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 موارد وجوب خمس

 . گنج، معدن1

 معدن
 شبهه زير براى ما مطرح شده است: :1س

که خمس معادن استخراج شده در اين زماان يزاو جاجا  با توجه به اين

م قادر از اکااام م ا ّاست، زيرا ججوب خمس معادن ياود قههااى گران

کاه کند با التفات به ايناستخراج مىاست، کام معاديى که دجلت آن را 

مجرد اقدام دجلت به ايفاق آن مزان م  مايان بالد اسالمى مايع از ججوب 

 هخمس يز ت چز ت؟ زيرا استخراج معادن يا توسط کاومات باصااال

رسايد، در ايان کالات دجلات ت مىگزرد ج آن را به مصرف م ّاورت مى

هاا را عادن يموده ج سپس آنمايند شخصى است که اقدام به استخراج م

کند، در دهد ج يا بر اج تصدق مىبخشد يا هديه مىبه شخص ديگرى مى

شود زيرا دلز ى بار ه خمس شامل اين قرض يزو مىهر اورت اطالق ادلّ

ت، معاادن را کاه کاومات باه جکالات از م ّاتهززد ججود يدارد، ج يا اين

ت راج کننده خاود م ّاکند که در اين اورت در جاقع استخاستخراج مى

کاه است، در اين قرض پرداخت خمس بر موکّل جاجا  اسات، ج ياا اين

يمايد که در اين کالات ت، معادن را استخراج مىکاومت با جصيت بر م ّ

که مايند يزابت است که بر اساس استخراج کننده يا خود جلى است يا اين

ال دلز ى بار خارجج رکههب .آن در جاقع مولىّ ع زه استخراج کننده است

 گويه که خود معدن اگار باه کادّمعادن از عمومات خمس يداريم، همان

خمس است ج مثل ساير درآمدهاى شغ ى يز ت که  تع ّقيصاب برسد، م

با مصرف کردن يا هبه آن، جوء مؤجيه سال مح اوب گاردد ج از ججاوب 

  .خمس استثنا شود

 عالى درباره اين م أله مهم چز ت؟يظر کضرت
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از شرايط وجوب خمس در معادن اين استت هتش شتيا يتا  (ج

اشياصى با مشارهت با يکديگر آن را استيراج هنند، مشروط بر 

چش استيراج شتد،، نصاب برسد و آن هش سهم هر يک بش حدّاين

هنتد، نرتر بتش ها شود، و معادنى هش دولت استيراج مىملک آن

هتت هش ملک خاص شيا يا اشياص نيست، بلکتش ملتک جاين

است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجش جايى براى 

ماند، و اين استتننايى وجوب خمس بر دولت و حکومت باقى نمى

بر وجوب خمس در معدن نيست. بلش، معادنى هش توستط شتيا 

شود، خمس خاصى يا با مشارهت اشياص با يکديگر استيراج مى

ن شيا استتيراج چش آهش آندر آن واجب است، مشروط بر اين

هرد، و يا سهم هر يک از اشياصى هش با مشتارهت بتا يکتديگر 

اى استيراج و هشاند، بعد از هم هردن هزيناقدام بش استيراج هرد،

تصفيش، بش مقدار بيست دينار طال يا دويست درهم نقر، يا معتاد  

 قيمت يکى از آن دو باشد.

 گنج پيدا شد،
راد در زمزناى کاه مالان آن يظر کضرتعالى درباره گنجى کاه اقا :2س

 کنند، چز ت؟ه تند، پزدا مى

 مقررات نرام جمهورى اسالمى است.  ،گونش امورميزان در اين )ج
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  کرام ا. مال کالل مخ وط ب2

 حرام  اميلوط بحال  ما  را، حال  شدنِ 
اگر مال کرامى با مال اي ان مخ وط شاود، آن ماال چاه کاماى  :3س

در اورت ع م به کرمت يا عدم ع م به آن شود ج دارد ج چگويه کالل مى

 جظزفه اي ان چز ت؟

اگر يقين بش وجود ما  حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقيق  ج(

شناسد، را، حتال  هتردن داند و صاحب آن را هم نمىآن را نمى

آنها اين است هش خمس آن را بپردازد، ولى اگر شک در ميلتوط 

ش باشتد، چيتزى بتر ههتد، او شدن ما  حرام با اموا  خود داشت

 نيست.

  ما  بش دست آمد، از سرمايش حرام را، حال  شدنِ
زيادگى خاود را  خواهاداش کرام بوده ج مىک ى که اال سرمايه :4س

 کالل کند تا زفش چز ت؟

ج( اگر صاحبان اموا  حرام، معلوم هستند، بايد رضايت آنتان را 

و يا بش آنها دسترستى شناسد جلب هند و اگر صاحبان آن را نمى

المالک را دارد داند حکم مجهو ولى مقدار ما  حرام را مىندارد 

در  هش بايد از طرف صاحبانش بش فقير شرهى صدقش داد، شتود و

 از حتاهم شترا اجتاز، گرفتتش شتود و بنا بر احتياط  اين زمينش

صتتاحبان آن را هتتم  دانتتد ومقتتدار متتا  حتترام را نمى اگتتر

  خمس آن را بپردازد.شناسد، بايد نمى
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 . درآمد اضاقه بر مؤجيه 3

 محصو  هشاورزى  
آياد، چنايچه محصول کشاجرزی پس از ساال خم اب بدسات مى :5س

 تا زف کشاجرز ي بت به ادای خمس زراعت چز ت؟

آيتد، جتزو ج( محصوالتی هش پس از سا  خمسی بتش دستت می

 درآمد سا  آيند، محسوب است هش در آن سا  در زائد بر مؤونش

 خمس دارد.

م خريدارى کردم، جلاى اىتعدادى درب پرجقز ى براى خايه م اوي :6س

بعد از دج سال به ع ت عدم تمايل به استفاده، آيها را قرجخته ج پاولش را 

به ک اب شرکت آلومزنزوم جاريو کردم تا به جاى دربهاى قب ى، به همان 

س تع ّاق قزمت براى من دربهاى آلومزنزومى ب ازد، آيا به آن پاول خما

 گزرد؟مى

، پو  فترو  آن هش مورد استفاد، واقع نشد، ج( در فرض مرقوم

 خمس دارد.

 قشخمس حقوق معوّ
کهوق ماهزايه کارمندان که پرداخت آن توسط دجلت چند سال به  :7س

تأخزر اقتاده، آيا هنگاام درياقات، جاوء درآمادهاى هماان ساال  ساال 

ساال خم اى شود ج محاسابه خماس آن در سار درياقت( مح وب مى

 گزرد؟جاج  است يا ايناه به اين مال ااالً خمس تع ّق يمى

شود ج( حقوق معوقش از درآمدهاى سا  دريافت آن محسوب مى

 و در مقدار زائد بر ميارج آن سا ، خمس واجب است.
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کنم، چند سال است مب غى به من بدهاار جايى که در آن کار مى :8س

آيا به اين مب غ به مجارّد درياقات است که تاکنون آن را يپرداخته است، 

 گزرد يا ايناه بايد ين سال بر آن بگذرد؟آن خمس تع ّق مى

ج( مبالغى هش طلب داريد اگر بابت اجرت هار باشتد و ستر ستا  

خمسى قابل دريافت نباشد، جزء درآمد سا ِ دريافت آن محسوب 

شود، هش اگر در همان سا ِ دريافت در مؤونتش مصترف شتود، مى

 دارد.خمس ن

ساار سااال خم ااى ماان اجل شااهريور اساات، معمااوص امتحايااات  :9س

شود ج بعد از شش دايشگاهها ج مدارس در ارديبهشت ج خرداد برگوار مى

شود، خواهشمندم کارى ما در ايام امتحايات پرداخت مىماه، اجرت اضاقه

توضزح قرمايزد که اگر اجرت کارى را که قبل از پايان سال خم ى ايجام 

 گزرد؟بعد از پايان سال درياقت کنم، آيا خمس به آن تع ّق مى ام،داده

هاى ستا  ، جزئى از درآمتدهارىحقوق معوقش و اجرت اضافشج( 

اى ستا  دريافتت هششود و اگر در هزيندريافت آن محسوب مى

 مصرف شود، خمس ندارد.

اگر کارمندى کهاوق ساال خم اى خاود را بعاد از رسازدن آن  :11س

 دادن خمس بر اج جاج  است يا خزر؟درياقت کند، آيا 

ج( اگر تا سر سا  خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن 

هنوز آن را نگرفتش باشد؛ در غير اين صورت،  هرچندواجب است، 

 شود.هند، محسوب مىجزء درآمدهاى سالى هش آن را دريافت مى
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 گرفتن حقوق ماهيانش قبل از سا  خمسی 
م ى آيها در پايان مااه اسافند اسات ج کارمندايى که سر سال خ :11س

گزريد تا در مااه اجل کهوق خود را پنج رجز زجدتر از سر سال خم ى مى

 سال جديد مصرف کنند، آيا پرداخت خمس آن جاج  است؟

هنند تتا آختر ج( اگر حقوقى را هش قبل از پايان سا  دريافت مى

سا  خمسى در مؤونش مصرف نکنند، پرداخت خمتس آن واجتب 

 .است

  دريافتِ اجرتپيش
دن ساار سااال خم ااب پااولب را بااه عنااوان زاگاار قباال از رساا :12س

م قبال از زد ايجام دهيمب از کاری که بازم ج يزاقت کنيدر ،پرداختشزپ

د( ايجاام يگر پس از آن  در سال خم ب جديمب دزسر سال خم ب ج ي

 پرداخت جاج  است؟شزا پرداخت خمس کل پيشود، آ

، پرداختت آن هار انجتام گرفتتش استتج( مقدارى هش در مقابل 

 واجب است.مقدار آن  خمس

 حقوق بازنشستگی
کنناد، آياا اقراد بازيش ته که همچنان کهوق ماهزايه درياقت مى :13س

 کنند، بپردازيد؟بايد خمس کهوقى را که در طول سال درياقت مى

 بيايد، پرداخت خمتس آن صورتى هش از ميارج سا  اضافش در (ج

 است. واجبى سر سا  خمس
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 مبالغ پرداخت شد، بش بازنشستگان 

 اعطاا مب غاى شاويدمى ازيش اتهب که کارمندايى به است مرسوم :14س

 :است بخش سه شامل خود که شودمى

 .شودمى پرداخت بازيش ته به پاداش عنوان به که مب غىالف: 

 ازيش اتگىب هنگاام در ج هدش کم ماه به ماه قرد کهوق از که مب غىب: 

 .شودمى داده قرد به دجبرابر آن

 ج کناد اساتفاده تواي اتهمى قرد که هايىمرخصى قبال در که مب غىج: 

 ايان خماس ماورد در شاما يظر. شودمى داده اج به است يارده استفاده

 چز ت؟ مبالغ

 حقتوق از هش مقدار آنو اما مورد دوم،  ندارد خمس ج( مورد او 

پس از دريافتت  ،و سر سا  خمسى قابل استرداد بود، شد، هسر

و اگر قابل استرداد نيست حکم مورد سوم را  است خمس مشمو 

 بماند، باقى خمسى سا سر  رسيدن فرا تا اگر؛ و مورد سوم، دارد

 .دارد خمس

 دست آمد، از غير مسلمانان شدرآمد ب

 غزر طرف از م  مان غزر کشور در کردن کار با که کهوقى بر آيا :15س

 است؟ جاج  خمس آيد،مى ما بدست م  مان

چنانچش صرف در مؤونش زندگى نشتد،  خمسى سا  گذشت با( ج

 .است واجب آن خمس پرداخت ،باشد

 درآمد مداحان 

دهند آيا باه آن مب اغ  راه مداکى کردن مب غى به اج ک ى از اگر :16س

 گزرد؟ىم تع ّقخمس 
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 اگر از خرج سا  او اضافش آمد، خمس دارد.ج( 

  شد، از حقوق بابت ضمانتهسر  مبلغ
پاس از پرداخات  ىه اتم. ج ىدر ين جام بايا ىمن ضامن قرد :17س

ج به همزن دلزال اق ااط جاماش از پرداخته چند ق ط، ساير اق اط را ي

 گرديده است: بنده ک ر ىقزش کهوق

به  ىمرا پس از سال خم  ىمبالغ ک ر شده از قزش کهوق ىاگر ج الف:

ام، قبل از ىکهوق مبالغ ک ر شده از قزش کهاينمن بپردازد، با توجه به 

به دست بنده برسد به ک اب باين جام دهنده جاريو شاده اسات،  کهاين

 گزرد؟ىم تع ّقآيا به آن خمس 

 ساود جام(،  ىاضااق ىاههاز پرداخات هوينا ىخوددار ىاگر بنده برا ب:

جا به باين بپردازم ج جام گزريده مباالغ ک ار شاده از ساير اق اط را ين

به من بپردازد، آياا باه آن خماس  ىمرا پس از سال خم  ىقزش کهوق

 گزرد؟ىم تع ّق

در فرض سؤا  مبالغ هسر شد، از فيش حقوقى شما هتش پتس از ( ج

رسد در همتان زمتان دريافتت بايتد سا  خمسى، بش دست شما مى

 خمس آن را بپردازيد.

 تبديل درآمد بش هاال قبل از سا  خمسى
را در پاياان ساال خم اى چنايچه اي ان درآماد ساال خم اى  :18س

تبديل به کاص ج يا ساّه يمايد تا آن را در آينده جهت مصارف در مؤجياه 

 شود يا يه؟بفرجشد، آيا ججوب تخمزس از اج ساقط مى

ج( تبديل درآمد سا  در پايان سا  خمسى بش ستکش يتا هتاالى 

ديگر جهت فرو  آن در آيند، براى صرف آن در مؤونتش موجتب 

 شود.نمى سقوط وجوب خمس آن
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 . سرمايه ج سود آن4
 آيا اال سرمايه ج سود آن خمس دارد؟ :19س

اگر بش مقدارى باشد هش با پرداخت خمس آن، درآمد هسب بتا ج( 

ى زندگى او نيست و يا اينکش هستب بتا بقيتش بقيش وافى بش هزينش

 مناسب با شأن هرفى او نباشد، خمس ندارد.

 اوراق بهادار 
با توجه به  ؟شودچگويه محاسبه مبدر بورس اجراق بهادار خمس  :21س

يماد  ناه سر سال خم ب قرد دارای سهام چند شرکت است که معموصًيا

ج مثال ک ابرساب متوقاف اسات ج يل رايمعامالتب چند تای آيها به دص

مت زناه سهم در قيا ايشود متب باز مبز ت چه جقت ج با چه قزمع وم ي

مات باه کادی زنده قيرجزهای آد ابر کرد تا در يدار يدارد ج بايرجز خر

دج مات قهاط زدار داشته باشد  طبق قايون هر رجز قيد که خريازن بيزپا

 .مت جاقعب سهم را محاسبه کردزر کند( تا بتوان قززتوايد تغمب دراد

گذارى سهام مذهور با فرا رسيدن سر سا  خمسى براى قيمتج( 

متس اقدام گردد، هر زمان هش امکان آن فراهم شتد محاستبش خ

 .گيردانجام مى

 تجارت با حقوق شرهی هش سرمايش شد،

در ين مؤس ه قرهنگى براى تأمزن يزازهاى مالى آن در آيناده،  :21س

جاکدى تجارى تشازل شده که سرمايه آن از کهاوق شارعى اسات، آياا 

پرداخت خمس درآمد آن جاج  است؟ آياا مصارف خماس آن باه يفاع 

 مؤس ه جايو است؟



 اکاام خمس  ......................................................................................................  11

 

 

ج( تجارت با حقوق شرهى هش واجب است بش مصرف موارد مقرر، 

بتش قصتد  هرچنتدشرهيش آن برسد و ختوددارى از مصترف آن، 

استفاد، از منافع آن در يک مؤسسش فرهنگى باشد، بدون اجتاز، 

ولىّ امر خمس اشکا  دارد، و در صورتى هش با آن تجتارت شتود، 

متوارد مصترف  سود حاصلش تابع سرمايش است هش بايد در همتان

سرمايش صرف شود و خمس ندارد. بلش، تجارت با هدايايى هتش بتش 

شتود، اشتکا  نتدارد، و ستود و درآمتد آن در مؤسسش داد، مى

 صورتى هش سرمايش ملک مؤسسش باشد، خمس ندارد.

اى دارم که داراى جام ق ط بندى شده است ج مالن مح اى خايه :22س

م، اىبراى عمل به جظزفه شرعکنم ج تجارى ه تم که در آن کاسبى مى

ام، امزادجارم لطاف قرماوده ج مارا از سال خم ى براى خود تعززن کرده

محال  پرداخت خمس آن خايه معاف کنزد. جلى تاوان پرداخات خماس

 .اورت ق طى دارمتجارى را به

هتش نستيش در فترض ستؤا  اى هش در آن سکونت داريدخانش (ج

تان ت خمس محل تجارىخريدارى شد، خمس ندارد، ولى پرداخ

وافى بش  ،هسب با بقيش ،هش با پرداخت خمسواجب است، مگر اين

هش هسب با بقيش، هسبِ مناستب هزينش زندگى شما نباشد و يا اين

 با شأن هرفى شما نباشد.

سازمان کج در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثزه ج لوازم ماورد  :23س

ام را د، من پول لوازم قرجخته شادهيزاز کارجان کج که م ن اينجاي  بود، کر

که دجي ت ج چهارده هوار تومان باود، در تاب اتان ام اال درياقات کاردم، 

ام، باا توجاه باه عالجه بر آن، مب غ هشتاد هوار تومان در سال گذشته گرقته
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ام ج هر سال خمس زائد بر مؤجيه که سال خم ى براى خود تعززن کردهاين

مذکور مورد يزاز مان در اياام که اثاثزه ج لوازم به اينپردازم، ج با توجه را مى

دارى مديريت کارجان کج جهات اداره کجّااج باوده اسات، ج در جقات عهده

ى قزمت ي بت به قزمت خريد آن داشته است، آياا پرداخات قرجش آن ترقّ

خمس پول قرجش آن يا خماس تفااجت قزمات آن در کاال کاضار جاجا  

 است؟

شد، و خمتس آن ى ق خمس بود، خريدارمتعلّهش ى اگر با پول (ج

ى قيمت پرداخت شود و ترقّ پرداخت نشد،، بايد خمس پو  خريد

جزو درآمد سا  فرو  محسوب مى شود هش اگر تا سر سا  باقى 

 .بماند بايد خمس آن پرداخت شود

 ميمّسمغاز، خريدارى شد، با پو  غير 
کالى که سال ام در کدجد بز ت سال قبل ين باب مغازه خريده :24س

ام، آيا خمس مب غ پرداخت شده جهت خريد آن کاقز ت خم ى يداشته

 يا بايد خمس قزمت رجز پرداخته شود؟

پرداخت خمس پو  خريد مغتاز، هتافى استت ايد تا نفروختشج( 

 .البتش نسبت بش تنز  ارز  پو ، احوط مصالحش است 

 

 

 پو  رهن مستأجر 
به ماوجر پزش(   پولِهن ى که م تأجر به عنوان رپولآيا خمس  :25س

 دهد، بر عهده م تأجر است يا موجر؟مى
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اگر از منفعت هسب مستأجر باشد، بر او واجب است هش بعد از  ج(

گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و خمس آن بتر ههتد، 

 گيرد، واجب نيست.موجر هش آن ما  را بش هنوان قرض مى

خايه مهدارى پولِ پازش پرداخات  ىمعمول است که براى اجاره :26س

ع ک   باشد، ج چند سال در ياود اااک  قکنند، اگر اين پول از منامى

خايه بمايد آيا پس از درياقت بالقاا ه بايد خمس آن پرداخت شود ج در 

 طور؟هاورتى که بخواهد با همان پول در جاى ديگر منول اجاره کند، چ

بتش ايتن پتو  ولى اگر  آن بالفاصلش بايد پرداخت گرددخمس  ج(

پتس از رفتع  با هسب اجاز،تواند مىمنز  نياز دارد  ىبراى اجار،

 نياز پرداخت نمايد.

 ، داد، شد،خانش اجار
اى خريادارى يماوده ج در يان طبهاه سه برادر، خايه سه طبهاه :27س

ايد. آيا به دج طبهه مورد اجاره ساکن شده ج دج طبهه ديگر را اجاره، داده

 شود؟گزرد يا خزر؟ ج آيا جوء مؤجيه آيها مح وب مىمى تع ّقخمس 

شتان بتراى ستکونت تهيتش اگر خانش را از محل درآمد ساالنش ج(

انتد، بتش اند و فعالً بش خاطر نياز بش ميارج زندگى اجار، داد،نمود،

از درآمتد گيرد، ولى اگر بعضى طبقات آن را نمى تعلّقآن خمس 

اند تا اجتار، آن را ختش يا تهيش هرد،بش قصد اجار، دادن سانش ساال

اى زندگى هنند، آن مقدار از خانش حکم سترمايش را هشصرف هزين

 دارد، هش خمس دارد.
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 ميمّسسود حاصل از ما  
به قزمت ده هوار تومان بخرم ج  مخمّساگر مثالً قرشى را با مال  :28س

وماان بعد از مدتى آن را به پايوده هوار تومان بفرجشام، آياا پانج هاوار ت

شود ج خماس باه ت ک   مح وب مىع، جوء منفمخمّساضاقه بر مال 

 گزرد؟مى تع ّقآن 

مقدارى هش بيشتر از قيمت خريد است، جتزء منفعتت هستب  ج(

 است. شود و در زائد بر مؤونش سا ، خمس واجبمحسوب مى

 شد، بش حساب شيصى يزوارهاى پو 
دارد کاه  هاا ججاودگاذارى اماوال در بايانرجشى براى ساپرده :29س

رساد، جلاى باه گاه پول به دست اساتفاده کنناده يماىبراساس آن هزچ

شود، آياا باه ايان اماوال ک اب اج در باين طبق شماره معزّنى جاريو مى

 گزرد يا خزر؟مى تع ّقخمس 

بانتک ياد شد، از درآمد ساالنش باشد و وصتو  آن از  اگر ما  ج(

ر سا  خمسى، براى شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در س

 پرداخت شود.

 گذارى اجبارىسپرد،
کنم، براى شرجع به کار از رجى اجباار مب اغ من در باين کار مى :31س

پايصد هوار تومان را در باين به جديعه گذاشتم، اين مب غ به اسم خودم ج 

در ين ک اب ب ندمدت است کاه هار مااه ساود آن باه مان پرداخات 

ک اب باياى گذاشاته شاده  درشود، آيا پرداخت خمس اين مال که مى

جاج  است؟ قابل ذکر است که اين پول به مدت چهار سال است که در 

 باين گذاشته شده است.
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اگر پس گرفتن اين مبلغ در حا  حاضر ممکن نيست تا آن را  ج(

ايد، خمس آن واجب نيست. ولى سود ستاالنش آن در پس نگرفتش

 زائد بر مؤونش سا  خمس دارد.

 طالى مسکوك
پرداخات خماس آن ، آياا اگر ک ى طالى م اوک داشته باشاد :31س

 جاج  است؟

اگر جزء منفعت هسب محسوب شود، حکم ساير درآمتدهاى  ج(

 هسب را در وجوب خمس دارد.

 پرداخت خمس سکش با هين آن 
 به باشزم هکرد خريدارى آزادى بهار ساه تعدادى که اورتى در :32س

 عزن از بخواهزم خم ى سال سر در کال رجد باص آيها قزمت که يزت اين

 از چاون کاه يزت اين به دهزم خمس را اههسا پنجم ين اههسا همان

 ج اههسا به بعد هاىسال در ديگر ايمپرداخته را شانخمس اههسا خود

 ااحزح کاار ايان آيا .يگزرد تع ّق خمس آيها قزمت به شده اضاقه مب غ

 است؟

 بتش نسبت خمس سقوط موجب هين از خمس پرداخت مجرّد( ج

آن هتم  ستاالنش ى قيمتتبلکش ترقّ نيست آن قيمت ساالنشى ترقّ

 باشد.خمس مى تعلّقم

 گذارى طالنگهدارى يا سپرد،
 ذخزاره باين در يا دارد يگه سرمايه عنوان به را طالشخصى  اگر :33س

 دارد؟کامى چه کند

 پرداخت خمس واجب است. مذهور فرض در( ج
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 احيای زمين موات
براى اکزاى زمزن موات جهت کاشت درختان مزاوه باه شخصى  :34س

امزد استفاده از کاال آن اقدام به کفر چاه عمزق يموده است، با توجاه 

دهند ج هوينه زيادى به ايناه اين درختان بعد از چند سال ديگر ثمر مى

هم داريد، اين شخص مب غى بزش از ين مز زون تومان ارف آن يماوده 

سال يداشته، جلى در کال کاضار کاه تصامزم  کنون ک اب است. جى تا

بزند که قزمت چاه ج گرقته براى اداى خمس، اموالش را ک اب کند، مى

زمزن ج باغ بر اثر تورم، معادل چنادين برابار هويناه اجلزاه شاده اسات، 

بنابراين اگر ما ّف به پرداخت خمس قزمت قع ى آيها شود، توايايى آن را 

خمس از عزن زمزن ج باغ ج غزر آن شاود، در  يدارد ج اگر ما ّف به دادن

قتد، زيارا خاود را باه زکمات ايداختاه ج باه امزاد اىمضزهه ج سختى م

اش استفاده از ثمرات آن باراى تاأمزن مخاارج زيادگى خاود ج خاايواده

ا ج مشاالتى شاده اسات، تا زاف اج ي ابت باه خماس ههمتحمل هوين

راکتى بتوايد آن تا بهاموالش چز ت؟ چگويه خمس خود را ک اب کند 

 را بپردازد؟

 ،زمين مواتى را هش بش قصد تبديل آن بش باغ ميو، احياء نمتود ج(

ر است هتش بعد از هم هردن ميارج احياى آن، خمس دارد، و مييّ

 و يا از قيمت فعلى آن. و همچنين خمس زمين را از هين آن بدهد

ور  آن هتا و هاشتت و پترچا،، نها هش بابت ى ايهشخمس هزين

هش بش اين باغ براى هزينتش مگر اين، انجام داد، بايد پرداخت شود

زندگى نياز داشتش باشد و با پرداخت خمس آن درآمتد  وافتى 

 براى هزينش زندگى نباشد هش در اين صورت خمس ندارد.
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 فرو  امتياز تحويل خودرو 

 خاودرج اياران باه خاودرج خريد پرداختپزش عنوانهب را مب غى :35س

 را خاودرج قزمات ىهمااب چاون تحويال موقع در اما بودم کرده پرداخت

. کردياد خريادارى را جرخاود ايشاان ج دادم پدرم به را آن امتزاز يداشتم

 اگار .برگردايناد من به را مب غ آن توايندىم پدرم سال ين از بعد اکنون

آياا  بگاذارم خاياهاااک  يود خايه رهن عنوانهب را مذکور مب غ بخواهم

 است؟ جداگايه طورهب آن خمس پرداخت

 بتر خمسى سا  و بود، سا  بين درآمد جزو اگر مذهور مبلغ( ج

 .دارد خمس گذشتش، آن

 وسايل هار 
 تع ّاقشاود، خماس آيا به ابوارى که در کار ج ک   استفاده مى :36س

 گزرد؟مى

ابزار و آالت هسب، حکم سترمايش را دارد هتش اگتر از درآمتد  (ج

 دارد. هسب تهيش شود، خمس

ک زنزن از جم ه مزو اندلى قايل  يا جسايل موجود در مط  جآ :37س

 گزرد؟ىم تع ّقغزره مورد خمس  تاب و ج

 شود، خمس دارد.هر هدام جزو سرمايش شما حساب مىج( 

 سهام هدالت 

 خزر؟ يا دارد خمس عدالت سهام :38س

صتورت اقستاط اگر هديش دولت است خمس ندارد ولى اگر بش (ج

 درآمتد از خمستى سا  سر تا هش اقساطى مقدار بش ،واگذار شد،

 .است خمس مشمو  شد،، پرداخت
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 اجناس مغاز، 

