ و ق میبه این پاداش خمس تعلّ آیاکند. میدریافت 

 مالیِ  یا موقع رسیدن سال دهدبخمسش را آن، دریافت هنگام آیا  ،بودن خمس

به آن هزینه کند، آیا این پاداش را برای مصرف ساالنه بخواهد اگر  و خمس؟

 نقدی هم صادق است؟ غیر یایااین حکم برای هدآیا  گیرد؟ وق میخمس تعلّ

صلی اهلل علی محمد  و ،والحمدهلل رب العالمین ،بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ و آل محمد االئمۀ والمهدیین و

چنین هم وگیرد ق میتعلّخمس مالی پاداش پس از رسیدن سال  ۀماندبه باقی

سر رسید سال مالیِ خمس،  نیز اگر مصرف نکرده باشد درنقدی هدایای غیربه 

 .گیردق میخمس تعلّ

؟ خمس گیردمیکند خمس تعلق جواهراتی که زن استفاده میآیا به  :الؤس

نصابش چقدر  شود چه مقدار و حدِّای که استفاده نمیذخیره شده ۀنقر طال و

 است؟

صلی اهلل علی محمد  و ،والحمدهلل رب العالمین ،بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ و آل محمد االئمۀ والمهدیین و

استفاده  شخودبه عنوان زینت که زن  آن(نظایر  نقره و، )طال یجواهرات

 حدِّ .گیردق میخمس تعلّ به آن اگر از آن استفاده نکند  کند خمس ندارد ومی

 .                                         شودمطرح میدر زکات موردی چنین نصاب در خمس وجود ندارد بلکه 

انداز برای فرزندان خود به عنوان حساب پسی که شخص مبالغآیا به  :الؤس
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 ؟ گیردمی قخمس تعلّکند، ذخیره میدر بانک 

صلی اهلل علی محمد  و ،والحمدهلل رب العالمین ،بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ و آل محمد االئمۀ والمهدیین و

 سرپرستبر  .گیرد ق میتعلّها ا به مال آنامّخمس بر کودکان واجب نیست 

صورت  در غیر اینرا خارج کند؛  هاخمس اموال آنکودکان نابالغ واجب است 

 .باید خودش خمسش را بدهد ،دوبالغ شکودک هرگاه 

شخص به اگر کند، پرداخت خمس، پرداخت زکات را ساقط میآیا  :الؤس

 زکات چه موقع .ت چهارگانه نداشته باشدغالّ نگی و یانقدینصاب  مقدار حدِّ 

                                   آن چیست؟شرایط  وگردد میواجب 

صلی اهلل علی محمد  و ،والحمدهلل رب العالمین ،بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ و آل محمد االئمۀ والمهدیین و

 وارمامیدام. گفتهع یزکات را در شرا بیشتر در مورد خمس و اتتوضیح

 .                      به شما برسانند ومنتشر کنند را  برادران آن

 چیست؟ یتجارهای تفعالیّحکم خمس در رأس مال شراکتی در  :الؤس

صلی اهلل علی محمد  و ،والحمدهلل رب العالمین ،بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

 .تسلیماً مسلّ آل محمد االئمۀ والمهدیین و و

 .است های قبـلی داده شـدهایـن سـؤال در جـوابپاسخ 

 

 مهای روشنگر ـ جلد سوّپاسخ 

 . ...کنمبیعت می احمدالحسنبا سید  -6



 ای در فقه مخس  رساله 11 
 ایـن پرداخـت ۀوسـیل ،را بپـردازم  مهـدیامـام  از حـقِّقسمتی خواهم می

 انتظار پاسخ هستم. خداوند شما را یاری دهد.چشم چیست؟

 مصر -فرستنده: عمرو 

اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمۀ و . بسم اهلل الرحمن الرحیم پاسخ:

 المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً. 

