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 خمس معنای. 1
 زا است عبارت و رود،می شمار به اسالم دین در مالی مهم واجبات از یکی اصطالح در و است، پنجم یک معنی به لغت در خمس

 .ازدبپرد باید خاصی ضوابط طبق پنجم یک نسبت به شرایط واجد فرد هر که مالی

 :توجه

 قانون هک کسانی بر آن پرداخت چند هر کند،می وضع مقررات و قوانین اساس بر اسالمی جمهوری حکومت که مالیاتی 

 سهمین) خمس از ولی است، محسوب سال همان یمؤونه از سال هر پرداختی مالیات و است، واجب شودمی آنان شامل

 اجبو مستقل طور به سال یمؤونه بر زاید در شانساالنه درآمد خمس دادن آنان بر بلکه شود،نمی محسوب( مبارکین

 .است

 

 

 خمس وجوب. 2
 قصین کردن وارد یا( ص)اسالم اکرم پیـامبر تکـذیب یا رسالت انکار به اگر آن انکار و اسـت اسـالم ضروریات از خمس وجوب

 .است ارتداد و کفر باعث شود منجر شریعت به

 :توجه

 مسخ که افرادی بنابراین شود،نمی تکلیف سقوط و ذمه فراغت موجب خمس، پرداخت دشواری یا توانایی عدم صرف 

 ردشوا آنها بر یا و ندارند را آن پرداخت توانایی هم حاضر حال در و اندنپرداخته را آن تاکنون ولی است واجب آنها بر

 گردان  ستد با توانندمی افراد این. بپردازند را نآ داشتند خمس بابت بدهی پرداخت توانایی که زمانی هر است واجب است

 ادا زمان و مقدار جهت از خودشان استطاعت حسب بر تدریج به را آن او، وکیل یا خمس امر ولی با خود بدهی مبالغ

 .نمایند

 حاصل بدهی ادای بپردازد را آن وقت هر چند هر نیست، جایز دیگر سال به خمسی سال از خمس پرداخت تأخیر 

 .شودیم

 او رعیش ولی بر( باشد حرام به مخلوط حالل یا معدن که این مثل) بگیرد تعلق خمس بالغ غیر شخص مال به هرگاه 

 واجب ولی بر آن پرداخت که کسبش منافع یا او اموال با تجارت از حاصل سود خمس مگر است، واجب آن پرداخت

 از عدب طفل خود بر آن خمس ادای بماند باقی آمده ستد به سود که صورتی در( واجب) احتیاط بنابر بلکه نیست،

 .است واجب تکلیف سن به رسیدن

 حکومتها، و دولتها قبیل از حقوقی شخصیتهای بر و است، واجب( اشخاص یا شخص) حقیقی شخصیتهای بر فقط خمس 

 ساالنه، مخارج کسری از بعد نیست الزم ببرد منفعتی ییمؤسسه اگر بنابراین نیست، واجب مانندآن و بانکها و هامؤسسه

 .پردازدب را منفعت آن خمس باید بوده حقیقی اشخاص ملک حقوقی شخصیت آن انواع اگر بله،. بپردازد را منافع خمس
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 خمس هفتگانه منابع. 3
 است واجب چیز هفت در خمس

 (.کار و کسب منافع) درآمد. 1

 .معدن. 2

 .گنج. 3

 .حرام به مخلوط حالل مال. 4

 .آیدمی دست به دریا از غواصی با که اتیجواهر. 5

 .جنگی غنایم. 6

 .خردمی مسلمانان از ذمی کافر که زمینی. 7

 

 خمس پرداخت عدم سوء آثار از بخشی. 4
 .است حرام عذر بدون خمس نکردن پرداخت. 1

 سخم مقداری وی که کنند پیدا یقین ورثه یا شود پرداخت خمس عنوان به او دارایی از مقداری که کند وصیت میت اگر.  2

 تصرفات و نمایند، تصرف او یترکه در توانندنمی نکنند ادا او ماترک از دارد عهده بر که را خمسی یا و میت وصیت تا است بدهکار

 قبلی اتتصرف به نسبت و است غصب حکم در دین یا وصیت مقدار به نسبت او دین پرداخت یا وی وصیت به عمل از قبل آنان

 .هستند نضام نیز
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 درآمد خمس
 

 :توجه

 کند پرداخت را خود یمؤونه بر مازاد درآمد خمس است واجب شرایط واجد فرد هر بر. 

 

 درآمد معنای .1
 نآ در کسب عنوان اصطالح به و آید،می دست به اقتصادی فعالیتهای راه از که است ثروتی و مال جا، این در درآمد از منظور

 .دارد دخالت

 

 درآمد انواع. 2
 .آیدمی دست به کشاورزی فعالیتهای راه از که کشاورزی درآمد. 1

 .آیدمی دست به بازرگانی و تجاری فعالیتهای راه از که بازرگانی درآمد. 2

 خانه، قبیل از مستغالتی هایسرمایه یاجاره راه از که درآمدی مثل آید،می دست به اعیان یاجاره راه از که امالک درآمد. 3

 .آیدمی دست به آن مانند و بافی جوراب ماشین فلزات، تراش دستگاه قبیل از تولیدی یا آن مانند و مبیلاتو

 با مهندس یا تدریس با استاد که مزدی و حقوق مثل دارند،می دریافت( خدمات) نفس یاجاره راه از افراد که حقوقی درآمد. 4

 یگرید اختیار در را خود انسانی نیروی که دیگری فرد هر همچنین و دارد،یم دریافت ساده کارهای با کارگر یا فنی فعالیتهای

 .گیردمی حقوق و مزد برابرش در و گذاردمی

  

 

 درآمد انطباق عدم موارد از هایینمونه. 3

 میراث. ۱
 متقی شدن زیاد و تجارت قصد به آنرا که این مگر باشد، یافته افزایش آن قیمت چند هر ندارد، خمس آن فروش پول و ارث. 1

 .شود پرداخت آن افزوده ارزش خمس باید واجب احتیاط بنابر فروش از پس صورت، این در که کند نگهداری

 ملک در شرعی بلوغ به رسیدن زمان تا که مقدار آن ارث، از حاصل سود از ولی ندارد خمس رسدمی صغیر فرزندان به که ارثی. 2

 .بپردازند را آن خمس تکلیف، سن به رسیدن از بعد که است واجب آنان از یک هر رب احتیاط بنابر ماندمی باقی آنان
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 مهریه. ۲
 .ندارد وجود کاال و نقد پول بین و مدت بدون و دارمدت مهریه بین فرقی آن، خمس وجوب عدم در و ندارد خمس مهریه

 

 هدیه و هبه. ۳
 .شود پرداخت آن خمس بیاید، زیاد سال مخارج از اگر که ستا این( مستحب) احتیاط چند هر ندارد، خمس هدیه و هبه. 1

 کندمی یافتدر اقوام از یکی یا برادر یا پدر طرف از انسان که یینفقه بنابراین است، دهنده قصد تابع هدیه و هبه عنوان تحقق. 2

 .باشد کرده قصد را دو آن کننده، پرداخت که شودمی محسوب هدیه و هبه صورتی در

 او یازن مورد وسایل این هرچند گیرد،نمی تعلق آن به خمس شودمی اهدا شخص به دیگران یا و مادر و پدر طرف از که لیوسای. 3