 مغاازه در قارجش باراى اي اان کاه اجناسى پرداخت خمس آيا :39س

 است؟ جاج  ،گذاشته

 .است واجب آن خمس شد،، خريدارى هسب درآمد از اگر( ج

 مرالم هنار گذاشتش شد، ردّ
 مدت ج .بودم داشته يگه خود يود در مظالم رد جهت پول مهدارى :41س

 آياا امياداده ارائه مربوطه مرجع به را آن هنوز ج گذردمى آن از سال ين

 آياا باشام گذاشته باين در را پول اين اگر؟  گزردىم تع ّق آن به خمس

 هم مشمول خمس است؟ مب غ اين از کاا ه سود

 بايتد خمستى ستا  سر باشد سا  درآمد از اگر مذهور مبلغ( ج

 بپردازيد را آن از حاصلش سود خمس و آن خمس

 پو  حج 
اخزراً طى تواقهى که سازمان کج ج زياارت باا بايان م اى اياران  :41س

بعمل آجرده، متهاضزانِ کج تمتع با مراجعه به باين، مب غ يان مز زاون 

اى به يام خود به ک اابى در بايان م اى تومان به اورت قرارداد مضاربه

داريد، اين پول تا هنگام تشرف به يام اقت مىجاريو يموده، قزش آن را دري

مايد ج طبق قرارداد ماتاوب جاريو کننده ج در ک اب شخصى اج باقى مى

گزارد. مى تع ّقمب غى به داريده ک اب در پايان هر سال منفعت مضاربه 

ايد اجلويت سازمان کج ج زيارت قهط براى ک ايى که زجدتر ثبت يام کرده

جد سه سال يوبت اشاخا  را اعاالم ج در ااورت قائل شده ج پس از کد

دارد. زمان اعوام که قرا رسزد جاريو کنناده، تمايل آيها را به کج اعوام مى

اى خود دارد از باين اخذ ج همراه با ماياده پولى را که در ک اب مضاربه

يمايد ج سپس باه کاج مشارف ت جاريو مىرا به ک اب کج ج زياهههوين
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خواهشمند است با عنايات باه اينااه قارارداد ماذکور باه شود. کال مى

گفتگويى بزن ااک  پول ج باين رد ج بادل  ىاورت کتبى بوده ج شفاه

شود. بفرمايزد مب غ دراادى کاه اااک  ماال باه عناوان منفعات يمى

 کند چه اورتى دارد؟مضاربه درياقت مى

 االشتار،همليات بانکى بش صورت قرارداد هتبى بش نحتو فتوق ج(

اى بتراى ى مضتاربشاشکا  استت و ستود حاصتلش از معاملتشبى

گذار حال  است، و اصل سپرد، اگر از درآمد هستب غيتر سپرد،

بود، خمس دارد، و سود حاصلش اگر پيش از سا  هزيمت  ميمّس

بش سفر حج قابل وصو  نبود،، جزو درآمد سا  وصو  محستوب 

 س ندارد.است، هش اگر در همان سا  هزينش سفر حج شود خم

براى هوينه کاج ياا عماره کناار گذاشاته شاده،  که پولىبه  آيا :42س

 ؟گزردىم تع ّق خمس

هزينش  خمسى سا  سر و تا باشد سا  بين هارى درآمدِ از اگر( ج

 .است واجب آن خمس پرداخت نشد، باشد،

 شرهتو سود سرمايش 
تعاادادى از اشااخا  اقاادام بااه تأساازس مدرسااه خصواااى  :43س

ه کمى که اعضا داشاتند، ايد ج بعد از استفاده از سرمايکرده غزرايتفاعى( 

تصمزم گرقت براى تأمزن مخارج آن از باين جام بگزارد ج  سهزأت مؤسّ

همچنزن مهرر يمود که براى تامزل سارمايه ج پرداخات اق ااط بايان، 

طور ماهزايه بپاردازد. ايان مؤس اه هناوز باه هرين از اعضا مب غى را به

پردازيد، مرک ه سوددهى يرسزده است، آيا به مب غى که اعضا ماهزايه مى

آيا مجموع سرمايه که همان قزمت مؤس ه اسات، گزرد؟مى تع ّقخمس 

 خمس دارد؟
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بر هر يک از اهضا واجب است خمس سهم ماهانش خود را هتش  ج(

زند، و همچنين خمس آنچش را هش پردابش هنوان سرمايش شرهت مى

انتد، در ابتدا بش هنوان سهم مشارهت در تأستيس مدرستش داد،

هش هر يک از اهضا خمس سهم ختود پرداخت نمايند، و پس از آن

از سرمايش شرهت را پرداخت نمود، ديگر مجموا سرمايش دوبتار، 

 خمس ندارد.

 شرکتى از برادران قرهنگاى باه ياام شارکت تعااجيى قرهنگزاان :44س

چندين سال است که تأسزس گرديده ج سرمايه آن از همان ابتدا از سهم 

تعدادى از قرهنگزان تشازل شده بود که هرين اد تومان پرداختند، در 

ابتدا سرمايه شرکت کم بود، جلى در کال کاضر با اقاوايش تعاداد اعضاا، 

هاى شرکت است. اضاقه ماشزنسرمايه آن بالغ بر هجده مز زون تومان به

شود، ج هريان از شان ته زم مىداران به ي بت سهمسود آن بزن سهام

توايد سهم خود را درياقت يموده ج باا شارکت ت اويه راکتى مىه آيان ب

کنون خمس سرمايه ج سود آن پرداخت يشده است، آيا  ک اب يمايد. تا

با توجه به موقعزت من به عنوان رئزس هزأت ادارى شرکت، جايو اسات 

بگزرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟  تع ّق ى به ک اب شرکت که اگر خم

 باره شرط است؟آيا رضايت سهامداران در اين

پرداخت خمس سرمايش شرهت و سود حاصتل از آن، تکليت   ج(

هريک از اهضا نسبت بش سهم ختود از مجمتوا دارايتى شترهت 

است، و انجام اين هار توسط مسئو  هيأت ادارى آن، متوق  بتر 

 داران شرهت است.از، و وهالت از سهامهسب اج
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 الحسنشسرمايش صندوق قرض
الح نه بزن خاود تعدادى از اقراد تصمزم به ايجاد اندجق قرض :45س

الح نه بدهند. هر عضو عالجه بار ايد تا هنگام يزاز به ياديگر قرضگرقته

مب غى که در ابتاداى تشاازل پرداختاه، باي اتى هرمااه باراى اقاوايش 

مب غى را بپردازد، امزادجاريم لطاف قرماوده چگاويگى موجودى اندجق 

د ج در اورتى که سرمايه اندجق پرداخت خمس هر عضو را بزان قرمايز

طور دائمى به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداى خمس آن چگويه به

 خواهد بود؟

ستا   هشاز منفعت هسب ا رم خود سههش اگر هر يک از افراد  ج(

اختش باشد، واجتب استت خمتس آن را پرد بر آن گذشتش خمسى

بپردازد. ولى اگر آن را در بين سا  داد، استت، در صتورتى هتش 

دريافت آن براى او در پايان سا  خمسى وى ممکن باشتد، بايتد 

خمس آن را در پايان سا  بدهد، و در غير اين صورت تتا آن را از 

ولى  ، پرداخت خمس آن بر او واجب نيستصندوق دريافت نکرد،

 از امکان دريافت بايد بالفاصلش خمس آن را پرداخت هند. پس

الح نه شخصزت کهاوقى م اته ى دارد؟ اگار آيا اندجق قرض :46س

گزارد؟ اگار شخصازت ماى تع ّقداشته باشد، آيا به سود کاال، خمس 

 کهوقى م ته ى يداشته باشد، کزفزت پرداخت خمس آن چگويه است؟

نحتو اشتتراك اگر سرمايش صندوق ملک شيصى اشياص بش  ج(

يتک از اهضتا ملتک  باشد، سود حاصل از آن، نسبت بش سهم هر

شيصى او خواهد بود و بايد خمس آن را در زائد برمؤونش ستالش 

بپردازد. ولى اگر سرمايش صندوق ملک شيا يا اشياص نباشتد 
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منل اينکش از ما  وق  هام و مانند آن باشد، سود حاصتل از آن، 

 خمس ندارد.

ماه  ين از آيان هر ايد که هرمؤمنزن تواقق کرده تعداد ده يفر از :47س

باه قزاد در اندجقى بريويد، ج در هر ماه ين يفر  هوار تومانمثالً بز ت 

اى شخصى خود برسايد، که ههآن مب غ را برداشته ج به مصرف هوينقرعه 

بعد از دجازده ماه يوبت به آخرين يفر خواهد رسازد، بادين معناى کاه اج 

شاود، مى هوار تومانمدت پرداخته که مهدار آن دجي ت  آيچه را در اين

دارد، آيا خمس بر اج جاج  است يا ايناه جوء مؤجياه جى مح اوب برمى

شود؟ اگر اين قرد سال خم ى معزّنى داشته باشد ج مهدارى از پولى مى

که درياقت شده، پس از پايان سال يود اج بمايد، آيا جايو است براى ايان 

 غ، سال خم ى معزّنى قرار دهاد تاا از لاوجم پرداخات ق مت از آن مب

 خمس آن رهايى يابد؟

پردازنتد، اگتر از درآمتد آنچش را هش افتراد بتش صتندوق متى ج(

شان در بين سا  باشد، هر آنچش را هش هر يک از افتراد در ساالنش

نمايد تا در ميارج ستا  صترف نوبت خود از صندوق دريافت مى

رض از صندوق و مقدارى معاد  مبتالغى هند اگر مقدارى از آن ق

باشد هش از منافع همان سا  بش صندوق پرداختتش استت، خمتس 

ندارد، ولى اگر از منافع سا  قبل باشد، بايد خمس آنچش را هتش از 

منافع سا  قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سا  باشتد، 

يافتى منفعت هرسالى حکم خاص خود را دارد، و چنانچش مبلغ در

او از سهم خود هش از منافع سا  بش صندوق واريز نمود،، زائد بتر 

تواند براى رهايى از خمس مقدار زائد، ميارج آن سا  باشد، نمى

سا  خمسى مستقلى براى آن قرار دهد، بلکش واجتب استت هتش 
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براى همش منافع ساالنش خود يک سا  خمسى قرار دهد و خمتس 

 ردازد.مازاد بر مؤونش آن سا  را بپ

 

 

 نداز شد، برای هارهای همرانیاسپو  پ
ما براى ايجام کارهاى عمرايى اکتزاج به هوينه زيادى داريم کاه  :48س

باره آن براى ما مشال است، لذا اقدام به تأسزس ااندجقى پرداخت ين

گذاريم ج بعد ايم، ج هر ماه مب غى را در آن به جديعه مىبراى عمران کرده

کنزم، آيا باه مهدارى جمع شد، آن را ارف کارهاى عمرايى مىکه آناز 

 گزرد؟مى تع ّقايداز شده خمس اين مال پس

اگر مبالغ پرداخت شد، از طرف هر شيا از درآمتد ستا  او  ج(

باشد و تا زمان مصرف آن در هارهاى همرانتى تحتت مالکيتت او 

 باقى بماند ، واجب است هش خمس آن را بپردازد.

 سالش  99از فرو  واحدهاى طرح سود حاصل 

 مان ساهم آيناده در سااله ياه ج يود طرح قرجش از که پولى به :49س

 خزر؟ يا گزردمى تع ّق خمس آيا شودمى

 صرف خمسى سا  رسيدن تا هش صورتى در آن از حاصلش سود( ج

 .دارد خمس نشود، زندگى مؤونش در

 وسيلش نقليش هارى
هم کرده کاه کامزويى قراها، ، بعد از سالک ى با زکمت ج تالش :51س

ن که اق اط اآل .کند ج يتواي ته خمس آن را پرداخت يمايدبا آن کار مى
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مادل ماشازن پاايزن آماده ج  کاهايندلزال هج بدهى ماشزن تمام شده ب

به تعويض ماشزن ج خريد ماشزن مادل بااصتر مجبور اج را قوايزن جارى 

يماياد، مجباور   مىاى را ط اى خود هويناههم به يوبه کند، که آنمى

 کاهاين، با توجاه باه مدت ديگرى اق اط جام جديد را بپردازد است براى

پرداخت اق اط ج پرداخت خمس  ،جوابگوى هوينه زيدگىدرآمد ماشزن 

 اش چز ت؟يز ت، تا زف اج در مورد پرداخت بدهى

در صتورت پرداختت  ج( اگر قيمت ماشين بش مقدارى باشتد هتش

ماند، پو  فترو  آن، وافتى بتش باقى درآمد هسب باخمس آن، 

 ، خمس ندارد.نباشدهزينش زندگى او 

 زمين و ارتقاى قيمت آن 
سال قبل با قزمت پاايزن  بز تکه  کشاجرزى کام خمس زمزن :51س

برابر شده ج خمس  دج هوارخريدارى شده ج تاکنون که قزمت آن کدجد 

 آن پرداخت يشده چز ت؟ 

خمس مبلتغ اگر زمين را با منافع هسب يا حقوق خود خريد، ج( 

پرداختى بابت قيمت زمين را ضتامن استت و بتا فترض تفتاوت 

چشمگير نسبت بش قيمت فعلى، احوط مصالحش در مقتدار تفتاوت 

 قيمت است.

  ى قيمتخريد و نگهدارى زمين براى ترقّ
ى شخصى زمزن زراعى يا غزر زراعى خريدارى کرده تا پس از ترق :52س

قزمت بفرجشد، آيا با قرا رسزدن سال، با ايناه قعالً قصاد قارجش يادارد، 

تخمزس زمزن صزم است؟ در اورت لوجم به قزمت خريد بايد خم اش 

 را ک اب کند يا به قزمت قع ى؟
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ج( زمين را اگر با پو  غيرميمّس خريد،، سر سا  خمسی بايتد 

نچش سر سا  خمس آن را بپردازد و اگر با پو  ميمّس خريد،، چنا

خمسی ترقّی قيمت داشتش و قابل فرو  بود،، بايد خمس ترقّتی 

 قيمت را بش قيمت سر سا  خمسی بپردازد.

 پو  فرو  سهام 
اينجاي  در ين شرکت تولزدى جاب ته به جزارت تعاجن عضويت  :53س

 هر سال ججوهاات شارعى خاود را باا يااى از دار بودم جداشته ج سهام

ام اينن سهم خود را جاگذار يموده ج با يموده يمايندگان کضرتعالى ت ويه

 .شودام آيا مب غ درياقتى مشمول خمس مىک اب يموده شرکت ت ويه

، يا پو  هبتش يتا ارو و ميمّسج( اگر سهم خود از شرهت را با پو  

ايد، پس از تسويش و دريافتت وجتش امنا  آن هش خمس ندارد خريد،

 بابت سهام، پو  دريافتى خمس ندارد.

ولى تفاوت قيمت خريد و فرو ، جتزو درآمتد ستا  واگتذارى 

شود هش اگر تا سر سا  خمستى در مؤونتش مصترف محسوب مى

 خمس است. تعلّقم نشود

 ، با پو  ميمّسزمين خريدارى شد
زمزنى خريده است ج بعد از چناد ساال  مخمّسشخصى با پول  :54س

ديگارى ديگار زمازن  زمزن را قرجخته است ج پول آن را با مهدارى پول

 خواهد زمزن را بفرجشد آيا خمس دارد؟ن مىخريده است ج اآل

ج( اگر براى تجارت خريد، است )يعنى خريد، هش قيمتش باال رود 

و بفروشد و سود ببرد( قيمت فعلى آن منهاى مبلغى هتش خمتس 

 آن را داد،، خمس دارد.
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 ش يافتتغيير هاربرى محل 
يزاز خودرج ساخته شاده ماايى در ابتدا به عنوان پارکزنگ مورد  :55س

است جلى بعداً يزت عوض گرديده ج جهت ماان تجاارى در يظار گرقتاه 

 تع ّاقآياا باه پاول سااخت آن خماس ؛ شده است که اجاره داده شاود

 چه موقع؟ج  گزرد؟مى

ج( اگر مکان مذهور در ابتدا پارهينگ احداو شد، و حتداقل تتا 

استتفاد، از آن بش هنوان پارهينگ خصوصتى ى پايان سا  خمس

شد، است، با تغيير هاربرى خمس نتدارد ولتى اگتر در وستط مى

همان سا ِ احداو پارهينگ تبديل بش مکان تجارى شد، است، در 

 حکم سرمايش است هش خمس دارد.

 تاز، احداو شد،باغ 
شخصب زمزنب را جهت تجارت به باغ تبديل کرده است، پس از  :56س

اياد، آياا قهاط تخمازس زدهقرارسزدن سال با ايناه درختان به ثمر يرس

های بعد تخمزس اقوايش زمزن صزم است يا زمزن ج درختان؟ آيا در سال

 قزمت يزو صزم است؟

باغ تبديل هترد، خمتس  زمين رابش اه،اگر براى فروختن ميوج( 

و  بايد بپردازدو از درآمد سا  بود، تمام مبلغى را هش هزينش هرد، 

خمتس  خمتس آن را داد، بتود ق خمس نبود، و يازمين اگر متعلّ

خواهد باغ را بفروشد در صتورتى هتش بتاغ قابتل و اگر مى ندارد

خمس هالو، بر خمس مبالغ هزينش شد، فرو  است سر سا  بايد 

 پرداخت شود. افزايش قيمت نيز
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  دريافتى سر قفلىِ
آيا خمس مب غ درياقت شده بابت سرقف ى مغاازه را کاه توساط  :57س

تاوان تاا سار مى کهاين ه بايد پرداخت کرد يا دادگاه تعززن شده بالقاا

 سال خم ى يا تا سال بعد ابر کرد؟

صورت حال  باشد، جزو درآمد ستا  شج( اگر دريافت آن شرهاً ب

وصو  محسوب است هش تا پايان سا  خمسى اگر در مؤونش هزينش 

 نشد، باشد خمس دارد.

 ماند، يا تبديل شد، بش هاالش باقیمضارب پو 
شخص ديگارى باشاد ج زماان آن  پولى به مضاربه در دستاگر  :58س

قارار  ين سال تعززن شده باشد ج سال خم اى در اجايال ايان قارارداد

داشته باشد ج همچنازن اجاازه م اترد کاردن پاول در هار زماايى کاه 

گذار موظف به قطاع کند ججود داشته باشد آيا سرمايه گذار ارادهسرمايه

 ست؟ ادامه قرارداد ج پرداخت خمس ا

هنوان مضاربش اگر از درآمد هستب شج( پو  واگذارى بش ديگرى ب

بين سا  باشد، سر سا  خمسى بايد خمتس آن پرداختت شتود 

 در اوايل يا اواسط مدت مضاربش باشد. هرچند

ايد تا به ااورت سپردهشان را به باين يا شخصى اقرادى که پول :59س

دست عامل، تبديل  مضاربه با آن کار شود ج سر سال خم ى، آن پول در

 شان را بپردازيد؟گويه اقراد يزو بايد خمس پولبه کاص شده است، آيا اين

 از منافع هسب و غيرميمّس باشتد و ج( اگر پو  سپرد، بش بانک

ى هش بوسيلش هامل يدر سر سا  خمسى قابل استرداد باشد يا هاال
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مضاربش  خريدارى شد، قابتل فترو  و استترداد پتولش باشتد، 

 پرداخت خمس آن پو  در سر سا  خمسى واجب است.

 اموا  مصرف شد، در معامالت
آيا به مالى که اي ان براى تحصزل درآمد ج ايجام معامالت تجارى  :61س

 گزرد يا خزر؟کند، خمس تع ّق مىمصرف مى

 دستت آوردن درآمتد ازج( آنچش را هش از درآمد ستا  بتراى بتش

اى هشهنتد از قبيتل هزينتآن مصترف متى هارهاى تجارى و غير

انباردارى، حمل و نقل، وزن هردن، واسطش معاملش و ماننتد آن، از 

 شود و خمس ندارد.درآمد همان سا  استننا مى

 خمس  تعلّقم از سود مورد هسر تورّ

دهم مان است ج خمس هام ماىتبفرجشى ساخ من شغ م ب از ج :61س

قرجشم پاول دريااقتى در آن ساختمايى ساخته ج مى خرم جىزمزنى را م

تاورم ج  ،گاذارىکاال از قرجش شامل سه ق مت است  ااال سارمايه

بفرجشى است ج براى اداماه  توجه به ايناه شغل من ب از ج سود(. کال با

باي ت براى جايگوينى ساختمان مشابه ساختمان قرجختاه شاده ىکار م

ام( ااال سارمايه ج قرجخته  که با پول خمس داده شده ساخته شده بود

م را هوينه کنم آيا خمس را چگويه محاسبه کنم  آيا قهط به اضاقه تورّهب

 گزرد؟(مى تع ّقم خمس ظر گرقتن اال سرمايه ج تورّسود بدجن در ي

ولى آنچش اى هش خمس آن پرداختش شد،، خمس ندارد سرمايشج( 

ى ولت هند بايد خمس آن پرداخت شود.هرفاً ربح و سود صدق مى

 ارز  پتو ى م باشد يعناز تورّى از افزايش قيمت هش ناشى مقدار
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شتوند، ىمعاملش م هش همش اجناس با پو  بيشترى طورشب هم شد،

 خمس ندارد.

 ى قيمت هاالترقّ
شود، جاوء آيا مهدارى که بر اثر تورّم بر قزمت اجناس اقوجده مى :62س

 ؟شودترقّى قزمت سوقزه مح وب مى

افزايش قيمت اگر ناشى از تورم باشد يعنى ارز  پتو ، هتم ج( 

ى قيمتت شوند، ترقّى اجناس با پو  بيشتر معاملش مىشد، و همش

 شود و احکام آن بر آن جارى نيست.نمىمحسوب 

 مبا توجش بش تورّها سود بانک
 گاذارانساپرده باه هاابايان کاه ساودى، تورم ججود به توجه با :63س

گاردد. باا مح اوب مى پول ارزش کاهش ج اقت جبران عمالً پردازيدمى

 گزرد؟مى تع ّقاين کال، آيا به اين سود خمس 

 تعلّتقم خمستى سا  سر ،شودمقدارى هش سود محسوب مى( ج

 .است خمس

 سرمايش قرضى و سود آن 
به خاود ماسات ج  تع ّقباقد که سرمايه آن مهم ر من قالى مى :64س

ايم، در کال کاضر ق متى از قرش باقته شده براى تهزه آن قرض گرقته

است ج از آيجا که سال خم ى من به پايان رسزده، آيا پس از تمام شدن 

قرش ج قرجش آن براى تهزه اکتزاجات خايه، به مهدار باقته شده خمس 

 دارد؟ گزرد يا خزر؟ سرمايه ما از جهت خمس چه جضعزتىمى تع ّق
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ج( پس از استنناى سرمايش هش قرض است از قيمت فرو  قتالى، 

در  هتش اگترشتود، جزء سود سا  فرو  محسوب مى ماند،باقى

 خمس دارد.سر سا  شود، نميارج زندگى مصرف 

 غير ميمّسبذر 
کشاجرزى با بذرى که خمس آن را يپرداخته زراعت کرده اسات؛  :65س

گزرد يا باي تى خمس باذر مى تع ّق، خمس قهط به محصول پس از يموّ

 را يزو محاسبه يمايد؟

ج( خمس بذر را ضامن است و محصو  در زايد بر مؤونش سا  نيتز 

 خمس دارد.

 داد، شد،قرض ما  . 5

 قرض وصو  شد، بعد از سا  خمسى
چنايچه اي ان مالى را به ک ى قرض دهاد ج جااول آن پاس از  :66س

ايان ماال جاوء درآماد  ،گذشت موعد سال خم ى باشد, پس از جااول

همان سال است يا ايناه جوء درآمد سالى که قرض داده است مح اوب 

 ؟گرددمى

ج( جزء درآمد سالى است هش قرض داد، است بنابراين اگر بتواند 

تا آخر سا ، قرضش را از بدهکار بگيرد، واجب است هتش هنگتام 

ا  خمس آن را بپردازد و اگر نتوانتد قترض رسيدن سا  خمسى

را تا پايان سا  بگيرد هر وقت آن را وصو  هرد بايتد فتورا  خود

 خمس آن را بدهد.
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 قرض پرداخت نشد،
اگر شخصى مب غى را قرض بگزرد ج يتوايد آن را قبل از آن سال  :67س

ادا کند، آيا پرداخت خمس آن بر عهاده قارض دهناده اسات ياا قارض 

 گزريده؟

مگر آن مقدار  گيرند، خمس ما  قرضى واجب نيست ج( بر قرض

هش اقساط آن از درآمد سا  پرداخت شد، وآن مبلغ باقى است و 

ولى قرض دهند، اگر ما  قرضى را از درآمد  يا سرمايش شد، است،

ساليانش هار  و قبل از پرداخت خمس آن قترض داد، استت، در 

صورتى هش بتواند تا آخر سا  قرضش را از بدهکار بگيرد، واجتب 

  خمس آن را بپتردازد، و اىسا  خمس است هش هنگام رسيدن

پايان سا  بگيرد، فعالً پرداخت خمتس  تااگر نتواند قرض خود را 

آن واجب نيست، ليکن هر وقت آن را وصو  هرد بايد خمتس آن 

 را بدهد.

 الحسنشسپرد، قرض
الح نه در بايان آيا به پولى که به مدت دج سال به اورت قرض :68س

 گزرد؟مى تع ّقبوده، خمس 

بار بش آن شود، يکانداز مىهر مقدارى هش از منفعت هسب پس ج(

انتداز آن در بانتک بتش صتورت گيترد و پتسمتى تعلّتقخمس 

شود. بلش، قرضتى هتش الحسنش موجب سقوط خمس آن نمىقرض

تواند آن را تا سر سا  خمسى از قرض گيرند، پس بگيرد، تتا نمى

 آن را پس نگرفتش، پرداخت خمس آن واجب نيست.
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 راهتىشبراى هار  رضق
ام، مب غى پول به شخصى قارض قبل از رسزدن سر سال خم ى :69س

دادم، آن قرد قصد داشت آن پول را به کار بزنادازد ج ساود آن بازن ماا 

بالمناافه ته زم شود، با توجه به ايناه آن مال در کال کاضر در دست 

بااره ام، يظار کضارتعالى در ايان من يز ت ج خمس آن را هم يپرداخته

 چز ت؟

ايد و سر سا  خمسى قابتل وصتو  اگر آن ما  را قرض داد، ج(

نيست، فعالً خمس آن بر شما واجب نيست، بلکش هنگامى واجتب 

شود هش آن را دريافت هنيد، ولى در اين صورت شما حقتى در مى

سود حاصل از هار قرض گيرند، نداريد، و اگر چيزى از او مطالبتش 

، و اگر آن ما  را بش هنوان سرمايش مضاربش نماييد، ربا و حرام است

ايد، بر اساس قرارداد، در ستود آن شتريک هستتيد و بش او داد،

 واجب است هش خمس سرمايش را بپردازيد.

خاود را باه  ش، مهدارى از درآمادِاىاگر ک ى قبل از سال خم  :71س

ک ى قرض دهد ج بعد از گذشت چند ماه از سر سال خم ى خود آن را 

 ند، اين مب غ چه کامى دارد؟درياقت ک

 پرداخت خمس قرض پتس از گترفتن آن از بتدهکار، واجتب ج(

 است.