کـه تـا زمـانیفق بدارد و تو را خرت و دنیا موّآخواهم تو را بر خیر از خدا می

مردان و را به نآتوانی می ،ا خمسامّ.  ...یاری حق استوار بداردبرای زنده هستی، 

خواهم به تو توفیق این مصر، بدهی و از خدا می ،در سرزمینت نیازمند مؤمنزنان 

 نیازمند مؤمنمردان و زنان  ال کنی تاؤتوانی از برادران انصار سکار را بدهد و می

خدا شما را حفـ  کنـد و توفیـق هـر خیـری را بـه شـما  .را در سرزمینت بشناسی

 .بدهد

 احمدالحسن

 

خمـس خـود را بـه فقهـای خـائن  ،حکم کسی که قبل از دعوت :9سؤال  -1

و هرآنچـه چنـین ؟ خمـس بپـردازده اریا الزم اسـت دوبـآداده است چیست؟ می

علم طور؟ با سازد چهمی ایدی که شما آوردهشخصی بعد از پیوستن به دعوت حقّ

 باشد.به اینکه او دارای خانه، زمین با ملک دیگری می

 کار شما: ابو محمد علی انصاریکار گناهخدمت

خمس در مورد اضافه درآمد است و نه آنچه نیاز فرد را رفـع  :9سؤال  جواب
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 گیـرد و نیـز وسـایلق نمـیکند. اگر یک خانه داشته باشی، خمس بـه آن تعلّـمی

 شخصی و محل کسبی که نیازت را بدون اضافه درآمـدیمورد استفاده و ماشین 

ای جز آن یا زمین یا ماشین ا اگر خانهگردد. امّشامل خمس نمی کندبرآورده می

ا در مورد محل کسـب و کـار و روزی باید خمسش را بپردازی. امّ دیگری داری

اگر حاصل آن از نیازت بیشتر اسـت، از اصـل  )محل تجارت، کارخانه یا مزرعه(

ا در مـورد نتیجـه یـا مـال، دهی امّ، یک پنجم را خمس میاشزیاده اندازۀمال به 

 دهی.خمسش را میـ در آخر سالـ آنچه از نیازت  اضافه بیاید

 احمدالحسن

 الی به شکل زیر پرسید:ؤیکی از برادران انصار س -9

ن را بپردازم ولی خانه آخواهم خمس میکه هزار کرون سوئد دارم  144444

ت جایی کنم و فرزندانی ندارم و با مشقّزندگی میم با همسر .یا قطعه زمینی ندارم

 .اماجاره کردهدر سوئد را 

 خدمتگزار شما: ابوحسن

 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی . بسم اهلل الرحمن الرحیم پاسخ:

 محمد و آل محمد االئمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً.  

کنـد. اگـر خمس در مورد اضافه درآمد است و نه آنچه نیـاز فـرد را رفـع می

گیرد و نیز وسایل مـورد اسـتفاده و ق نمییک خانه داشته باشی، خمس به آن تعلّ

کند زت را بدون اضافه درآمدی برآورده میماشین شخصی و محل کسبی که نیا

ای جز آن یا زمین یـا ماشـین دیگـری داری ا اگر خانهگردد. امّشامل خمس نمی
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، ا در مورد محل کسب و کار و روزی )محل تجارتباید خمسش را بپردازی. امّ

 ۀاگر حاصل آن از نیازت بیشتر اسـت، از اصـل مـال بـه انـداز (کارخانه یا مزرعه

ا نتیجه یا مال، آنچـه از نیـازت  اضـافه دهی امّ، یک پنجم را خمس میاشزیادی

 دهی.خمسش را می ـدر آخر سالـ بیاید

توانی خمـس ال: خمس فقط در مورد اضافه درآمد است و میؤو در مورد س

 ن محتاج بدهی.امؤمنرا خودت به 

 احمدالحسن

سال خمسی برسـد اگر خمس مالی داده شود و آن مال دوباره به  :9 الؤس -3

 و خرج نشود آیا دوباره باید خمسش داده شود؟

 .دهدبار دیگر خمس نمی :9جواب سوال 

 

