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مقدمه

       از جمله وظايف روحانيون محترم، اطالع رساني و پاسخگويي به زائران اماکن زيارتي؛ به ويژه 
حرمين شريف و عتبات عاليات است. خوشبختانه با برنامه ريزي هاي بعثة مقام معظم رهبري،  اين 

مهم در ابعاد مختلف فقهي، تاريخي و سياسي در حد شايسته اي انجام مي پذيرد.
      اطالع رساني به روحانيون، نسبت به برخي  مباحث، اهميتي ويژه دارد؛ از جملة آنها خمس 
است؛ زيرا از سويي، اين مسأله مورد ابتالي همگان است و از سوي ديگر،  مباني و فتواي فقها 
اختالفي است؛ به گونه اي که گاهي در يک مسأله بيش از پنج قول وجود دارد و از سوي سوم، در 
بعضي از موارد، صحت عمل متوقف است بر آن. افزون بر اين موارد، وجوب خمس در برخي از 
مصاديق مورد انکار فقهاي عامه است،  لذا آشنايي با ادلة آن،  براي روحانيون کاروان ضروري 

است.
واقع  اموال،  محاسبة خمِس  امر  دريابيم   که  مي شود  روشن تر  هنگامي  مطلب  اين  اهميت        
است بين دو محذور؛  زيرا کوچک ترين غفلت سبب مي شود يا حق مالک تضييع شود و يا حق 
اصحاب خمس.  پس، با توجه به اينکه احکام خمس از اهميتي برجسته برخوردار است، ازاين 
رو، نوشتة حاضر در پي آن است که نسبت به برخي از مباحث خمس )فاضل مؤنه( در دو بخش 

اطالع  رساني کند:
الف(  تبيين مباني علمي در حد مختصر که دانستنش براي روحاني کاروان ضرورت دارد و در 

حوصلة مقاله مي گنجد.
ب ( بخش  کاربردي؛ يعني تبيين فتاواي فقهاي معاصر در موارد مبتال به. 



فقه حج
7

13
92

ان 
ست

 زم
 /8

6  
اره

مـ
ش

الف(  تبيين مباني علمي وجوب خمس

مباحث مربوط به تبيين مباني را مي توان به سه قسم تقسيم کرد:
1.  ادلة دال بر وجوب خمس در مطلِق درآمد.

2.  موضوع وجوب خمس )فاضل مئونه(.
3.  استثناي مؤنه از فاضل مؤنه

بحث اول: ادلة وجوب خمس
      اصِل وجوب خمس، مورد اتفاق فقهاي شيعه است؛ از اين رو، به اختصار اشاره مي شود:

ُسوِل َو لِِذي اْلُقْربى َو اْلَيتامى  َسُه َو لِلرَّ 1.  کتاب؛  آية خمس: )َو اْعَلُموا َأنَّام َغنِْمُتْم ِمْن َشْ ٍء َفَأنَّ لِ ُخُ
بِيِل( ؛ »و بدانيد آنچه را به غنيمت می گيريد، يک پنجمش، از آِن خدا و پيامبر و  َو اْلَساكنِِي َو اْبِن السَّ

خويشاوندان او، و يتيمان وتهی دستان و در راه ماندگان )از خاندان پيامبر( است...«1
برخي در داللت آيه بر وجوب خمس اشکال گرفته، گفته ا ند: غنيمت به معناي غنايم جنگي است و 

ارباح مکاسب را شامل نمي شود تا چه رسد به مطلِق فايده!
      در پاسخ اين اشکال بايد گفت: مفهوم مادة »غنم« و »غنيمت« دست يابي به چيزي، در جنگ 
الَفْوز باليشء من غري مشّقة«.2 و   الُغنْم  :  »و  يا غير جنگ است؛ چنانکه خليل فراهيدي مي نويسد: 
صاحب قاموس مي نويسد: »الغنم بالضم و الغنم و الغنيمة يف اللغة: ما يصيبه اإلنسان و يناله و يظفر 

به من غري مشّقة«.3
      بنابراين، »َغنِْمُتْم« در آيه، به معناي »ربحتم« است. پس طبق داللت آيه، هرگونه سود و ربحي 
خمس دارد. مؤيد اين مطلب، کلمة »َشْ ٍء«  است که نکره است، پس شامل هر چيزي، از جمله غنائم 

جنگي مي شود.
اشکال ديگر: آيه در خصوص غنايم جنگي نازل شده است.

پاسخ: درست است که شأن نزول آيه در مورد غنايم جنگي است، اما هرگز شأن نزول مخّصص 
نيست و نمي شود آيه را به موارد غنايم جنگي محدود کرد. پس اگر کسي اشکال کند که »شأن نزول 
آيه جنگ است« چنين اشکالي ناتمام است؛ زيرا همان گونه که اشاره شد، هيچگاه  مورد مخصص 

نيست.
       در تأييد اين سخن که »مورد مخصص نيست«، بايد گفت: بسياري از عالمان اهل سنت؛ از جمله 
قرطبي4 تصريح کرده اند که آيه شامل ارباح مکاسب و فوايد نيز مي شود ولي به جهت اجماع، اختصاص 
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به غنايم جنگي پيدا کرده است. 
ازاين رو، برخي از علماي اهل سنت؛ مانند صحيح بخاري5 و سنن ترمذي6  تصريح کرده ا ند که در عصر 

رسول اهلل خمس ارباح مکاسب واجب بوده است. 
2.  سنت؛ روايات زيادي بر اصل وجوب خمس بلکه بر وجوب مطلق فايده و سود داللت دارند. 
صاحب وسايل الشيعه، بابي  با عنوان »باب وجوب اخلمس فيام يفضل عن مؤنة الّسنّة له و لعياله من 
أرباح الّتجارات و الّصناعات و الّزراعات و نحوها، و ان خس ذلك لالمام خاّصة« آورده است که 
مشتمل است بر ده روايت. بسياري از اين روايات باب، بر وجوب خمس داللت دارند و از نظر سند 
نيز بي اشکال ا ند؛  از جمله موثقة سماعه)حديث 6(. صحيحة علي بن مهزيار )حديث 4(، صحيحة 

طويل علي بن مهزيار )حديث 5(.
در موثقة سماعه آمده است:

ُمِس، َفَقاَل يِف ُكلِّ َما َأَفاَد النَّاُس ِمْن َقلِيٍل َأْو َكثرٍِي«.7  َسِن7 َعِن اخْلُ »َسَأْلُت َأَبا اْلَ
      ظهور داللت روايت بر وجوب خمس در مطلق درآمد، جاي ترديد نيست، چون در بخش دوم 

نيز از مدلول روايت بحث مي شود، بنابراين، در اينجا به همين مقدار بسنده مي شود.
3.  اجماع منقول و محّصل؛ که جز ابن جنيد و ابن ابي عقيل8  مخالف ديگري گزارش نشده است. 
همان گونه که گفته شد، فقها در داللت هر يک از اين ادله بر وجوب خمس و يا عدم داللت و نيز بر 
فرض قبول داللت، در مورد قلمرو وحّد داللت بحث هاي زيادي کرده اند.  از آنجا که هدف نوشته 
آشنايي اجمالي با ادله و مباني فتاوای فقهاي معاصر درمورد متعلق و موضوع ارباح مکاسب است، از 

بحث تفصيلي و نقد و بررسي صرف نظر مي کنيم. 