 بعاد آن بازپرداخت که بودم داده قرض ک ى به پول مب غى بنده :71س

 پاول، گرقتن موقع بود بنا عالىکضرت يظر طبق ج بود امخم ى سال از

 تواقهى طور به بود، گرقته قرض را پول که ک ى جلى. بدهم را آن خمس

 اسات م اتدعى(. خودرج دستگاه ين  داد اىجسز ه بنده به آن جاى به
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 ياا بپردازم را آن بالدريگ بايد آيا. است چگويه آن خمس کام بفرمايزد

 ديگر؟ زمان در

، بتود، خمس تعلّقم هشرا  مقدارى آن خمسواجب است فوراً ( ج

 .ردازيدبپ

 پاول مهدارى اصن ج رسدمى قرا من خم ى سال ديگر هفته دج :72س

 باا بايد طرقى از. بپردازم مذکور زمان در را آن خمس باي تمى که دارم

 ساال از بعاد کاه بخارم ضارجرى کااصيى آشنايان از ياى براى پول اين

 از بعاد کاه پاولى اين به آيا. کندمى پرداخت من به را آن مب غ خم ب،

 گزرد؟مى تع ّق خمس رسدمى دستم به خم ى سال

 را آن خمس بايد هرديد، وصو  را آن وقت هر سؤا  فرض در( ج

 .بدهيد

 مبلغ مسدود شد، در بانک

گزارد ج بايان يزاو پاس از اعطااء جام ک ى که از باياى جام مى :73س

کند تا زماان ت اويه ک ااب مب غى را در ک اب گزريده جام م دجد مى

کشد آيا به اينگويه ججوهى کاه سال طول مى کامل که اکثراً بزش از ين

 گزرد يا يه؟مى تع ّقسال م دجد بوده خمس  بزش از ين

ج( اگر آن مبلغ مسدود شد، از درآمد سا  او باشد، پتس از فترا 

شود و وقتى هش آن قابتل رسيدن سا  خمسى مشمو  خمس مى

 وصو  شد، خمس آن را بپردازد.
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 مستننيات خمس

 هبهمال به دست آمده از راه  .1

 حق همسر از حقوق
کنم ج بعد از بازيش ته شدن هر ماه کهوقى را درياقت ماىبنده  :74س

هر مدت يابار مب غى را به عنوان کق هم ر درياقات ج باه اج پرداخات 

دارد. آيا به اين پول خماس تع ّاق کنم. جلى اج آن را در باين يگه مىمى

 گزرد يا خزر؟مى

-ج( حق همسر هش از طرف ادار، استيدامى مربوطتش بتش او متى

نداز اسهند خمس ندارد، اگرچش پيا همسر بش او هديش مى پردازند،

 هند و سا  بر آن بگذرد. 

 هيدى
شخصى م اى را با مال غزر مخمّس به قزمات بااصيى خرياده ج  :75س

است ج بعد آن را به قرزيد مب غ زيادى هم خرج ااالح ج تعمزر آن کرده 

غزر بالغ خود هبه کرده ج به طور رسمى به اسم اج يموده است، با توجاه 

به ايناه آن قرد در قزد کزات است، م أله خمس ما ّف مذکور چگوياه 

 است؟

ج( اگر آنچش را براى خريد ملک و اصالح و تعمير آن صرف هرد،، 

د  در همتان از درآمدهاى سا  باشد و بيشش آن ملک بش فرزن

سا  و متناسب با شأن هرفى او باشد، خمس ندارد. در غيتر ايتن 

 صورت واجب است هش خمس آن را بدهد.
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 هديش بش همسر

آيا جايو است که اي ان مالى را قبل از گذشت ساال بار آن، باه  :76س

دايد جى آن مال را براى خريد خاياه در مىکه آنهم رش هديه دهد، با 

 ذخزره خواهد کرد؟ آينده ج يا مخارج ضرجرى،

ايد، اگر بش ج( اين هار جايز است و مالى هش بش همسرتان بيشيد،

مقدارى باشد هش هرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماستت و 

 بيشش صورى و بش قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

 هبش واحد مسکونی 
، امعرجسازش داده هدياهبه دخترم ين جاکد م اويى به عنوان  :77س

 آيا اين جاکد م اويى خمس دارد؟

ايتد، هرفتاً ج( اگر هبش واحد مسکونى هش بش دخترتتان بيشتيد،

مطابق شأن شما محسوب شود، و در بين سا  خمسى بيشتيد، 

 باشيد، دادن خمس آن واجب نيست.

 هااليى هش بش هنوان شيربها بش هروس داد، شد، 

تعززن کنناد کاه باه اگر به عنوان شزربها براى داماد اجناسى را  :78س

عنوان جهزويه بخرد آيا بر اين اجنااس کاه بزشاتر از يان ساال بادجن 

 ؟گزردمايند خمس تع ّق مىاستفاده مى

اگر اجناس مذهور را خريد، و بش هروس يا خانواد، آنها تحويل ج( 

 داد، است، خمس آن بر هيچ يک واجب نيست.
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 تعويض هديش با پو  غير ميمّس 

 از. دهندىم هديه ما به کتاب بن يا کاص بن تعدادى اجقات بعضى :79س

 باراى يهاد پاول بعناوان بان ج گزردىيم تع ّق خمس هديه به که جاآن

 از آن معادل يهد پول با را هابن توايمىم آيا شود،ىم مح وب اههقرجشگا

 باا ياا کنم؟ يدازاسپ مخمّس پول عنوانه ب ج کرده جابجا امىجار درآمد

 ايان ديگار قاردى با جاقعى يا اورى قرجش ج خريد ج کردن گرداندست

 دهم؟ ايجام را کار

مگتر در  شتودنمى درآمد از خمس سقوط موجب مذهور همل( ج

صورتى هش واقعاً با رهايت مقررات مربوطش بش ديگرى فروختش شود 

 گيرد.هش در اين صورت بش پو  فرو  آن خمس تعلّق نمى

 ای دانشجويانهبهتا
ايى که دايشجو از مال پدر خود يا از جامى که دايشگاه باه هبکتا :81س

خرد ج منبع درآمدى هم يدارد، آيا خمس دارد؟ دهد، مىدايشجويان مى

ا را يداده، آيا پرداخت خمس هبدر اورتى که بدايد پدر خمس پول کتا

 آن جاج  است؟

ايى هش با پو  وام و يا با پولى هش پدر بتش او بيشتيد،، هبهتا ج(

  .خريد، شد، است، خمس ندارد

 پادا 
دگان ه تم. با عنايت به اکت ااب دج برابار مادت ااينجاي  از آز :81س

ام، خواهشامند اسارت به عنوان سابهه خدمت اينان بازيش اته گردياده

الذکر، بفرمائزد به پاداش پاياان خادمت مان است با توجه به مرات  قوق

 گزرد؟مى تع ّقخمس چگويه 
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 گيرد.نمى تعلّقج( خمس 

 اجناس خريدارى شد، توسط بُن هارمندى و هوپن 
آيا به بن کارمندى ج يا به اجناسى کاه از طرياق بان کارمنادى  :82س

 گزرد؟مى تع ّقشود خمس خريدارى مى

 ج( هديش و بيشش خمس ندارد.

دجلت در ايام عزد به کارمندان خود اجناسى را به عنوان عزادى  :83س

مايده اسات. باا توجاه باه اينااه  داده که مهدارى از آن تا سر سال باقى

عزدى کارمندان خمس يدارد، جلى چون ما در برابر اين اجناس مهادارى 

شود هديه به معناى دقزاق ايم، لذا آيچه به ما داده مىپول پرداخت کرده

آن يز ت، ب اه با قزمت کمتارى در برابار عاوض داده شاده اسات، آياا 

پرداخات شاده، باياد داده  خمس آن مهدار از کاص که در برابار آن پاول

شود؟ يا ايناه بايد قزمت جاقعى آن در باازار آزاد محاسابه ج خماس آن 

 گويه خم ى يدارد؟پرداخت شود؟ ج يا چون عزدى است، هزچ

در فرض مذهور نرر بش اينکش قستمتى از اجنتاس در واقتع از  ج(

شود و در برابر قسمتى پو  سوى دولت مجانى بش هارمند داد، مى

ماند، بش نسبت مقتدارى هتش ىهنند، فلذا از هاالى باقمىت درياف

ايد، واجب است هش خمس قيمتت پو  در برابر آن پرداخت نمود،

 فعلى آن را بپردازيد.

  ن و آزادگانحقوق جانبازا
گزرد؟ آيچه به هم ر آيان مى تع ّقه کهوق جايبازى خمس آيا ب :84س

 شود، چه کامى دارد؟پرداخت مى
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هند اگر در بنياد جانبازان بش جانبازان هزيز هديش مىج( آنچش هش 

مقابل هار نباشد، خمس ندارد و اگر در مقابل هار و يا طبق قتانون 

استيدام باشد چنانچش از ميارج سا  اضافش آيتد خمتس دارد و 

دهند اگر در قبا  حقوقى هش جهت پرستارى بش همسر ايشان مى

دهند( چنانچتش از ند نمىهار پرستارى باشد )هش اگر پرستارى نک

ميارج سا  اضافش آيد خمس دارد و در غير اين صتورت خمتس 

 ندارد.

 ج کارده محاسابهرا  آزادگان اسارت دجران مرخصى مدتدجلت  :85س

 اگار خزار؟ يا شودمى مح وب درآمد ججوه اين آيا. است داده را آن پول

 يه؟ يا گزردمى تع ّق آن به خمس شود مح وب درآمد

 .گيردنمى تعلّق خمس سؤا  فرض در( ج

اسزرايى که به پدر ج مادر آياان از طارف جمهاورى اساالمى در  :86س

ياداز اسطول مدت اسارت، کهوق ماهزاياه پرداخات شاده ج در بايان پ

 گزرد يا خزر؟مى تع ّقگشته است، آيا به مال موبور خمس 

 پو  مذهور خمس ندارد. (ج

 ای شهداه،خانواد حقوق
پاردازد، باه اى شهدا ماىههبنزاد شهزد به خايوادآيا مبالغى که  :87س

 گزرد؟مى تع ّقمازاد از مخارج سال آن، خمس 

اى هزيتز شتهدا هديتش هت،چيزى هش بنياد شهيد بتش خانواد ج(

 هند، خمس ندارد.مى
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 يارانش مسکن 

 مشامول دهادىما خود کارمندان به دجلت که م ان يارايه آيا :88س

 شود؟ىم خمس

 .ندارد خمس است، هديش اگر( ج

 ج ايادگرقتاه م اان باين از خايه خريد جام که ک ايى به دجلت :89س

 باه ساال در را مب غى( متر 75 زير  باشند کرده رعايت را مصرف الگوى

 تع ّاق خماس مب اغ ايان به آيا. کندمى پرداخت( يارايه  سوب زد عنوان

 يه؟ يا گزردمب

 .ندارد خمس( ج

 هارانش پرداخت شد، توسط ادارات 

 آخر بعضا، ولئم  يظر به بنا کارايه عنوان تحت مبالغى ادارات در :91س

 يه؟ يا شويدمب خمس شامل آيا گرددبم پرداخت کارى سال هر

اگر هديش باشتد خمتس ى ول دارد خمس جزو حقوق باشد اگر( ج

 ندارد.

  هيدى
 آيا هبه ج هديه عزد  عزدى( خمس دارد؟ :91س

احوط اين است هتش اگتر از  هرچندهبش و هديش خمس ندارد،  ج(

 ميارج سا  زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.

 ای بانکیه،جايز

الح انه هاى قارضها ج اندجقايى که توسط باينههآيا به جايو :92س

 گزرد يا خزر؟مى تع ّقشود، خمس به اقراد پرداخت مى
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 ا واجب نيست.هشا و هديه،خمس در جايز ج(

 ضرر و زيان خمس 

 را پاولى پرداخات پزشانهاد اىهساازيد ،ساختمان بازسازى براى :93س

داده است آيا  ساختمان اهالى ج ما به مغازه مايدن ب ته زيان ج ضرر بابت

 گزرد؟مى تع ّقبه اين پول خمس 

 .ندارد خمس سؤا  فرض در( ج

 پو  برگرداند، شد، از طرف دولت 

مالزااتى  در کشور کايادا، دجلت هر ساله پس از درياقت اظهاريامه :94س

ا ههدر مورد مهد کودک براى اقراد کم درآمد مهدارى از هوينا اقراد مثالً

گزرد مى تع ّقگردايد. در اورتى که پدر از مالى که به آن خمس را برمى

ساال آيناده دجلات مهادارى از آن را باه ماادر  اين پول را بدهد ج يهايتاً

شاود ج ىبرگردايد  همواره در مورد مهد کودک پول به مادر برگردايده ما

 ؟گزردىم تع ّقيه پدر( آيا به اين پول خمس 

بندند و در آخرِ هتار آنهتا ج( اگر او  روى مبلغ معيّن قرارداد مى

 بيشند، خمس ندارد.خودشان از ما  خود مى

 خرجى خانشبراى هبش پو  
ا ج خايه ههمن زيى خايه دارم که هم رم براى خرجى خود ج بچ :95س

 بخشد، چون هزچدهد، در جاقع پول را به من مىپول در اختزارم قرار مى

کناد. ى خرج آن يا زيادى ج ک رى آن سؤالى يمىجقت در رابطه با يحوه

کاه باراى  شود ج يا جسااي ىهايى که با اين پول خريدارى مىکال لباس

گردد  البته مورد يزاز ج در کدّ شأن است( اگر مادتى بار منول تهزه مى
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ى خمس آن چگويه است؟ آيا من هام آن بگذرد ج استفاده يشود، م أله

 بايد سال خم ى جداگايه براى خود داشته باشم؟

ها و وسايل خريدارى شد، خمس ندارد و ج( در فرض مرقوم لباس

 شما الزم نيست.تعيين سا  خمسى براى 

 همک هزينش تحصيلی 
بزناى ب زارى از دايشجويان براى کل مشااالت غزرقابال پازش :96س

کنند ج در يتزجاه مب اغ قابال جوئى مىاى زيدگى ارقهههخود در هوين

گاردد، جماع توجهى از کمن هوينه تحصز ى که به آيهاا پرداخات ماى

از طرياق شود، سؤال اين است که با توجاه باه ايان کاه ايان مب اغ مى

پاردازد، جماع جوئى در پولى که جزارت آموزش عالى باه آيهاا ماىارقه

 گزرد؟مى تع ّقشود، آيا به آن خمس مى

 ج( همک هزينش تحصيلى خمس ندارد.

 ج شزربها يههرم. 2
 گزرد؟مى تع ّق خمس هاخايم مهريه ج شزربها به آيا :97س

 خمس باشد، هديش هنوان بش اگر شيربها و ندارد؛ خمس مهريش( ج

 .ندارد

 

 . ارث3

 اى بش ارو رسيد، هشسکّ
ا خمس يا ههآيا به اين سا تعدادى ساه يهره به من ارث رسزده :98س

 گزرد يا يه؟مى تع ّقزکات 
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اى متذهور هشج( ما  االرو مشمو  وجوب خمس نيست و ستک

 چنانچش مسکوك بش سکش رايج معاملى نباشند زهات هم ندارند.

 ميّت ىخمس بش ترهش تعلّقشک در 
پدرم در زمان کزاتش به يام من کرده بعد  زمزنى که سند آن را :99س

اش ياماهبا توجه به آن که پادرم در جاازت ،از قوتش به من ارث رسزده

 قزد يموده که خمس اموالش داده شود آيا خمس آن بر من جاج  است؟

ج( اگر پدر شما در خصوص پرداخت خمس ايتن زمتين وصتيتى 

صيّت همل شود و سپس آن زمتين بتش ملتک هرد،، او  بايد بش و

آيد و چنانچش در زمان حيات، زمين مذهور را بش شتما ورثش در مى

ايد در حتالى هتش زمتين تمليک هرد، و شما هم آن را قبض هرد،

خمس آن ماننتد ستاير خمس بود،، هبش درست است ولى  تعلّقم

 ديون ميت بايد قبل از تقسيم ماترك پرداخت شود.

 زمينِ بش ارو رسيد، افزايش قيمت

باغ پدرى از طريق بخشش يا ارث به پ رش منتهل شده اسات،  :111س

آن باغ هنگام هديه يا ايتهال به اج بابت ارث، قزمت زيادى يداشات، جلاى 

در کال کاضر قزمت آن هنگام قرجش با قزمت قب ى آن تفااجت زياادى 

شاده، کرده است، آيا به آن مهدار زيادى که بر اثر اقوايش قزمت کاال 

 گزرد؟مى تع ّقخمس 

قيمت آنهتا  هرچندارو و هبش و پو  فرو  آنها خمس ندارد،  ج(

قصتد تجتارت و  دارى آن بشهش نگش افزايش يافتش باشد، مگر اين

ا  اا قيمت ستوقيشفصورت ارتهش در اين زياد شدن قيمت باشد

 خمس است. تعلّقپس از فرو  بنا بر احتياط واجب م
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  جقف از طريقبه دست آمده  . مال4
مناقع ج محصوصت زمازن ج اماوال موقوقاه، از جهات خماس ج  :111س

 زکات چه کامى دارد؟

اهيان موقوفش مطلقاً خمس ندارد، حتى اگر وق  خاص باشتد،  ج(

ثمر، و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و بش نماء وق  هام قبتل از 

بعد از قبض،  گيرد، ولىنمى تعلّققبض توسط موقوف هليش زهات 

پرداخت زهات آنچش از نماء وق  هش قبض شتد،، در صتورتى هتش 

واجد شرايط وجوب زهات باشد، واجب است، و در نماء وق  خاص 

هم اگر سهم هر يک از موقوف هليش بش حد نصاب برستد، زهتات 

 است. واجب

ايد ج به من ين پاولى اجداد مادرى من اموال خود را جقف کرده :112س

 سد. آيا بايد خمس اين پول را بدهم يا خزر؟راز اين راه مى

رسد، مشمو  وجوب هليش مىج( مالى هش از طريق وق  بش موقوف

 خمس نيست، گرچش احوط است.

 فههمال به دست آمده با ي. 5

 نداز زن از ما  نفقش اسپ
اگر شوهرى براى يفهه زن مهدارى را معزن ياند ج بگويد هر چه  :113س

برداشته ج براى  تدريجخواهى خودت بردار اگر زن بخشى از پول را به مى

 تع ّاقسال خم ى به آن خماس  نرجز مبادا کنار بگذارد آيا با قرا رسزد

 گزرد يا خزر؟مى

ش واجتب دارد، شوهر بش هنوان نفقهايى را هش زن برمىج( اگر پو 

بيشد، خمس نتدارد و اگتر زن را وهيتل دهد و يا بش او مىاو مى
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هاى موجود براى ميتارج منتز  بتردارد و بتش هند هش از پو مى

اصطالح، زن مسئو  خريد منز  باشتد، در ايتن صتورت مقتدار 

اضافش آمد، جزو اموا  مرد بود، هش با تحقتق شترايط، پترداختن 

 باشد.خمس آن بر ههد، مرد مى

  بش والدينى تمرّمس
سار  ج دهنادبما ايمههبچ را من زيدگى خرج که ه تم مادرى :114س

 گزرد؟مى تع ّق خمس من به آيا .آيدمى زياد مهدارىسال خم ى 

 .گيردنمى تعلّق خمس سؤا  فرض در( ج

 ى اوالدمستمرّ
اى که شخصى از طرف پدر ياا بارادر ياا يااى از اقاوام آيا يفهه :115س

شود ياا خزار؟ در ااورتى کاه يفهاه مح وب مىکند، هديه درياقت مى

دهنده خمس اموال خود را يپردازد، آيا بر يفهه گزريده پرداخات خماس 

 گزرد، جاج  است؟آيچه که از اج مى

در هتر و هديش تابع قصتدِ دهنتد، استت و  تحقق هنوان هبش ج(

 نفقش گيرند، پرداخت خمس آن واجب نيست. صورت برای

 زمهاه بمال به دست آمده از ر. 6

 مبالغ پرداخت شد، بش بيمش
گزرد؟ در ماورد يداز تع ّق مىاساى عمر ج پههآيا خمس به بزم :116س

سوزى ج کوادث چطور؟ چه ک ى بايد ايان خماس را بدهاد؟ بزمه آتش

 گر(. گذار، ذينفع، بزمه شده، بزمه بزمه
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گذار آنچش را طبق قرارداد بيمش بش هنوان حق بيمش بش تدريج ج( بيمش

پردازد، اگر از درآمد همان سا  پرداخت باشد، گر مىيکجا بش بيمش يا

گر ى او محسوب است و خمس ندارد و آنچش را هش از بيمشجزو مؤونش

در پايان مدت يا در وقت حصو  شرطى هش پرداخت خسارت موهو  

نمايد جزو درآمد هسب محستوب نيستت و بش آن شد، دريافت مى

هش شغلِ او يک نوا تجارت است، آنچتش را گر خمس ندارد و اما بيمش

دارد جتزو درآمتد گذاران بابت حتق بيمتش دريافتت متىهش از بيمش

 ى سالش خمس دارد.ى او محسوب است هش در زائد بر مؤونشساالنش

گتذاران طبتق هايى هش در طتو  ستا  بتش بيمشو ضمناً خسارت

ت هتش از پردازد نيز جزو مؤونش قرارداد بيمش استقرارداد بيمش مى

شتود و گذاران بابت حق بيمش هسر مىاصل مبالغ دريافتى از بيمش

در سر سا  جزو سود براى او محسوب است هتش بايتد  ماند،باقى

 گذار در اين بار، تکليفى ندارد.خمس آن را بپردازد و بيمش

 بيمش خسارتپو  
هاى بزمه بر اساس قارارداد باراى جباران آيا به مالى که شرکت :117س

 گزرد؟مى تع ّقکنند، خمس خ ارت به بزمه شده پرداخت مى

هننتد، هاى بيمش بش فرد بيمش شد، پرداخت مىپولى هش شرهت ج(

 خمس ندارد.

 ىپو  بيمش درمان
شخصب از درآمد بزن ساال هويناه تحصازل قرزيادش را باه  :118س

دراد آن هوينه  81د ج محل کار اج طبق جعده قب ب دايشگاه مب پرداز

را به ايشان عودت ماب دهاد ج ياا قاردی هويناه درماان خاود را باه 
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دراد هويناه را طباق  81بزمارستان پرداخت مب کند ج شرکت بزمه 

تعهدی که دارد به ايشان عودت مب دهد ، کال اگر قرد مذکور پاولب 

، مصرف ياارده باشاد جساال  را که از محل کار يا بزمه درياقت يموده

 خم ب اج به پايان برسد آيا اين پول خمس دارد؟

 خمس دارد.در فرض سؤا  ج( 

 ديه. 7

 ديش خمس 

  گزرد؟مى تع ّق خمس ديه به آيا :119س

 .ندارد خمس ديش( ج

 . اموال مخمّس8
ام، آياا پول يا کاصى مخمّ ى دارم که اقدام به مصرف آن کارده :111س

مهدارى از درآماد ساال باه جااى آن پاول ياا جايو است در پايان سال، 

 کاصيى که خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟

ج( چيزى از درآمد سا  بش جاى ما  ميمّسى هش مصترف شتد،، 

 شود.استننا نمى

شخصى مالن مهدارى گنادم باوده کاه خماس آن را پرداخات  :111س

يموده ج هنگام برداشت محصول جديد، همان گندم مخمّاس را مصارف 

گذاشته ج چندين سال باه همازن ه ج به جاى آن گندم جديد مىکردمى

ترتز  عمل يموده است، آيا به گندمى که به جاى گنادم مصارف شاده 

گزرد؟ ج در اورت تع ّق خمس، آيا همه آن گذاشته، خمس تع ّق مىمى

 خمس دارد؟
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تواند ج( گندمى را هش خمس آن را پرداختش، اگر مصرف هند، نمى

دم جديد را از خمس استننا هند. بنابراين آنچش را معاد  آن از گن

هش از گندم جديد مصرف مؤونش سا  خود هرد،، خمس نتدارد، و 

 آنچش هش از آن تا سر سا  خمسى باقى ماند،، خمس دارد.

 است هبه پول اجل ک اب. دارم هم از جدا باياى ک اب دج من :112س

 ج است من کار کاال که دجم ک اب ج گزرديمى تع ّق خمس آن به که

 اشاتباه به را اجل ک اب پول از ق متى من. گزردمى تع ّق خمس آن به

. امکارده برداشات دجم ک اب از را پول اين که يزت اين به امکرده خرج

 خارج( ياداده خماس پول  دجم ک اب ازآن مهدارى را که  توايممىآيا 

 خمس پول اين به آيا يعنى. کنم منتهل( هبه پول  اجل ک اب به امکرده

 خزر؟ يا گزردمى تع ّق

 .شودنمى استننامبلغ مذهور پس از خرج شدن، ( ج

 مال ارف شده در مؤجيه .9

 مالك هدم وجوب خمس در مؤونش 
آيا مالک عدم ججوب خمس در مؤجيه اساتفاده از آن در طاول  :113س

سال است يا ايناه يزاز به آن در طى سال کاقى اسات، هرچناد ماوردى 

 آن پزش يزايد؟براى استفاده از 

ج( مالك در امنا  لباس و فر  و مانند آن از چيزهايى هش هنگام 

ماند، نياز بش آنها است. ولى معيتار در استفاد،، هين آنها باقى مى

احتياجات مصرفى روزانش زندگى ماننتد بترنج و روغتن و غيتر،، 

مصرف است هش هر چش از مصرف ساالنش آنها زياد بيايتد، خمتس 

 دارد.
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دى زمزن دجمى که مناس  شاأن اج ج ماورد يزااز جهات اگر قر :114س

ساختمان م ان براى عائ ه اجسات داشاته باشاد، جلاى در طاول ساال 

تواياد آن را خم ى قدرت ساخت آن را يادارد ج ياا در يان ساال يماى

 تامزل کند، آيا پرداخت خمس آن بر اج جاج  است؟

ج( در هدم وجوب خمس، در زمينى هش براى ساخت مسکن بدان 

نياز دارد، فرقى بين اينکش يک قطعش باشد يا چند قطعش، و يا يتک 

بلکتش متالك، صتدق  ؛مسکن باشد يا چند مسکن، وجود نتدارد

هنوان نياز بش آن بش مقتضاى موقعيت و شأن هرفى وى و همچنين 

 وضع مالى او براى ساخت تدريجى آن است.

 ين سرجيس ظرجف منول ججود دارد، آياا اساتفاده از بعضاى از :115س

 آيها براى عدم تع ّق خمس به آن کاقى است؟

ج( معيار هدم تعلّق خمس بش لوازم منز ، صدق هنوان نياز بش آن 

مطابق با شأن هرفى مناسب با انسان است، هرچند در طو  سا  

 از آن استفاد، نشود.

 سخانش ساختش شد، با پو  غير ميمّ
ده، سااخته اى که قبالً با مالى که خمس آن داده يشآيا به خايه :116س

گزرد؟ بر قرض ججوب پرداخت خمس، آيا خماس شده، خمس تع ّق مى

 شود يا قزمت زمان ساخت آن؟بر اساس قزمت قع ى محاسبه مى

ج( اگر خانش از درآمد بين سا  براى زنتدگى و ستکونت ستاختش 

خمس ندارد، ولى اگتر از درآمتدى هتش ستا  بتر آن است شد، 

ش در ساخت آن هزينتش گذشتش، ساختش شد، است، خمس پولى ه

 شد،، بايد پرداخت شود.
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 هفن خريد، شد،
کفنى را خريده ج چندين سال مايده است، آيا پرداخات خماس  :117س

که قهط پرداخت خماس قزمات خرياد آن جاجا  آن جاج  است يا اين

 است؟

پولى هش با آن هفن خريد،، اگر ميمّس باشتد، ديگتر خمتس  (ج

ندارد وگرنش بايد خمس پو  خريد هفتن را بپتردازد. و در متورد 

 تنز  ارز  پو  بش احتياط واجب با حاهم شرا مصالحش نمايد.