 و شودنمی محسوب آنان یمؤونه باشد، مادر و پدر شأن از خارج اشیایی چنین دادن هدیه اگر بله،. نباشد او عرفی شأن مناسب یا

 .بپردازد را آن خمس باید

 رفا  ع دختر، به مسکونی واحد یهبه اگر بخشیده، اشعروسی یجهیزیه عنوان به مسکونی واحد یک دخترش به که یپدر. 4

 .نیست واجب آن خمس دادن باشد بخشیده خمسی سال بین در و شود محسوب پدر شأن مطابق

 دزیا سال یمؤونه از اگر آن از حاصل دسو در ولی ندارد خمس کندمی هدیه شهدا عزیز هایخانواده به شهید بنیاد که چیزی. 5

 از حاصل سود از ولی ندارد خمس شودمی اهدا مذکور بنیاد توسط شهدا عزیز فرزندان به آنچه همچنین است، واجب خمس بیاید

 از بعد هک است واجب آنان از یک هر بر احتیاط بنابر ماندمی باقی آنان ملک در شرعی بلوغ به رسیدن زمان تا که مقداری آن آن،

 .بپردازند را آن خمس تکلیف سن به رسیدن

 هب اقدام خمسی، سال رسیدن از پیش که شوهری و زن بنابراین دارد، خمس است، خمس از فرار قصد به و صوری بخشش. 6

 بخشندیم همدیگر به آنچه خمس بایستی نگیرد تعلق آنها اموال به خمس تا کنندمی یکدیگر به خود یساالنه سود کردن هدیه

 (.شودنمی ساقط آنان از واجب خمس کار، این با. )بپردازند را

 یمتق شدن زیاد و تجارت قصد به را آن که این مگر باشد یافته افزایش آن قیمت چند هر ندارد، خمس هدیه و هبه فروش پول. 7

 .شود پرداخت آن افزوده ارزش خمس باید واجب احتیاط بنابر فروش از پس صورت، این در که کند نگهداری

 هر ندارد، خمس( دهدمی عیدی عنوان به خود کارمندان به عید ایام در دولت که اجناس و نقد پول از آنچه) کارمندان عیدی. 8

 اجناس از قسمتی واقع در که جا آن از گیرد، قرار کارمندان اختیار در کمتری قیمت به اجناس اگر بلی. بماند باقی سال سر تا چند

 شده رداختپ آن برابر در پول که مقداری نسبت به باقیمانده کاالی از فلذا شده، داده پول، برابر در قسمتی و مجّانی دولت سوی از

 .بپردازند را پول آن خمس که است واجب
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 جایزه. ۴
 .ندارد خمس شودمی پرداخت افراد به آن مانند و الحسنه قرض هایصندوق و بانکها توسط که هاییجایزه

 

 وقف. ۵
 .ندارد خمس مطلقا  هم آن نمای و ثمره. باشد خاص وقف اگر حتی ندارد، خمس مطلقا ( وقفی زمین مثل) موقوفه اعیان

 

 شرعی حقوق. ۶
 علوم هایحوزه در تحصیل مشغول که شودمی اهدا محترمی طالب به مراجع طریق از که( زکات و خمس مثل) شرعی حقوق

 .ندارد خمس هستند دینی

 

 درآمد یینههز. ۷
 ی،انباردار هایهزینه قبیل از کندمی مصرف آن غیر و تجاری کارهای از درآمد آوردن دست به برای سال درآمد از انسان که را آنچه

 .ندارد خمس و شودمی استثنا سال همان درآمد از آن، مانند و معامله یواسطه کردن، وزن نقل، و حمل

 

 مخمس مال. ۸
 دوباره ماندب باقی و نشود مصرف جدید سال در اگر بنابراین گیرد،نمی تعلق آن به خمس دیگر شود داده آن خمس باریک که مالی

 .ندارد خمس

 

 بیمه. ۹
 کنندمی پرداخت شده بیمه فرد به آن مانند و درمان یهزینه یا خسارت جبران برای قرارداد اساس بر بیمه شرکتهای که پولی

 .ندارد خمس

 

 تحصیلی یهزینه کمک. ۱۱
 شده یهبورس که کسانی بله،. ندارد خمس شودمی پرداخت عالی آموزش وزارت طرف از دانشجویان به که تحصیلی یهزینه کمک

 .گیردمی تعلق خمس آنها حقوق به گیرند،می حقوق دانشجویی دوران همان از و اند
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 قرض. ۱۱
 ت،اس شده پرداخت کسب منفعت از خمسی سال سر تا آن قساطا که مقدار آن مگر ندارد، خمس شودمی گرفته قرض که مالی

 درآمد از راگ ولی بدهد، را آن خمس نیست الزم کند ادا سال آن از قبل را آن نتواند و بگیرد قرض را مبلغی شخصی اگر بنابراین

 خمس هک است واجب اشدب باقی او نزد خمسی سال رسیدن هنگام گرفته قرض که مالی عین و بپردازد را آن قسطهای خود سال

 .بپردازد نموده پرداخت که اقساطی میزان به را آن

 

 :توجه

 ندارد خمس و شودمی استثنا مؤونه درآمد، خمس در گفتیم قبال  که همانطوری. 

 

 مؤونه معنای. 4

 و معاش امر اصالح ایبر فرد که مخارجی از است عبارت و( درآمد یهزینه نه) است ساالنه یهزینه جا این در مؤونه از منظور

 یوسیله خانه، اثاث مسکن، پوشاک، خوراک، هایهزینه و مخارج مثل کند،می مصرف خویش تکفل تحت خانواده و خود معاد

 .غیره و مهمانیها کفارات، نذورات، جوایز، صدقات، متداول، مسافرتهای کتاب، نقلیه،

 

 مؤونه حدود. 5
 .نیاز. 1

 .ساالنه مخارج. 2

 .سال رد اتحاد. 3

 .شؤون با تناسب. 4

 .مصرف در فعلیت. 5

 

 نیاز. ۱
 و اشیا یهزینه بنابراین است، نیاز آن به معاد و معاش امر اصالح در که مخارجی بلکه گویند،نمی مؤونه را مخارجی نوع هر

 انگشتر ثلم حرام، وسایل خرید یهزینه که پولی است قبیل این از و کرد، قلمداد مؤونه تواننمی را نیست نیاز مورد که کاالهایی

 .شودمی آن مانند و قمار ابزار لعب، و لهو آالت مردانه، طالی

 



 مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای –برگرفته از جلد اول رساله آموزشی 
 

 ساالنه مخارج. ۲
 رب زائد که شودمی محاسبه درآمدی خمس لذا است، ساالنه مخارج بلکه نیست، شخص یماهانه یا روزانه مخارج مؤونه، از منظور

 .باشد شخص زندگی یساالنه احتیاجات

 

 سال در اتحاد .۳
 گرا بنابراین بعد، و قبل سال نه رسدمی مصرف به شده کسر سال همان درآمد از سال طی در که است مخارجی مؤونه، در میزان

 .کند کسر بعد و قبل سال درآمدهای از را سال آن یمؤونه تواندنمی نشد عاید درآمدی سال یک در

 

 شؤون با تناسب. ۴
 و ریضرو لوازم به محدود سو یک از بنابراین دارند، خویش شرایط به نسبت افراد که است متعارفی یهزینه مؤونه، در معیار