بحث دوم: موضوع وجوب خمس
       بحث اساسي و کاربردي و مناسب با هدف اين نوشته، تحقيق از موضوع حکم است که کلمات 

فقها در اين جهت مختلف است، احتماالت عبارت اند از:
1.  موضوع، همان سودي است که از راه تجارت حاصل مي شود.

2.  موضوع، سود حاصل از هر نوع کسب؛ اعم از تجارت و غير تجارت است.
3.  موضوع، مطلق فوايدي است که انسان با قصد تحصيل سود و از روی اختيار، در پي آنها است، هر چند  

      از راه غير کسب باشد.
4.  موضوع، مطلق فوايدي است که از روي اختيار براي شخص حاصل مي شود، هر چند قصد و 
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هدفش تحصيل فايده باشد. 
5 .  موضوع، مطلق فوايدي است که براي انسان حاصل مي شود، هر چند از روي اختيار نباشد.

پر واضح است، نتيجة هر يک از اين احتماالت، از نظر سعه و ضيق محدوده و قلمرو خمس، با 
ديگري تفاوت اساسي دارد؛ زيرا براساس احتمال اول، موضوع خمس، تنها سود تجارت است 
و شامل سود کشاورزي، هبه، ارث و مانند آن نمي شود و طبق احتمال دوم تنها شامل فوايدي 
است که از راه کاسبي تحصيل مي شود؛ مانند سود تجارت، کشاورزي و اجارة امالک و مانند 

آنها، ولي شامل هبه، ارث، پول ديه و مانند آنها نمي شود. 
بر اساس احتمال سوم، هرگونه درآمدي که انسان از روي اختيار و قصد سود به دست آورد، 
هرچند مصداق تجارت و کسب نباشد؛ مثاًل از راه گدايي باشد، در قلمرو خمس قرار می گيرد، 
اما درآمدهايي که تحصيل آنها از اختيار شخص خارج باشد؛ مانند ارث، هبه، ديه و... شامل 

خمس نمي شود.
بر اساس احتمال چهارم، موضوع، هرگونه درآمد است، حتی هبه و مانند آن، که شخص در پي 
تحصيل آن نيست؛ زيرا انسان هر چند برای سود کاري نکرده، اما با اختيار آن را قبول و قبض 

نموده است. عنصر اختيار در آن نقش دارد، هر چند در قبول و قبض سود.
بنابر احتمال پنجم، در هر فايده و سودي خمس واجب است، هر چند تحصيل آن، اختياري 
نباشد و به طور قهري حاصل شود؛ به عبارت ديگر، نه به قصد سود باشد، نه از روی اختيار؛ مانند 

ارث،  ديه و مانند آنها.9 پر واضح است تملک ارث متوقف بر قبول و قبض اختياري نيست.
با دقت در تقسيم مذکور، ميتوان دريافت، ريشة اختالف فراوان فقها در مورد وجوب خمس، 
احتماالت،  اين  از  برای هريک  است.البته  مؤنه  زيادي  و  فاضل  و مصاديق  موارد  در تشخيص 

استثناهايي آورده ا ند که در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند.

مقتضاي ادلّه
      پس از تبيين احتماالت پنج گانه و روشن شدن ثمرة هر يک از آنها، شايسته است مقتضاي ادلة 

سه گانة دال بر وجوب خمس در فاضل مؤنه، مورد بررسی قرار گيرد.
       در مورد آية خمس، اگر اصل داللت آيه را در غير غنايم جنگي بپذيريم و  غنيمت را، نه آنچه 
با زور از دشمن گرفته مي شود، بلکه فوايد ديگر بدانيم، بعيد نيست گفته شود، غنيمت نه تنها فوايد 
تجارت و کسب، بلکه هرگونه فايده، حتي هبه و مانند آن را شامل مي شود؛ زيرا »َغنِمُتم« به معناي 
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هرگونه ربح و سودي است که به دست انسان مي رسد؛ خواه از تجارت باشد يا غير تجارت، شخص 
در پي تحصيل آن باشد يا نباشد، با اختيار باشد يا بی اختيار. اين ادعا نه تنها از مفهوم »غنمتم« به 
دست می آيد، بلکه قرائن ديگری در آيه بر آن داللت می کند؛ از جمله »شيٌء« که مطلق و شامل همه 
چيز است، بدل از »ما«ي موصول واقع می شود و آن را که مفهومي عام است، تفسير مي کند. بنابراين 

مقتضاي آيه، احتمال پنجم است.
       اما مقتضاي اجماع، احتمال اول است؛ زيرا اجماع دليل لبّی است که بايد به قدر متيّقن اکتفا شود، 

نه لفظ که به اطالق آن تمّسک شود.
      اما فقها پيرامون مقتضاي روايات ـ که دليل اساسي خمس است ـ  اختالف دارند و اقوال زيادي 
را مطرح می کنند. به نظر مي رسد مدلول روايات، مانند آيه )بر فرض قبول داللت( موضوع مطلق 

فايده باشد؛ يعني احتمال پنجم.
1. برای نمونه به بخشي از روايات اشاره مي کنيم:

ُمِس، َفَقاَل يِف ُكلِّ َما َأَفاَد النَّاُس ِمْن َقلِيٍل َأْو َكثرٍِي«.10 َسِن7 َعِن اخْلُ »َسَأْلُت َأَبا اْلَ
»سماعه از امام رضا7 از موارد وجوب خمس پرسيد: آن حضرت در پاسخ فرمود: 

در هر فايده ا ي که مردم برده اند، خمس هست؛ چه کم و چه زياد.«

       تقريب داللت بر وجوب خمس مطلِق فايده اين است که »أَفَاَد« يا به معناي عطا است يا به معناي 
تملّک. در هر دو صورت، نتيجه اش اين می شود که مطلق فايده متعلَّق خمس است؛ از راه کسب 
باشد يا نباشد و همچنين قصد و اختياري در تحصيل آن باشد، يا نباشد.  الزم به يادآوري است که 

سند روايت به خاطر سماعه معتبر می باشد.
َها؟«؛  2.  صحيحة محمد بن عيسي که در آن از فايدة متعلَّق خمس پرسيده است: »َما اْلَفائَِدُة َو َما َحدُّ

»فايده چيست و قلمرو آن کدام است؟«

حضرت در پاسخ نوشته اند:
اَرٍة ِمْن ِرْبِحَها َو َحْرٍث َبْعَد اْلَغَراِم َأْو َجائَِزٍة«.11 َّا ُيِفيُد إَِلْيَك يِف ِتَ »اْلَفائَِدُة ِم

يا  کشاورزي  و  تجارت  سود  از  که  است  فوايدي  از  عبارت  خمس(  )متعلق  »فايده 

پاداش، بعد از کم کردن مخارج به دست مي آيد.«

به تصريح اين روايت، فايده؛ اعم است از آن چيزی که از راه کسب يا غير آن، با اختيار يا بی اختيار 
حاصل مي شود.
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       در اين روايت سه عنوان ذکر شده است؛ بي شک اين سه عنوان خصوصيتي ندارد؛ به ويژه آنکه 
سؤال کننده در مقام پرسش از وظيفه اش در مورد خمس است. پس مواردي مانند ارث و همانند آن 