 خرج هردن اموا  براى فرار از خمس 

اش اگر ک ى براى قرار از خمس دادن قبل از اتمام سال خم ى :118س

زيارت برجد ياا کاج  هايش مثالًدارايىج  کند به خرج کردن اموالشرجع 

خودرج  م تحبى يا خريد جسايل منول که يزازى به آيها يدارد يا تعويض

 کار اج چه کامى دارد؟؟ کندىيا اين کار خمس را ساقط مآج... 

آنچش صَرف هزينش زندگى هرد، ولو در فترض ستؤا ، خمتس ج( 

صد فرار از خمس چيزى هش بتش آن نيتاز ندارد ولى اگر صرفاً بش ق

 شود.ندارد را تهيش هند، وجوب خمس از او ساقط نمى

 محاسبش خمس لوازم منز 
 شود؟خمس لوازم منول چگويه محاسبه مى :119س

ماند منل فر  و ج( لوازمى هش با استفاد، از آنها هين آن باقى مى

رنج و غير آن، خمس ندارد. ولى از نيازهاى مصرفى روزمر، مانند ب

روغن و غير آنها، آنچش اضافش بيايد و تا سر ستا  خمستى بتاقى 

 بماند، خمس دارد.
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 دريافت خودرو بعد از سا  خمسى 

چنايچه با پولى که درآماد ساال اسات، قبال از رسازدن ساال  :121س

، پول خودرج را بپردازيم ج پس از سال خم ى خودرج را تحويال ىخم 

 گزرد؟ىم تع ّق پول خودرجبگزريم، آيا خم ى به 

ج( اگر خودرو مؤونش در حدّ شأن هرفى شتما بتود، و خريتدارى 

استت، )قيمتت( گرديد، و پو  پرداختى بش هنوان بيشى از ثمن

 خمس ندارد وگرنش خمس دارد.

 پرداخت برای خريد خانش پو  پيش
اى پرداخت يمودم تاا در آيناده مب غ اد هوار تومان به مؤس ه :121س

گاذرد ج از ج اآلن ين سال از آن ماىزمزن م اويى به من تحويل دهد 

طرقى ق متى از آن پول مال خودم است ج ق مت ديگر را قرض کرده ج 

گزرد؟ مهدار مى تع ّقام، آيا به آن خمس مهدارى از قرض را هم پرداخته

 آن چهدر است؟

ج( اگر گرفتن زمين براى ساخت مسکن متورد نيتاز متوقت  بتر 

د، مبلغ پرداخت شد، خمس پرداخت مقدارى از پو  آن باشپيش

 ندارد، حتى اگر از درآمد هسب شما باشد.

 ای شيصیهبهتا
الم  اى کتااب آيا به پولى که براى خريد کتاب از يمايشگاه بزن :122س

در تهران قبل از تحويل آن پرداخت شده، جلى هنوز کتابها ارسال يشاده 

 گزرد؟مى تع ّقاست، خمس 

بش مقدار متناسب با شأن هرفى ج( اگر هتابهاى مزبور، مورد نياز و 

 شيا باشد، خمس ندارد.
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آيا استفاده از ين ج د از دجره کتابى که از چندين ج د تشازل  :123س

دجره  شده  مايند جسائل الشازعه( باعاس سااقط شادن خماس تماام آن

 شود يا ايناه بايد از هر ج د کتاب ين افحه خوايده شود؟مى

يا خريد جلدى هش بش آن  ج( اگر مجموا آن دور، مورد نياز باشد و

احتياج است متوق  بر خريد دور، هامل آن باشد، خمس نتدارد، 

در غير اين صورت بايد خمس مجلّداتى هش اآلن مورد نياز نيست، 

پرداخت شود، و مجرد خواندن يک صفحش از هر جلد هتاب، براى 

 ساقط شدن خمس هافى نيست.

خرياد سار د مىاى درسى که طالب براى سالهاى بعهبآيا کتا :124س

 سال بايد تخمزس شود؟

 ج( اگر مناسب شأن آنها باشد خمس ندارد.

 هبش بش ديگران

 خردی هش شوهر برای همسر  میيطال

خارد، خماس تع ّاق آيا به طاليى که شوهر براى هم رش ماى :125س

 گزرد؟مى

ج( اگر بش مقدار متعارف و مناسب شأن او باشتد، از مؤونتش ستا  

 ندارد.شود و خمس محسوب مى

 حکم ما  بيشيد، شد، بش هودك 

باه عناوان  اگر مهداری پول برای بچه کنار گذاشته شود ج کاالً :126س

 ا يه؟يا پول هبه شده خمس دارد يده شود آزهبه به اج بخش
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بتش قصتد فترار از خمتس  ، صحيح انجام گرفتش واگر بيششج( 

 نبود،، متعلّق خمس نيست.

 سوغات

اس ج جسايل جهت سوغات گاهى در سفرهاى زيارتى مهدارى لب :127س

آيد ج آن را براى زمايى ديگار کاه کنزم جلى مورد آن پزش يمىتهزه مى

داريم. جضعزت خمس اين ماوارد چگوياه بخواهزم سوغات دهزم يگه مى

 است؟

شود تا ستر ستا  ج( اگر وسايل مذهور هش با درآمد خريدارى مى

ن خمسى بش اشياص سوغات داد، شود، خمس ندارد و در غير ايت

 صورت بايد خمس آن پرداخت شود.

 فرار از خمس با بيشش پو  بش همسر 

آيا اگر زن ج شوهر پاول خاود را باراى تهزاه م اان باه هام  :128س

 خمس به آن تع ّق يگزرد اشاال شرعى دارد؟ ببخشند تا

 شود.ج( فرار از خمس از طريق مذهور موجب سقوط تکلي  نمى

ست، آياا کهاوق سر سال خم ى من آخر ماه دهم از هر سال ا :129س

گزرم، خماس دارد؟ اگار بعاد از درياقات، ماه دهم را که در آخر آن مى

شاود( باه ياداز ماىاسمايده آن را  که طبق عادت، هر مااه پمهدار باقى

 گزرد؟هم رم هديه کنم، آيا خمس به آن تع ّق مى

هنيد و يتا قبتل از حقوقى هش قبل از سا  خمسى دريافت مى (ج

آخرين روز سا  خمسى قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار 

چش بش همسر خود يا بتش زائد بر مؤونش آن سا  واجب است. اما آن
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نماييد، اگر صورى و بش قصد فرار از خمس نباشد ديگرى هديش مى

 باشد، خمس ندارد.و بش مقدار مناسب با شأن هرفى شما 

زن ج شوهرى براى ايناه خمس به اموال آيها تع ّق يگزرد، قبال  :131س

شان، اقدام به هديه کردن سود سااصيه خاود باه از رسزدن سال خم ى

 کنند، امزدجاريم کام خمس آيها را بزان قرمايزد.ياديگر مى

گونش بيشش هش صورى و بتراى فترار از خمتس استت، ج( با اين

 شود.نان ساقط نمىخمسِ واجب از آ

 جهيزيش

 واريز بش حساب هودك جهت جهيزيش 

 براى باين در ک ابى اکنون هم از که دارم ساله 9 دخترى بنده :131س

 يزت اين به يمايمىم جاريو ک اب اين به کم مب غى ماهزايه ج يموده باز اج

 تع ّق خمس يزو ججه اين به آيا کنم استفاده آن از جهزويه تهزه براى که

 خزر؟ يا گزردمى

 باشتد، هننتد،هبتش شتأن مناسب و هنند هبش او بش واقعاً اگر( ج

وی  نتام بتش ندازاسپ صِرفاً و است نشد، هبش اگر اما ندارد خمس

 .دارد خمس است

 مصرف جهيزيش در مورد ديگر 

تاوان اى که ابتدا به يزت جهزويه تهزه شده اسات مىآيا جسز ه :132س

ديگرى استفاده کرد؟ آياا باه ايان جساز ه بعد از چند سال براى مصرف 

 گزرد؟خمس تع ّق مى

 اگر در را، ديگر مصرف شود، حکم جهيزيش را ندارد.ج( 
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 جهيزيش  در صورت تبديل بش احسن

 قصاد ج اقتااده مد از اآلن ج خريده تدريج به را جهاز که ک ى :133س

 را آن خماس اقتااده ماد از جهااز قرجش موقع آيا دارد اک ن به تبديل

 خزر؟ يا بدهد

 و بفروشتد اگتر ولى ندارد خمس هند،مى تبديل را همان اگر( ج

 بتا) هنتد هزينش خود زندگى در را آن پو  يا و بيرد ديگرى چيز

 وجتوب مشتمو ( باشد گذشتش آن بر خمسى سا  هش اين فرض

 .است خمس

اگر پدر دختر جهزويه را براى خودش برداشته ج در زيدگى مصرف  :134س

 ترى را براى دختر تهزه کند، چه کامى دارد؟ کند ج کاصى مرغوب

ج( اگر بش دختر بيشيد، و تحويل او داد، و حاال دختر پس بدهد، 

 خمس ندارد وگرنش در فرض مرقوم خمس دارد.

 پرداخت پو  جهيزيش بش دختر 

 جهزوياه نآ باا بعداً تا بدهزم دختر خود به را جهزويه پول اگر :135س

 گزرد؟ىم تع ّق نآ به خمس ياآ بخرد

 از قبتل و هرفى شأن با مناسبايد اگر آنچش را هش هديش هرد،( ج

 .ندارد خمس باشد، خمسى سا  رسيدن فرا

 جهيزيش بيشيد، شد،

در اورتى که جهزويه پس از گذشت چند سال از خريد آن به  :136س

يشده ب اه به قرد قهزرى بخشزده شود، آياا باه آن خماس دختر تحويل 

 گزرد؟تع ّق مى

 ج( اگر از را، درآمد هارى تهيش شد، در فرض مزبور خمس دارد.
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 جهيزيش پسر

ه( در م األه جهزوياه س سرّبا توجه به قتواى امام خمزنى  قدّ :137س

اى بارد، اگار در منطهاهعرجس که دختر هنگام ازدجاج به خايه شوهر مى

اين باشد که خايواده داماد اقدام به تهزه ج تأمزن اثاثزاه ج لاوازم  ررسم ب

خايه کنند ج به مرجر زمان ج به تدريج به تهزه آن لوازم بپردازياد ج ساال 

 بر آن بگذرد، چه کامى دارد؟

زندگى براى آيند،، هرفتاً جتزء مؤونتش  و لوازم ثاثيشاگر تهيش اج( 

 محسوب شود، خمس ندارد.

 هلکسيونزينت آالت و 
 بخارد طاال درآمدش از ماه هر خود نأش به توجه با قردى اگر :138س

 دارد؟ خمس طالها اين آيا

 باشتد، هرفتى شأن حدّ در زينت براى طال اگر سؤا  فرض درج( 

 .ندارد خمس

 دارد يا آکواريوم ماهى دارد آياامىک ى که در منول پريده يگه :139س

ى قزمت باشد يا جنباهها خمس دارد خصوااً اگر گرانپريدگان يا ماهى

 زينتى داشته باشد؟

ج( اگر زايد بر مؤونش و شأن هرفى شيا باشد و از درآمتد بتين 

سا  تهيش شد، باشد، خمس دارد و در غير ايتن صتورت خمتس 

 ندارد.
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 صدقات و حقوق شرهيش

مبالغى را که اي ان براى امور خزريه مايند کمان باه مادارس،  :141س

کناد، آياا از مؤجياه ساال مح اوب ىايفاق ما ...ديدگان از سزل جآسز 

 شود ج خمس يدارد؟مى

شتود و ها از ميارج سا  انفاق محسوب متىج( اين چنين انفاق

 خمس ندارد.

 هسر ماليات از درآمد
ساله سرمايه مغازه خود را ک اب کردم. خمس ين 82در سال  :141س

ساله خود را ک اب کانم متوجاه خواستم خمس ينکه مى 83در سال 

 را پرداخت کنم. 82ج 81باي تى مالزات سال شدم که 

 81توايم مالزات سالهاىمى 83سوال اين است که آيا در محاسبه خمس 

 که جاهل به م أله مالزات بودم؟را از سرمايه کم کنم، باتوجه به اين 82ج

مانتد، شتود و باقىج( بدهى هر سا  از درآمد همان سا  هم مى

رد. ولتى اگتر بتدهى ماليتاتى اگر زائد بر مؤونش باشتد خمتس دا

هاى قبل را قبل از رسيدن سا  خمسى پرداختت نماييتد از سا 

 شود.مؤونش شما محسوب مى

 فيش حج مّيت
شخصى براى رقاتن باه کاج اساتحبابى مب غاى را باه ک ااب  :142س

سازمان کج جاريو کرده، جلى قبل از تشرف به زياارت خاياه خادا، قاوت 

آيا مصرف کردن آن در يزابت از  يموده است، اين مب غ چه کامى دارد؟

 گزرد؟کج مزت جاج  است؟ آيا خمس به آن تع ّق مى
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ج( فيش حج هش در قبا  مبلغى هش بش حساب سازمان حج واريتز 

  از ترهش ميتت محستوب اىهرد،، دريافت نمود،، بش قيمت فعل

ش ندارد و وصيت بش حج هم نکترد،، شود، و ميت اگر حج برذمّمى

يابى براى ميت واجب نيست، و خمس آن اگتر صرف آن در حج ن

 .پرداخت شود باشد، در فرض سؤا  واجب است پرداخت نشد،

 خمس ميارج مهمانى
 ديگارى توساط ايشهههوينا ک زاه ج اسات مهماان اگر ک ى :143س

  ؟بدهد را مخارج خمس بايد مزوبانآيا  ،شودىم پرداخت

 .باشدنمى خمس مشمو  در حد متعارف مذهور اىهشهزين( ج

 امالك هم استفاد،
ام که قبل از بازيش تگى با استفاده اينجاي  کارمندى بازيش ته :144س

از جام باياى ج غزرباياى آپارتمايى در مشهد خريدارى يموده به اين يزات 

الحاج  ع زاه که پس از بازيش تگى از توقزاق همجاوارى کضارت ثاامن

 ز هماااران قطعاهمند شوم، همچنازن باه اتفااق تعادادى اال الم( بهره

ااورت اق ااط از يااى از مالکازن شامال باا کااربرى ههم ب زمزنى آن

م اويى خريدارى يموديم. پس از بازيش تگى دجلت محتارم بار اسااس 

قايون، مب غى به اينجاي  پرداخت يمود که اق اط باياى آپارتمان مشاهد 

ام ج تمامى بدهى به قرجشنده م ن شمال را پرداخت يمودم جلاى بابات ج

 باي اتماىهاى آتاى هوار تومان تا سال 75غزر باياى آپارتمان ماهزايه 

بپردازم. از طرقى بحمداهلل چون هنوز تاوان کاارى دارم در جااى ديگار 

اجصً توقزق زيادگى در مشاهد کااال  کهاينمشغول ه تم. با عنايت به 

يشد ج قهط در سال چند بار خاود ج خاايواده ج برخاى از ب اتگان از آن 
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يمايزم ج ثايزاً قطعه زمزن شمال پس از تفازن باا شارکا باه تفاده مىاس

 ؛همان جضع باقى است ج توان ساخت ج استفاده از آن را يدارم

 باشد؟ امالک اينجاي  مشمول خمس مىآيا الف: 

ب: اگر چنزن است آيا بايد به قزمت خريد محاسابه يماايم ج ياا قزمات 

 رجز؟ 

ج( ال : اگر شأن شما اقتضا دارد در مشهد نيز خانش داشتتش باشتيد 

هرفى  شانخمس ندارد ولى اگر ساختمان مشهد و ملک ديگر مورد 

شود بش مقدارى از پو  آنها هش از درآمد پرداختت شما محسوب نمى

 گرفتش است. تعلّقايد، خمس هرد،

ارى ى قيمت و سود بتردن خريتدبراى ترقّ اگردر فرض سؤا  ب: 

، بش قيمتت خريتد ايدتا نفروختش بر فرض تعلق خمس نشد، باشد

در صورت فرو  تفاوت قيمت خريد و فرو ، جزو خمس دارد و 

ستا  خمستى  شود هش اگر تا سردرآمد سا  فرو  محسوب مى

 خمس است. تعلّقصرف در مؤونش نشود، م

 زمين يا باغ تفريحى 

 خاايوادهتفريحاى  ج مادى مزن يزازأت استفاده خايواده ج به قصد :145س

 ياا شود( خريدارى يمودم. آيا مشمول خمس مىىکشاجرزى  زمزن قطعه

ايى که براى آن زمزن شاده، ههبه هوين خمس، آيا تع ّقاورت  در خزر؟

بخشاى  گزرد؟ ضمناًمى تع ّقکارى، يزو خمس درخت مثل کصارکشى ج

ازسال خم ى، سال، قبل  درآمد مابهى از طريق جام ج از پول اين م ن از

 پرداخت شده است. مزن جأت

ت و از  ولو براى استراحت و تفريح اگر مورد نياز شما بود، تج( 

 ايد، خمس ندارد.درآمد سا  تهيش هرد،
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 مغاز، ملحق بش منز  

زمايى که ک ى منولى بگزرد که آن مناول يان مغاازه داخال  :146س

ماس باشد ج هدف خريد منول باشاد درماورد آن مغاازه خ هکوچه داشت

 گزرد يا يه؟مى تع ّق

اگر مغاز، را بش قصد هسب نيريتد، و فعتالً هتم از آن هستب ج( 

شتود، آن مغتاز، حکتم هند و جزو منز  محسوب مىدرآمد نمى

 باشد.مستقلى ندارد بلکش ملحق بش منز  مى

 براى ساخت مسکن زمين
شخصى خايه م اى براى ساويت يدارد، لذا زمزنى خريده تا در  :147س

براى خودش ب اازد، جلاى چاون پاول کااقى باراى سااخت  اىآن خايه

يداشته، سال بر آن گذشته ج آن را باه قارجش هام يرساايده اسات، آياا 

خمس آن جاج  است؟ بر قرض ججوب، آيا خماس پاول خرياد را باياد 

 بپردازد يا قزمت قع ى زمزن را؟

اگر زمين را از منفعت هسب سا ، براى ساخت مسکن متورد  ج(

 اشد، خمس ندارد.نياز، خريد، ب

در سؤال قب ى، اگر آن شخص شرجع به ساختن خايه کند، جلى  :148س

قبل از اتمام آن، سال خم ى برسد، آيا خمس آيچه در مصالح ساختمان 

 مصرف کرده، جاج  است؟

 در فرض سؤا ، خمس ندارد. ج(

 غ تفريحىزمين تهيش شد، براى احداو با
که تاکنون موقق  امزمزنى را به قصد ساخت باغ خريدارى يموده :149س

ام، در اورت رسزدن سال خم ى آيا شاامل خماس به ساخت آن يشده
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خواهد شد ج در اورت مثبت بودن پاسخ، خماس آن چگوياه محاسابه 

 خواهد شد؟

 ج( اگر زمين مذهور را از درآمد بين سا  براى احداو باغ جهتت

ايتد، و محلى براى استراحت تهيتش هرد،بش هنوان و  شيصى نياز

 بر شأن و موقعيت هرفى شما نباشد، خمس ندارد.مازاد 

 براى آيند، فرزندان خانش
اگر شخصى براى آينده قرزيدايش، با ايناه خودش در طبهه اجل  :151س

کند، اقدام به ساختن طبهه دجم کند، آيا با ججود عدم يزاز باه زيدگى مى

آن تا چند سال ديگر پرداخت خمس آيچاه در آن خارج کارده، جاجا  

 است؟

ر ساختن طبقش دوم براى آيند، فرزندانش در حا  حاضتر از اگ ج(

ميارج مناسب با شأن هرفى وى محسوب شود، آنچش بش مصترف 

رساند، است، خمس ندارد و در صورتى هش اين چنين نباشد و در 

حا  حاضر هم، نش خود  و نش فرزنتدانش بتش آن نيتاز ندارنتد، 

 پرداخت خمس آن واجب است.

شاود، خماس از مخارج ساال مح اوب ماى قرمايزد آيچهشما مى :151س

اى براى ساويت يدارد، جلى مالن قطعه زمزناى يدارد، پس شخصى که خايه

تواياد آن را ب اازد، پاس است که ين سال يا بزشتر بر آن گذشته ج اج يمى

 شود؟ امزدجاريم توضزح بفرمايزد.چرا اين از مخارج اج مح وب يمى

در آن، از درآمتد  د نيتازاگر زمين را براى ساخت مسکن مور ج(

شود و بين سا  خريد، باشد، جزء ميارج هنونى وى محسوب مى

 .خمس آن واجب نيست
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 های اضافیظروف و فر 
اگر قرش ج ظرقها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار يگزرد،  :152س

جلى براى استفاده مزهمان به آيها يزاز باشد، آياا خماس در آيهاا جاجا  

 است؟

 در فرض سؤا  خمس واجب نيست. ج(

 داروهای اضافی
دارجهايى که از درآمد جسط سال خريده شاده ج تاا سار ساال  :153س

 گزرد يا خزر؟مى تع ّقخم ى باقى بمايد، خمس به آن 

اگر خريد داروها جهت استفاد، از آن در مواقع نياز باشد و در  ج(

 معرض احتياج هم باشد، خمس ندارد.

 ىجهت استفاد، شيص ماشين
اش اقدام به خرياد شخصى براى آسايش ج رقع يزازهاى خايواده :154س

ج سودى که در جسط سال باه دسات آماده،  مخمّسماشزنى با مال غزر 

يموده است، آيا پرداخت خمس آن بار اج جاجا  اسات؟ در ااورتى کاه 

 خريده باشد، چه کامى دارد؟ ا براى ايجام امور مربوط به کارشماشزن ر

نجام امور مربوط بش هتار و هستب او باشتد، ماشين اگر براى ا ج(

حکم ابزار هار را در وجوب خمس دارد، ولى اگر براى رفع نيازهاى 

زندگى و جزء احتياجات مناسب با شأن هرفتى او باشتد، خمتس 

 سا  خمستى گذشتتش، خمتسپو  خريد آن  برندارد. البتش اگر 

 پرداخت شود.
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 غالت ذخير، شد،
را محصول باريج، مهادارى از آن  برداشتکاران بعد از اگر بريج :155س

يزاو باراى مصارف  د ج مهادار ديگارى رانيمايزيدگى  ىقرجخته ج هوينه

د، آيا باه مهادار بريجاى کاه باراى مصارف ساال از يدارسالزايه خود يگه

 گزرد؟ مى تع ّقدارى شده است، خمس تاب تان يگه

 است.خمس  تعلّقم، مقدار زائد بر مؤونش در سر سا  خمسىج( 

 وسايل خريدارى شد، براى آيند،
خواهم براى زيدگى من دايشجو ه تم ج قصد ازدجاج دارم ج مى :156س

خواستم سؤال کانم کاه اگار مان از ام جسايل زيدگى تهزه کنم مىآينده

جسايل کنم در اورتى که يان ساال از خرياد آن  اکنون شرجع به تهزه

 خمس بدهم؟براى آن  آيا بايدبگذرد ج استفاده يارده باشم 

ج( اگر تهيش لوازم زندگى براى آينتد،، هرفتاً جتزو مؤونتش شتما 

و تهيش يکبار، وسائل در آيند،، براى شما مقدور  شودمحسوب مى

 ، خمس ندارد.نيست

گاهى لوازم منول مثل يخچال به قزمتى کمتر از قزمت بازار به  :157س

شود، اين لوازم در آينده يعناى پاس از ازدجاج ماورد يزااز ما قرجخته مى

ماست، با توجه به ايناه بعد از ازدجاج بايد آيها را باه چناد برابار قزمات 

قع ى تهزه کنزم، آيا به آيها که در کال کاضار بادجن اساتفاده در خاياه 

 گزرد؟مى تع ّقيده است، خمس ما

اگر آنها را با منفعت هستب ستا  بتراى استتفاد، در آينتد،  ج(

ايد و در سا  خريد مورد نياز شما نبود،، بايد خمس قيمت خريد،

بش هلت هدم هش آنآن را در سر سا  خمسى بپردازيد، مگر  خريد
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جى و توانايى از تهيش يک بار، آن هنگام نياز، ناگزير از تهيش تتدري

نگهدارى آن براى زمان احتياج باشيد، و مقدار آن هم بتش انتداز، 

شأن هرفى شما باشد، هش در اين صورت جتزء مؤونتش محستوب 

 شود و خمس ندارد.مى

 مايحتاج خريدارى شد، براى يک سا 
شاود ج چاون هر سال در اسفند مااه يمايشاگاهى تشاازل مى :158س

ز آيجاا خريادارى مان را اقزمت آن مناسا  اسات مايحتااج يان ساال

ا را(. آيا به اينهاا ههى بچهاى زم تايه ج تاب تايهکنزم  خصوااً لباسمى

 گزرد؟مى تع ّقخمس 

هاى مذهور مورد نياز و در حدّ شتأن ج( اگر در وقت خريد، لباس

 خانواد، باشد، خمس ندارد.

 منز  اجار، داد، شد، 
بودم سپس از طريق کوچن  اينجاي  داراى ين جاکد م اويى :159س

تعاجيى م ان محل کارم با پرداخت تدريجى ج جامهاى متعدد ين منول 

آپارتمايى ديگرى اکداث کردم. بعد از آن، منول قب ى را اجااره داده ج از 

کرايه آن اق اط منول جدياد را پرداخات يماودم آياا باه ايان دج جاکاد 

 گزرد؟مى تع ّقم اويى خمس 

تا پايان سا  تهيش شد، و حداقل د بين ج( منز  قبلى اگر از درآم

در آن سکونت داشتيد، خمس ندارد؛ و منز  دوم هش  خمسی سا 

نيتز خمتس  شودفعالً منز  مسکونى مورد نياز شما محسوب مى

  ندارد.
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 وسيلش در معرض استفاد، 
ن ساال از آن يای در معرض استفاده باشد جلب تا  هزا اگر جسيآ :161س

 رد؟زگمب تع ّقاستفاده يشود به آن خمس 

ايد، خمس اگر مورد نيازتان بود، و از درآمد سا  پولش را داد،ج( 

  ايد.ندارد اگرچش استفاد، نکرد،

 التحرير لوازم

 د؟گزرمى تع ّق خمس التحريرلوازم به آيا :161س

 ستا  بين درآمد از و باشد (هرفى شأن حد در) نياز مورد اگر( ج

مگر لوازم التحرير مصترفى هتش از  .ندارد خمس باشد، شد، تهيش

و هرفاً ماليت داشتش باشد هش خمس  مصرف سا  اضافش آمد، باشد

 .آن بايد پرداخت شود

 ماند، مواد مصرفى ىباق
کام ق م، خودکار، لوازم آرايش زيايه، عطر ج ادک ن که ق متى  :162س

استفاده شده ج ق متى از آن بااقى ماياده ج بار آن ساال گذشاته،  از آن

 چز ت؟

هرفتاً  مانتد،باقىبين سا  تهيش شتد، و مقتدار  ج( اگر از درآمدِ

 ماليت داشتش باشد، مشمو  وجوب خمس است.

   پو  واريز شد، براى سيم هارت
ام ج بنده براى خريد سزم کارت ت فن همراه پاول جارياو يماوده :163س

سال مالى بنده يزو يودين است آيا براى ججه جاريوى که قعالً سزم کارت 

 گزرد يا يه؟مى تع ّقام خمس ل يگرقتهرا تحوي
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ج( اگر از درآمد بين سا  واريز شد، و مبلغ مزبور بش هنوان خريد 

گذارى( و مورد نيتاز و مطتابق بتا بکار رفتش )نش بش هنوان سرمايش

 شأن هرفى باشد، خمس ندارد.