 و هایهجهاز قبیل از است شؤون بر اضافه یا تبذیر و اسراف ولخرجی، که مخارجی شامل دیگر سوی از و نیست اولیه احتیاجات

 .شودنمی آن ندمان و مهمانی و سوگواری و عروسی مجالس در تشریفاتی خرجهای

 

 مصرف در فعلیت. ۵
 هک مخارجی شامل و کندمی مصرف خویش تکفل تحت خانواده و خود برای فرد که زیاد یا کم است مخارجی مؤونه، از مقصود

 را زندگی که فردی بنابراین بود،نمی او اجتماعی و عرفی شؤون بر اضافه کردمی مصرف اگر چند هر شودنمی نکرده مصرف فعال 

 وانستتمی که مقداری آن نیست مجاز کندنمی تهیه را است اشخانواده و خود شؤون با متناسب که آنچه و گرفته سخت خود رب

 .آورد حساب به مؤونه را نکرده و کند خرج

 :توجه

 ودشمی محسوب مؤونه از باشد،( شوهر) او شأن مناسب و متعارف مقدار به اگر خردمی همسرش برای شوهر که طالیی 

 .ندارد خمس و

 کند ومد یطبقه ساختن به اقدام کندمی زندگی اول یطبقه در خودش که این با فرزندانش یآینده برای شخصی اگر 

 وبمحس وی عرفی شأن با متناسب مخارج از حاضر حال در فرزندانش یآینده برای دوم یطبقه ساختن که صورتی در

 نه و خودش نه هم، حاضر حال در و نباشد چنین این که صورتی در و دندار خمس است رسانده مصرف به آنچه شود

 .       است واجب آن خمس پرداخت ندارند، نیاز آن به فرزندانش

 غیر دفرزن به را آن بعد و کند آن تعمیر و اصالح خرج هم زیادی مبلغ و بخرد باالیی قیمت به را ملکی شخصی اگر 

 ردهک صرف آن تعمیر و اصالح و ملک خرید برای را آنچه که صورتی در نماید، او سما به رسمی طور به و هبه خود بالغ

 و ندارد خمس باشد او عرفی شأن با متناسب و سال همان در فرزندش به ملک آن بخشش و باشد سال درآمدهای از

 .بدهد را آن خمس است واجب صورت این غیر در
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 مخارج زا کند،می انفاق آن مانند و سیل از دیدگان آسیب مدارس، به کمک مانند خیریه، امور برای انسان که را مبالغی 

 .ندارد خمس و شودمی محسوب انفاق سال

 

 شده خارج نیاز از که ییمؤونه. ۶
 هایاختمانس در سکونت علت به بعد و خریده یا ساخته سکونت برای را آن شخص که ای خانه مثل شده، خارج نیاز از که ییمؤونه

 ندارد نیاز آن به تیدول

 .ندارد خمس: گردیده تهیه شده پرداخت آن خمس یا ندارد خمس که درآمدی یا سال درآمد از. 1

 را دهش هزینه آن یتهیه در که پولی خمس باید: گردیده تهیه نشده پرداخت و گرفته تعلق آن به خمس که درآمدی محل از. 2

 .بدهد

  

 آن قیمت فزایشا از حاصل سود و مؤونه فروش پول. ۷
 مورد زملوا و ماشین خانه، بنابراین است، جاری نیز «مؤونه فروش» مورد در گفتیم «شده خارج نیاز از که ییمؤونه» مورد در آنچه

 است دهش تهیه( هبه و ارث مثل) نداشته خمس یا شده داده آن خمس که پولی با یا سال بین درآمد از که او یخانواده و انسان نیاز

 از حاصل سود همچنین و آن فروش پول شده، فروخته دیگر علت هر یا بهتر جنس به تبدیل منظور به یا و ضرورت اثر بر و

 باید کرده تهیه نشده پرداخت ولی گرفته تعلق آن به خمس که درآمدی محل از را لوازم اگر بلی. ندارد خمس آن قیمت افزایش

 .نفروشد را لوازم آن چند هر د،بده را شده هزینه آن یتهیه در که پولی خمس

 :توجه

 فروشدمی را خود ینقلیه یوسیله که فردی: 

 شأن با بمناس احتیاجات جزو و زندگی نیازهای رفع و شخصی یاستفاده برای یعنی) بوده مؤونه جزو او نقلیه یوسیله اگر( لفا

 .شد گفته قبال  که دارد را مؤونه فروش پول حکم آن فروش پول(: بوده شخص عرفی

 باید :خریده نشده پرداخت ولی گرفته تعلق آن به خمس که درآمدی عین با را آن که صورتی در بوده، کردن کار برای اگر و( ب

 .بپردازد را فروش پول تمام خمس
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 سرمایه. ۱
 یرمایهس عنوان به را مالی که کسی بنابراین دارد، خمس آمده، دست به (غیره و حقوق از اعم) کار و کسب با که ییسرمایه( الف

 یمؤونه صرف که مقدار هر سرمایه، با تجارت از حاصل سود همچنین بپردازد، را آن خمس است واجب دهدمی دیگری به مضاربه

 .دارد خمس بیاید زیاد سال مخارج از وآنچه ندارد خمس شود زندگی

 :توجه

 است واجب کند خانه ساخت صرف را پولش و بفروشد را آن تا خریده خود سال درآمد از را زمینی یقطعه که فردی 

 .بپردازد را آن خمس

 هایهزینه صرف را آن یاجاره و دهد اجاره را آن طبقات از بعضی تا کرده تهیه یا ساخته طبقه چند یخانه که فردی 

 .بپردازد نموده، صرف فیاضا طبقات در که درآمدی خمس باید کند، زندگی

 باید آن خمس شده، هزینه آن در درآمد از که آنچه است، شده احیا میوه باغ به آن تبدیل قصد به که مواتی زمین 

 .شود پرداخت

 

 شراکت در: 

( تفاعیان غیر) خصوصی یمدرسه تأسیس به اقدام که افرادی بنابراین بپردازد، را خود سهام خمس شرکا، از یک هر است واجب. 1

 واجب همچنین نمایند، پرداخت را پردازندمی شرکت یسرمایه عنوان به که آنچه خمس است واجب آنها از یک هر بر کنندمی

 خمسی سال سر را خود سهم از مؤونه بر مازاد خمس کنندمی دریافت را مشترک یسرمایه از حاصل سود که هنگامی است

 .بپردازند

 شرکت دارایی مجموع از خود سهم به نسبت اعضا از یک هر تکلیف آن، از حاصل سود و کتشر یسرمایه خمس پرداخت. 2

 .است شرکت سهامداران از وکالت و اجازه کسب بر متوقف آن، اداری هیأت مسؤول توسط کار این انجام و است،

 خمس دوباره سرمایه، یوعهمجم دیگر کرد پرداخت را شرکت یسرمایه از خود سهم خمس اعضا، از یک هر که آن از پس. 3

 .ندارد

 الحسنه قرض صندوق در: 

 وجودیم افزایش برای ماه هر بایستی پرداخته صندوق تشکیل ابتدای در که مبلغی بر عالوه آن سهامدار افراد از یک هر اگر. 1