را نيز شامل مي شود وگرنه پاسخ سائل داده نشده است.
3.  صحيحة ابن مهزيار از محمد بن حسن اشعري:

ُمِس َأ َعَل َجِيِع َما  ِن َعِن اخْلُ »َقاَل: َكَتَب َبْعُض َأْصَحابِنَا إَِل َأِب َجْعَفٍر الثَّان7 َأْخِبْ
نَّاِع َو َكْيَف َذلَِك َفَكَتَب  وِب َو َعَل الصُّ ُ ُجُل ِمْن َقلِيٍل َو َكثرٍِي ِمْن َجِيِع الضُّ َيْسَتِفيُد الرَّ

ُمُس َبْعَد اْلَُئوَنِة«.12 بَِخطِِّه اخْلُ
»محمد بن حسن اشعري مي گويد: برخي اصحاب ما طي نامه اي از ابو  جعفر دوم )امام 
جواد7( پرسيدند: به ما از خمس خبر ده؛ آيا بر تمام آنچه مردم استفاده مي برند، 
از کم و زياد و هر نوعی، حتی فايدة حاصل از صنعت تعلق می گيرد؟ آن حضرت به 
خط خودش نوشت: »خمس بعد از کسر مؤنه واجب است«. تقريب داللت روايت بر 
ُجُل« استفاده مي  اين است که حضرت اطالق سؤال سائل را که از جملة »َما َيْسَتفِيُد الرَّ

شود، امضا کرده و خمس را در آنها واجب نموده است.«
مدلول اين روايت نيز مطلق فايده است.

4. معتبرة ابي بصير که در آن می پرسد: »آيا هديه اي که به افراد داده مي شود، متعلق وجوب خمس 
است يا نه؟... امام در پاسخ مي فرمايد: خمس آنها واجب است.

بن  علي  طويلة  صحيحة  جمله  از  دارد؛  داللت  فايده  مطلق  خمس  وجوب  بر  نيز  ديگري  روايات 
مهزيار.13

از کشاورزي، صنعت،  اعم  ارباح مکاسب؛  تنها  باورند که فاضل مؤنه  اين  بر  فقها  از       گروهي 
استثمارات )اجارات( و تجارت را شامل می شود، نه مطلق فايده را. اينان به ادله اي تمسک جسته اند، 

از جمله:
عناوين  از  است  عبارت  می خورد،  چشم  به  اول  صدر  فقهاي  اقوال  در  آنچه  زيرا  اجماع؛  الف(  
زراعات، صناعات، تجارات و استثمارات است. اگر در غير از اين موارد خمس واجب باشد، بايد 
در اقوال فقها مي آمد، از اين رو، برخي از فقها؛ مانند ابن ادريس گفته اند: خمس در ارث، هديه و 

هبه واجب نيست.14
اشکال؛ اين استدالل تمام نيست؛ زيرا اوالً: صغراي ادعای اجماع ناتمام است؛ به اين دليل که برخي 
از فقهاي صدر اول با اين اجماع مخالفت کرده اند؛15  از جمله ابي صالح حلبي و ابن جنيد16 و شيخ 
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طوسي17 که به وجوب خمس در هديه و ارث تصريح کرده ا ند. ثانياً: با فرض اينکه صغراي ادعاي 
اجماع تمام باشد، اين اجماع بر مدعا داللت ندارد؛ زيرا مستند رواياتي است که اين عناوين در آنها 

آمده، يا ادلة ديگري می باشند که پس از اين نقد خواهند شد.
ب( سيرة متشرعة عمليه؛ عده اي از فقها؛ از جمله محقق همداني فرموده اند: اگر خمس در غير 
ارباح مکاسب واجب باشد، بايد ميان شيعه رايج باشد؛ زيرا مورد ابتال است، در حالي که نه تنها شايع 

نيست، بلکه عکس آن شايع است.18
اشکال: اوالً: وجود سيرة عملي بر عدم وجوب خمس در غير ارباح مکاسب درست نيست؛ زيرا 
بسياری از فقهای صدر اول، از جمله شيخ طوسي، به وجوب خمس غير ارباح مکاسب مانند ارث و 
هديه فتوا داده اند ـ پيش از اين اقوال آنها گذشت ـ  ثانياً: به فرض تنّزل سيره در عصرهاي متأخر، 

شايد از فتواي فقهاي متأخر ناشي شده باشد. بنابراين، نمي تواند کاشف از تقرير معصوم7 باشد.
ج( روايات داّل بر وجوب خمس در غير ارباح مکاسب حجت نيست؛ زيرا مشهور، از عمل به 

آنها اعراض کرده اند.
اشکال: اوالً: صغرا ناتمام است؛ زيرا بسياري از فقهاي صدر اول و بعد از آنها به اين روايات عمل 
کرده اند، ثانياً: اعراض مشهور در صورتي موهن است که کاشف از خلل در روايت باشد نه اجتهاد 
آنان. گاهی اعراض از تعارض دو دسته روايات و عدم دسترسي به جمع ميان آنها ناشي شده که در 

اثر آن، از يک دسته اعراض گشته است.19
د( رواياتي داللت دارد که هديه خمس ندارد. از جمله صحيحة طويله ابن مهزيار که وجوب 
خمس در جايزه به خطيره )بزرگ( و در ارث به غير محتسب )ارثي که وارث گمان آن را نمي برد( 

مقيّد شده است.
پاسخ: اوالً: برخي از فقها از جمله صاحب »مدارک« بر اين باور است که روايت علي رغم صحت 
سند، مورد اعراض فقها واقع شده است؛ زيرا از جهات مختلفي اشکال دارد؛ از جمله با آنکه طال 

و نقره خمس ندارند و هيچ فقيهی  به وجوب آن حکم نمی د هد، اين روايت خمس آنها را واجب 
کرده است، ثانياً: بعضي ديگر گفته اند: اين قيد براي هبه و ارث خالف اجماع مرکب است؛ زيرا فقها 
دو دسته اند: گروهی گفته اند هبه و ارث مطلقاً خمس دارد وگروهی بر اين عقيده ا ند: مطلقاً ندارد در 

اين زمينه قول تفصيلی نداريم.20
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بحث سوم:  موارد استثنا
     وقتي ثابت شد موضوع وجوب خمس احتمال پنجم است؛ يعني در هر فايده و سودي خمس 

واجب مي شود، نوبت مي رسد به بحث مرحلة سوم؛ يعني در موارد استثنا.
عده اي از فقها بر اين نظريه ا ند که از فاضل مؤنه مواردي استثنا شده است؛ در اين بخش، پيرامون 

موارد زير بحث و بررسي مي شود:

الف( هديه و هبه
در اين مورد چند قول وجود دارد:21

1.  وجوب خمس در هديه و هبه؛ اين قول ابي الصالح حلبي22 و عده اي ديگر است.23
2.  عدم وجوب؛ اين قول عدهاي؛ از جمله حلّي، صاحب سرائر است.24

3.  تفصيل ميان: هدية بزرگ که درآن خمس واجب است و هدية کوچک که واجب نيست.25
       پيشتر، به پنج دليِل عدم وجوب خمس غير ارباح مکاسب؛ از جمله هديه و هبه اشاره شد و مورد 

نقد قرار گرفت، بنابراين، ديگر تکرار نمي کنيم.
ادلة قول به وجوب خمس عبارت اند از:

*  کتاب:  البته اگر بپذيريم غنيمت در آيه، اختصاص به غنايم جنگي ندارد بلکه شامل هديه و هبه 
نيز مي شود؛ چرا که هديه و هبه هم نوعي فايده ا ند، هر چند مصداق تکسب نباشند.