 ىت فان ج شاارم موبايال اعتباار ىهااکارت مايدهباقىبه اعتبار  :164س

  گزرد؟ىم تع ّقخمس 

شارژ موبايل را اگر با درآمد بين سا  پرداختش استت، اهتبتار ج( 

 خمس دارد. ىدر هارت سر سا  خمس ماند،باقى

 حيوانات اهلى و نماء آنها 

دارى از کزوايااتى اقراد کشاجرز براى امرار معاش محتاج به يگاه :165س

از مناقع منفصا ه آيهاا  کهاينج گوسفند ج مايند آيها ه تند تا  جمايند گا

ت ج يمااءا آياا باه ايان کزواياات .يه زيدگى خود استفاده يماينادجدر مؤ

 گزرد؟منفصل آن خمس تع ق مى

خود آن حيوانات چنانچش زايد بر شأن نبود، و مورد نياز باشند ج( 

هش سا  بر آن نگذشتش تهيش شد،  يا منافع هسب ىهار و از درآمد

نماءات منفصل )از قبيل روغن و پشم  بشباشند، خمس ندارد ولى 

 گيرد.مى تعلّقتا سر سا  خمسى مصرف نشد، خمس  هشو...( 

 فرو  مؤونش
اگر شخصى خايه خود را قرجخته ج پول آن را براى استفاده از سود  :166س

آن در باين بگذارد ج سپس سال خم ى اش قرا برسد، چه کاماى دارد؟ ج 

 داز يمايد، چه کامى دارد؟اگر اين پول را براى خريد خايه، پس اي
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ج( اگر خانش را از درآمد ساالنش شغلى براى سکونت و بش حستاب 

آن را از ستا  خمستى ميارج ساالنش، ساختش يا خريتد، و بعتد 

 فروختش باشد، پو  فرو  آن در هر صورت خمس ندارد.

 فرو  مؤونش تهيش شد، از ما  غير ميّمس

مايناد ماشازن، موتاور، اگر جسائل ج چزوهاى مورد يزاز زيدگى  :167س

قرش که خمس آن داده يشده است، قرجخته شود، آيا پس از قرجش بايد 

 خمس آيها قوراً پرداخت شود؟

ج( وسايل ذهر شد، اگر جزو احتياجات زندگى بتود، و از درآمتد 

و در سا  بعد بتش فترو  رفتتش بين سا  آن را تهيش هرد، است، 

ايل را با پتولى هتش پو  فرو  آن خمس ندارد، ولى اگر وساست 

سا  بر آن گذشتش بدون اداى خمس تهيش هرد،، بايد خمس پتو  

خريد آنها را بدهد، هرچند آن وسايل را نفروشد و اگتر حستاب 

داند هش بش هنگام صرف پو  در خريد مايحتاج، و نمىسا  نداشتش 

در مورد پو  خريد آنها بايتد آيا سا  خمسى بر آن گذشتش يا نش، 

 مايندگان ما مصالحش نمايد.با يکى از ن

 فرو  ماشين

چند سال پزش ماشزنى خريدم که در کال کاضر قرجش آن به  :168س

چندين برابر قزمت ممان است، با توجه به ايناه پول خريد آن، مخمّس 

خاواهم يبوده است، ج در اورت قرجش ج گارقتن قزمات قع اى آن، ماى

هماه آن خماس  اى براى ساويت بخرم، آيا به مجرد درياقت پاول،خايه

گزرد ج ام، خمس تع ّق مىدارد يا قهط به پولى که با آن ماشزن را خريده

مايده که همان مهدار اقوايش قزمت ماشزن است، جوء درآمد مهدار باقى
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شود که اگار تاا پاياان ساال قارجش در سال قرجش ماشزن مح وب مى

 گزرد؟مخارج زيدگى مصرف يشود، خمس به آن تع ّق مى

ستا   بتين را از درآمد و آن جزء مؤونش شما باشد اشيناگر م ج(

باشتيد، پتو  فترو  آن  خريتد، شيصى زندگى استفاد، جهت

ايد، خمتس خمس ندارد. ولى اگر ماشين را براى هار هردن خريد،

البتش در مورد است،  ايد، واجبهرد، صرفخريد آن مالى هش براى 

شرا است و ترقّى قيمت تنزّ  ارز  پو  احوط مصالحش با حاهم 

  .شودربح سا  فرو  محسوب مى

 هدم استفاد، از پو  فرو  مؤونش 

هم ار کاه در  ىاگار جساايل خاياه ياا طاال با توجه به اينااه :169س

قرجخته شاود خماس يادارد اگار پاول بعد از سال خم ى اجست  شأن

 يا باز هم خمس يدارد؟آکاال به مدت چند سال خرج يشود 

 ج( خمس ندارد.

 اى هش تبديل بش سرمايش شد، مؤونش

 شاود سرمايه به تبديلبعد از سال خم ى  خايه مثل جيهؤم اگر :171س

 يه؟ يا دارد خمس

 .ندارد خمس مذهور فرض در( ج

 زمين فروختش شد،

اينجاي  با پول مخمّس قطعه زمزنى را به اين يزّات خريادارى  :171س

نم، ج اگار کاى ب اازم ج زيادگىکردم که اگر تواي تم در آن زمزن خاياه

اى بخرم. بعد از چند سال که زمزن ترقاى يتواي تم آن را بفرجشم ج خايه
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اى ى خود خايهکرد، آن را قرجختم ج بالقاا ه با اضاقه مهدارى از ايدجخته

 گزرد؟ خريدم. آيا به پول اين خايه خمس تع ّق مى

گيترد مگتر بتش ج( در فرض مرقوم، بش اين خانش خمس تعلّق نمى

نداز هرد، بوديد در صورتى هش از درآمد سا  بود، اسپ مبلغى هش

 و سا  بر آن گذشتش و خمس آن پرداخت نشد، باشد.

اگر ما ّف از درآمد سال، زمزنى را جهت تهزه مناول خرياده ج  :172س

بعد از گذشت سال، آن را بفرجشد تا پولش را اَرف خريد م ان يماياد، 

 آيا پول قرجش زمزن متع ّق خمس است؟

با درآمد سا  زمينى را براى بناى مسکن خريدارى هند و ج( اگر 

رف تهيتش ى مستکن پس از انقضاى سا ، هين يا قيمت آن را صتَ

 شود.ديگرى هند، خمس ندارد و درآمد جديد محسوب نمى

 خروج از مؤونش

 ای شيصیهبهتا

اى شخصى است که مدتى از آن کتابها شخصى داراى کتابخايه :173س

کند، جلى قعالً چند سال است که از آن استفاده يمى جيموده استفاده مى

ا هبدهد که در آينده از آن بهره ببرد، آيا در مدتى که از کتااکتمال مى

گزارد؟ ج آياا در تع ّاق خماس، کند، به آن خمس تع ّق مىاستفاده يمى

 قرقى بزن ايناه خودش خريده باشد يا پدرش، ججود دارد؟ 

ريد آن متورد نيتاز او بتراى مراجعتش و ج( اگر هتابها در زمان خ

مطالعش بود، و مقدار آن هم مناسب شأن هرفى او باشتد، خمتس 

ندارد، حتى اگر پس از سا  او  از آن استفاد، نکند. همچنين اگر 
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هتابها بش او ارو رسيد، و يا از طرف پدر و مادر و يا ديگران بتش او 

 گيرد.هديش شد، باشد، خمس بش آن تعلّق نمى

 ر، منز  اختصاص يافتش براى فرزندان اجا

دج جاکاد آپارتماان جهات  ماانبخاياه م ااوي یطبهه باصدر  :174س

جر اسات. أاماا اکناون در دسات م ات .مياامان بنا يهادهساويت قرزيدان

  جاکدها چگويه است؟ نيمحاسبه خمس ا

 جِاگر ساختن طبقش دوم براى فرزندان در حا  حاضر از ميتارج( 

ى شما محستوب شتود، خمتس نتدارد و در با شأن هرف مناسبِ

صورتى هش اين چنين نباشد و در حا  حاضر هم، نش خود شما و نش 

فرزندان شما بش آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است؛ و 

 هند.محاسبش آن بش قيمت تمام شد، هفايت مى

 وسيلش هنار گذاشتش شد،

بارای ين تخته قرش جديد از سر سال خم ى چند رجز پزش  :175س

آيا خمس بر اين تخته قرش  .منول گرقتم ج قرش قب ب کنار گذاشته شد

 گزرد يا خزر؟کنار گذاشته شده تع ّق مب

اگر فر  جديد مورد نياز شما بود،، خمس ندارد و همچنتين ج( 

متورد استتفاد، بتود، و اهنتون هنتار  از سا  قبتلبر فرشى هش 

 گيرد.خمس تعلّق نمىايد، گذاشتش
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 ىقرضمال  . دين ج11

 الحسنشدريافت قرض
چند سال پزش از باين جام گرقته ج آن را به مدت ين سال به  :176س

موقاق باه اساتفاده از آن جام کاه آنم جاريو کردم، ج بدجن اىک اب بايا

 گزرد؟پردازم، آيا به اين جام، خمس تع ّق مىشوم، هر ماه ق ط آن را مى

ن را تتا ستر ستا  ج( خمس آن مقدار از وام مزبور هش اقستاط آ

 ايد، واجب است.خمسى از منفعت هسب خود پرداخت هرد،

 وام طوالنی مدّت
اينجاي  مبالغى به خاطر ساختمان منول بدهاار ه تم ج ايان  :177س

بدهاارى تا دجازده سال طول خواهد کشزد، خواهشمندم مرا در رابطه با 

تثناء موضوع خمس راهنمايى قرمايزد که آيا اين بدهى از درآمد سال اس

 شود؟مى

تتوان از مى هرچندج( اقساط بدهى ساخت مسکن و مانند آن را 

درآمد هسب همان سا  پرداخت نمتود، ولتى در صتورت هتدم 

 مانتد،باقىشود، بلکش بش پرداخت، از در آمد آن سا  استننا نمى

 گيرد.درآمد سر سا  خمسى، خمس تعلّق مى

 هسر بدهى از منفعت هسب 
را قرض گرقته ج با آن زمزنى خريدم به  در سال گذشته مب غى :178س

اين امزد که اقوايش قزمت پزدا کند ج بعد از قرجش آن ج خايه م ااويى 

ام، مشال م ان خود را در آينده کل کنم، اکنون سال خم ى من قع ى

تاوايم آن بادهى را از منفعات قرا رسزده، سؤال من اين است که آيا ماى

 ع ّق گرقته، استثنا کنم يا خزر؟ام که خمس به آن تک   سال گذشته
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ج( با فرض اين هش قرض مزبور جهت خريد زمين براى فترو  آن 

در آيند، بود، است، از منفعتت هستب ستالى هتش در آن قترض 

شود، و پرداخت خمس درآمد ساالنش هسب ايد، استنناء نمىگرفتش

 هش از ميارج آن سا  زياد آمد،، واجب است.

 اقساط پرداختى وام مسکن 
چناد  آموزش ج پرجرش ه اتم. اينجاي  خايم مع م بازيش ته :179س

ام که يزماى از قزمات آن سال پزش ين جاکد آپارتمان خريدارى يموده

شود، ج يزماى باشد که خمس شامل آن يمىبابت پاداش بازيش تگى مى

ساال ماهزاياه ق اط آن را  11ام که بايد به مدت هم از باين جام گرقته

آپارتمان جاگاذارى باه  ينجاي  از خريد اين جاکدهدف ا پرداخت يمايم.

باشد ج هم اکنون هم قرزيدم در آن ساکن است. آيا باه ايان قرزيدايم مى

گزرد، هر ماهه باياد گزرد يا خزر؟ ج اگر تع ّق مىتع ّق مى اق اط، خمس

 پرداخت شود يا ياباره؟

ايد، اقستاط ج( اگر واحد آپارتمانى را بتش فرزنتدانتان بيشتيد،

رداختى بابت وامِ خريد آن واحد آپارتمانى خمس ندارد ولى اگر پ

ساختمان را بش فرزندان واگذار نکرديد، و مؤونش شما هم بش حساب 

آيد اقساط پرداختى وام آن در هر سا ، سر ستا  خمستی، نمى

 خمس دارد.

 سرمايش شيا بدهکارسود 
ين مرکاو اى که خمس آن را پرداخت کرده، با سرمايهشخصى  :181س

اش کناد جضاع شخصاىشغ ى ايجاد کرده ج ماهايه درآمدى درياقات مى

بدين اورت است که هم خودش به ديگران بدهاار است جهم از ديگران 
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ط بى دارد ج خايه م تهل يدارد به ديگاران کمان ماالى بالعاوض هام 

 گزرد؟اش خمس تع ّق مىد آيا به درآمد ماهايهدهمى

شود چنانچش پس از مّس او حاصل مىج( سودى هش از سرمايش مي

اى الزم زندگى و صَرف در خيرات و صدقات، سر هشصَرف در هزين

نتداز شتد، اسر پنداز شود، مقدااسسا  خمسى اضافش بيايد و پ

هايى هش دارد اگر در رابطش با هستب يتا در خمس دارد؛ بدهکارى

او هستر  رابطش با خريد لوازم زندگى در همان سا  باشد از درآمد

تواند هسر هنتد و هاى قبل باشد نمىشود و اگر مربوط بش سا مى

ايى هش از مردم دارد اگر ناشى از فرو  نستيش هتاال استت هبطل

 شود.جزء درآمد سا  وصو  محسوب مى

  با خودروى اقساطى دارخمس تاهسى
در  ىا زاف جت اسات، ىدارىتاک  ىکه شغل ج ىبفرمايزد ک  :181س

را  ىآياا تاک ا چز ت ج ىورت يداشتن سال خم ا يا در ىسال خم 

 گردد؟ىخريده مشمول آن م ىمز زوي 5 که با جام مثالً

با پرداخت خمس آن ]مقدار اقساطى هش تاهنون پرداختت اگر ج( 

وگرنش دادن خمتس شود، خمس ندارد، زندگى او ادار، نمى شد،[

گر طور اآن مقدار از اقساط هش پرداخت شد، واجب است و همين

خمس نداز هرد، اسدرآمد او از سا  خمسى اضافش آمد و چيزى پ

 دارد.

 مسکن با قرض خريد امتياز

 تعااجيى عضاو که شخصى از را زمزنى ارىذجاگ امتزاز جاي اين :182س

 مب ااغ کااه اميمااوده خرياادارى تومااان 4211111 قزماات بااه باشاادمى
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 کهاين به توجه با. مايموده پرداخت ج هدکر قرض را آن تومان 2111111

 به آيا است رسزده قرا يزو خم ى سال ج يارده درياقت زمزنى هنوز بنده

 د؟گزرمى تع ّق خمس آن

اگر براى ساخت مسکن مورد نياز تهيتش شتد،  سؤا  فرض در( ج

 .ندارد خمس ايد،هرد، قرض هش هم پولى و نيست خمس متعلّق

 در ازاى اجار، قرض

خودش در طبهاه اى است، ج شخصى مالن ساختمان دج طبهه :183س

باص ساويت دارد ج طبهه پايزن را به شخص ديگرى داده است ج به ع ات 

اى بگزرد، آيا به اين که اجارهبدهاارى مب غى از اج قرض گرقته بدجن اين

 گزرد؟مب غ خمس تع ّق مى

هش متالى خاطر اينج( واگذارى استفاد، مجانى از خانش بش هسى بش

هى ندارد، و بش هر حا  مالى هتش از او قرض گرفتش است، وجش شر

 قرض گرفتش است، خمس ندارد.

 پو  قرضی برای حج
شاود باياد خماس آن آيا قرضى که براى کج تمتع گرقته ماى :184س

مايده آن براى مخارج کاج ىداده شده باشد ج بعد از پرداخت خمس، باق

 پرداخت شود؟

 ،شود خمتس نتداردمالى هش قرض گرفتش مى در فرض سؤا   ج(

مقدار از اقساط آن هش تا سر سا  خمسى پرداخت شتد،  مگر آن

 نش نشد، باشد.ؤوباشد و آن ما  صرف در م
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 قرض برای خريد خانش
من در خالل پنج سال مب غى را به بنزاد م ان جهت گارقتن  :185س

زمزنى به امزد تأمزن م ان پرداخت کردم، جلى تاکنون تصمزمى باراى 

دارم، آن مباالغ را از بنزااد  جاگذارى زمزن گرقته يشده است، لذا تصمزم

ام ج که ق متى از آن را قرض گرقتهم ان باز پس بگزرم، با توجه به اين

آن را هام از کهاوق  مايادهباقىام ج ق متى را هم از قرجش قارش خاياه

اگر بتوايم مب غ موبور را پس بگزارم  .امهم رم که مع ّم است، تهزه کرده

ن يا خايه( مصارف کانم، آياا باه آن ج آن را قهط براى تهزه م ان  زمز

 چه مهدار؟ج  گزرد؟خمس تع ّق مى

ج( در فرض مرقوم هش پو  از را، هديش يا قرض يتا فترو  لتوازم 

 زندگى تهيش شد،، خمس آن واجب نيست.

 وجوب پرداخت خمس براى بدهکار 
 ک ايى که قرض داريد آيا پرداخت خمس بر آيها جاج  است؟ :186س

فى نفسش مانع از تعلّق خمتس  قرض ج( با وجود شرايط، داشتن

 نيست.

 هسر اقساط ماهيانش از درآمد سا  
ام کاال کاه ساال اورت اق اط خريادههاينجاي  ين خودرج ب :187س

ام ک ر توايم مب غ بدهب خود را از سرمايهىآيا ماست خم ب قرا رسزده 

ن آذکار اسات کاه اق ااط به صزم  ؟را محاسبه کنم سپس خمس آن ج

  است.بزش از يا ال 

تتوان شود مىسر سا  خمسى پرداخت مى هش تارا ج( اقساطى 

 از درآمد همان سا  هسر نمود.
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 دار بش هنوان بدهى احتساب چک مدّت
مه ات گرقتاه ج  اج، هييام قرزيدم بابت پرداخت شهرهنگام ثبت :188س

ام. آياا پرداخات کاردهشاش ماهاه  ج چن چهارمب غ را در طى دج قهره 

ا ياشاود بادهب منظاور ماب جن مب اغ جاويا ،مالبد سال زموقع سر رس

 ؟ن کردزمتأد از محل درآمد سال بعد يرا با پرداخت آن

مگتر  شتود.در فرض سؤا  جزو مؤونش سا  بعد محستوب مىج( 

 قبل از پايان سا  خمسى پرداخت هنيد. هشاين

 

 احتساب مهريش بش هنوان بدهى 

 ساال سار در دارد را مطالباه امااان آن هار کاه زن مهريه آيا :189س

 شود؟مى ک اب بدهى جوج مرد براى خم ى

 صورت در ولى نمود پرداخت هسب درآمد از وانتمى را مهريش( ج

 درآمتد تمتام و شودنمى استننا سا  آن درآمد از پرداخت، هدم

 .است خمس تعلّقم

 ی بدهی نقدی و قسطیدارا هارمندان
سااصيه آيهاا آيا بر کارمندايى که گاهى مهدارى ماال از مخاارج  :191س

هاى يهادى ج ق اطى دارياد، خماس يد، با توجه به ايناه بدهىاىزياد م

 جاج  است؟

اگر بدهى بر اثر قرض هردن در طو  سا  براى ميارج همتان  ج(

سا  يا خريد بعضى از مايحتاج سا  بش صتورت نستيش باشتد، در 

صورتى هش بيواهد دين خود را از منافع همتان ستا  ادا نمايتد، 
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شود، و در غير درآمد آن سا  استننا مى ماند،باقىدين از مقدار 

 خمس دارد.هش مصرف نشد،  ماند،باقىاين صورت، تمام درآمد 

 بابت بدهىپو  هسر 

ط باار  من به شخصى مب غى پول بدهاارم، اگر سر سال برسد ج :191س

تاوايم قرض خود را مطالبه ياند ج مهدارى از درآمد ساصيه که با آن ماى

را ادا کنم، يود من موجود باشد، آيا اين بدهى از درآمد ساصيه  قرض خود

 شود يا خزر؟استثناء مى

بدهى اهم از اينکش بر اثر قرض گرفتن باشد و يا بر اثر خريتد  ج(

خاطر تأمين ميارج ساالنش زندگى همان نسيش لوازم خانگى، اگر بش

هستر  سا  درآمد باشد اگر بيواهد پرداخت نمايد، از درآمد سا 

 هرچنتدهاى قبتل باشتد، هاى سا شود، ولى اگر براى بدهىمى

مصرف در آمد ساالنش براى پرداخت آن جايز است، ولتى اگتر تتا 

 شود.پايان سا  پرداخت نشود از درآمد ساالنش استننا نمى

اش باقى ماياده، ج آيا خمس بر ک ى که مالى در ک اب ساصيه :192س

که چند اار است، با توجه به اينش رسزده که بدهاىدر کالى سال خم 

 سال براى پرداخت قرضش قرات دارد، جاج  است؟

دار، از بدهى پرداخت نشد، چش بدون مدت باشد و چتش متدت ج(

اى هشهش براى تأمين هزينتشود، مگر ايندرآمد ساالنش استننا نمى

خواهتد سا  درآمد باشد هش از درآمد آن سا  مقدارى را هش متى

شود و بش معتاد  آن از درآمتد د هند، استننا مىصرف بدهى خو

 گيرد.نمى تعلّقساالنش، خمس 
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من از باين مهدارى جام گارقتم کاه جقات پرداخات آن بعاد از  :193س

ترسم که اگار آن مب اغ را ام اال رسد ج مىم قرا مىاىتاريخ سال خم 

يپردازم، سال آينده قادر به اداى آن يباشم، تا زف مان هنگاام رسازدن 

 ام در رابطه با پرداخت خمس چز ت؟م ىسال خ

اگر درآمد سا  را پيش از پايان آن در پرداختت قترض ختود  ج(

مصرف هنيد و قرض هم براى افتزايش سترمايش نباشتد، خمتس 

نداز اسندارد، ولى اگر قرض براى افزايش سرمايش باشد و يا قصد پ

درآمد ساالنش را داشتش باشيد، پرداخت خمس آن بر شما واجتب 

 است.

 هاى پرداخت شد، در يک سا  قسط
هاى متمادى طاول هاى آن سالاگر جامى درياقت کنزم ج ق ط :194س

 هاى پرداخت شده در هر سال خمس دارد؟باشد آيا ق ط

ج( اگر وام براى مؤونش زندگى بود، و در هر سا  خمسى از درآمد 

ايد، اقساط پرداختى مشتمو  وجتوب همان سا  اداى دَيْن هرد،

مقدارى هش از را، ست، آرى اگر خود وام موجود باشد بش خمس ني

 .درآمدِ هار قسط آن را پرداختش مشمو  وجوب خمس است

 اموا  شيا بدهکار 
ک ى که مب غى ط   دارد ج به هماان  راىخمس بپرداخت آيا  :195س

 مزوان بدهاار است جلى قصد دارد مب غ ط   را به بدهى اختصا  دهد

 جاج  است؟

 اى زندگى همان سا  او باشتدهشمربوط بش هزينج( اگر بدهکارى 

 شود.از درآمد هسر مى اگر آن را بپردازد، در فرض سؤا 
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 براى مؤجيهشده يداز اسمال پ. 11

 اى ما، او  سا  خمسىهشهسر هزين
گزارم ج بنده چون کارمند ه تم ج در ايتهاى هر ماه کهوق مى :196س

اى مناول ج ههتوايم هوينآيا مى .امام را اجل مهر تعززن کردهسال خم ى

 از در آمد سال ک ر کنم يا خزر؟ اق اط جاقع در ماه مهر را

نداز درآمد سا  براى صَرف در مؤونش در سا  بعد، اگر در اسج( پ

و با پرداخت خمس  رف در مؤونش تا چند روز آيند، باشدآستانش صَ

س نتدارد، ، خمتنتواند مايحتاج را تهيش هند و اقساط را بپتردازد

 وگرنش بايد خمس آن را بپردازد.

 نداز براى فرزندان و خمس آن اسپ

کنند ج هادف آيهاا ايداز مىاشخااى که پول براى قرزيدان پس :197س

 قرار از خمس يز ت؛ 

الف: اگر قرزيدان آيها بالغ يباشند چون پدر کق جکالت ج اجاازه دخال ج 

 د يا خزر؟گزرتصرّف دارد، آيا به اين پول خمس تع ّق مى

اياداز قرزيادان اساتفاده شاود ج ب: اگر به ع ت يزاز زيدگى از پاول پاس

 گزرد يا خزر؟مجدداً جايگوين شود، آيا به پول اجلزه، خمس تع ّق مى

ج( اگر واقعاً بش آنها هبش هنند و مناسب شأن هبش هننتد، باشتد، 

برای  اين است هشمنوط بش خمس ندارد ولى دخل و تصرّف در آن 

اما اگر هبش نشتد، استت و طفل زيان يا مفسد، ای نداشتش باشد 

 انداز بش نام آنهاست خمس دارد.صِرفاً پس
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 نداز براى تهيش ضروريات زندگىاسپ
د مجارّه يداز درآمد ک   براى تهزه ضرجريات زيدگى باسآيا پ :198س

 خمس است، يا پس از گذشت مدّتى؟  تع ّقرسزدن سال خم ى م

ز درآمد سا  براى صَرف در مؤونش در سا  بعد، اگر در ندااسج( پ

خمتس نتدارد،  آستانش صرف در مؤونش تا چند روز آينتد، باشتد،

 وگرنش بايد خمس آن را بپردازد.

تا چند رجز ج يا يداز درآمد براى تهزه مايحتاج در آينده اسآيا پ :199س

 جايو است با چه شرايطى ج تا چه مدتى؟چند ماه ديگر 

اگر از درآمد بين سا  نيتاز دارد هتش صترف خريتد يکتى از ج( 

مايحتاج زندگى نمايد و مبلغ بش مقدارى باشد هش بتا اداى خمتس 

در ايتن ،ماند، وافى براى تهيش مايحتاج مورد نرر نيست آن باقى

صورت مجاز است بدون پرداخت خمس پس انداز، آن را تا يکتى 

يش مايحتاج مورد نرر دو ما، پس از اتمام سا  خمسى صرف در ته

نمايد، بش شرط آن هش در خال  مدت ياد شد، در اولين روزى هتش 

امکان صرف آن در تهيش مايحتاج مورد نرر حاصل شتد، مصترف 

توانتد صترف در تهيتش نمايد، ولى چنانچش منالً در هفتتش او  مى

مايحتاج مورد نرر نمايد و در هين حا  بدون هذر موجش پتو  را 

دارد تا بعداً صرف در تهيش مايحتاج مورد نرر هنتد  پيش خود نگش

 در اين صورت بايد خمس آن را بپردازد.

 ازدواج اىهشهزين جهتنداز حقوق اسپ
ام باراى خرياد لاوازم ازدجاج در آيا به پولى که از کهوق ماهزايه :211س

 گزرد؟مى تع ّقکنم، خمس آينده، پس ايداز مى
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گيريد، پس انتداز اگر هين پولى را هش بابت حقوق ماهيانش مى ج(

با فرا هش آنخمس آن پرداخت شود، مگر  ،هنيد، بايد سر سا مى

خريتد لتوازم ضترورى ازدواج ى رسيدن سا  خمسى در آستانش

و بتا پرداختت  باشيد و زودتر از آن امکان خريد آن را نداشتتيد

 تهيش هنيد. را نيازخمس آن نتوانيد لوازم مورد 

ام، آيا جاايو اسات مهادارى از جا که تا کنون ازدجاج ياردهاز آن :211س

هاا ايى که در آيناده باه آنههمالى را که در کال کاضر دارم، براى هوين

 يداز کنم؟اسيزاز دارم، پ

نداز درآمد سا  اگر براى هزينش ضرورى ازدواج در چنتد اسپ (ج

 روز آيند، باشد، خمس ندارد.