 یخمس سال پایان از بعد دخو حقوق از یا کسب منفعت از را خود شراکت سهم آنها از یک هر چنانچه بپردازد، را مبلغی صندوق

 انپای در او برای آن دریافت که صورتی در است داده سال بین در را آن اگر ولی بپردازد، را آن خمس است واجب باشد پرداخته

 نآ خمس باید کرد دریافت را آن وقت هر صورت این غیر در و بدهد سال پایان در را آن خمس باید باشد ممکن وی خمسی سال

 .کند پرداخت را



 مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای –برگرفته از جلد اول رساله آموزشی 
 

 خصیش ملک اعضا، از یک هر سهم به نسبت آن از حاصل سود باشد، اشتراک نحو به اشخاص شخصی ملک آن، یسرمایه اگر. 2

 ،نباشد اشخاص یا شخص ملک صندوق یسرمایه اگر ولی بپردازد، سالش یمؤونه بر زاید در را آن خمس باید و بود خواهد او

 .ندارد خمس آن از حاصل سود باشد آن مانند و عام وقف مال از که این مثل

 

 از بعد تواندمی ندارد را آن پرداخت توان که کسی و شود پرداخت آن خمس است واجب و است سرمایه جزو تجاری محل( ب

 .بپردازد تدریج به او وکیل یا خمس امر ولی با دستگردان

 .دارد خمس رو این از و است سرمایه جزو سرقفلی( ج

 

 کار تآال و ابزار. ۲
 کار به مربوط امور انجام برای که ماشینی بنابراین دارد، خمس شود تهیه کسب درآمد از اگر که دارد سرمایه حکم کار آالت و ابزار

 .شود پرداخت آن خمس است واجب شده تهیه کسب و

 

 سرمایه نمو و رشد. ۳
 را آن بردب بیشتری سود که این برای فرد ولی خردب را آن سال طول در که هست کسی و کرده پیدا قیمت افزایش که کاالیی. 1

 فروخته الس سر تا که کاالیی ولی بپردازد، را آن قیمت افزایش خمس خمسی، سال رسیدن با باید است نفروخته سال پایان تا

 قیمت شافزای بلکه نیست واجب آن قیمت افزایش خمس پرداخت حاضر حال در است، نشده پیدا آن خرید برای مشتری و نشده

 .شود فراهم فروش امکان که است سالی درآمد جزء

 جزو است خرید قیمت از بیشتر که مقدار آن بفروشد، را آن مدتی از بعد و بخرد فروش قصد به مخمس مال با را کاالیی اگر. 2

 .   بپردازد را سال یمؤونه بر زاید خمسی بایستی که شودمی محسوب کسب منفعت

 

 انداز پس. ۴
 در زانداپس بر متوقف زندگی ضروری لوازم یتهیه که این مگر دارد خمس خمسی، سال سر شودمی انداز پس که رآمدید( الف

 در که کند مذکور موارد صرف خمسی، سال از پس روز چند مثال  نزدیک یآینده در را اندازها پس باشد داشته بنا و باشد سال آمد

 .ندارد خمس صورت این

 :توجه

 پس ار پولی ماهیانه و ندارد جایک را آن خرید استطاعت و دارد یخچال مانند زندگی مایحتاج یتهیه به نیاز که کسی 

 جمایحتا یتهیه جهت شده اندازپس پول اگر نماید، خریداری را آن رسید الزم حد به پول که وقتی تا کندمی انداز

 .ندارد خمس باشد نیاز نزدیک یآینده در زندگی
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 الحسنهرضق صورت به بانک در آن اندازپس و گیردمی تعلق خمس، آن به باریک شودمی اندازپس کسب، منفعت از که قدارم هر( ب

 .شودنمی آن خمس سقوط موجب

 

 مطالبات. ۵
 را آن هنوز چند هر -باشد دریافت قابل خمسی سال سر اگر دارد کار اجرت یا کاال ینسیه فروش بابت شخص که طلبهایی. 1

 :اینبنابر شود،می محسوب دریافت سال هایدرآمد جزو صورت این غیر در و است واجب سال سر آن خمس پرداخت -باشد نگرفته

 دریافت سال درآمدهای جزو دریافت، هنگام افتاده تأخیر به سال چند دولت توسط آن پرداخت که کارمندان یماهیانه حقوق. 1

 .است واجب خمس دریافت سال مخارج بر زائد مقدار رد و کار انجام سال نه شودمی محسوب

 گرا گیرند،می خمسی سال سر از زودتر روز چند را خود حقوق و است اسفند ماه پایان در آنها خمسی سال سر که کارمندانی. 2

 .بپردازند د،ان داده انجام کار آن مقابل در که مقدار آن خمس بایستی نکنند مصرف مؤونه در خمسی سال آخر تا را حقوق

 در است داده قرض آن خمس پرداخت از قبل و کارش سالیانه درآمد از را قرضی مال اگر دهد،می قرض را مبلغی که شخصی. 2

 اگر و دبپرداز را آن خمس اشخمسی سال رسیدن هنگام که است واجب بگیرد بدهکار از را قرضش سال آخر تا بتواند که صورتی

 را نآ خمس باید کرد وصول را آن وقت هر لیکن نیست واجب آن خمس پرداخت فعال  بگیرد سال یانپا تا را خود قرض نتواند

 .بدهد

  

 مسکوک طالی. ۶
 .دارد خمس وجوب در را کسب درآمدهای سایر حکم شود محسوب کسب منفعت جزو که صورتی در مسکوک طالی

 

 بازنشستگی حقوق. ۷
 .است واجب آن خمس پرداخت بیاید اضافه سال مخارج از که صورتی در بازنشستگی حقوق

 

 کفن. ۸
 .بپردازد را آن خرید قیمت خمس بایستی مانده سال چند و خریده را کفنی که فردی
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 دوام با و دوام بی مصرفی کاالهای. ۱
 درآمد زا اگر شودمی مصرف زندگی یروزانه دراحتیاجات هک آن مانند و روغن، برنج، شکر، قند، قبیل از دوام بی مصرفی کاالهای

 رد که را آن از مقدار هر و ندارد خمس و آیدمی حساب به مؤونه برساند مصرف به و کند خریداری ساالنه مصرف منظور به سال

 لوازم کونی،مس یخانه قبیل از دوام با مصرفی کاالهای اما و بپردازد، را آن خمس بایستی و نیست مؤونه نکند مصرف سال انتهای

 آن دهیبهره دیگر عبارت به و) ماندمی باقی آنها عین استفاده هنگام که آن مانند و زنانه آالت زیور شخصی، اتومبیل خانگی،

 .ندارد خمس و است مؤونه شودمی استفاده و خریداری درآمد از زندگی نیاز عنوان به و( است دارمدت

 :توجه

 انسان با مناسب عرفی شأن با مطابق آنها به نیاز عنوان صدق دوام، با مصرفی کاالهای در خمس وجوب عدم مالک 

 ارقر استفاده مورد سال طول در اتفاقا  ظروف و فرش اگر بنابراین نشود، استفاده آنها از سال طول در چند هر است،

 است مصرف دوام،بی مصرفی کاالهای در معیار ولی ندارد، خمس باشد نیاز آنها به میهمان یاستفاده برای ولی نگیرد