*  روايات: تعدادي از روايات، به اطالق و يا عموم، داللت دارند بر وجوِب خمِس هديه؛ از جملة 
آنها است موثقة سماعه که گفت:

ُمِس َفَقاَل يِف ُكلِّ َما َأَفاَد النَّاُس ِمْن َقلِيٍل َأْو َكثرٍِي«.26 َسِن7 َعِن اخْلُ »...َسَأْلُت َأَبا اْلَ
»... از امام جواد7 در بارة خمس پرسيدم. ايشان فرموند: در هر فايده ا ي؛ چه کم و 

چه زياد، خمس واجب است.«

اين روايت که از نظر سند تمام است، به عموم مستفاد از لفِظ »کّل«؛ يعني اطالق وضعي، داللت مي کند 
بر وجوب خمس، حتي در مورد هديه و هبه و مانند آن.

روايات ديگري که از نظر سند و داللت تمام اند، داللت بر مّدعا دارند؛ مانند صحيحة علي بن مهزيار27  
و صحيحة ابن ابي ُعمير. 28

قبول است. پس داخل در عنوان  نيازمند      ممکن است گفته شود هبه نوعي تکسب است؛ زيرا 
معامالت مي شود.29  و بر اين مبنا نيز خمس آن واجب است.
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ب ( مال مورد وصيت

وصيت دو قسم است: 
1.  موِصي وصيت کند پس از فوت او مبلغي را به موَصي له تمليک کنند، در اين صورت آن 

مبلغ حکم هديه را دارد و خمسش واجب است.
2.  وصيت تمليکي؛ عبارت است از اينکه موِصي وصيت کند ثلث مال من پس از فوتم از 
آِن زيد باشد. در اينجا دو قول است؛  الف(  قبول الزم است و اين قول مشهور است. بر اين مبنا، 
حکم وصيت حکم هبه است و خمس واجب است، چون نوعي هبه است، هر چند واهب )موِصي( 
مرده باشد، ب( در وصيت تمليکي قبول الزم نيست، چيزي که الزم است رد نکردن وصيت از سوي 
موصي له است و اگر وصيت را رد کند مالک نمي شود. طبق اين مبنا وصيت تکميلي محکوم به 
حکم هبه نيست؛ زيرا در هبه قبول شرط است. ازاين رو، مصداق تکسب و معامله است ولي وصيت 
تمليکي مصداق تکسب نيست. ليکن طبق اين مبنا نيز خمس واجب است؛ چرا که مصداق »فايده« 

است و عموم آية خمس و روايات شامل آن مي شود. 

ج (  ارث؛  اقوال در مورد خمس ارث
1.  خمس ارث واجب است مطلقا؛ اين قول عده اي، از جمله حلبي است.30

2.  خمس ارث واجب نيست مطلقا؛ اين قول مشهور فقها است.
3.  قائل به تفصيل شده، گفته اند: ارثي که مورد گمان وارث بوده و از ارثي که به وي رسيده آگاهي 
     داشته، خمس دارد و ارثي که مّد نظر و در گمان وارث نبوده و به ارثي که برايـش رسيـده علـم 
     نداشـته و من حيث ال يحتسب بوده؛ مثـال فاميلي دور در شـهر دوري داشته و از او صاحب ارث 

     شده است، در اين صورت  خمس ندارد.31
*  ادله بر قول نخست؛ که عبارت بود از »وجوب خمس بر ارث مطلقا«؛ ممکن است استدالل شود 
به عنوان »غنيمت« در آيه و عنوان »فايـده« در روايات و از سويـي عمومات و اطـالقات را نيز شامل 

مي شود. روايات نسبت به ارث، حتي ارثي که در گمان و نظر وارث نبوده است.
بنابراين، بر اساس داللت آيه و روايات، در ارث هم خمس واجب است.

ادلة عدم خمس:  کساني که معتقدند بر ارث خمس تعلق نمي گيرد نيز به ادله اي استدالل کرده 
اند؛ از جمله انصراف ادلة خمس از ارث،32  ليکن اين مطلب صحيح نيست؛ زيرا ادعاي انصراف 
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در اينجا بي وجه است، به اين دليل که ارث يکي از مصاديق روشن »فايده« است؛ هم از نظر عرف 
و هم از نظر لغت. شاهدش صحيحة علي ابن مهزيار33 است که در آن، عنوان »غنيمت« و »فايده« بر 

ارث اطالق شده است.
* ادله بر قول دوم؛ که مي گفت »خمس بر ارث واجب نيست مطلقا«. ممکن است گفته شود تسالم 

فقهي بلکه عمل متشرعه مستقر است بر عدم خمس در ارث.
توضيح:  اگر خمس در ارث واجب بود، بايد ميان متشرعه شايع مي شد؛ لکثرة االبتالء و مورد ابتالي 
همگان است، از باب قاعدة »َلوَكاَن َلَباَن«. بنابراين، عدم شيوع، قرينه  است بر اينکه مي توان اطالعات 
ادلة خمس را مقيد کرد؛ دست کم نسبت به ارثي که مورد گمان است مقيد است، هر چند نسبت به 

خمس ارثي که گمانش داده نمي شود مقيد نباشد، چون امري است نادر.
ناتمام  از نظر صغرا  بر عدم خمس در ارث،  ادعاي »وجود اجماع« و »سيرة متشرعه«  اوالً:  جواب: 
است؛ زيرا در ميان فقهاي صدر اول تصريح شده است بر خمِس ارث؛ مانند حلبي، ابن حنيد و ابن 
بابويه. از سوي ديگر فقهايي که تصريح نکرده ا ند، اطالق عبارت »ما يغنمه اإلنسان و يستفيده« که در 

کالم آنها است شامل ارث مي شود.
ثانيًا: با فرض تنزل، بعيد نيست عدم اشتهار خمس در ارث، از آن جهت بوده که گروهي از فقها 
خمس ارباح مکاسب را به استناد ادله تحليل بر شيعه حالل کرده بودند؛ ازاين رو، پرداخت آن ميان 

متشرعه شايع نبود.
* ادله بر قول سوم؛ که تفصيل قائل مي شد ميان »ارثي که مورد گمان وارث بود« و »ارثي که وارث 
به آن علم نداشت و برايش مِن َحيُث ال يحتسب« مي رسد. دليل اين گروه؛ يعني قائلين به تفصيل، 