اياد ج م اانى يدارياد،  وم دينى که هنوز ازدجاج ياردهطالب ع :212س

داشته باشند،  ال الم( ع زهاگر درآمدى از طريق تب زغ ج کار يا سهم امام

توايند بدجن پرداخت خماس، آن را که مىآيا مشمول خمس است يا اين

اى ازدجاج ههبه اين دلزل که از ججوب خمس اساتثنا شاده، باراى هوينا

 ؟يداز کننداسپ

حقوق شرهى هش از طرف مراجتع بتش طلّتاب محترمتى اهتدا  (ج

اى هلتوم دينتى هستتند، ه،شود هش مشغو  تحصيل در حوزمى

خمس ندارد، ولى ساير درآمدهايى هش از را، تبليغ و هتار دارنتد، 

 اگر تا سر سا  خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.

 پس انداز  براى ساخت خانش

ام، اگر از دج سال است قطعه زمزنى را براى ساخت خايه خريده :213س

مخارج رجزمره پولى را براى ساختن خايه در آن پس ايداز کانم، زيارا در 
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 تع ّاقکال کاضر م اتأجر ه اتم، آياا در پاياان ساال باه آن خماس 

 گزرد؟مى

ج( اگر درآمد سا  را قبل از رسيدن ستا  خمستى بتش مصتالح 

در آستانش صرف آن هش  تبديل هنيد، و يا آنساختمانى مورد نياز 

 يد، خمس ندارد.باشتا چند روز آيند، ساختمان مسکن خود در 
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 فروهات مسألش

 ججوب قورى در پرداخت خمس

 معناى فوريّت در وجوب پرداخت خمس
آيا پرداخت خمس جاج  قورى است؟  يعنى اگر شاخص، سار  :214س

سال خم ى، خمس اموالش را جدا يموده باشاد، آياا صزم اسات هماان 

قاا ه بزن جدا کاردن ج  کهاينجقت آن را به مرجع خود تحويل دهد يا 

 پرداخت کردن اگر متعارف باشد، اشاال يدارد؟

مشکل است اگر پرداخت فورى فوريّت دارد و  ج( پرداخت خمس 

تواند براى تصرفات خود تا زمان امکتان پرداختت، از طريتق مى

 تماس تلفنى اجاز، بگيرد.

 خمسدر اداى تأخير 
 تأخزر پرداخت خمس تا سال آينده چه کامى دارد؟ :215س

تأخير پرداخت خمس از سا  خمسى بتش ستا  ديگتر جتايز  ج(

 شود.نيست، هرچند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى

 گزرد؟مى تع ّقخزر پرداخت شود جريمه أآيا به خم ى که با ت :216س

اگر خمس سا  قبل از درآمد سا  جديد پرداخت شود، واجب ج( 

 است هش خمس درآمد سا  جديد نيز پرداخت شود.



 اکاام خمس  ......................................................................................................  82

 

 

 مالک پرداخت شدن خمس

 تسريع در پرداخت سهمين 
تاوان خماس را از منفعات آيا بعد از رسزدن سال خم اى مى :217س

ج تا مدت کوتاهى  مثالً دج هفته( که يماينده را ببزناد ياود  استثنا يمود

 دارد؟خود يگه

ج( بايد سر سا  بپردازيد مگر دسترسى نداشتتش باشتيد و جتدا 

  ،مجوزی برای تاخير در پرداخت خمس نمی شود. ساختن

 استفاد، از مبلغ خمس هنار گذاشتش شد، 

گذاشاته اينجاي  در ابتداى سال خم ى خمس خاود را کناار  :218س

سار جاايش  جلى مهدارى از آن را استفاده کردم به اين شارط کاه بعاداً

شود جظزفاه ىشود اگر کبس ک اب ممىيا اين کبس ک اب آبگذارم. 

 من چز ت؟

بطور هلّى تکلي  بش اداى خمتس بتا هنتار گذاشتتن ستاقط ج( 

در آن ما  هنار گذاشتتش شتد، حکتم  تصرّفشود، بنابراين نمى

، در سر سا  خمستى مقتدار  بايد و رآمد را دارددر بقيش د تصرّف

خمس را بش ولىّ امر خمس و يا نمايند، او در امر وجوهات پرداخت 

 نمايد. هسب مهلتنمود، و يا 

کرده بودم تا در قم  سال گذشته مهدارى پول جهت خمس جدا :219س

 ى خاياهبه دقتر مهام معظم رهبرى بدهم جلى در شهرستان بابت معام ه

به عنوان بزعايه به بنگاهى پرداختم کال آياا ايان پاول عازن پاول غزار 

 يزازمند است.به اجازه معظم له  بوده ج اين معام ه با اين جاف مخمّس
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ج( جدا نمودن مبلغى بش هنوان خمس امتوا  تتا بتش مرجتع يتا 

 شود.نمايند، او پرداخت نشد،، خمس محسوب نمى

 خمسج پرداخت يحوه محاسبه 

 آوردن پو  هنگفت قبل از سا  خمسىبدست 

باره پاول هنگفتاى اش يودين است ج ينک ى که سال خم ى :211س

ج رهن منول( آيا براى  ک  آجرد  از محل که مورد يزاز است بدست مى

توايد ين سال خم ى جدا در يظر بگزرد ياا باياد در پاياان اين پول مى

 همان سال خم ش را بدهد؟

شود و در زائد هم حساب مى ىسا  روج( با مجموا درآمد همان 

بر مؤونش خمس دارد، ولى پو  بابت رهن منز  اگر منز  ختود را 

اجار، داد، و از مستأجر پولى بش اسم رهن گرفتش، آن پو  در واقع 

 خمس ندارد. وقرض است 

 خمس جداگانش برای هر درآمدی
 ىآيا ک ى که براى هار يان از درآمادهاى خاود ساال خم ا :211س

ى قرارداده، جايو است خمس سودى را که سر سال خم ى آن اجداگايه

رسزده، از سودهاى ديگرى که سال بر آيها يگذشاته اسات، بپاردازد؟ در 

مايند ج اورتى که بدايد اين درآمدها به طور کامل تا پايان سال باقى مى

 شود، چه کامى دارد؟چزوى از آيها ارف مؤجيه يمى

هستب را از درآمتد هستب هرگا، بيواهد خمس منفعت يک  ج(

ديگر بپردازد، بايتد خمتس مبلتغ پرداختتى را نيتز بپتردازد و 

رسد، اى زندگى نمىهشدرآمدهايى هش چيزى از آن بش مصرف هزين
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ميير است بين اينکش خمس آن را هنگام حصو  آن بپردازد يا تا 

 رسيدن سا  خمسى، صبر هند.

 محاسبش خمس توسط خود مکل 
خاودش خماس ماالش را ک ااب يماوده ج  توايدآيا اي ان مى :212س

 سپس آيچه را بر اج جاج  است به جکالى جنابعالى بپردازد؟

 اشکا  ندارد. ج(

 ميمّسزمين از درآمد غير خمس پرداخت 

گرقتاه  تع ّققردى م اى  خايه يا زمزن( دارد که خمس به آن  :213س

توايد خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ ياا اينااه جاجا  است، آيا مى

 مخمّاسست اجل خمس سود را بدهد ج سپس خمس م ان را از ساود ا

 پرداخت کند؟

اگر بيواهد خمس آن را از درآمد سا  بپردازد، واجتب استت  ج(

 هش خمس آن را هم بپردازد.

 جبران همبود بعضى از اموا  با زيادى اموا  ديگر
سال قبل اقدام به محاسبه اموالم ج تعززن ساال خم اى باراى  :214س

در آن زمان يود ج هشت رأس گوسفند که خمس آيها داده خودم يمودم، 

شده بود ج همچنازن مهادارى پاول يهاد ج يان موتورسازا ت داشاتم. 

گوسفندان من براثر قرجش تدريجى آيها کم شده، جلى پاول يهادم زيااد 

شده است. در کال کاضر شصت رأس گوسفند ج مهدارى پول يهاد دارم، 

  است يا ايناه قهط بايد خماس آيا پرداخت خمس اين پول بر من جاج

 مهدار زيادى آن را بدهم؟
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اگر مجموا قيمت گوسفندهاى موجود بتا امتوا  نقتدى هتش  ج(

داريد، بيشتر از مجموا قيمت نود و هشت رأس گوسفند با پتو  

ايتد، مقتدار زائتد نقدى باشد هش قبالً خمس آن را پرداخت هرد،

 خمس دارد.

  ميمّسخريد مايحتاج خانش با پو  

اگر قردى با درياقت هر درآمدى خمس آن را بپردازد آيا اگر باا  :215س

 در کناد، تهزه... ج کتاب ج پوشاک ج خوراک مايند زيدگى جسايلآن پول 

 خزر؟ يا گزردمى تع ّق خمس آيها به بگذرد سال از که اورتى

 .گيردىنم تعلّق خمس( ج

 سهام سقوط هرد، در بورس 

 باا ج گارقتم تومان  زونزم پنج مب غ به جامى پزش سال دج من :216س

 سه کدجد ج ياقت کاهش سهام ارزشپس از خريد ى جل خريدم سهام آن

 کاه اسات اين السؤ کاصشد  ج اق اط جام هم تمام گشت تومان  زونزم

 ؟ زونزم 3 يا بدهم را  زونزم پنج خمس بايد من

 .هندمى هفايت ميليون سش خمس( ج

بعد براى پرداخت هاى هر سا  با سا  مقايسش موجودى

 خمس 

 :است بوده زير اورت به تاکنون اينجاي  خمس محاسبه رجش :217س

 آيچاه هرسال سپس  يمودم مشخص درآمد اجلزن را خم ى سال ىابتدا

 موجاودى باا ج محاسبه بود يشده مصرف...  ج خوراکى ج ريالى موجودى
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 پرداخت آيرا خمس بود شده اضاقه آيچه ج يمودممى مهاي ه گذشته سال

 يه؟ يا است بوده احزح رجش اين آيا اميمودهمى

 و نمانتد، گذشتتش هتاىىموجود هش صورتى در مذهور رو ( ج

 هسر بدون موجودى تمام بايد و نيست صحيح باشد، شد، مصرف

 .شود محاسبش چيزى

 صورت هينى شپرداخت خمس زمين ب

خواهم منتظر بمايم که م ن بفارجش براى پرداخت خمس يمى :218س

خواهم خمس بدهم در زمان قارجش مى ين ق مت از م ن را برجد اصن

به چه يرخاى  م ن، قزمت اقوايش ياقته، م ن جاگذارشده بابت خمس را

 ک اب کنم؟

توانيد خود زمين را با اجاز، ولىّ خمس بش قيمتى هش فعتالً مىج( 

 خرند بابت خمس حساب هنيد.مى

 چک صادر شد، در روز سا  خمسى 

اگر شخص چااى ااادر کناد کاه موعاد آن هماان رجز ساال  :219س

خم ى است، بايد مب غ چن را در محاسبه مزوان خمس کدام سال جارد 

 يمايد؟ 

تواند استنناء اگر بابت بدهى مؤونش همان سا ِ درآمد باشد، مىج( 

 .هند

 محاسبش خمس مّيت 

اگر شخصى در اثناء سال خم ى از ديزا برجد تخمزس ربح بزن  :221س

 ا ججود داشتن اغار جاج  است يا يه؟سال ب
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شود و بايد خمس همان موقع مرگ، آخر سا  او محسوب مىج( 

 درآمد آن سا  پرداخت شود.

 ى خمس هاالهاى مغاز،طريقش محاسبش
ترين راه ممان براى پرداخت خمس توسط خواهشمنديم آسان :221س

 ااک  مغازه را بزان قرمايزد.

سر سا  خمسى حساب هرد، و  ج( هر چش هاال و پو  نقد دارد، در

هند و سپس مجموهتش آن را بتا سترمايش اصتلى گذارى مىقيمت

سنجد، اگر چيزى اضتافش بتر سترمايش موجتود باشتد، ستود مى

 گيرد.مى تعلّقشود و بش آن خمس محسوب مى

تعززن قزمت کاصهاى موجود در مغاازه، هنگاام ک ااب ساال  :222س

 کرد؟خم ى، مشال است، چگويه بايد آن را ک اب 

ج( تعيين قيمت اجناس موجود در مغاز، بش هتر صتورت ممکتن 

با تيمين، براى محاسبش درآمد سا  هش بايتد خمتس آن  هرچند

 پرداخت شود، واجب است.

هااى اى ه تم که هر سال پول يهد ج جانسمن ااک  مغازه :223س

کنم ج چون بعضى از کاصهاا تاا آخار ساال خم اى خود را محاسبه مى

يا پرداخت خمس آن در آخر ساال ج قبال از قارجش شود، آقرجخته يمى

جاج  است يا ايناه بايد بعد از قرجش، خمس آيها پرداخات شاود؟ اگار 

خمس کاص را بدهم ج سپس آن را بفرجشم، چگويه باياد در ساال آيناده 

محاسبه کنم؟ ج اگر آن را به قرجش يرسايم ج قزمت آن تغززر کناد، چاه 

 کامى دارد؟
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سا  فروختش نشد، و مشترى براى خريتد آن  ج( هااليى هش تا سر

پيدا نشد، است، در حا  حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن 

واجب نيست بلکش سود حاصل از فرو  آن در آيند، از سود سا  

شود، ولى هااليى هش افزايش قيمت پيدا هرد، فرو  محسوب مى

و هسى هست هش در طو  سا  آن را بيرد، ولى شما براى اينکتش 

ايتد، بايتد بتا سود بيشترى ببريد، آن را تا پايان سا  نفروختتش

رسيدن سا  خمسى، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيتد، و در 

اين صورت آن هاال بش قيمتى هش در سر سا  خمسى ارزيابى شد، 

و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شد،، در سا  آيند، استتنناء 

  شود.مى

 را ک بم که ه ت ماه سه ج سال ين يودين که ه تم کاسبى :224س

 :داشتم خمس لهأم  پزرامون سؤال چندين. امکرده شرجع

 ج ماياده ايباار در ج يماوده خريادارى است سال ين که جن ى به آيا .1

 رد خرياد قزمت زير کتى بايد ج شده بنجل قولى به ج است يرقته قرجش

 گزرد؟ىم تع ّق خمس هم شودمى مح وب کاس  ضرر جاقع در ج شود

 باشاد من خم ى سال قردا ج يموده خريدارى را جن ى امرجز اگر آيا .2

 بگذرد؟ سال ين بايد يا گزردىم تع ّق خمس جنس اين به

 باشاد ديگار مااه شاش براى آن پول مثالً چاى اورت به جنس اگر .3

   باشد؟ ديگرى کس آن از سرمايه جاقع در ؟ چطور

 مز زاون 11 سارمايه ااال مثالً باشم داده را سرمايه اال خمس اگر .4

 در ج باشام کارده پرداخات را آن خمس يا باشد هديه يا آن پول ج باشد

 خمس مايدمى باقى خم ى سال سر که اجناسى به هم باز باشد گردش

 گزرد؟ىم تع ّق
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بتش  خمستى سا  سر باشد، شد، خريدارى هسب درآمد از اگر( 1ج

 .دارد خمس قيمتى هش امکان فرو  دارد،

 خمس بايد خمسى سا  سر شد،، خريدارى هسب درآمد از اگر( 2ج

 .بپردازيد را آن

 باشتد، نشتد، پرداختت خمستى سا  سر تا آن پو  تمام اگر( 3ج

 .دارد خمس است، شد، پرداخت هش مقدارى بش وگرنش ندارد خمس

 .گيردنمى تعلّق آن بش خمسميليون  11در فرض سؤا  تا حد ( 4ج

از سرمايش ميلوط  خمس نيست تعّلقهش م ىمالاستنناء 

 با آن
اگر مالى که خمس يدارد مايند جايوه ج مايناد آن، باا سارمايه  :225س

مخ وط شود، آيا در پايان سال خم ى جايو اسات کاه آن را از سارمايه 

 استثنا کرد ج سپس خمس بهزه اموال را پرداخت؟

 استنناى آن اشکا  ندارد. ج(

 هاالهاى نسيش داد، شد،
اى را با مالى که خمس آن پرداخت شاده، ه سال پزش مغازهس :226س

م هم پايان سال شم ى يعنى ش  عزاد اىاقتتاح کردم ج سر سال خم 

ام م رسزده، مشااهده کاردهاىيورجز است، ج تاکنون هرگاه سر سال خم 

ام به اورت قرض بر عهده مردم اسات ج در عازن کاال که همه سرمايه

امزادجاريم ماا را ي ابت باه تا زفماان  .هاارمخودم هم مب غ زيادى باد

 راهنمايى قرمايزد.

اگر سر سا  خمسى چيزى از سرمايش و سود نزد شما نباشد و  ج(

يا چيزى بر سرمايش شما افزود، نشد، باشد، پرداخت خمتس بتر 
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شما واجب نيست و طلبهاى شما هش ناشى از فرو  نسيش هاال بتش 

شود هش آنها را دريافت مردم است، جزء درآمد سالى محسوب مى

 هنيد.مى

 ها از سرمايشهسر بدهى
لن مالى ه تم که مهدارى از آن يهد ج مهدار ديگار باه من ما :227س

اورت قرض الح نه يود بعضى از اقراد است ج از طرقى به ع ات خرياد 

هااى آن را چناد مااه زمزن م اويى مهرجض ه تم ج بايد ياى از چان

ديگر بپردازم، آيا جايو است بدهى زمزن را از مب غ مذکور  يهاد ج قارض 

را بپردازم؟ همچنزن آيا زمزنى کاه  مايدهىباقالح نه( کم کنم ج خمس 

 براى ساويت خريدارى شده، خمس دارد؟

ايد، اگر تا سر مالى هش از درآمد سا  بش بعضى افراد قرض داد، ج(

سا  خمسى قابل وصو  نباشد، پرداخت خمتس آن تتا وصتو  

نشد، است، واجب نيست و اموالى هش از درآمتد ستا  در دستت 

آن، قبل از رسيدن سر ستا  خمستى،  شماست جايز است هش از

رسد، بپردازيد، ولى بدهى خود را هش مهلت آن چند ما، ديگر مى

اگر در اثناى سا  آن را در اداى قرض مصرف نکنيد و ستر ستا  

توانيد قرض ختود را از آن مبلتغ استتننا خمسى شما برسد، نمى

هنيد، بلکش واجب است خمس همش آن را بپردازيد. ولى اگتر بنتا 

صرف اداى بدهى  در آيند، نزديکاريد تمام يا قسمتى از آن را د

 مانتد،باقىخود نماييد و چنانچش بيواهيد خمس آن را بپردازيد، 

نيست و از اين بابت در زحمتت و مشتقت هافى براى اداى بدهى 

گيريد، در ايتن صتورت پرداختت خمتس آنچتش را هتش قرار مى

نيست. اما زمينى هتش خواهيد صرف اداى بدهى نماييد، واجب مى
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شتود، خمتس براى سکونت مورد نياز از درآمد بين سا  تهيش مى

 ندارد.

 شيا هميشش بدهکارخمس 
شخصى ک اب سال باراى خماس يداشاته ج اکناون تصامزم  :228س

گرقته است که ک اب سال داشته باشد، جى که از ابتداى ازدجاج تاا باه 

 د؟کال بدهاار بوده است، خمس خود را چگويه محاسبه کن

اگر از گذشتش تا بش حا  درآمتدى بيشتتر از ميتارج زنتدگى  ج(

 نداشتش، نسبت بش گذشتش چيزى بر ههد، او نيست.

 جمع شدن اسباب پرداخت خمس 

اش رسزد، از طرقى مالش مخ وط به اگر ک ى سر سال خم ى :229س

خواهاد کاه مهادارى از کرام بود ج منفعت ک   هم داشات ج يزاو ماى

تجارت براى کارهاى ديگر قرار دهد آياا ايان قارد اموالش را راس المال 

 بار تخمزس کند؟ 3بايد اين اموال را 

ج( يک خمس براى ميلوط بش حرام بودن بدهد و يک خمس هتم 

براى درآمد سا  هش از ميارج اضافش آمد، استت، و اگتر پتس از 

 لما  قرار دهد، خمس ندارد.اسرا رأ ميمّستيميس همين ما  

 مواد خوراهى 

شود خمس مواد خورديى را به اورت پول ک اب کرد ج ا مىآي :231س

 همان بريج را داد؟ داد يا بايد مثالً

 مانع ندارد و الزم نيست هش خمس از هين ما  پرداخت شود.ج( 
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 هدم احتساب بدهى خمس از مؤونش سا  جديد

 بادهاار را مب غاى گذشاته، سال خمس محاسبات در اينجاي  :231س

 آيااا .امکارده پرداخاات را بادهى آن از مهادارى سااال، طاول در ج شادم

 خزر؟ يا مزشود مح وب مؤجيه مايده بدهى قوق جوءباقى

و بايتد  .شتودنمى محستوب جديد سا  مؤونش جزء بدهى آن( ج

خمس سا  قبتل ى مد خود را هش صرف اداآهر مقدار از درخمس 

 ايد پرداخت نمائيد.هرد،

 خمس  متعلق پرداخت خمس از غير ما 

الح نه داشته باشد آيا اگر ک ى مهدارى پول در ک اب قرض :232س

بگزرد جلى به آن پول دست يويد ج از پاولى کاه ياود  تع ّقج خمس به اج 

 اش چز ت؟خودش است بخواهد خمس آن را بدهد، جظزفه

محاستبش نيز  ، بايد خمس آن راآن پو  هم از درآمد استج( اگر 

 نمايد.و سپس بدهى مربوط بش خمس را ادا  هند

 محاسبش خمس براى اولين بار
خواهد خمس اموالش را ک اب کناد، قردى براى اجلزن بار مى :233س

دايد با چه مالى آن را خريده، چه کامى دارد؟ در خايه م اويى که يمى

ايداز شده، خريده است، اورتى که بدايد آن را با مالى که چند سال پس

 کام آن چز ت؟

دهد هتش م زندگى را اگر احتما  مىج( خانش مسکونى يا ساير لواز

خمس نبود، )مانند ارو يا هبتش( خريتد،  تعلّقبا مالى هش شرهاً م

باشد چيزى از بابت خمس آن بر او نيست، ولى اگر يقين دارد هش 

دانتد هتش آيتا آن را با درآمد هسب خود خريد، است، ليکن نمى
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ز درآمد هسب را در بين سا  صرف خريد آن هرد، است يا پتس ا

پايان سا  و پيش از پرداخت خمس درآمد، بايد با يکى از وهالى 

ما مصالحش نمايد و اگر يقين دارد خانش را از درآمد هسبى هش چند 

سا  پس انداز هرد، است پيش از پرداختت خمتس آن خريتد، 

و در متورد  است، بايد خمس آن درآمد پس انداز شد، را بپردازد.

 ا حاهم شرا است.تنزّ  ارز  پو  احوط مصالحش ب

 پرداخت اشتباهى خمس 

در محاسبه خمس ساصيه خاود باه يتزجاه رسازده باودم کاه  :234س

باي تى مب غى را بابت خمس پرداخت يماايم ج پرداخات يماودم ج از آن 

برابرهمان مب غ را بعنوان مال مخمّس جادا ج در ک ااب قارض  4بابت 

شدم که سال  ام. در رسزدگى ج کنترل سال بعد متوجهالح نه يگهداشته

ام. با عنايت بمرات  قوق الذکر ج شرايط پرداخت خمس يبوده قبل جاجد

پرداخت شده آيا ججه در يظر گرقته ج جادا شاده بعناوان ماال  خمس

  شود يا خزر؟مخمّس مح وب مى

شتود و آنچتش ايد بابت خمس حساب نمىج( آنچش پرداخت هرد،

مس بود،، بايتد باقى ماند، تا سر سا  خمسى بعد اگر مشمو  خ

خمس آن را بپردازيد و پرداخت قبلى در فرض ستؤا  هفايتت از 

 هند.پرداخت فعلى نمى

احتساب خمسى هش اشتباهاً پرداخت شد، بش هنوان 

 بدهى خمس
خمس يبوده،  تع ّقآيا مب غى را که به عنوان خمس مالى که م :235س

 توايم بابت خمس مالى که قعالً بدهاارم، ک اب کنم؟پرداختم، مى
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ج( اگر در مصارف شرهى آن مصرف شد،، بابت اداى بدهى هنونى 

شود.ولى اگر هين آن موجتود باشتد شما از خمس محسوب نمى

 توانيد آن را مطالبش نماييد.مى

 پرداخت خمس اضافش
در اورتى که شخصى خمس اضااقه در ساال ماالى پرداخات  :236س

خمس ک ااب هاى بعد آن مب غ را بابت توايد در سالکرده است، آيا مى

 يمايد؟

ج( اگر پو  پرداختى بابت خمس اضتافى، در دستت گيرنتد، در 

تواند آن را بابت بدهى خمتس ستا  سا  بعد موجود نباشد، نمى

 آيند، حساب نمايد.

 هوض هردن پو  ميمّس با غير ميمّس 

 با يرسزده آن خم ى سال هنوز که را پولى يزت با توانمى آيا :237س

 کرد؟ عوض است شده داده خمس که پولى

در هر صورت اگر پولى هش خمس آن داد، نشد، تا ستر ستا  ( ج

 خمس است. تعلّقخمسى باقى بماند م

 شک در پرداخت خمس
کناد، اى يدايد که مشترى که با اج معام ه مىاگر ااک  مغازه :238س

خمس مالش را پرداخته است يا خزر، آياا دادن خماس آن اماوال بار اج 

 جاج  است؟

 اى هم نسبت بش فحا ندارد.نيست و وظيفشج( چيزى برههد، او 
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ايام ياا اگر در چزوى شن داشته باشزم که خماس آن را داده :239س

 خزر، جلى ظنّ غال  به پرداخت خمس آن باشد، جظزفه ما چز ت؟

گرفتتش  تعلّتقج( اگر مشکوك از چيزهايى باشد هش خمس بش آن 

 است، تحصيل يقين بش پرداختِ خمس آن واجب است.