 .دارد خمس بیاید زیاد آنها یساالنه مصرف از چه هر که

 آن به هک جلدی خرید یا و باشد نیاز مورد آن مجموع اگر( الشیعه وسائل مانند) شده تشکیل جلد چندین از که کتابی 

 اآلن که مجلداتی خمس باید صورت این غیر در و ندارد خمس باشد آن کامل یدوره خرید بر متوقف است احتیاج

 .نیست کافی خمس شدن ساقط برای کتاب، جلد هر از صفحه یک خواندن صرف و شود، پرداخت نیست نیاز مورد

 یبقهط دو در و خودش طبقه، یک در آن صاحب ییطبقه سه ساختمان بنابراین است، مؤونه نیاز مورد مسکونی یخانه 

 .ندارد خمس کنندمی گیزند فرزندانش دیگر

 با بمناس احتیاجات جزو و شده تهیه زندگی نیازهای رفع و شخصی یاستفاده جهت سال بین درآمد از که اتومبیلی 

 بوس،مینی وانت، تاکسی، مثل باشد، کار و کسب برای اگر بلی. ندارد خمس و است مؤونه باشد شخص عرفی شأن

 .داشت خواهد خمس وجوب در را کار ابزار حکم اتوبوس

 هتج آنها خرید اگر است، مانده باقی خمسی سال سر تا شدن فاسد بدون و شده خریده سال بین درآمد از که داروهایی 

 .ندارد خمس و است مؤونه باشد هم احتیاج معرض در و باشد نیاز مواقع در استفاده

 

 شودمی تهیه تدریجی درآمد از که مایحتاجی. ۲
 مگر کند اریخرید یکباره نیاز هنگام تواندنمی شخص که آن مانند و مسکونی ساختمان جهیزیه، خانگی، ازملو قبیل از مایحتاجی

 ودخ عرفی شأن یاندازه به سال هر که مقدار آن نماید، نگهداری احتیاج زمان برای و تهیه تدریج به بعد سنوات درآمد از که آن

 .ندارد خمس و است مؤونه کندمی تهیه

 :توجه

 و زمان رمرو به و کنند خانه لوازم و اثاثیه تأمین و تهیه به اقدام داماد یخانواده که باشد این بر رسم ییمنطقه در گرا 

 عرفا   یندهآ برای زندگی لوازم و اثاث یتهیه که صورتی در بگذرد، آنها بر سال و بپردازند لوازم آن یتهیه به تدریج به

 .ندارد خمس شود محسوب مؤونه جزو



 مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای –برگرفته از جلد اول رساله آموزشی 
 

 تواندنمی و هگذشت آن بر بیشتر یا سال یک که است زمینی یقطعه مالک ولی ندارد سکونت برای ییخانه که شخصی 

 روختهنف را آن تا باشد خریده سال بین درآمد از آن، در نیاز مورد مسکن ساخت برای را زمین که صورتی در بسازد، را آن

 خریده خانه ساخت برای آن پول مصرف و فروش قصد به سال رآمدد از را آن اگر ولی نیست، واجب آن خمس است،

 .است واجب آن خمس پرداخت باشد

 قطعه، چند یا باشد قطعه یک که این بین فرقی دارد، نیاز بدان مسکن ساخت برای که زمینی در خمس وجوب عدم در 

 عرفی أنش و موقعیت مقتضای به آن هب نیاز عنوان صدق مالک، بلکه ندارد، وجود مسکن چند یا باشد مسکن یک یا و

 .است آن تدریجی ساخت برای شخص مالی وضع همچنین و وی

 دبساز خودش برای ییخانه آن در تا خریده زمینی سال بین درآمد از و ندارد سکونت برای ملکی یخانه که فردی 

 سخم کرده، مصرف ساختمان لحمصا در آنچه برسد خمسی سال آن، اتمام از قبل ولی کند ساختن به شروع چنانچه

 .ندارد

 

 بدهی پرداخت. ۳
 آمددر از -کاال ینسیه خرید اثر بر یا و باشد گرفتن قرض اثر بر چه دار،مدت چه و باشد مدت بدون چه -نشده پرداخت بدهی

 دهیب صرف خواهدمی که را مقداری سال درآمد از که باشد درآمد سال هایهزینه تأمین برای که این مگر شودنمی استثنا ساالنه

 چند هر د،باش قبل سالهای هایبدهی برای اگر ولی گیرد،نمی تعلق خمس ساالنه، درآمد از آن معادل به و شودمی استثنا کند خود

 :ابراینبن شود،نمی استثنا ساالنه درآمد از نشود پرداخت سال پایان تا اگر ولی است جایز آن پرداخت برای ساالنه درآمد صرف

 چند هر است، واجب باقیمانده درآمد تمام خمس آیدمی زیاد آنها یساالنه مخارج از مال مقداری گاهی که کارمندانی بر. 1

 از ضیبع خرید یا سال همان مخارج برای سال طول در کردن قرض اثر بر بدهی اگر بلی. باشند داشته قسطی و نقدی هایبدهی

 یدهباقیمان از دین مقدار نمایند ادا سال همان منافع از را خود دین بخواهند که ورتیص در باشد نسیه صورت به سال مایحتاج

 .شودمی استثنا سال آن درآمد

 از پرداخت، عدم صورت در ولی کرد، پرداخت سال همان کسب درآمد از توانمی چند هر را آن مانند و مسکن بدهی اقساط. 2

 .گیردمی تعلق خمس خمسی، سال سر درآمد یقیماندهبا به بلکه شودنمی استثنا سال آن درآمد

 ولی است، جایز آن پرداخت برای ساالنه درآمد صرف چند هر بوده،( کفارات بابت بدهکاری مثل) مؤونه غیر جهت که بدهی. 3

 ساالنه درآمد خمس پرداخت و شودنمی استثنا شده حاصل بدهی آن در که سالی کسب منفعت از نشود پرداخت سال پایان تا اگر

 .است واجب آمده زیاد سال آن مخارج از که کسب

 

 آن مانند و اجاره پول پیش. ۴
 تأجرمس وقت هر و دارد خمس سال گذشت از بعد باشد مستأجر کسب منفعت از اگر دهد،می موجر به مستأجر که پیشی پول. 1

 بپردازد را آن خمس باید بگیرد موجر از را آن بتواند

 بانک هب مضاربه قرارداد مطابق نوبت، حفظ برای باید دارند را عمره یا حج به تشرف قصد که افرادی حاضر حال در که مبلغی. 2

 را آن دسو و پول اصل رسد فرا آنها تشرف نوبت سال سه حدود از پس که زمانی و گیردمی تعلق آن به نیز سودی و بسپارند



 مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای –برگرفته از جلد اول رساله آموزشی 
 

 جح به گذاری سپرده خمسی  سال همان در اگر شوند،می مشرف حج و عمره به و سپارندمی زیارت و حج سازمان به کرده دریافت

 مسخ بوده مخمّس غیر کسب درامد از اگر سپرده اصل به است خمسی سال آن از پس آنها حج نوبت اگر ولی ندارد خمس بروند

 که شودمی محسوب وصول سال مددرا جزو نباشد وصول قابل حج سفر به عزیمت سال از پیش اگر حاصله سود اما گیردمی تعلق

 .ندارد خمس شود هزینه سال همان در اگر

 نشده ارسال هاکتاب هنوز ولی شده، پرداخت آن تحویل از قبل تهران در کتاب المللی بین نمایشگاه از کتاب خرید برای که پولی. 3