صحيحة علي بن مهزيار است34 که در اول واجب نمي داند و دوم واجب مي داند.
جمع بندي:  اصِل وجوب خمس بر ارث امري است قطعي، به اين دليل که اطالق ادله؛ اعم از آيه 
و روايت، شامل ارث نيز مي شود اما نسبت به اينکه خمس در مطلق ارث واجب است، يا در ارثي 
که گمان برده نمي شود و مِن َحيُث ال يحتسب است؟ بستگي دارد که اشکال ابن ادريس را بپذيريم 
يا نپذيريم. وي مي گويد: وجوب و عدم وجوب خمِس ارث، خيلي مورد ابتال است. پس اگر خمس 
در آن واجب  بود، ميان متشرعه شيوع پيدا مي کرد و حال آن که وجوب خمس در ارث شايع نيست. 
بنابراين،  بايد بگويم خمس ارث واجب نيست مطلقا و اگر اشکال پذيرفته شود، بايد قول به تفصيل 
پذيرفته شود؛ زيرا اشکال در خصوص ارِث مورد گمان وارد است نه در ارث غير مُحتسب؛ چراکه 
چنين خمسي )غير مُحتسب( نادر است و وجوب خمس در آن مالزم با شيوع نيست؛ به خصوص 
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که اطالق ادلة خمس اين مورد را شامل مي شود؛ همچنين صحيحة طويلة علي بن مهزيار نيز بر آن 
داللت دارد.

      اما اين اشکال که روايت علي بن مهزيار ـ که داللت مي کند بر وجوب خمس در ارث غير 
محتسب ـ  مورد اعراض است، درست نيست؛ زيرا اوالً: فقها خمس چنين ارثي را متعرض نشده اند؛ 

چون نادر الوجود است، نه اينکه اعراض کرده اند.
اينکه اعراض مشهور موِهن است، مورد اختالف  بپذيريم اعراض شده، اصل  اينکه  با فرض  ثانيًا: 

است و تنها در جايي مؤهن است که کاشف از خلل در روايت باشد.

د (  حاصل وقف

از ديگر چيزهاي يکه از وجوب خمس استثنا شده، درآمد اموال وقفي است. در اين رابطه دست کم 
دو نظرية اساسي وجود دارد:

الف( عدم وجوب خمس؛ از کساني که قائل به عدم وجوب خمس در درآمد اموال وقفي است، 
حضرت امام خميني1 است.

ب( وجوب خمس بنابر احتياط واجب؛ که صاحب عروه اين مبنا را برگزيده است.
به نظر مي رسد همان گونه که در کلمات بسياري از فقها آمده، قول به وجوب خمِس درآمد در 

وقف؛ چه عام و چه خاص، نزديک به واقع باشد، البته با يک تفاوت.
توضيح: وقف دو قسم است؛ وقف خاص، وقف عام. در وقف خاص، مال به شخص و يا اشخاص 
معيّن تمليک شده و تملّک آنان نياز به قبول هم ندارد. پس، اطالق ادلة خمس)که عبارت بود از 
آيه و روايت(؛ آيه، بنابر عدم اختصاص آن به غنايم جنگي و رواياِت مشتمل بر عنوان »فايده« شامل 
آن مي شود؛ چون مال وقفي در نگاه عرف و عقال نوعي غنيمت و فايده است و اما آنچه که از طريق 
وقف عام حاصل مي شود در صورتي متعلق خمس است که قبض شود؛ زيرا قبل از قبض، ملک 
شخص خاصي نيست؛ چون وقف عام است و عنوان کلي مالک است. و اما بعد از قبض، هم ملک 

قابض است و هم مصداق فايده است. پس شمول اطالق و عموم آيه و روايات است. 

هـ  (  نذر

       مورد ديگر از موارد استثنا از متعلق خمس در فاضل مؤنه، اموالي است که از طريق نذر به دست 
مي آيد. در اين رابطه دو نظرية اساسي وجود دارد:
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1.  صاحب عروه و برخي از فقها وجوب خمس در اموالي که از طريق نذر به دست مي آيد را به 
احتياط واجب دانسته ا ند.

2.  گروهي ديگر؛ از جمله امام خميني1  فتوا داده اند بر عدم تعلّق خمس به اموال حاصل از نذر.
پيش از نقد و بررسي اقوال، بايد موضوع بحث روشن شود؛ زيرا نذر دو قسم است:

الف( نذر نتيجه؛ يعني ناذر نذرکند که اگر فالن اتفاق بيفتد و فالن خواسته برآورده شود، فالن 
شخص ده  هزار تومان از اموال او را مالک شود.

ب(  نذر اعطا و فعل؛ يعني ناذر در صيغة نذر بگويد: اگر فالن اتفاق بيفتد ده هزار تومان براي 
رضاي خدا به زيد مي د هم.

در اينجا قسم اول مورد بحث ما است که در حکم نمائات وقف خاص است و تملک آن نيازي به 
قبول ندارد؛ زيرا تملک آن به  نحو قهري است. برخالف قسم دوم که در حکم هبه است و نوعي 

فايدة اختياري است و حکم آن را نيز دارد.
       بحث اساسي اينجا است که آيا »نذر نتيجه صحيح است يا نه؟« اين بحث خارج از حوصلة مقاله 
است. از اين رو، با فرض صحت، بحث مي شود دليل بر عدم وجوب يا چيزي که مي تواند دليل بر 
عدم تعلّق خمس باشد اين است که گفته شود: فايده بايد اختياري باشد و نذِر نتيجه خارج از اختيار 
است. جواب پيش از اين گذشت موضوع وجوب خمس در آية خمس، بنابر اينکه مختص غنايم 
جنگي نباشد و روايات مطلق فايده است؛ اعم از اختياري و غير اختياري. پس اطالق ادله دليل است 
بر وجوب خمس. بنابراين، اگر وجوب خمس در درآمدهاي نذر مسلم نباشد دست کم جاي احتياط 

است.

و  (  مؤونة تحصيل

         استثناي ديگر از عنوان و موضوع وجوب خمس، عبارت است از هزينه هايي که در طريق تحصيل 
اموال هزينه شده است. اين مطلب مورد اتفاق تمامي فقها است؛ ازاين رو، نيازي به استدالل ندارد با اين 

وصف به دو دليل اشاره مي شود:
1.  صدق فايده و سود، مشروط است به اينکه هزينه ها و مخارج تحصيل را خارج کنيم؛ زيرا از نظر 
عقال، اگر در صنعت و يا تجارتي يک ميليون خرج شود و دو ميليون به دست آيد، نمي گويند دو 

ميليون سود برده است، بلکه يک ميليون آن سود به حساب مي آيد.
ُمُس  اخْلُ َجْعَفٍر7  َأِب  إَِل  »َكَتْبُت  بزنطي«؛35  مانند »صحيحه  دارد؛  مسأله داللت  اين  بر  2.  رواياتي 
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َأْو َبْعَد اْلَُئوَنِة َفَكَتَب َبْعَد اْلَُئوَنِة؟«؛36 »از امام ابي جعفر7 پرسيدم: خمس را  ُأْخِرُجُه َقْبَل اْلَُئوَنِة 
پيش از اخراج مؤنه بپردازم و يا پس از اخراج مؤنة آن؟ حضرت فرمودند: پس از اخراج مؤنه«.