پاردازم، جلاى خداجيد هر سال خمس اموالم را مىمن به توقزق  :241س

ام، همزشاه در در طى سالهايى که اقدام به محاسبه خمس اماوالم کارده

ام، اين شن چه کاماى دارد؟ آياا جاجا  اسات ک اب آيها شن داشته

ام ال همه اموال يهد خود را ک اب کنم يا ايناه به شن در اين م أله 

 شود؟اعتنا يمى

حساب خمس منفعت هستب ستالهاى گذشتتش  ج( اگر در صحّت

شود و پرداخت مجدد خمتس شک داشتش باشيد، بش آن اهتنا نمى

بر شما واجب نيست. ولى اگر در منفعت هسب شک داشتش باشيد 

هش آيا جزء منفعت هسب سالهاى قبل است هش خمس آن پرداخت 

شد،، يا جزء منفعت هسب امسا  است هش خمس آن داد، نشد،، 

جب است هش احتياطاً خمس آن را بپردازيد، مگر اينکتش بر شما وا

 ايد.احراز هنيد هش خمس آن را قبالً پرداختش

 خمس با غزر آن تع ّقمخ وط شدن مال م

 هاى در حا  گرد  پو 

 سار هام را آن خماس کاه امداشته پول مهدارى باين در بنده :241س

 پاول ايان به بار چندين بعد مالى سال طى در اما اميموده پرداخت سال

 اين خمس ياقته پايان خم ى سال که اکنون امکرده برداشت يا ج اقوجده

 کادجدى تاا پول کهاين به توجه با آيا يمايم؟ محاسبه بايد چگويه را پول
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 در تنهاا کهاين يا ج گزردمى تع ّق خمس آن تمام به است داشته گردش

 خمس آن اضاقه به باشد گذشته سال از بزش قع ى موجودى که اورتى

 گزرد؟مى تع ّق

 پرداختت ،گترد  بتود، در سرمايش هنوان بش مذهور پو  اگر( ج

نتداز اسبش هنوان پ اگر ولى است هافى آن اضافش بش نسبت خمس

 جايگزين جديد ندازاسپ و شد، مصرف آن تمام و دارى شد،نگش

و اگتر بيشتى از آن  .است خمس تعلّقم آن تمام باشد، شد، آن

 س محاسبش گردد.س بش ميمّمصرف شد،، بش نسبت ما  غير ميمّ

خمس نيست با ما  غير  تعلّقميلوط شدن مالى هش م

 ميمّس
من ج هم رم از کارمندان جزارت آماوزش ج پارجرش ه اتزم،  :242س

کند، ج با مهدارى پاول در هم رم همزشه کهوق خود را به من هديه مى

آموزش ج پرجرش که عضو آن ه تم، ساهزم  شرکت کشاجرزى کارمندان

دايم که آن مب غ از کهوق خودم بوده يا هم رم، با توجه ام، جلى يمىشده

م اىبه ايناه پولى که از کهاوق ماهزاياه هم ارم تاا پاياان ساال خم ا

گزارد، آياا باه ايداز شده کمتر از پولى است که اج در طول سال ماىپس

 گزرد؟مى تع ّقمب غ مذکور خمس 

انداز شد، و از پولى هش بابتت خريتد ستهم ج( آنچش از اموا  پس

ايد هش مربوط بش حقوق خودتتان استت، خمتس الشرهش پرداختش

اگر هديتش بتش دارد، و آن قسمت هش توسط همسرتان هديش شد،، 

، و  خمتس نتدارد قصد فرار از خمس نباشد و در حد شان باشتد

خودتان است يتا همسترتان،  آنچش را هم هش شک داريد از حقوق
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پرداخت خمس آن واجب نيست، اگر چش احوط پرداخت خمتس و 

 يا مصالحش آن است.

 ميلوط شدن ما  ميّمس و غير ميمّس

 مب اغ توماان 1111 مثالً ،(سود بدجن  يدازاسپ ک اب در اگر :243س

 مب اغ بر هم مخمّس غزر تومان 511 آن، از پس ج باشزم داشته مخمّس

 برداشات پاول آن از مهدارى سال طول در که اورتى در بزفوايزم، قب ى

 محاسابه را مجماوع خمس تا است صزم خم ى سال پايان در آيا کنزم،

 مايده است،مهدار اضاقه را که باقى خمس است صزم تنها که اين يا کنزم

 يمايزم؟ پرداخت

 نشود مصرف جديد سا  در شد،، داد، آن خمس هش مالى اگر( ج

 طتوربتش ستا  آن درآمد اگر و ندارد، خمس دوبار، بماند، باقى و

 استت واجتب شود، مصرف سا  مؤونش در ميمّس ما  با مشترك

 بتش ميمّتس غيتر نستبت بتش سا  پايان در ماند،ىباق خمس هش

 .شود پرداخت ميمّس

 5511111مب اغ  پس از پرداخت خمس در قارجردين ام اال :244س

 اى بعد هم اضاقهههمرجر کهوق ماريال در ک اب اينجاي  باقى مايد، به 

طورى که پول خمس داده شده ج يشده باهم مخ وط شده اسات. شده به

 ها چز ت؟جظزفه من در هنگام هوينه کردن اين پول

توانيد مشيا هنيتد هتش پتو  ميمّتس را از ج( با نيّت خود مى

هنيد يا پو  مربوط بش حقوق سا  جديتد حساب خود دريافت مى

 را.
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 شاخص کهاوق ج ازدجاج جام ج عرجساى هدياه از متشال مالى :245س

 آياا باه آن باشاد ماياده هدياه ج جام خاود ايدازه به پول کل از اگر است

 گزرد؟مى تع ّق خمس

 غيتر متا  نسبت بش را ماند،باقى مبلغ خمس هش است واجب( ج

بتش قصتد  هنگام برداشت هشاينمگر  .بپردازد ميمّس، بش ميمّس

 باشد.حقوق برداشت هرد، 

يادازى داشاته باشاد کاه مخ اوطى از ماال اساگر شخصاى پ :246س

مخمّس ج غزر مخمّس است ج گاهى از آن باراى مخاارج خاود برداشات 

کاه مهادار ماال کند. باا توجاه باه اينکرده ج گاهى هم به آن اضاقه مى

ماياده جاجا  مخمّس مع وم است، آيا پرداخت خمس مجموع مب غ باقى

 خمس مال غزر مخمّس را بدهد؟که بايد قهط است يا اين

ماند، را بش نسبت متا  غيتر واجب است هش خمس مبلغ باقى (ج

 ميمّس بش ميمّس، بپردازد.

 تفکيک پو  ميمّس و غيرميّمس با نيّت

ى جنابعاالى تفازان ماال مخمّاس ج غزارمخمّس اطبق قتاو :247س

آيا يزت ک ى باراى  موجود در ين ک اب باياى جاکد با يزت مز ر است

کند؟ مثالً قردى مايل است که اموال مخمّس به کال کفايت مىاين امر 

خود باقى مايده ج در طول سال تنها از در آمد جارى استفاده کناد. جلاى 

ها اين امر را يزت يارده است. در اين شارايط به طور موردى در برداشت

 تا زف شرعى چگويه است؟

هنتد از شت مىج( چنانچش ابتداءً نيّت هند هش هر چش از بانک بردا

اموا  غير ميمّس باشد، مادامى هش خالف آن را قصد نکرد، الزم 

 طور موردى در هر مرتبش چنين نيتى داشتش باشد.نيست بش
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 سال مالى

 سا  خمسى 
مهصود از سال خم ى چز ات ج چگوياه ساال خم اى قارار  :248س

 دهند؟مى

ج( سا  خمسى، قراردادى نيست بلکش يک امر قهترى و واقعتى 

يعنى تاريخ دريافت اولين درآمد، ابتداى سا  خمسى شما  1است

بود، و در هر سا  همان روز سر سا  خمسى شماست و آنچتش از 

درآمد بين سا  در زندگى مورد نياز و در حدّ شأن صترف شتد،، 

خمس ندارد و آنچش تا سر سا  خمسى بتاقى مانتد، بتش اضتافش 

هش تا آخر سا   هاى مصرفى از قبيل برنج، نيود و امنا  آنجنس

مصرف نشد، و چيزهاى خريدارى شد، هش مورد نيتاز نبتود، يتا 

خمس هستند البتتش مهريتش، ارو،  تعلّقبيش از حدّ شأن بود،، م

هديش، هيدى و پادا ، خمس ندارد با اين وجود اگر در محاستبش 

توانيد بش دفتر يا يکى از نمايندگان مجاز خمس مشکلى داريد مى

در امر وجوهات مراجعش و محاستبش « دام ظلش»مقام معرم رهبرى 

 نماييد.

 تعززن ابتداى سال براى پرداخت خمس چگويه است؟ :249س

ج( شروا سا  خمسى نياز بش تعيين از سوى خود مکل  نتدارد، 

شود. بر اساس چگونگى حصو  درآمد ساالنش متعيّن مى قهراًبلکش 

                                                 

1-   معناى جم ه مذکور اين است که ابتداى سال خم ى باا تعزازن از جايا
شاغل اج شود، ب اه ين امر جاقعى است کاه باراى ک اى کاه ما ّف مشخص يمى

است با شرجع کاسبى ج براى کشاجرز با رسزدن جقات برداشاتِ محصاول ج کاسبى 
شود.آغاز مىدرآمد، براى کارگر ج کارمند با دستزابى به اجلزن 
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اولتين  بنابراين ابتداى سا  خمسى امنا  هارگران و هارمندان از

روز امکان دريافت اولين درآمتد از درآمتدهاى هتار و هارمنتدى 

داران از تاريخ شروا بش خريد و است، و سا  خمسى تجّار و مغاز،

فرو  و سا  خمسى امنا  هشاورزان از تاريخ برداشتت اولتين 

 شود.محصو  هشاورزى سا  شروا مى

ام ج در م را اجل ماه سوم سال گذشته قرار دادهاىسر سال خم  :251س

م مراجعه کردم، آيا اىهمزن تاريخ براى محاسبه خمس سود ک اب بايا

 اين رجش براى ک اب سال مالى درست است؟

ج( ابتداى سا  خمسى شما، روزى است هش براى اولين بار ستود 

قابل دريافت براى شما حاصل شد، است، و تأخير ابتداى ستا  از 

 آن روز براى شما جايز نيست.

اش تاا طمزنان دارد به ايناه چزوى از درآمد سااصيهک ى که ا :251س

مايد، ب اه تمامى درآمد ج منفعت اج در خاالل ساال پايان سال باقى يمى

شاود، آياا جاجا  اسات باراى خاود ساال اى زيدگى اج مىههخرج هوين

خم ى تعززن کند؟ ک ى که بر اثر اطمزنان به ايناه چزوى از درآمدش 

 تعززن يارده، چه کامى دارد؟ يد، سال خم ىاىزياد يم

ج( ابتداى سا  خمستى بتا تعيتين از جانتب مکلّت  مشتيا 

شود، بلکش يک امر واقعى است هش براى هستى هتش شتغل او نمى

هاسبى است با شروا هاسبى و براى هشتاورز بتا رستيدن وقتت 

برداشتِ محصو  و براى هارگر و هارمند بتا دستتيابى بتش اولتين 

حساب سر سا  خمسى و محاسبش درآمتد شود. درآمد، آغاز مى

ساالنش واجب مستقلى نيست، بلکش راهى بتراى شتناخت مقتدار 

شود هش بداند خمسى بش او خمس است و وقتى محاسبش واجب مى
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دانتد و اگتر از منفعتت هستب تعلّق گرفتش، ولى مقدار آن را نمى

چيزى نزد او نماند و همش آن در مؤونش زندگى مصرف شود، خمس 

 دام از آنها بر او واجب نيست.ههيچ

آيا ابتداى سال مالى همان ماه اجل کار است يا اجلزن ماهى که  :252س

 کند؟کهوق درياقت مى

ج( شروا سا  خمسى حقوق بگيران اهم از هارگران و هارمندان 

و غير، همان روز اولى است هش مزد يتا حقتوق ختود را دريافتت 

 توانند دريافت نمايند.هنند و يا مىمى

ا تاريخ گرقتن اجلزن چن را بايد براى سال خم اى در يظار يآ :253س

 ؟را آن گرقت يا تاريخ يهد شدن

 .ج( سا  خمسى زمانى است هش امکان دريافت وجش باشد

 سا  شمسى و قمرى
 آيا سال خم ى بايد شم ى باشد يا قمرى؟ :254س

 ج( مکلّ  در اين مورد مييّر است.

 تغيير سا  خمسی 
ش ماه دهام ساال باوده اىگويد که سر سال خم شخصى مى :255س

است، جلى بر اثار قراماوش کاردن آن، قبال از پرداخات خماس در مااه 

اش قرش ج ساعت ج موکت خرياده اسات ج در کاال دجازدهم براى خايه

اش را به ماه رمضاان تغززار دهاد، کاضر تصمزم گرقته که سال خم ى

يظر شريف کضرتعالى راجع باه ساهم اماام ج ساادات کاصهااى ماذکور 

 چز ت؟



 113 .................................................................................................... قرجعات م أله

 

  

ج( تقديم و تأخير سا  خمسى جايز نيست مگر با اجاز، ولى امتر 

خمس و بعد از حساب مدت گذشتش و مشروط استت بتش اينکتش 

موجب وارد شدن ضرر بتش صتاحبان خمتس نشتود، و در متورد 

اجناسى هش پو  پرداختى بابت خريد آن از درآمد سا  قبل بود، 

 ها پرداخت شود.است، بايد خمس آن پو 

 اخت خمس درآمدها بش محض دريافت پرد

قصاد دارم بااه محااض ک اا  هار گويااه درآمااد خمااس آن را  :256س

ماياده پرداخت يمايم تا يزاز به تعززن سال خم ى ج محاسبه اموال بااقى

 کند؟ىيا اين کار احزح است ج کفايت از خمس مآ يباشد

مانع ندارد ولى چون ممکن است در پرتو چنتين محاستباتى ج( 

تنوا آنها دچار مشکل شويد، الزم نيست اين هار بياطر هنرت و 

اولين درآمدى هش بدست آورديد، همتان توانيد میرا بکنيد بلکش 

هتاى الزم را از روز را او  سا  خمسى خود قترار دهيتد و خرج

درآمد خود برداريد و سر سا  خمسى خمس آنچش هش از ميتارج 

 اضافش آمد، را بپردازيد.

  شاغلين موقتسا  خمسى 

اورت موردى کارى هب بار چند خودم دايشجويى دجران در من :257س

 کال در امکرده مصرف سال همان طى در را درياقتى کهوق ج ايجام داده

 کردم؟، آيا بايد سال خم ى تعززن مىباشمىم دايشجو قهط هم کاضر

 واقعتى و قهترى امر يک بلکش نيست قراردادى خمسى، سا ( ج

 شتما خمسى سا  ابتداى درآمد، اولين دريافتِ تاريخ يعنى است

 .شماست خمسى سا  سر روز همان سا  هر در و بود،
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 سا  مالی براى جوانان مجرّد
آيا تعززن سال خم ى بر جوايان مجردى کاه باا پادر ج ماادر  :258س

کنند، جاج  است؟ ابتداى سال خم ى آيان از چه زمايى خود زيدگى مى

 است ج چگويه بايد آن را ک اب کنند؟

بش مقدار هتم داشتتش  هرچنداگر جوان مجرد درآمد شيصى  ج(

باشد، واجب است هش سا  خمسى تعيين نمود، و درآمد ستاالنش 

خود را محاسبش هند تا در صورتى هش چيزى از درآمتد تتا پايتان 

سا  باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتتداى ستا  خمستى او 

 هنگام حصو  اولين درآمد است.

 مشتركتعيين سا  مالى 
آيا زن ج شوهرى که کهوق خود را به طاور مشاترک در اماور  :259س

 توايند سال خم ى مشترک داشته باشند؟کنند، مىمنول مصرف مى

هر يک از آنان سا  خمسى مستقلى بش حساب درآمد خود   ج(

حقتوق و درآمتد  مانتد،باقىدارد، و واجب است، هر هدام خمس 

 ساالنش خود را در پايان سا  خمسى بپردازد.

 دارسا  مالی براى زنان خانش
ه اتم ج  (قادس ساره دار ج مه د کضارت اماام من زيى خايه :261س

هم اارم سااال خم ااى دارد کااه در آن هنگااام خمااس امااوال خااود را 

ساال  تاوايم باراى خاودپردازد ج من يزو گاهى درآمدى دارم، آيا ماىمى

پرداخت خمس قرار دهم ج ابتداى آن را زمان دستزابى به  خم ى جهت

ام، قرار دهم ج در پايان ساال خماس اجلزن سودى که خمس آن را يداده
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را بعد از کم کردن مؤجيه بپردازم؟ آيا به آيچاه در طاول ساال  مايدهباقى

 گزرد؟مى تع ّقام، خمس خرج زيارت، هديه ج مايند آن کرده

ش زمان دستيابى بش اولين درآمد ستا  را بر شما واجب است ه ج(

ابتداى سا  خمسى خود قرار دهيد، و هر چش را در طو  ستا  از 

منفعت هسب خرج مصارف شيصتى ختود از قبيتل آنچتش ذهتر 

هنيد خمس ندارد و هر چش از منفعت هسب ستا ، از ايد، مىهرد،

تان تا سر سا  زياد بيايد، واجب است هتش مؤونش و ميارج ساالنش

 مس آن را بپردازيد.خ

 ى نسبت بش دور، آموزشى هارمندانسا  خمس
اينجاي  به تازگى در ياى از يهادهاى دجلتاى مشاغول باه کاار  :261س

براى گذرايدن دجره آموزشى معرقى شديم ج دجره  83ام. در اجل آبان شده

آموزشى ما کدجد پنج ماه بود در مدت اين پنج ماه ماا کهاوق آموزشاى 

ردين ماه بود که کهوق من کامل شد کال سؤال مان گرقتزم. در قرجمى

شود از اجلاى کاه اين است که سال خم ى من از چه تاريخى شرجع مى

ام يا قبل از آن از زمايى کاه کهاوق آموزشاى کهوق کامل درياقت کرده

 ؟گرقتممى

ج( اگر حقوق دور، آموز  بش هنوان اجرت بتش شتما داد، شتد، 

ايد او  سا  حقوق را دريافت هرد، است، از همان زمانى هش اوّلين

خمسى شماست، ولى اگر بش شکل همتک و هديتش بتود، استت، 

خمس نداشتش و او  سا  خمسى شما زمانى است هش اولين حقوق 

 هنيد.رسمى خود را دريافت مى
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 امر خمس جلىّ

 تجديد اجاز، از مرجع زند، 

 ىاجاازه( ع زاهاهللةرکما  ک ايى کاه در زماان اماام خمزناى :262س

اى خامناهاهللآيات کضرت رياقت خمس را از مردم داشتند آيا در زماند

 ؟اجازه دجباره صزم است يا يه

 ج( آرى اجاز، الزم است.

 متعلق خمس بش فتواى مرجع قبلى موا ا

کنم تا زف مان  زدتوايم در مورد خمس از شما ته چنايچه مى :263س

ام چز ات؟ آياا يمودهته زد مى  ره(در مورد گذشته که از آيت اهلل اراکى

ام که بنا به قتواى درياقت کرده ا ج جوايوى را که قبالًههبايد خمس هدي

 ايشان مشمول خمس است بايد مب غى را به عنوان خمس پرداخت کنم؟

توانيد طبق فتواى مجتهتد ايد مىاگر خمس را پرداخت نکرد،ج( 

ديتش بتر شتما و در اين صورت پرداخت خمس ه زند، همل هنيد.

 واجب نيست.

در  (قادس ساره يظر کضرت اماام خمزناى  کهاينبا توجه به  :264س

هايى مورد خمس مؤجيه بعد از قرجش، پرداخت قورى آن است ج در سال

ام ج باه آن عمال ام به اين م أله جاقاف يباودهکه بنده مه د ايشان بوده

عالى ه تم ج سال خم اى هام هاست مه د کضرتام. اکنون ساليارده

ام تمام ج کمال پرداخت يماايم. داشته ج دارم ج خمس مالم را سعى کرده

هايى که مه د کضارت اماام لذا از کضرتعالى استدعا دارم ي بت به سال

ام،  بناده را ام ج اکزايااً باه ايان م األه عمال يااردهباوده (قدس سره 

 الذمه بفرمايزد.برى
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 ها تکليفى نداريد.آنج( فعالً نسبت بش 

 خمس امر پرداخت وجوهات بش غير ولىّ
ج يظار  (قدس ساره با توجه به يظر مبارک کضرت امام راکل  :265س

مبارک کضرتعالى ج بعضى قههاى ديگر که امر ججوهات راجع به جلى امر 

 م  مزن است، پرداخت ججوهات به غزر جلى امر چه کامى دارد؟

، اگتر (دامت برهاتهم)تقليد  دين هر يک از مراجع محترمِمقلّ ج(

در پرداخت سهمين مبارهين بش استناد فتواى مرجع تقليد ختود 

 شود.همل هنند، موجب برائت ذمش مى

 خمس امر اخذ اجاز، از ولیّ
کند، باراى آيا اجازه گرقتن از مجتهدى که مه د از اج ته زد مى :266س

در عمل خزر ماثالً در کاوزه ع مزاه ياا  (ع زه ال الم مصرف سهم امام 

داراصيتام، ضرجرت دارد ج يا اجازه هر مجتهدى کاقى است؟ ج اااوصً آياا 

 اجازه مجتهد ضرجرى است؟

اختيار سهمين مبارهين بش طتور هلتى مربتوط بتش ولتى امتر  ج(

مسلمين است و هسى هش بر ههد، او و يا در ما  وى مقدارى حق 

هم سادات باشد، بايد آن را بش ولتىّ امتر يا س (هليش السالم)امام 

خمس يا وهيلى هش از طرف او اجتاز، دارد، تستليم هنتد، و اگتر 

خواهد آن را در يکى از موارد مقرر مصرف هنتد، بايتد ابتتدا مى

راجع بش آن اجاز، بگيرد، و در هين حا  مکلّ  بايد فتواى مرجتع 

 تقليد خود را در آن رهايت نمايد.
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 وهالى خمس صدور قبض از طرف
آيا جکالى کضرتعالى يا اشخاااى کاه جکزال در اخاذ کهاوق  :267س

کننادگان شرعى يز تند، ما ّف به دادن قبض رسزد سهمزن به پرداخت

 آن ه تند يا خزر؟

هسانى هش حقوق شرهى خود را بش وهالى محتترم متا يتا بتش  ج(

دهند، از آنها قبضى را اشياص ديگر بش قصد وصو  بش دفتر ما مى

 باشد، مطالبش هنند.ى مهر ما مىهش دارا

 بيشش خمس
دهاد، در چه مواردى بخشزدن خمس به ک ى کاه آن را ماى :268س

 جايو است؟

 و سهم سادات، قابل بيشش نيست. هليش السالم سهم مبارك امام (ج

 امانت دادن وجوهات شرهيش 
کنم ج مجاز به ايان آجرى مىمن در منطهه کهوق شرعى جمع :269س

شويد بعضى اقراد پزش مان ها ب ته مىکار ه تم. بعضى اجقات که باين

هايشان را يهد کنم آيا براى من جايو است که عزن پاول آيند تا چنمى

چن بگزرم تا شخصى که يزااز قاورى باه  آنخمس را بدهم ج در عوض 

 ا برطرف کند؟پول دارد، يزاز خود ر

ج( شما مجاز نيستيد امانات دريافتى بابت حقوق شترهيش را بتش 

، سوى مرجعى هش از او وهالتت داريتد ازهش آنهسى بدهيد؛ مگر 

 اجاز، داشتش باشيد.
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 گرداندستمصالحه خمس ج 

 هدم توانايى پرداخت
اقرادى ه تند که خمس بر آيها جاج  است، جلى تاکنون آن را  :271س

در کال کاضر هم توايايى پرداخت آن را يداريد ج يا بر آيها ايد ج يپرداخته

 ب زار دشوار است، کام آيان در اين باره چز ت؟

ج( مجرد هدم توانايى يا دشوارى پرداخت خمس موجتب برائتت 

ذمش و سقوط تکلي  نيست، بلکش اداى آن تا حتد امکتان واجتب 

خود بتا  گردانِ مبالغ بدهىتوانند با دستاست، چنين افرادى مى

ولىّ امر خمس يا وهيل او، آن را بش تتدريج برحستب استتطاهت 

 خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

باارد کااه خمااس امااوالش را شخصااى در خااارج بااه ساار مااى :271س

اى با مال غزر مخمّس خريده که در کال کاضر ماال پرداخته ج خايهيمى

تر از خماس سال مهدارى بزش کاقى براى اداى خمس آن يدارد، جلى هر

پردازد، آيا اين کار اج احزح است يا به جاى خم ى که بدهاار است مى

 خزر؟

گتردان ج( در فرض سؤا  بايد خمسى را هش برههد، دارد، دستت

هند تا بعداً آن را بش تدريج بپردازد، و در مورد آنچش تتا بتش حتا  

 پرداختش، بش يکى از وهالى ما مراجعش نمايد.

که خماس درآماد سااصيه خاود را شخصى چندين سال است  :272س

دايد چه مهدار بدهى از اين بابت دارد، اج در کال پرداخته ج قعالً يمىيمى

 لذمّه يمايد؟اىتوايد خود را از خمس برکاضر چگويه مى
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گرفتتش،  تعلّتقج( واجب است تمام اموالى را هش خمس بتش آنهتا 

حساب هند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوك بايتد بتا 

 ولىّ امر خمس يا وهيل او مصالحش نمايد.

 شد،  گرداندستخمس مبلغ 

 در خمس مابهى پرداخت موقع کنزم گرداندست را خمس اگر :273س

 ياا بپردازيم بايد را گرداندست مب غ همانآيا  ،بعد هاىسال يا بعد سال

 گزاردمى تع ّق خمس يزو مب غ آن به است بعد سال بزن آمد در از چون

 شود؟مى خمس در خمس يعنى

 .پردازيدهم ب را مذهور مبلغ خمس بايد( ج

 دست گردان شد، مبلغتأخير در پرداخت 
هفت سال پزش مهدارى خمس بر من جاج  شاد، ج آن را باا  :274س

ام کرده ج ق متى از آن را پرداختم، بهزه آن بر ذمّاه گرداندستمجتهد 

را بپاردازم،  مايادهباقىام مب اغ باقى مايد ج از آن تاريخ تاکنون يتواي اته

 تا زف من چز ت؟

شتود، مجرد هجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّش نمتى ج(

بلکش واجب است هش هر زمانى هش توانايى پرداختتِ بتدهى بابتت 

 بش تدريج بپردازيد. هرچندد، آن را خمس را داشتي

 خمس سپرد،مصالحش در 
ام، ج براى ک   درآمد، ق متى از من تصمزم به ازدجاج گرقته :275س

ام، آيا مصالحه در رابطاه باا خماس آن سرمايه خود را به دايشگاه سپرده

 اماان دارد؟
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اگر ما  مذهور از منفعت هسب شما باشد، بتا گذشتت ستا   ج(

آن واجب استت و خمتسِ قطعتى قابتل خمسى، پرداخت خمس 

 مصالحش نيست.

 با وهيل مرجع ديگر  گرداندست

 گرداندستتوايد با مه د مجتهد ديگر آيا جکزل ين مجتهد مى :276س

 يمايد؟

 هافى نيست. گرداندستج( در فرض سؤا  همل 

 شد، با محاسبش تورم  گرداندستپرداخت مبلغ 

عاالى باراى جناببه ياى از يمايندگان محترم  1368در سال  :277س

ام ج مب غى از بدهاارى خود را هماان موقاع تعززن خمس مراجعه کرده

ع ام ج ام ال باياد باه کاج تمتّاپرداختم ج مايده آن را تاکنون يپرداخته

مايده را به مب غ همان رجز بايد بپردازم يا باياد باه ى آيا باق .مشرف شوم

 يرخ امرجز محاسبه شود تا زف چ ت؟

  ارز  پو  احوط مصالحش با حاهم شرا استت و زّج( در مورد تن

اگر بيواهيد بدهکارى خمسى خود را از درآمد ستا  بپردازيتد، 

 واجب است هش خمس آن را هم بپردازيد.