 .باشد بوده شخص عرفی نشأ با متناسب مقدار به و نیاز مورد مزبور، کتابهای که شرطی به ندارد خمس است

  

 آن پرداخت و درآمد خمس یمحاسبه ینحوه. 11

 خمس تعلق زمان. ۱
 این از است، شده داده مهلت سالیک تا خمس پرداخت ولی آیدمی دست به درآمد که است وقتی همان درآمد، خمس تعلق زمان

 ای جلو خمس، امر ولی اجازه با را خود خمسی سال تواندمی همچنین بپردازد، سال پایان از قبل را خود خمس است مجاز مالک رو

 .نشود خمس صاحبان به شدن وارد ضرر موجب کار این و کند حساب را گذشته مدت که شرطی به بیندازد عقب

 :توجه

 خمسی سال سر در آن قیمت ترقی همچنین و خرید قیمت نماید، خریداری فروش قصد به طال سکه شخصی اگر 

 .    دارد خمس خرید قیمت فقط باشد، نخریده فروش قصد به اگر و باشد نفروخته ولو ودش می خمس متعلق

 

 درآمد یهزینه کسر. ۲
 ساراتخ نقل، و حمل مخارج قبیل از کند،می هزینه اقتصادی فعالیت بین در و سود آمدن دست به راه در سال درامد از که را آنچه

 .ندارد خمس و شودمی استثنا سال همان درامد از آن، مانند و مالیات کارگر، و دالل جرتا آالت، و ابزار و مغازه یکرایه وارده،

 

 (ساالنه یهزینه) مؤونه به درآمد خمس تعلق عدم. ۳
 تنها و ندارد خمس شودمی زندگی لوازم و احتیاجات صرف سال بین در درآمد، از آنچه یعنی گیردنمی تعلق مؤونه به درآمد خمس

 .    گیرد قرار محاسبه مورد باید و دارد خمس ماندمی اضافه سال یانپا در آنچه

 

 سال همان درآمد از سال یمؤونه کسر. ۴
 وا عاید درآمدی سال یک در اگر بنابراین بعد، و قبل سال نه( رسدمی مصرف به) کسرشده سال همان درآمد از سال هر یمؤونه

 .   کند کسر بعد و قبل سال از حاصل هایدرآمد از را سال آن یمؤونه تواندنمی نشد

 



 مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای –برگرفته از جلد اول رساله آموزشی 
 

 دیگر مال نداشتن به درآمد از مؤونه صرف اشتراط عدم. ۵
 که دباش داشته درآمد از غیر مالی اگر بلکه باشد، نداشته درآمد از غیر دیگری مال شخص، نیست شرط درآمد از مؤونه صرف در

 بلی .برساند مصرف به و بردارد درآمد از را خود یمؤونه تواندمی شده پرداخت تعلق صورت در یا و گیردنمی تعلق آن به خمس

 نسبت به سال پایان در را باقیمانده خمس که است واجب شود مصرف مؤونه در مخمس مال با مشترک طور به سال درآمد اگر

 جیبرن مثال  کند، ستثناا کرده مصرف که مخمسی مال جای را سال درآمد از چیزی نیست مجاز و بپردازد مخمس به مخمس غیر

 برنج زا که را آنچه بنابراین کند، استثنا خمس از را جدید برنج از آن معادل تواندنمی کند مصرف اگر پرداخته را آن خمس که را

 .دارد خمس مانده باقی خمسی سال سر تا آن از که آنچه و ندارد خمس کرده خود سال یمؤونه مصرف جدید

 

 سیخم سال حساب داشتن. ۶
 درآمد و داشته خمسی سال که است واجب -متأهل یا مجرد خواه -باشند داشته کم مقدار به چند هر شخصی درآمد که افرادی

 سال سر ابحس البته. بپردازند را آن خمس ماند باقی سال پایان تا درآمد از چیزی که صورتی در تا نمایند محاسبه را خود یساالنه

 هک شودمی واجب وقتی و است خمس مقدار شناخت برای راهی بلکه نیست، مستقلی واجب نهساال درآمد یمحاسبه و خمسی

 یؤونهم در آن یهمه و نماند او نزد چیزی کسب منفعت از اگر اما داند،نمی را آن مقدار ولی گرفته تعلق او به خمسی بداند انسان

 .دکن حساب را آن تا گیردنمی تعلق وی به خمسی شود مصرف زندگی

 :توجه

 خمسی سال آنها از یک هر است واجب کنندمی مصرف منزل امور در مشترک طور به را خود حقوق که شوهری و زن 

 سال پایان در را خود یساالنه درآمد و حقوق یباقیمانده خمس کدام هر و داشته خودش درآمد حساب به مستقلی

 پردازدمی را خود اموال خمس هنگام درآن که دارد خمسی سال همسرش که داریخانه خانم همچنین بپردازد، خمسی

 رارق خود خمسی سال ابتدای را، سال درآمد اولین به دستیابی زمان که او بر است واجب دارد درآمدی گاهی نیز وی و

 خمس کندمی آن مانند و هدیه زیارت، مثل خود، شخصی مصارف خرج کسب منفعت از سال طول در را چه هر و دهد

 .بپردازد را آن خمس که است واجب بیاید زیاد سال سر تا اشساالنه یمؤونه از سال، کسب منفعت از چه هر و ردندا

 وکیلش یا خمس امر ولی به را است واجب او بر را آنچه سپس و نموده حساب را مالش خمس خودش تواندمی انسان 

 .بپردازد

 

 خمسی سال مبدأ تعیین. ۷
 مشخص کلفم جانب از تعیین با خمسی سال ابتدای دیگر عبارت به و) ندارد مکلف خود سوی از تعیین به نیاز خمسی سال شروع

 سال بتدایا بنابراین شود،می متعین ساالنه درآمد حصول چگونگی اساس بر خود به خود که است واقعی امر یک بلکه( شودنمی

 رتجا خمسی سال و است، کارمندی و کار درآمدهای از درآمد اولین دریافت امکان روز اولین از کارمندان و کارگران امثال خمسی

 عشرو کشاورزی محصول اولین برداشت تاریخ از کشاورزان امثال خمسی سال و فروش، و خرید به شروع تاریخ از دارانمغازه و

 .شودمی

 



 مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای –برگرفته از جلد اول رساله آموزشی 
 

 :توجه

 است اولی روز همان غیره و رمندانکا و کارگران از اعم بگیران حقوق خمسی سال شروع گفتیم باال در که همانطور 

 .    کار به شروع روز نه نمایند دریافت توانندمی یا و نند کمی دریافت را خود حقوق یا مزد که

 

 خمسی سال انتخاب در آزادی. ۸
 .است آزاد آن انتخاب در مکلف و داد قرار شمسی یا قمری توانمی را خمسیسال

  

 آن پرداخت و هسرمای خمس یمحاسبه ینحوه. ۹
 خمس کرده گذاریقیمت و حساب، خمسی سال سر در را دارد وجود نقد پول و کاال چه هر ابتدا سرمایه، خمس یمحاسبه برای

 سود باشد موجود سرمایه بر اضافه چیزی اگر سنجندمی اصلی یسرمایه با را آن یمجموعه بعد سال در سپس پردازند،می را آن