بدون شک مقصود از مئونه در اينجا منصرف است به مئونه در تحصيل مال، نه مالک و عيال.

ز  (  مئونة سال مالک و عيال او

 از موارد استثنا از مطلق فايده، عبارت است از اموالي که شخص در مدت يک سال هزينه مي کند. 
بي شک اين موارد متعلق خمس نيست و اختالفي در اينجا وجود ندارد. با اين وصف، به دو روايت 

در اين زمينه اشاره مي کنيم:
1.  صحيحة علي بن مهزيار؛  در اين روايت ابوعلي پسر راشد مي گويد: به امام7 عرض کردم: 
به من دستور داديد که به فرامين شما جامة عمل بپوشانم و حق شما را بگيريم ازاين رو به دوستان 
ُأِجيُبُه؟  َما  َأْدِر  َفَلْم  ُه  َو َأيُّ َشْ ٍء َحقُّ َبْعُضُهْم  ِل  »...َفَقاَل  اين مطلب را اعالن کردم:  و اصحاب شما 
َبْعَد  َأْمَكنَُهْم  إَِذا  َصنَائِِعِهْم...  َو  َأْمتَِعتِِهْم  يِف  َفَقاَل  َشْ ٍء؟  َأيِّ  َفِفي  َفُقْلُت:  ُمُس،  اخْلُ َعَلْيِهُم  َيُِب  َفَقاَل: 

َمُئوَنتِِهْم...«37 
من  چيست؟  امام  حق  پرسيدند  من  از  شما  اصحاب  مي پرسد:  امام7  از  »ابوعلي 
نتوانستم پاسخ دهم. حضرت در پاسخ فرمود: خمس بر آنها واجب است. پرسيدم: 
خمس در چه چيز؟ حضرت فرمود: خمس در کاال و صنايع... هر چه که توان داشتند 

بعد از مئونه شان.«
از کسر  بر وجوب خمس، پس  دارد  است، داللت  نيز صحيحه  سند  نظر  از  روايت که  اين         
َمُئوَنتِِهْم« که ضمير در آن، جمع مذکر  »َبْعَد  اموال؛ زيرا جملة آخر  نياز صاحبان  هزينه هاي مورد 
است، داللت دارد بر اينکه وجوب خمس مشروط است به استثناي مئونه هاي مورد نياز زندگي؛ زيرا 

مقصود از ضمير عقال است؛ يعني هزينة صاحب مال و نان خورهاي او.
 2.  صحيحة ديگر ابن مهزيار؛ در آن تصريح شده که ميان ما اختالف است. بعضي مي گويند 
خمس واجب است در اموال. پس از استثناي هزينه  هاي همان اموال، نه هزينه هاي الزم صاحب مال 
ْلَطاِن«؛  ُمُس َبْعَد َمُئوَنتِِه َو َمُئوَنِة ِعَيالِِه َو َبْعَد َخَراِج السُّ و عيال؛ »َفَكَتَب َو َقَرَأُه َعِلُّ ْبُن َمْهِزَياَر َعَلْيِه اخْلُ
»حضرت در پاسخ نوشتند و اين نوشته را علي بن مهزيار نيز قرائت کرد مبني بر اين که خمس 
واجب است پس از استثناي مؤنة مالک و نان خورهاي او و پس از پرداخت ماليات و خراج 

مورد درخواست سلطان.«
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بحثي که مناسب است در اينجا به آن اشاره شود اين است: با توجه به اينکه در روايات اسمي از 
»سال« برده نشده، چرا مي گويند »مئونة يک سال« استثنا شده است نه کمتر و نه بيشتر؟

پاسخ: درست است که عنوان »سنته« و سال در کلمات ائمه:  جز در صحيحة طويلة علي بن مهزيار، 
آنهم در يک نسخة مغلوط نيامده، ليکن انصراف واژة »مئونه« به »مئونة سال« است، با اين قرينه که 

در گذشته مخارج و هزينه هاي الزم يک سال را ذخيره مي کردند.
ازاين رو، مالک خروج مؤنة »سال« است نه »روز« و »هفته« و »فصل« و يا بيشتر از سال. 

در آغاز نوشته اشاره کرديم که نوشتة حاضر بنا دارد در دو بخش اطالع  رساني کند:
يک(  تبيين مباني علمي

دو   ( بخش  کاربردي ؛ يعني تبيين فتاواي فقهاي معاصر در موارد مبتال به. بخش نخست گذشت و 
اکنون وارد بخش دوم مي شويم که »تبيين فتاواي فقهاي معاصر در موارد مبتال به« است: 

ب( مباحث کاربردي )فتاواي فقهاي معاصر(

        شايسته است جهت آگاهي بيشتر مخاطبان، به ويژه روحانيون محترم و پر تالش کاروان هاي حج 
و عتبات، فتاواي گوناگون فقهاي معاصر نسبت به مصاديق مورد ابتال گزارش شود:

از آنجا که بيشتر فقها، نظرات فقهي را در ذيل فتواي صاحب عروه تبيين کرده ا ند، بايسته است که 
نظرات ايشان محور قرار گيرد؛ از اين رو، فتاواي ايشان نقل مي شود:

       صاحب عروه در مقام بيان آنچه متعلق خمس قرار مي گيرد هفت مورد را بر مي شمارد:
مورد هفتم »فاضل مئـونة سال خـود و عيال« است. وي متعلق امر هفتم را در چهار فراز تبيين مي کند؛
       در فراز نخست آورده است: »فاضل مئونه؛ اعم است از آنچه که از طريق ربح تجارت حاصل 
شود و يا ديگر کسب ها؛ مانند کشاورزي، صنعت و درآمدهاي حاصل از اجرت خياطي، کتابت، 

نماز، حج، روزه، زيارت هاي استيجاري، صيد و حيازت مباحات و...«
      در فراز دوم، متعلق امر هفتم را با عبارت »االحوط« تعميم مي دهند به مطلق فوايد؛ هر چند از 
راه کسب حاصل نشود؛ مانند هبه و هديه و جايزه و مال مورد وصيت. و در پايان اين فراز، عبارت 

»االحوط« را تبديل مي  کنند به »بل ال يخلو عن قّوة«.
      در فراز سوم، نسبت به ميراث قائل به تفصيل مي شوند؛ در ارثي که گمان آن برده مي شود، فتوا 
مي دهند بر عدم خمس و اما ميراثي که گمان آن برده نمي شود، مي فرمايد: به احتياطي که نبايد ترک 

شود خمس است.
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همچنين در وقف خاص و نذر مي نويسند: به احتياطي که نبايد ترک شود خمس است.
در فراز چهارم مي فرمايد: اما در آنچه زن در طالق ُخلع مي گيرد و نيز مهر و ارث مورد گمان، 

احتياط مستحب پرداخت خمس است.38
خالصه نظر فقهي صاحب عروه عبارت است از:

1.  بنابر اقوا بر مطلق فايده خمس تعلق مي گيرد، حتي هبه وهديه و جايزه و مال مورد وصيت. 
2.  در ارثي که گمان آن بـرده نمي شود به احتـياط واجب خمس هست و اما ارثي که در مـورد آن، 

     گمان برده مي شود خمس واجب نيست.
3.  مال حاصل از وقف و نذر، به احتياط واجب خمس دارد.