 نویسهای دستپاسخ به پرسش

 رسول زمان در یدآمی اضافه سال خرجی ازخمس در آنچه  ۀیا مسألآ -6

و هاشم وجود دارد؟ ا سهمی برای سادات بنییو آ وجود داشته است؟  خدا

ل در آن یآن سهم را به برادرش عق  ر مؤمنانیچرا ام دارنداگر سهمی 

مردم سایر به وی همانند  ـقاصر ماکوتاه و فهم طبق ـبلکه  ؟معروف ندادجرای ام

 ؟فرمودعطا 
 والحمد هلل رب العالمین، بسم اهلل الرحمن الرحیم پاسخ:
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 زماندر آن ق و اجرا یا به عنوان تطبامّ وجود داشت،آری  ؛عیبه عنوان تشر

 و ائمه  امبریپس پ .ل آن توسط مردم بودل عدم تحمّیبه دلاین نبود و موجود 

  امام خمس از آنِ .ل شدندئف قایتخفمردم برای  را تواند آنمیو  است

 . امام علیامام هستند ال و خانواریا سادات، عیامام  تِیاهل ب .از مردم ساقط کند

 غنی و بود که با آن  یل خواهان مقداریعق لیل کوتاهی نکرد ویدر حق عق

 .راضی نبود شود اشنیازیثروتمند شود و به مقداری که موجب کفاف و بی

 و در آن موتور عدد نخل وجود دارد سیی دارم که در آن ن زراعیزم -1

این از  .کنمن کشاورزی استفاده مییاری زمیاست که از آن برای آبهم  آبی

 ـکه تعدادشان شش رأس استـگاوها دهی به خوراکن کشاورزی برای یزم

چند منبع ا ی ؟ندیآک منبع درآمد به حساب مییها نیا ۀا همیآ .برمبهره می

 !کوکاران را به شما بدهدین پاداش نی؟ خداوند بهتردرآمد
 والحمد هلل رب العالمین بسم اهلل الرحمن الرحیم پاسخ:

و گاوها منبع درآمد  ،منبع درآمدک یاری ین و نخلستان و موتور آبیزم

 .شوندمحسوب میگری ید

ا خمس حقوقم را یآ م.نیز دار حقوق ماهانهو درآمد ن منبع من چندی -9

 حقِّاین که از ا اینی ؟پرداخت کنم دهمم را مییگونه که خمس درآمدهاهمان

 شرعی معاف است؟
 والحمد هلل رب العالمین بسم اهلل الرحمن الرحیم پاسخ:

ک منبع درآمد یش از یخواهد خمس بدهد و بل میاوّ ۀمرتبکسی که برای 

عنی یک منبع درآمد را انتخاب کند تا از خمس معاف باشد )یدارد، حق دارد 

وی حقوق ضمن منابع درآمد اگر در  .اختصاص دهد(منبع خود را به آن  ۀیسرما
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 درا امّ .شودمعاف نمیدرآمد منابع سایر  کندای باشد که کفاف وی را مینهایماه

ماند را می چه از آن در رأس سال خمسی وی باقیانه، خمس آنحقوق ماهمورد 

 .پردازدمی

سهم دارم؛ با  باشدام میق به خانوادهدر ماشینی که متعلّهزار  164من مبلغ  -3

خودم و این ماشین برای کارهای شخصی به عنوان راننده از من ه به اینکه توجّ

 ؟ گیردمیاین مبلغ خمس تعلق  آیا به ،کنمها استفاده مینیازهای آنرفع 

 والحمد هلل رب العالمین بسم اهلل الرحمن الرحیم پاسخ:

 .گیردنمیخمس تعلق  مبلغاین به نداشته باشی دیگری  اگر ماشین

* * * 



 پیوست سوم

  امام ۀصل

 :چهارمجلد ـمتشابهات کتاب 

 فرمودند:  شانیا 644پرسش در پاسخ 

عال گناهان وجود دارد. خداوند متّ ۀ... در اینجا راه آسانی برای بخشایش هم

مَن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اهللَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَۀً وَاهللُ : فرمایدمی

 بر خدا تا نیکو دهد قرض خدا به که کیست) (6)تُرْجَعُونَ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ 

 او سوی به شما و بخشد گریتوان و دهد دستیتنگ خدا بیفزاید؟ برابر چند آن

 (.گردیدبازمی

است و  (امام ۀصل ۀدربار) روایت شده است که این آیه  از اهل بیت

رحم است و منظور از  ۀصل ۀدربار): روایت شده است که  همچنین از ایشان

امام به عنوان  ۀخدای سبحان از صل. (باشدم، به طور خاص رَحِم آل محمد میحِرَ

بازپرداخت قرض دادن به خودش یاد کرده و این خداوند است که این بدهی را 

 . کندمی

با کار کردن به  ۀبا مال، صل ۀاز جمله: صل. های مختلفی داردامام صورت ۀصل

                                                                                                          
 .134 :بقره  -6
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جهاد در پیشگاه او با زبان و دندان )گفتار و عمل( برای اثبات  ۀهمراه او، و صل

 . امام حقِّ

کنم که کارکردن با امام برتر از دادن مال به او است زیرا کار تأکید می

اندازد و اگر در پیشگاه امام با زبان و دندان کردن، جسم آدمی را به مشقّت می

 .ر شودجهاد کند، چه بسا به از بین رفتن جسمش منج

چرا که  ،بین مردم )ظاهر( باشد ،بنابراین چه رحمت عظیمی است که حجّت

به خداوند قرض   امام ۀبابی که انسان با صل .شودباب عظیمی گشوده می

ایستد و خداوند این قرض را تمام و دهد و روز قیامت در پیشگاه خدا میمی

های بیابان با خود گناه نگرداند و اگر این بنده به تعداد شکمال به او بازمی

الدّین  یومِ از برای او نزد خداوندِ  دیّانِ .شودآورده باشد برای او بخشیده می

یعطی الکثیر نماید )قرضی است و خدا در مقابل اندک و ناچیز بسیار عطا می

های این بنده و تمام شمار است. خداوند تمام بدهی( و عطای او بیبالقلیل

حساب به کند و بیاو بوده است را تسویه می ۀبندگان بر عهدحقوقی که از 

 . نمایدبهشت واردش می

 :ندفرمود 614پرسش در پاسخ و 

 ٌوَمَنْ أَرَادَ اآلخِرَۀَ وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِن (نماید  قصد آخرت که هر و

(: باشد مؤمن و تالشش را در آن به کار بندد در حالی که سعی آن طلب در و

ولی  .گردانی از آخرتدنیاخواهی به چیزی نیاز ندارد جز نیّت و روی

ترین ولیّ خداوند و حجّت خدا در هر زمان نیاز خواهی به ایمان به بزرگآخرت

در هر زمان است و  ،دارد و مستلزم کار و تالش همراه ولیّ خدا و حجّت بر مردم
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اش عال دربارهکه خدای متّ همان قرضی است ۀاین کار و تالش از جمل

 (6)مَن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اهللَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ : فرمایدمی

او را پاداش  کند و چندانش دو او برای تا نیکو دهد قرضی را خدا که کیست)