 واجب خمس پرداخت باشد نشده افزوده اولیه یسرمایه بر اضافه چیزی اگر و گیردمی تعلق خمس آن به و شودمی محسوب

 سال رس اگر کرده، پرداخت را آنها خمس که بوده نقد پول مقداری و گوسفند رأس هشت و نود اشسرمایه که فردی مثال  نیست،

 نقدی پول با گوسفند رأس هشت و نود قیمت مجموع از شتربی دارد که نقدی اموال با موجود گوسفندهای قیمت مجموع خمسی

 .دارد خمس زائد مقدار پرداخته، را آن خمس قبال  که باشد

 :توجه

 با چند هر ممکن صورت هر به را( نقدی غیر یسرمایه) اجناس و کاالها سرمایه، خمس یمحاسبه در است واجب 

 .نیست جایز بودن لمشک دلیل به کار این ترک و کرد قیمت تعیین تخمین،

 از را آن که است جایز خمسی سال پایان در شود، مخلوط سرمایه با آن مانند و جایزه قبیل از ندارد خمس که مالی اگر 

 آن از را دخو مؤونه که باشد ایگونه به او سرمایه آنکه مگر. پرداخت را اموال یبقیه خمس سپس و کرد استثنا سرمایه

 از تبرداش نیست اینکه بدون برداشته خود هزینه برای سرمایه از که مقدار هر صورت این در دار، مغازه مانند داردبرمی

 .شودمی توزیع خمسی غیر و خمسی مال میان نسبت به باشد، داشته سرمایه

 

 درآمد خمس یمحاسبه صحت در شک. ۱۱
 .نیست واجب او بر خمس مجدد پرداخت و نکند اعتنا آن به دارد شک گذشته سالهای درآمد خمس حساب صحت در که کسی

 هک است امسال درآمد جزو یا شده پرداخت آن خمس که است قبل سالهای درآمد جزو آیا که باشد داشته شک درآمد در اگر بلی

 .تاس پرداخته قبال  را آن خمس که کند احراز که این مگر بپردازد، را آن خمس احتیاطا  که است واجب وی بر نشده داده آن خمس
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 خمس پرداخت در شک. ۱۱
 یقین است واجب گرفته تعلق آن به خمس که باشد چیزهایی از مشکوک اگر نه، یا است داده را چیزی خمس دارد شک که کسی

 .نماید پیدا خمس پرداخت به

 

 مصالحه. ۱۲
 درآمد با ار خود مسکونی یخانه دارند یقین که این مثل نه، یا است گرفته تعلق آنها درآمد به خمس دانندنمی افراد که مواردی در

 رداختپ از پیش سال پایان از پس یا اندکرده آن خرید صرف سال بین در را کسب درآمد آیا که دانندنمی ولی اندخریده کسب

 .نمایند مصالحه او وکیل یا خمس امر ولی با است واجب خمس،

 :توجه

 (.پذیردمی صورت مشکوک موارد در مصالحه. )نیست مصالحه قابل قطعی خمس 

  

 دستگردان. ۱۳
 امر ولی با را دارند عهده بر که خمسی باید ندارند را آن پرداخت توان حاضر حال در و است واجب افراد بر خمس که مواردی در

   .بپردازند زمان و مقدار جهت از خودشان استطاعت حسب بر تدریج به را آن بعدا  تا کنند دستگردان او وکیل یا خمس

 :توجه

 آن شرعی مصارف در مبلغ آن اگر است، پرداخته نبوده خمس متعلق که مالی خمس عنوان به را مبلغی که فردی 

 را آن تواندمی باشد موجود آن عین اگر بلی. شودنمی حساب است بدهکار فعال  که مالی خمس بابت شده، مصرف

 .کند مطالبه

 خمس مرا ولی به خمس عین انتقال که فردی بنابراین ندارد، اشکال کبان طریق از شرعی حقوق سایر و خمس تحویل 

 عین ودشمی گرفته بانک از که مالی چند هر کند، حواله بانک طریق از را آن تواندمی است مشکل برایش او وکیل یا

 .نیست شده پرداخت بانک به که مالی
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 – خمس مصرف –حرام به مخلوط حالل مال – گنج – معدن خمس

 خمس یمتفرقه ایلمس

 معدن خمس. ۱
 که ینا بر مشروط است، واجب آن در خمس شودمی استخراج یکدیگر با اشخاص مشارکت با یا خاصی شخص توسط که معادنی

 کردن مک از بعد اندکرده استخراج به اقدام یکدیگر با مشارکت با که اشخاص از یک هر سهم یا و کرده استخراج شخص آن آنچه

 .   باشد دو آن از یکی قیمت معادل یا نقره درهم دویست یا طال دینار بیست مقدار به تصفیه، و استخراج هایهزینه

 :توجه

 شروطم کنند، استخراج را آن یکدیگر با مشارکت با اشخاصی یا شخص که است این معادن در خمس وجوب شرایط از 

 کند،می استخراج دولت که معادنی و شود، آنها ملک شده، استخراج آنچه و برسد نصاب حد به یک هر سهم که این بر

 در و نیست دارا را خمس وجوب شرط لذا است جهت ملک بلکه نیست، اشخاص یا شخص خاص ملک که این به نظر

 .ماندنمی باقی حکومت و دولت بر خمس وجوب برای جایی نتیجه

 

 گنج. ۲
 اگر بنابراین است، اسالمی جمهوری نظام مقررات کنند،می پیدا تندهس آن مالک که زمینی در افراد که گنجی یدرباره میزان

 در ستیبای شود پیدا شخصی ملکی ساختمان خاک زیر از گرددمی بر پیش سال صد حدود به آن تاریخ که نقره یسکه مقداری

 .کنند رجوع اسالمی جمهوری مقررات به مورد این

 

 حرام به مخلوط حالل مال. ۳
 حالل راه نشناسد، هم را آن صاحب و نداند را آن دقیق مقدار که صورتی در دارد اموالش در حرام مال وجود به یقین که فردی

 بر چیزی باشد داشته خود اموال با حرام مال شدن مخلوط در شک اگر ولی بپردازد، را آن خمس که است این اموال آن کردن

 .           نیست او یعهده

 :توجه

 حرمت هب یقین تا رباست با مخلوط اموالشان و نیستند زکات و خمس اهل که کندمی زندگی ییادهخانو با که فردی 

 اموالشان و نیستند زکات و خمس اهل که دارد یقین که است درست. )کند استفاده آن از تواندمی نکرده پیدا اموال این

 بودن حرام هب یقین اگر البته(. نیست کندمی تصرف آن در او که اموالی حرمت به یقین اشالزمه ولی رباست، با مخلوط

 طعق و خانواده از جدایی که آن مگر نیست جایز او برای آن از استفاده باشد داشته کندمی مصرف او که اموال از آنچه

 مسخ ضامن ولی ندارد اشکال آنان حرام به مخلوط اموال از استفاده صورت این در که باشد حرجی برایش آنان با رابطه

 .باشدمی دارد وجود او مصرف مورد اموال در که دیگران مال
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 خمس مصرف. ۴
 سادات سهم و( ع)امام مبارک سهم. ۱

 .سادات سهم دیگر قسمت و است( ع)امام مبارک سهم آن قسمت یک: شودمی تقسیم مساوی قسمت دو به خمس. 1