4.  در مـهر و پـولي که مرد در طالق ُخلع مي گيـرد و ارثي که گمان آن بـرده مي شـود، دادن خمس 
     مستحب است.

اختالف فتاواي مراجع معاصر

     فتاواي فقهاي معاصر نسبت به نظرات صاحب عروه و موارد استثنا، مختلف است. تفصيل آن 
گذشت، اکنون به طور مختصر دو مبناي محوري بحث از نظر خوانندگان مي گذرد:

1.  گروهي از فقها موضوع تعلق خمس در فاضل مؤنه را اختصاص داده اند به:
       فايدة  حاصل از طريق کسب؛ اعم از خريد و فروش، صنعت گري، کشاورزي، درآمدهاي حاصل 

     از اجارة امالک و يا اجير شدن حتي نسبت به عبادات.
     اينان در مواردي با صاحب عروه مخالفت کرده اند؛ از جمله گفته اند: خمس به هبه، ارث، نذر، 

     وقف، مهريه، عوض خلع و مال مورد وصيت تعلق نمي گيرد.
    حضرت امام1 و مقام معظم رهبري را مي توان جزو اين افراد  نام برد.

2.  دسته اي با صاحب عروه، در اصل تعميم متعلق خمس در فاضل مؤنه، به هر نوع فايده ا ي موافقت 
    کرده ا ند. با اين وصف، در برخي از مصاديق مخالفت کرده ا ند؛ حضرات آيات خويـي، تبـريزي 
     و... را بايد جزو اين افراد شمرد. آنچه سودمند و کارآمد است، بحث مصداقي و گزارش فتاوا است.

ارث

در نظر فقها، تعلق خمس بر ارث، به دو قسم تقسيم مي شود:
*  ارث متعارف يا ارثي که مورد گمان وارث است و احتمال رسيدن آن را مي دهد.
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*  ارث غير متعارف يا»ارثي که وارث به آن علم ندارد وبرايش مِن َحيُث اليحتسب« مي رسد.
حکم قسم نخست: فقهاي معاصر در اين رابطه چند قول دارند و قائل به تفصيل ا ند:

1.  ارث خمس ندارد مگر در دو صورت:
الف(  وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسيده، خمسش را نداده، واجب است خمس آن را 

بدهد.
ب(  وارث بداند کسي که مال را به ارث گذاشته، خمس بدهکار است ولو از غير اين مال، در اين 

صورت وارث بايد بدهي خمس او را بدهد.
لنکراني، وحيد خراساني،  فاضل  گلپايگاني،  بهجت،  اراکي،  امام خميني،  آيات عظام: 

خامنه اي، مکارم شيرازي، شبيري زنجاني و صافي گلپايگاني.39
2.  ارث، جز در دو صورت زير خمس ندارد:

الف(  وارث بداند به اين مال االرث خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده است به احتياط واجب، 
وارث بايد خمس آن را بپردازد.

ب (  وارث بداند مورث خمس بدهکار است ولو از غير اين مال االرث، واجب است خمس آن را 
از مال او بپردازد. 

از جمله صاحبان اين نظريه عبارت اند از:
آيات عظام خويي40 و تبريزي.41

3.  ارث خمس ندارد مگر در يک صورت و آن اينکه: کسي که مال به ارث گذاشته، 
معتقد به دادن خمس بوده و خمس مي داده، ليکن نسبت به برخي از اموال موفق به 
از تقسيم ارث،  پرداخت خمس نشده است. در اين صورت واجب است وارث پيش 

خمس متعلق به مال و خمس را که بر ذّمة مورث است بپردازد.
آيت اهلل سيستاني.42

حکم قسم دوم:  نسبت به خمس ارث غير متعارف نيز چندين قول وجود دارد:
1.   اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس آن واجب است: 

آيت اهلل وحيد خراساني.43
2.  اگر از مخارج سال زياد بيايد، به احتياط واجب خمس آن واجب است:

آيات عظام: اراکي، خويي، بهجت، فاضل، گلپايگاني، تبريزي، سيستاني، صافي، مکارم 
و زنجاني.44
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3.  خمس ارث غير متعارف مستحب است:
آيات عظام: امام خميني، خامنه اي، نوري.45

سرمايه

      از مواردي که ميان فقهاي معاصر اختالف وجود دارد، خمِس سرمايه اي است که از درآمِد 
کسب حاصل مي شود؛ و اگر سرمايه از راه ارث، مهريه، ديه و مانند آنها تهيه شود، جداگانه مورد 

بحث قرار خواهد گرفت.
اقوال و مباني در خمِس سرمايه، عبارت است از:

1.  سرمايه خمس دارد، مگر از چيزهايي باشد که متعلق خمس نيست؛ از جمله صاحبان اين نظريه 
عبارت اند از:

آيات عظام: گلپايگاني46 و صافي.47
2.  سرمايه خمس دارد، مگر در دو صورت:

الف(  پرداخت خمس سرمايه، درآمِد آن را به حدي کم کند که وافي به مخارج زندگي نباشد.
ب( در صورتي که با پرداخت خمس سرمايه، درآمِد آن مناسب شأن عرفي نباشد.

از صاحبان اين نظريه عبارت اند از:
آيات عظام:  امام خميني،48  خامنه اي49 و مکارم.50

3.  سرمايه اگر از درآمد سال قبل باشد، مطلقاً خمس دارد ولي اگر از درآمد سال جاري باشد نيز 
خمس دارد، مگر مقداري که مئونة سال او است.

صاحبان اين نظريه، از فقهاي معاصر عبارت اند از:
آيات عظام: خويي51 و تبريزي.52

4.  سرمايه مطلقاً خمس دارد، مگر در صورتي که شخص براي تأمين هزينة زندگِي خود و عائله ا ش 
محتاج به آن باشد، در اين صورت، به احتياط واجب پرداخت خمس واجب است.

آيت اهلل وحيد، از جمله صاحبان ابن نظريه53 است.

5 .  مقداري از سرمايه که براي ادارة عامله مورد نياز است، خمس ندارد وبقيةآن خمس دارد. 
از جمله صاحبان اين نظريه عبارت اند از:

آيات عظام: بهجت،54 فاضل55 و زنجاني. 56
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پس انداز

در ارتباط با پس انداز، چهار قول کلي وجود دارد:
1.  پس انداز خمس دارد مطلقاً و بيشتر فقهاي معاصر بر اين باور و نظريه ا ند؛ از جمله:

آيات عظام: امام خميني،57  خويي،58  اراکي،59  تبريزي،60  سيستاني،61 و وحيدخراساني.62
2.  پس انداز خمس دارد مگر در يک صورت که عبارت است از پس انداز براي خريد خانه مورد 

نياز در حد شأن،  به شرط اينکه راه ديگري جز پس انداز نباشد.
آيات عظام: گلپايگاني63 و صافي64 را مي توان از صاحبان اين نظريه به شمار آورد. 