 پرداخت تدريجى خمس

 ساال ج باشازم داشاته ايباار در يشده پوست بريج مهدارى اگر :278س

مهدارى را کاه توان قهط خمس آن آيا مى باشد گذشته هم آيها خم ى

 شود، پرداخت يمود؟براى مصرف از ايبار خارج مى

 .است واجب آنها تمام خمس پرداخت ،سؤا  فرض در( ج
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 خمس بدهىتأخير در پرداخت  دادن با دقشص

عالى تاا اينجاي  مب غى خمس بدهاار ه تم ج از دقتر کضرت :279س

ادقه ام. آيا جايو است طى اين مدت گاهى اجقات سال مه ت گرقته ين

بدهم يا بايد پولها را جمع کرده زجدتر خمس را بدهم ج بعد از آن ادقه 

اگر دادن ادقات باعس اکتمال کمبود پاول خماس در  بدهم؟ مخصوااً

 ر شود؟جقت مهرّ

صدقش دادن در حدّ شأن، مانع ندارد بش شترطى هتش مستتلزم ج( 

 انگارى در پرداخت خمس واجب نگردد.سهل

 شد،  انگرددست مبلغمحل اداى 
مطاارح شااده اساات کااه در هاار دقتاارى کااه پااول خمااس را  :281س

 .ايم بايد خمس را بعداً به همان دقتر پرداخات يماايزمگردان کردهدست

گردان به هر يان از قرمائزد که بعد از دستآيا اينگويه است يا اجازه مى

 ها پول خمس داده شود؟ يمايندگان شما در استان

بش صندوق ستهمين مبتارهين  گردان، بدهىج( بدهى بابت دست

گردان هرد، است لذا بش هر يتک از هش دست است نش بش شيصى

نمايندگان مجاز مقام معرم رهبترى )دام ظلتش( بپردازيتد هتافى 

 است.

 دست گردان خمس براى ديگرى 
شود قردى جهات يان يفار ديگار در خصاو  خماس آيا مى :281س

 گردان کند؟دست

 مانع ندارد.ج( با داشتن وهالت از طرف صاحب پو  
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 سلب استطاهت حجّ  باپرداخت خمس 

اش يزو قبل از ثبت يام اگر قردى م تطزع شده ج سال خم ى :282س

رسد، اگر بخواهد خمس بپردازد ديگر ججه کاقى باراى ع قرا مىکج تمتّ

مى گزرد؟ ج آيا اين قرد از  تع ّقثبت يام يخواهد داشت. آيا خمس به آن 

 شود؟استطاعت ساقط مى

قبالً استطاهت حاصل شد، در فترض ستؤا  بايتد مبلتغ ج( اگر 

گردان هرد، و بتدهى مذهور را با وهيل مجاز ولىّ امر خمس دست

 خويش را بش تدريج بپردازد.

  توکزل در پرداخت خمس

 تل  شدن مبلغ خمس 

 تاا بدهاد ىديگار به خمس پول عنوان به را مب غى قردى اگر :283س

 يا ج شده گم يظر مورد پول راه بزن در ج برسايد مرجعش دقتر به يراآ جى

 تا زاف شارايطى چنازن در يااآ اسات؟ ضاامن ک ى چه رجد سرقت به

 است؟ ساقط بدهاار قرد عهده از خمس پرداخت

 هوتتاهى آن نگهتدارى در واستطش شيا اگر سؤا  فرض در( ج

در صورتى هش گيرند، وهيتل مرجتع  و نيست ضامن باشد، نکرد،

 بايتد و نيستت ستاقط بتدهکار ىههتد، از خمتستقليد نباشد 

 .بپردازد

 وهيل نمودن ديگران در پرداخت خمس
هاى خود را بزن قرزيدان ته زم يموده ج به آيهاا شخصى زمزن :284س

ام ج لذا باياد هار ک اى ساهم ها را يدادهگفته است که من خمس زمزن

هاا را خمس زمزن درياقتى را بپردازد ج قرزيدان يزو با همزن شرط زمزن
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ها را يپردازيد، آياا ايان شاخص کال اگر قرزيدان خمس زمزن ايد.گرقته

 گردد؟الذمه مىبرى

ج( در فرض سؤا ، مادامى هش خمتس را بتش وهالتت از طترف او 

و اگر خمس بش خود زمينها تعلق  شود.الذمّش نمىاند، برىنپرداختش

 گرفتش تا خمس آن را پرداخت ننمايند حق تصرف ندارند.

 زن آن به م تحهّ پرداخت خمسک   اجازه در 
قرمايزد که اقرادى خودشاان ساهم ساادات را باه آيا اجازه مى :285س

 سادات قهزر بدهند؟

هسى هش سهم ستادات بتر ههتد، اوستت، واجتب استت در  (ج

 پرداخت آن بش مستحقين اجاز، بگيرد.

توايناد ساهم عالى در مصارف خماس ماىآيا مه دين کضارت :286س

ه خماس يعناى ساهم که باياد همااينسادات را به سزد قهزر بدهند يا 

را تحويال جکزال شاما بدهناد تاا در ماوارد  ع زه ال الم سادات ج سهم امام

 شرعى آن مصرف کند؟

هليتش  بين سهم سادات و سهم مبارك امتام در اين رابطش فرقى (ج

 نيست. السالم

ون کاومات ئآيا کهوق شرعى  خمس، ردّ مظالم، زکات( از ش :287س

تواياد خاودش س بر عهده اجست، آياا ماىاست يا خزر؟ ج ک ى که خم

 سهم سادات ج ردّ مظالم ج زکات را به اقراد م تحق بدهد؟

ن و ها را بتش فقتراى متتديّدر زهات جايز است هش خود  آن (ج

حوط آن است هش با اذن حاهم شترا اهفي  بدهد، و در ردّ مرالم 

 باشد، ولى در خمس واجب است هش همش آن را بش دفتر ما و يا بتش
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يکى از وهالى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرهى هش براى آن 

مقرر شد،، مصرف شود، و يا در پرداخت آن بش مستحقين اجتاز، 

 بگيرد.



 

 

 و مستحقين آن مصارف خمس

 شود خمس را به مدارس دجلتى داد؟آيا مى :288س

اى ه،ج( در حا  حاضر، سهمين مبارهين )خمس( براى ادار، حوز

هلميش، مورد نياز استت؛ بتراى اينگونتش امتور از وجتو، بريّتش و 

 هاى مؤمنين استفاد، شود.همک

ازدجاج  دمبارک ساادات در اماور خزرياه ماينا آيا مصرف سهم :289س

 سادات، جايو است؟

در اختيتار  (هليش السالم)ج( سهم سادات مانند سهم مبارك امام 

ولىّ امر مسلمين است و در صورتى هش اذن خاص باشتد، مصترف 

 سهم سادات در آنچش ذهر شد،، اشکا  ندارد.

ج بعضى از اشخا  از طرف خود اقدام باه پرداخات قابض آب  :291س

 کنند، آيا اکت اب آن از خمس جايو است يا خزر؟برق سادات مى

چش را تا هنون بش قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبتو  آن (ج

است، ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت، الزم استت هستب 

 اجاز، هنند.

را براى خرياد ج  ×عالى مصرف ث س سهم مبارک امامآيا کضرت :291س

 قرمايزد؟، اجازه مىاى دينىهبتوزيع کتا

اى مفيد دينى را الزم هباگر وهالى مجاز ما تهيش و توزيع هتا (ج

بدانند، جايز است هش از ثلنى هش مجاز بش صرف آن در موارد معيّن 

 شرهى هستند، آن هار را انجام دهند.

بر عهده من است که بايد  ع زه ال الم مب غى بابت سهم مبارک امام :292س

بپردازم، ج از طرقى م جدى ه ت که اکتزاج باه  عالىآن را به کضرت
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قرمايزد که مب غ موبور را باه اماام جماعات آن کمن دارد، آيا اجازه مى

 م جد بدهم تا در ساختمان ج تامزل آن مصرف يمايد؟

اى هلميتش ه،در حا  حاضر، سهمين مبارهين براى ادار، حوز (ج

تتوان از متىمورد نياز است. براى ساختمان مسجد و تکميل آن 

 هاى مؤمنين استفاد، هرد.همک

دهازم پادر ماا در زماان کزاات که اکتمال مىبا توجه به اين :293س

اى از طور کامال يپرداختاه باشاد، ج ماا قطعاهخمس اماوال خاود را باه

توان آن زمزن ايم، آيا مىهاى اج را براى ساخت بزمارستان بخشزدهزمزن

 ک اب کرد؟ را از خمس اموال متوقّى

 شود.زمين مذهور بش هنوان خمس محسوب نمى (ج

ساهم  امار خماسى پس از ک ا  اجاازه از جلا آيا جايو است :294س

سادات به ع ويه قهزرى که ازدجاج کرده ج قرزيادايى دارد جلاى شاوهرش 

توايد آن را ارف قرزيدان ج غزر ع وى ج قهزر است، داده شود، ج آيا اج مى

 شوهرش يمايد؟

اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقش همسر  را بدهد و همسر وى  (ج

تواند براى رفع نيتاز ، ستهم ستادات هم شرهاً فقير باشد، مى

 بگيرد و آن را براى خود و فرزندان و حتى شوهر  مصرف هند.

ج سهم سادات توسط اشخاااى کاه  ع زه ال االم گرقتن سهم امام :295س

هاا عالجه بر شهريه کوزه درآمدهاى ديگرى که باراى تاأمزن زيادگى آن

 کاقى است داشته باشند، چه کامى دارد؟

هسى هش شرهاً مستحق نبود، و مشمو  مقررات شهريش حوز،  (ج

 هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.
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رداخاات هوينااه کنااد کااه پاادرش در پاى ادعااا مااىزن ع ويااه :296س

ايد تا از اش کوتاهى يموده ج مجبور به گدايى در کنار م اجد شدهخايواده

دست آجرده ج مصرف کنند. اهالى منطهه هم آن سازد اين طريق مالى به

دايناد، آياا دادن اش مىرا قردى ثرجتمند، جلى خ زس ي بت به خايواده

بگويد که بر مان يفهه آيان از سهم سادات جايو است؟ ج بر قرض که پدر 

قهط دادن هوينه پوشاک ج خاوراک جاجا  اسات، جلاى پرداخات بهزاه 

مخارج مثل لوازم اختصااى زيان ج پول رجزايه کودکان، جاج  يز ت، آيا 

 توان به مهدار رقع اکتزاج از سهم سادات به آيان داد؟مى

توانند نفقش خود را از پدرشان بگيرنتد، در صورت او  اگر نمى (ج

ت بش مقدار نفقش از ستهم ستادات بتش آنتان داد، شتود. جايز اس

همچنين در صورت دوم، اگر هالو، بر خوراك و پوشاك، بش چيتز 

ديگرى هش مناسب حالشان است، نياز داشتش باشند، جايز است بش 

 مقدار رفع نياز از سهم سادات بش آنان پرداخت شود.

 آيا ساداتى که داراى شغل ج ک بى ه تند، اساتحهاق خماس :297س

 داريد يا خزر؟ امزدجارم توضزح قرمايزد.

طور متعارف و مناستب بتا شان بشاگر درآمد آنان براى زندگى (ج

 شان هافى باشد، مستحق خمس نيستند.شأن هرفى

جپنج ساله ج کارمند ه تم، تا به کال مجرد باوده جوايى بز ت :298س

قتااده سال ج از کاراکنم، پدرم پزرمردى کهنج با پدر ج مادرم زيدگى مى

است که درآمدى يدارد ج چهار سال است که همه مخارج زيدگى را مان 

توايم هم خماس درآماد سااصيه را که يمىکنم. با توجه به اينتأمزن مى

بدهم ج هم مخارج زيدگى را تأمزن کنم، ج مب غ يوزده هوار تومان هم از 

داً ام تاا بعاهاى قبل بدهاارم ج آن را يادداشات کاردهخمس درآمد سال
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بپردازم، خواهشمندم توضزح قرمايزد که آيا جايو است خمس درآمدهاى 

 سال را به يودياان خود مثل پدر ج مادر بدهم؟

اگر پدر و مادر شما قدرت متالى ادار، امتور زنتدگى ختود را  (ج

ندارند و شما توانايى همک بش آنان را داريد، همک بش آنان بر شما 

پردازيتد، ت تأمين نفقش آنان مىچش را هش جهشود، و آنواجب مى

توانيتد آن را بتش جزو مؤونش شما محسوب است، ولى شرهاً نمتى

 جاى خمس هش دادن آن هم واجب است، حساب نماييد.
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 لغخمس افراد نابا

 خمس و زهات هودهان

آيا خماس ج زکاات بار کودکاايى کاه هناوز باه سان تا زاف  :299س

 شود؟ايد، جاج  مىيرسزده

زهات ما  بر شيا غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس بتش  ج(

بگيرد )منل اينکش معدن يا حال  ميلتوط بتش حترام  تعلّقما  او 

باشد(، بر ولى شرهى او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ 

حاصل از تجارت با اموا ِ او يا منافع هسبش هش پرداختت آن بتر 

هش سود حاصتلش ى صورت ولى واجب نيست، بلکش بنابر احتياط در

باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رستيدن بتش ستن 

 .تکلي ، واجب است

« ال االمع زه»ج سهم امام « کثرهم اهلل تعالى»آيا سهم سادات  :311س

 گزرد؟مى تع ّقبه منفعت ک   کودکان 

بنابر احتياط بر آنان واجب است هش بعد از رستيدن بتش ستن  ج(

خود را هتش قبتل از بلتوغ بتش دستت  بلوغ خمس منفعت هسب

 اند و تا زمان بلوغ بر ملک ايشان باقى ماند، است، بپردازند.آورد،

 خمس سرمايش فرزندان شاهد
اموالى را از محل پولى که بنزاد شهزد ماهزايه به قرزيدان اغزر  :311س

پردازد يا از محل سود کارخايه يا زمزن زراعى که م ان شهداى عويو مى

شان بوده، براى قرزيادان شاهدا عويو جهت امرار معاشبعضى از شهداى 

ايم ج گاهى مهدارى از اين اموال پس ايداز شده براى تأمزن ايداز کردهپس

شود. خواهشمنديم بزان قرمايزد که آياا يزازهاى ضرجرى آيان مصرف مى



 121 .............................................................................................. نابالغ خمس اقراد

 

  

ايداز شده خمس دارد يا ايناه تا زمايى که بورگ اين سودها ج کهوق پس

 خمس يدارد؟ايد، يشده

رستد و آنچش بش فرزندان هزيز شهدا از پدران آنان بش ارو مى ج(

شود، خمس ندارد، ولتى يا توسط بنياد شهيد بش آنان پرداخت مى

دهتد، اى هش بنياد شهيد بش آنان مىاز سود حاصل از ارو يا هديش

آن مقدارى هش تا زمان رسيدن بش بلوغ شرهى در ملک آنان باقى 

بر احتياط بر هريک از آنان واجتب استت هتش بعتد از ماند، بنامى

 رسيدن بش سن تکلي ، خمس آن را بپردازد.

 خمس سود هداياى پيش از بلوغ 
 باه سان تا زاف 83ساله ه تم شهريور سال  11من دخترى  :312س

ام يا ديگران به من از زمان بچگى تاکنون هرچه عزدى گرقته  امرسزده

مهدارى  يداز جاسک اب ب ند مدت پايد توسط پدر ج مادرم در بخشزده

شهريور ام ال که   خواستم بدايمگرقته است کاص مى تع ّقسود به آن 

را ک ااب  بايد خمس مالم گذرد چگويهين سال از سن تا زف من مى

 کنم.

هش قبل از بتش تکليت  ى ج( در فرض سؤا  پرداخت خمس سود

بنابر احتيتاط پتس از  استى رسيدن شما بدست آمد، و االن باق

پرداختت  طورهمينو  رسيدن بش سن تکلي  بر شما واجب است.

 شود واجب استشما حاصل میى هش بعد از بلوغ براى خمس سود
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 خمس تعلّقدر ما  م تصرّف

 خمس اصل و سود سرمايش زمان همپرداخت 

 را پولهاا اين توايمىم آيا گزرمىم کهوق ماهزايه اورت به من :313س

 ج دهام قرار باين در ارىذگسرمايه ک اب درشان پرداخت خمسبدجن 

 خماس کانم اساتفاده بايان داخل پول از خواستم کههنگامى عوض در

 ؟بدهم باهم ج ياجا اال ج سود آن را

مقدار خمس بايد سر سا  پرداخت  شد،، خمس مشمو  پو  اگر( ج

 و تأخير در پرداخت خمس جايز نيست.شود 

 ميّت ميّمسما  غيرات ورثش در تصرّف
اش شخصى قوت يموده ج هنگام کزات، خم ى را که بار ذماه :314س

بوده در دقتر خود يادداشت کرده ج تصمزم به پرداخت آن داشته اسات، 

در کال کاضر بعد از قوت جى همه اقراد خايواده اج به اساتثناى يااى از 

دخترايش از پرداخت خمس خاوددارى کارده ج در ترکاه متاوقّى باراى 

کنند، خواهشمنديم يظر خود را مى تصرّفج خود ج مزت ج غزر آن، مخار

 .بزان قرمايزد

اگر ميّت وصيت هند هش مقدارى از دارايى او بش هنوان خمتس  ج(

پرداخت شود يا ورثش يقين پيدا هننتد هتش وى مقتدارى خمتس 

بدهکار است، تا وصيت ميت و يا خمسى را هش بر ههد، دارد از ما 

ات تصرّفنمايند، و  تصرّفتوانند در ترهش او ترك او ادا نکنند، نمى

يا پرداخت دين او، نسبت بش مقدار آنان قبل از همل بش وصيت وى 

ات قبلى نيز تصرّفدين در حکم غصب است و نسبت بش  وصيت يا

 ضامن هستند.
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 تصرف در اموا  پدر تارك خمس و زهات
پاردازد، ج من اطمزنان دارم که پدرم خمس ج زکااتش را يماى :315س

گويد کاه ماا م اتحق ه اتزم ج دهم، در پاسخ مىجقتى به اج تذکر مى

 بر ما جاج  يز ت، کام اين م أله چز ت؟ خمس ج زکاتى

بگيرد، نداشتش  تعلّقاگر پدرتان مالى هش خمس و زهات بش آن  ج(

باشد، خمس و زهات بر او واجب نيست و تحقيق در اين زمينش بر 

 شما الزم نيست.

کنم، پدرم خمس ج ام زيدگى مىمن جوايى ه تم که با خايواده :316س

ى را با مال ربوى ساخته اسات ج کارام اپردازد، کتى خايهزکاتش را يمى

خاورم، آشااار اسات. باا توجاه باه اينااه بودن غذايى که در خايه ماى

ام جدا شوم، امزدجارم تا زف مارا در ايان بااره بزاان توايم از خايوادهيمى

 قرمايزد؟

بر فرض هش يقين داشتش باشيد هش اموا  پتدرتان ميلتوط بتا  ج(

ا  يقين بش پردازد، الزمشنمى اررباست و يا او خمس و زهات خود 

هند و يا اموا  وى هش شتما در آن حرمت چيزى هش او مصرف مى

هنيد، نيست، و تا يقين بتش حرمتت ايتن امتوا  پيتدا مى تصرّف

ايد، استفاد، از آن براى شما اشکا  ندارد. البتش، اگر يقتين نکرد،

هنيتد، داشتتش باشتيد، بش حرام بودن آنچش از اموا  او مصرف مى

جدايى از خانواد، هش آناستفاد، از آن براى شما جايز نيست مگر 

ا، حرجى باشد هتش در ايتن صتورت و قطع رابطش با آنان براى شم

استفاد، از اموا  ميلوط بش حرام آنان اشکا  ندارد، ولتى ضتامن 

 ما  ديگران هش در اموا  مورد مصرف شما وجود دارد، هستيد.
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 خمس تاركمعاشرت و معاملش با 
دهناد ج ک ااب کنزم که خمس يمىما با اشخااى معام ه مى :317س

اريم ج به ديدن آياان رقتاه ج باا سال هم يداريد، با آيان خريد ج قرجش د

 خوريم، اين م أله چه کامى دارد؟آيان غذا مى

در فرض سوا  شماغيراز امر بش معروف و نهی ازمنکر وظيفش ی  ج(

 ديگر نداريد.

معاشرت با م  مايايى که به امور دينى بخصو  يماز ج خمس  :318س

ن اشاال اى آياههخوردن در خاي ند يز تند، چه کامى دارد؟ آيا غذايبپا

دارد؟ در اورت اشاال داشتن، ک ى که چندين باار ايان کاار را ايجاام 

 داده، چه کامى دارد؟

اگر معاشرت با آنان مستلزم تأييد ايشان در هتدم التتزام بتش  ج(

هش ترك معاشرت با آنتان امور دينى نباشد، اشکا  ندارد، مگر آن

مؤثر در اهتمام ايشان بش امور دينى باشد هش در اين صورت واجب 

طور موقت از باب نهى از منکر تترك شتود، هش معاشرت بشاست 

 ولى استفاد، از اموا  آنان از قبيل غذا و مانند آن، اشکا  ندارد.

 معاملش با پو  غيرميّمس
محاسبه يانم تاا اينااه اماوال ام را اگر چند سال درآمد ساصيه :319س

ام را ام زياد شود ج بعد از آن، خمس غزر از سرمايه قب ىمن يهد ج سرمايه

 بپردازم، آيا اين کار اشاال دارد؟

 هرچنتدج( اگر در اموا  شما هنگام رسيدن سا  خمسى، خمس 

 تأخير آن جايز نيست.و بايد پرداخت شود  بش مقدار هم باشد
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 ى غير ميمّستصرّف مشتری در هاال

اگر مشترى بدايد که به عزن ماالى کاه خرياده، خماس تع ّاق  :311س

گرقته ج قرجشنده آن را يپرداخته است، آياا تصارّف در آن کااص باراى اج 

 جايو است؟

 برای مشتری تصرف در آن اشکا  ندارد.( ج

 خمس تاركشراهت با 
اگر شرکاى من ک اب سال خم ى يداشته باشند، تا زف مان  :311س

 چز ت؟

يک از شرهاء واجب است هش حقوق شرهى سهام خود را  بر هر ج(

شما بايد بش هنند ها آن را پرداخت نمىبپردازند و اگر بقيش شريک

  .وظيفش خود همل نمود، و خمس خود را پرداخت هنيد

اگر چند يفر با هم شرين باشند، آيا بر هر کدام از آيهاا جاجا   :312س

ردازد يا ايناه خمس بايد از است خمس درآمد خود را به طور م تهل بپ

 اندجق مشترک پرداخت شود؟

هنگامى هش شرهاء سود حاصل از سرمايش مشترك را دريافتت  ج(

هرهدام از آنتان مکلّت  هستتند  ،يا قابل دريافت است هنندمى

 خمس مازاد بر مؤونش از سهم خود را سر سا  خمسى بپردازند.

 دبش مسجما  متعلّق خمس بيشش 
را کاه خماس آن داده يشاده، باه م اجد  اگر شخصاى ماالى :313س

 ببخشد، آيا گرقتن آن مال از اج جايو است؟

دارنتد، گترفتن آن نآن ما  هين اگر يقين بش وجود خمس در  ج(

 است.جايز 
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 خمس  تعلّقاجار، دادن ملک م

 را آن خماس، پرداخت بدجن ج بگزرد تع ّق خمس م اى به اگر :314س

 مثال پول اين يا يز ت موجر مال ماههر  اجاره ين پنجم آيا دهد اجاره

 آن پانجم يان بزاياد زيااد سال مخارج از اگر يعنى  درآمدهاست؟ بهزه

 ؟است خمس تع ّقم

 اجتاز، بش منوط خمس، مقدار در اجار، صحّت مذهور، فرض در( ج

 .است باطل اجار، اجاز،، بدون و باشدمى خمس امر ولىّ
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 متفرقات خمس

 خمس  تعلّقشک در 

 ياا شودمى خمس مشمول داريم اختزار در که پولى يدايزم اگر :315س

 چز ت؟ تا زف ،خزر

 .نداريد اىوظيفشش نباشد هاگر از جهت دانستن حکم آن شب( ج

 امانت ديگران 

اگر پول شخصى به عنوان امايت يود ما باشد آيا باه آن خماس  :316س

 گزرد؟ىم تع ّق

 .خمس آن بش ههد، شما نيستج( 

 ارتباط ماليات با خمس
ته زاد  (قدس سره شم ى از امام خمزنى  1341من در سال  :317س

پارداختم. در يموده ج کهوق شرعى خود را طبق قتاجاى ايشان به اج ماى

در ضمن پاساخ باه ساؤالى دربااره کهاوق   قدس سره(امام  1346سال 

شرعى ج مالزات، قرموديد که کهوق شرعى همان خمس ج زکاات اسات، 

. در کاال کاضار کاه در دجران جلى مالزات جاوء کهاوق شارعى يز ات

بريم، خواهشمنديم جظزفه ماا را ي ابت باه جمهورى اسالمى به سر مى

 کهوق شرعى مالى ج مالزات بزان قرمايزد.

مالياتى هش حکومت جمهورى استالمى بتر استاس قتوانين و  ج(

پرداخت آن بر هستانى هتش قتانون  هرچندهند، مقررات وضع مى

شود، واجب است، و مالياتِ پرداختى هتر ستا  از شامل آنان مى

مؤونش همان ستا  محستوب استت، ولتى از ستهمين مبتارهين 
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شان در شود، بلکش بر آنان دادن خمس درآمد ساالنشمحسوب نمى

 زائد بر مؤونش سا  بش طور مستقل، واجب است.

 پرداخت آن پس گرفتن حقوق شرهى بعد از
  ع زه ال الم(اگر شخصى مهدارى از کهوق شرعى ج سهم امام  :318س

ش باياد باا اجاازه مراجاع اىوهايى را که ارف آن در مصارف شرعج چز

باشد، در ياى از مؤس اات ديناى ياا سااختمان مدرساه ياا م اجد ياا 

ک زنزّه مصرف کند، آيا شرعاً کق دارد آيچه را که به عنوان اداى کهوق 

ر عهده اج بوده، به مصرف رسايده، پس بگزرد ج يا زمزن آن را شرعى که ب

 پس بگزرد ج يا اقدام به قرجش ساختمان آن مؤس ه يمايد يا خزر؟

اگر اموا  خود را طبق اجاز، هسى هش واجب بود حقوق شرهى  ج(

خود را بش او تسليم نمايد، بش نيتِ پرداختِ حقوقِ شرهى هتش بتر 

سش و مانند آن بش مصرف رستاند، ههد، داشت، براى تأسيس مدر

 مالکانش در آن را ندارد. تصرّفاست، حق پس گرفتن و 

 تحويل خمس از طريق بانک 
عالمى در ياى از شهرها مب غى را باه عناوان خماس درياقات  :319س

کرده، جلى براى اج ايتهال عزن آن مال به شما يا دقترتان مشاال اسات، 

که مالى که از ند؟ با توجه به اينتوايد آن را از طريق باين کواله کآيا مى

شود عزن مالى که در آن شهر باه بايان پرداخات شاده، باين گرقته مى

 يز ت؟

تحويل خمس و ساير حقوق شرهى از طريتق بانتک اشتکا   ج(

 ندارد.
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  داشتن هائلش بزرگ

 اسات؟ جاج  خمس است دختر چهار داراى که ک ى براى آيا :321س

 باشاد دختار ساه اااک  کس هر که است جيرا مردم عامه ااطالح در

 ؟يز ت جاج  جى براى خمس

 از هتش چيتزى هتر صتورت هر در ندارد؛ صحّت چيزى چنين( ج

 سر شود ندازاسپ و نشود مؤونش سا  بين در و باشد، هسب درآمد

 .است خمس تعلّقم خمسى سا 

 اداى خمس شيا فاقد مشاهر
 دهد که به عنوانشخصى در کال احّت، پولى به قرزيدش مى :321س

خواهاد ايان پاول را بدهاد، مط اع خمس بپردازد هنگامى که قرزيد مى

تاوان شود که پدر مشاعرش را از دست داده است. آيا اين مب غ را مىمى

 به عنوان خمس، قبول يمود؟

ج( اگر پدر، فاقد مشاهر در حدّ سقوط تکلي  باشد، تصترّفات او 

در ما  خود  بش پرداخت خمس و غير، نافتذ و صتحيح نيستت 

انتد بتدهى بابتت ولى اگر چنين شيصى فوت هند، ورثتش مکلّ 

خمس او را از ترهش جدا نمود، و بپردازنتد تتا بتواننتد در ترهتش 

ف هننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتترّ





 

 

 