 (.؟باشد نیکو

ی و از جنس مال و خواه مادّ (1)؛ای دهدبه خدا قرض دهد یعنی به امام صله

توش و توانش همراه با ولیّ خدا تالش کند و با زبان  ۀخواه به انداز اموال باشد و

 ۀم به طور قطع و یقین برتر از صلدوّ ۀو این صل ،و دستش با ولیّ خدا جهاد نماید

 . باشدل مینوع اوّ

مان آوردن پس از ای کننداین کسانی که همراه با ولیّ خدا سعی و تالش می

است چرا که ایمان آوردن به او ایمان به خداوند سبحان و متعال  ،باشدبه او می

سَعْیُکُم مَّشْکُورًا (گزاری خواهد شدشان سپاسسعی و تالش از) که و کسی

ها به عال است؛ زیرا آنکند خود خداوند سبحان و متّگزاری میها سپاساز آن

                                                                                                          
 .66حدید:   -6
از جمله:  ؛هفت حدیث وجود دارد مراجعه نماییدباب صله به امام که در آن  492ص 6/به کافی ج  -1

هم را در بهشت هم به امام نیست که خداوند آن درتر از دادن درهیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی»

مَن ذَا الَّذِی  :فرمایدخداوند متعال در کتابش می»سپس فرمود: «. نمایدبرای او چون کوه احد می

 دو او برای تا نیکو دهد قرضی را خدا که کیست) ؛مٌفَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِی یُقْرِضُ اهللَ قَرْضًا حَسَنًا

 به خدا سوگند منظور، به طور خاص صله به امام)فرمود:  (باشد؟ او را پاداش نیکو کند و چندانش

 .(باشدمی

 :عزّوجل سوال کردم: از این سخن خداوند روایت شده است  ار از اباابراهیمبن عمّاز اسحاق   

ٌمَن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اهللَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمنیکو دهد قرضی را خدا که کیست) ؛ 

 .(صله به امام نازل شده است دربارۀ)( فرمود: باشد؟ او را پاداش نیکو کند و چندانش دو او برای تا
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اند و خداوند خودش این )کار و تالش همراه دادهعال قرض خداوند سبحان و متّ

خداوند است  ۀبا امام( را قرضی به خدا در نظر گرفته و بازپرداخت آن نیز بر عهد

ها بندگانی چرا که آن .باشدها میگزاری از اینو پرداخت خداوند همان سپاس

اه او به اند و همرکه نعمت ولیّ خداوند بر خودشان را شکر گزاردههستند  شاکر

 اندکی و) (6)وَقَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ  اندسعی و تالش نموده سوی خداوند

  (.گزارندسپاس من بندگان از

زیرا  ،نیستنعمتی است که باالتر از آن  نعمتی  ؛گزاری خداوند از بندهسپاس

که خداوند اختصاص داده شده و کسی  نعمتی است که به آل محمد

سلمان از ما اهل بیت ) خواهد بود  هاآن ۀدر زمر گزارش باشدسپاس

: )هل اتی( چه فرموده استها مربوط به آن ۀعال در سوربنگر خداوند متّ (1).(است

إِنَّ هَذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاء وَکَانَ سَعْیُکُم مَّشْکُورًا(9) (از و شما است پاداش این 

از  (هل اتی) ۀها که در سورو این (است شده گزاریسپاس تانسعی و کوشش

و علی،   ند از: حضرت محمداسعی و کوششان قدردانی شده است عبارت

ها سعی پس کسی که همانند سعی آن . مهدیینفاطمه، حسن، حسین، ائمه و 

ها جهاد ها پیروی و با مال و قلب و زبان و دستش همراه آنو تالش کند و از آن

آنان کسانی هستند از ) (3)فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا: ها استاز آن کند

                                                                                                          
 .69سبأ:  -6
 .121ح /24ص/ 6: ج عیون اخبار الرضا -1
 .11انسان:  -9

 .63إسراء:  -3
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 .یعنی از ما اهل بیت ،(گزاری خواهد شدشان سپاسسعی و تالش

، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمه و المهدیین والحمدهلل رب العالمین

 و سلم تسلیماً 

، و صلوات جهانیان استپروردگار خداوند آن و ستایش تنها از آنِ سپاس و 

 ن باد!بر محمد و آل محمد، ائمه و مهدیی تام و تمام خدا