. هستند( عج)االمر صاحب حضرت مهدی امام دوازدهم پیشوای ام زمان در که است عصر هر معصوم امام ،(ع) امام از منظور. 2

 (.آمد واهدخ بیشتر توضیح. )باشند داشته( ص)پیامبر جد هاشم جناب به انتساب پدر طرف از که اندکسانی هم سادات از منظور

 در ات است مسلمین امر لیو اختیار در کلی طور به نیست(   عج)بزرگوار آن به دسترسی که ما زمان در( ع)امام مبارک سهم. 3

 اختیار. کند مصرف آن مانند و علمیه هایحوزه یاداره مخصوصا  و مسلمین مصالح از است(   ع)امام رضای مورد که مصارفی

 وی مال در یا و او یعهده بر که کسی بنابراین است، مسلمین امر ولی به مربـوط(   ع)امام مبارک سهم مانند نیز سادات سهم

 اگر و دهد تحویل دارد اجازه او طرف از که وکیلی یا خمس امر ولی به را آن باید باشد سادات سهم یا(   ع)امـام حـق مقداری

 آب ضقب پرداخت نیازمند، سادات ازدواج دینی، الزم و مفید کتابهای توزیع و تهیه قبیل از مقرر موارد از یکی در را آن خواهدمی

 .       بگیرد اجازه آن به راجع ابتدا باید ندک مصرف آن مانند و ایشان برق و

 عمل خود یدتقل مرجع فتوای استناد به مبارکین سهمین پرداخت در اگر «برکاتهم دامت» تقلید محترم مراجع از یک هر مقلدین. 4

 .شودمی ذمه براءت موجب کنند

 :توجه

 نیست بخشش قابل سادات سهم و( ع)امام مبارک سهم. 

 از خودداری و برسد آن شرعی مقرر موارد مصرف به است واجب که( زکات و خمس قبیل از) شرعی حقوق با تجارت 

 الاشک خمس امر ولی یاجازه بدون باشد فرهنگی یمؤسسه یک در آن منافع از استفاده قصد به چند هر آن، مصرف

 صرف سرمایه مصرف موارد انهم در باید که است سرمایه تابع حاصل سود شود تجارت آن با که صورتی در و دارد

 :ندارد خمس و شود

 از محترمانه صورت به تواندمی دارد شک است( خمس امر ولی طرف از) اجازه مدعی که فردی یاجازه در که کسی 

 خورده آن بر خمس امر ولی مهر که را رسید قبض او از یا و دهد نشان او به را خود خطی یاجازه که بخواهد فرد آن

 .است تأیید مورد عملش کرده عمل دارد خمس امر ولی طرف از که ییاجازه طبق او چنانچه ندک درخواست

 نباشد، هم حوزه یشهریه مقررات مشمول و نبوده مستحق شرعا   که کسی برای سادات سهم و( ع)امام سهم گرفتن 

 .نیست جایز

 

 داد سادات سهم آنان به شودمی که کسانی شرایط. ۲

 (.ودنب سید) سیادت. 1

 (.بودن امامی دوازده یشیعه) ایمان. 2

 (.بودن فقیر) فقر. 3
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 .نبودن النفقه واجب. 4

 .نکردن صرف معصیت راه در. 5

 .نبودن آشکارا طور به معصیت اهل. 6

 

 :سیادت. ۱

 یهمه ابراینبن ،باشد داشته( ص)پیامبر جد هاشم جناب به انتساب پدر طرف از که کند استفاده سادات سهم از است جایز سیدی. 1

 .دارند هاشمی سادات خاص مزایای از استفاده حق هستند هاشمی که عباسی و عقیلی و علوی سادات

 .باشدمی علوی سید است منسوب( ع)طالب ابی بن علی بن عباس به پدر طرف از که کسی. 2

 احکام و آثار ترتیب مالک ولی شوند،می وبمحس( ص)اکرم رسول اوالد از هم مادر طرف از( ص)اکرم پیامبر به منتسبین گرچه. 3

 .است پدر طرف از انتساب با سیادت شرعی

 

 :فقر. ۳

 باشد، افیک شانعرفی شأن با مناسب و متعارف طور به شانزندگی برای آنان درآمد اگر هستند، کسبی و شغل دارای که ساداتی. 1

 .نیستند خمس مستحق

 است جایز دبگیرن خود پدر از را خود ینفقه توانندنمی اگر کندمی کوتاهی آنان ینفقه اختپرد در پدرشان که ساداتی یخانواده. 2

 .شود داده آنان به سادات سهم از نفقه مقدار به

 رفع مقدار هب است جایز باشند داشته نیاز است حالشان مناسب که دیگری چیز به پوشاک، و خوراک بر عالوه اگر نیازمند سادات. 3

 .شود پرداخت آنان به سادات سهم از نیاز

 سادات مسه نیازش رفع برای تواندمی باشد فقیر شرعا  هم او و بدهد را او ینفقه نتواند فقر اثر بر شوهرش که ییسیده زن. 4

 .کند مصرف شوهرش حتی و فرزندان و خود برای را آن و بگیرد

 

 :نبودن النفقه واجب. ۴

 دارد را نانآ به کمک توانایی که فقیرش مادر و پدر به تواندنمی انسان مثال  داد، خمس وانتنمی است النفقه واجب که کسی به

 .بدهد را خود خمس

 

 خمس یمتفرقه مسایل. ۵
 .ندارد اشکال نه یا گرفته تعلق آن به خمس دارد شک که مالی در تصرف. 1
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 .ندارد اشکال نیست خمس اهل که کسی غذای خوردن. 2

 حقیقت و نیست او یعهده بر چیزی نه، یا است پرداخته را مالش خمس کندمی معامله او با که مشتری نداند همغاز صاحب اگر. 3

 .ندارد لزومی هم

 امور به التزام دمع در ایشان تأیید مستلزم اگر نیستند، پایبند خمس و نماز خصوص به دینی امور به که مسلمانانی با معاشرت. 4

 است اجبو صورت این در که باشد دینی امور به ایشان اهتمام در مؤثر آنان با معاشرت ترک که آن مگر ندارد اشکال نباشد دینی

 .شود ترک منکر از نهی باب از موقت طور به معاشرت که

 قحقو پرداخت نیت به نماید تسلیم او به را خود شرعی حقوق بوده واجب که کسی یاجازه طبق را خود اموال شخصی اگر. 5

 .ندارد نآ در مالکانه تصرف و گرفتن پس حق است رسانده مصرف به آن مانند و مدرسه تأسیس برای داشت عهده بر هک شرعی

 خدا، یانهخ زیارت به تشرف از قبل ولی کرده، واریز حج سازمان حساب به را مبلغی استحبابی حج به رفتن برای که شخصی. 6

 یترکه از اشفعلی قیمت به نموده، دریافت کرده، واریز حج سازمان حساب به که مبلغی قبال در که حجی فیش است، رفته دنیا از

 پرداخت و نیست، واجب وی برای نیابی حج در آن صرف نکرده هم حج به وصیت و ندارد ذمه بر حج اگر و شود،می محسوب او

 .است واجب باشد، نشده تپرداخ ولی گرفته تعلق آن به خمس که پولی از اگر فیش آن بابت پرداختی مبلغ خمس