3.  خمس به پس انداز تعلق مي گيرد مگر در دو صورت:  الف( مبلغ پس انداز شده در آستانة هزينه 
شدن در آيندة نزديک باشد.  ب( داشتن مبلغ هزينه شده و يا مقداري از آن، مصداق مئونه باشد.

اين نظرية مقام معظم رهبري65 است.
4.  پس انداز خمس دارد جز در صورتي که براي تهيه مئونه هاي زندگي مورد نياز باشد عرفاً، به شرط 

اينکه تهية دفعي آنها ممکن نباشد؛ اين فقها، از جمله صاحبان اين نظريه ا ند:
آيات عظام: بهجت،66 فاضل67 و زنجاني.68 

مالي که از صدقات به دست آيد

در مورد اموال به دست آمده از صدقات، شش قول وجود دارد:
1.   اموالي که بابت خمس، زکات و صدقة مستحب تحصيل مي شود خمس ندارد.

 آيات عظام: امام خميني،69  خامنه اي،70  مکارم71 و نوري.72
2.   تفصيل بين اينکه: اگر با گرفتن هر يک از اين اموال غني شود، خمس بر او واجب است و اگر 

غني نشد، واجب نيست.
آيت اهلل بهجت.73

3.  بعضي تفصيل داده اند ميان اموالي که از طريق صدقه مستحب حاصل شود و گفته اند در اين 
صورت به احتياط واجب خمس واجب است و ميان اموالي که از طريق گرفتن خمس و زکات به 

دست آيد و در اين صورت خمس را واجب نشمرده ا ند؛ مانند:
آيات عظام: گلپايگاني،74 صافي75 و فاضل.76

4.  بعضي تفصيل داده اند ميان درآمد که اگر از طريق خمس باشد خمس ندارد و اگر از طريق 
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دريافت صدقه مستحب و يا زکات به دست آيد خمس دارد.
آيت اهلل زنجاني.77

بنابر احتياط واجب  اند ميان دريافتي از طريق خمس و زکات و گفته اند:  .  برخي تفصيل داده   5
خمس دارد و دريافتي از طريق صدقه، و نظر داده ا ند که بايد خمس آن داده شود.

آيت اهلل وحيد.78
6 .  گروهي فرموده اند: مالي که از طريق خمس و زکات و صدقه مطلقاً؛ چه واجب و چه مستحب، 

تحصيل شود؛ اگر از مخارج سال اضافه بيايد خمس دارد.
آيات عظام: خويي79 و تبريزي.80

شهريه

      در مورد تعلّق خمس به شهريه )که از سوي حوزه هاي علميه به طالب داده مي شود( فتاواي 
مختلف صدور يافته است:

1.   خمس ندارد؛ آيات عظام: امام خميني،81 خامنه اي،82 فاضل،83 مکارم،84 نوري،85 صافي.86
2.   بعضي به احتياط واجب فرموده اند خمس دارد؛ مانند: آيت اهلل بهجت.87

3.   بعـضي تفصيـل داده ، فرموده ا نـد: شهريه اگر تمليک شـود، با گذشـت سال، خمس به آن تعـلق 
       مي گيرد و اگر تنها براي مصرف باشد خمس ندارد؛ آيت اهلل سيستاني.88

مهريه

        در تعلق خمس به مهريه نيز ميان فقها اختالف است:

1.   برخي از مراجع فتوا داده اند که خمس ندارد؛ مانند:

آيات عظام: امام خميني،89 خويي،90 تبريزي،91 صافي،92 سيستاني،93 وحيد خراساني94 
و خامنه اي.95

2.   بعضي از فقها تفصيل داده ، فرموده ا ند: دادن خمس در مهر ازدواج دائم واجب نيست و اما مهري 

که در ازدواج موقت گرفته مي شود، به احتياط واجب خمس آن واجب است:
از صاحبان اين نظريه عبارت است از آيت اهلل زنجاني.96

3.  بعضي از مراجع خمس مهريه را به احتياط واجب الزم شمرده اند؛ مانند: آيت اهلل بهجت.97
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هبه و هديه

       ميان فقها در مورد خمس هبه و هديه، در دو مرحله بحث و بررسي صورت گرفته است:
الف(  بر واهب )بخشنده و هديه دهنده( در صورتی که هديه و هبه از درآمد کسب و کار همان 

سالش بوده و خمس بر آن تعلق نگرفته و اضافه بر شأنش نباشد، خمس واجب نيست.98
ب(  آيا بر موهوب له  )کسی که به او بخشش شده( در صورتي که در سال خمس هزينه نشود و سال 

بر آن بگذرد، آيا خمس تعلق مي گيرد يا نه؟ در اين مورد نيز چند قول و تفصيل است:
1.   اگر از مخارج سال گيرنده زياد بيايد خمس آن واجب است:

آيات عظام: اراکي، گلپايگاني، خويي، سيستاني و صافي.99

2.   اگر از مخارج سال اضافه بيايد، به احتياط واجب خمس دارد:
آيات عظام: فاضل، بهجت و مکارم.100

3.   اگر از مخارج سال اضافه بيايد و از نظر عرف چيز کوچکي نباشد، خمس آن واجب است:
آيات عظام: تبريزي، وحيد و زنجاني. ايشان اضافه دارند اگر چيز کوچکي باشد، بنابر 

احتياط خمس آن را بدهند. 101

4.   خمس هديه و هبه واجب نيست بلکه مستحب است:
آيات عظام: امام خميني، خامنه اي و نوري همداني.102

وقف خاص

1.  تعدادي از فقها در تعلّق خمس به سال وقفي ـ که بر افراد معيني وقف شده است ـ فرموده ا ند: 
خمس تعلق نمي گيرد؛ از جمله: 

آيات عظام: امام خميني،103  خامنه اي،104 و زنجاني.105
2.  بعضي از فقها احتياط واجب کرده ا ند؛ مانند: آيت اهلل گلپايگاني.106

خمس ديه

تمام مراجع، جز آيات عظام وحيد خراساني و بهجت، فرموده اند: ديه؛ اعم از دية اعضا، دية منافع و 
دية نفس خمس ندارد. اما به نظر آيت اهلل وحيد107 دية نفس خمس دارد.

آيت اهلل بهجت فرموده ا ند:  دية اعضا و منافع، به احتياط واجب خمس دارد.108
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پی نوشت ها :
1.  انفال : 41

2.  العين، ذيل ماده »غنم«.
3.  القاموس ذيل ماده »غنم«.

4.  قرطبي، الجامع الحکام القرآن، ج8 ، ص1
5.  صحيح بخاري، ج2، ص 131
6.  صحيح ترمذي، ج5 ، ص611

7. وسائل الشيعه، ح6 ،  باب 8 ، از ابواب ما يحجب فيه 
الخمس.

8.  بحراني، حدائق الناضره، ج12، ص347
9.  آيت اهلل شاهرودي، بحوث في الفقه، کتاب الخمس، 

ج2، ص 101، مؤسسة دايرة المعارف الفقه الشيعي.
10. وسائل الشيعه، ج9، باب 8 ، از ابواب وجوب الخمس، 

حديث6 ، ص503
11. همان، حديث7

12.  همان، حديث1
13.  همان، ح5

14.  ابن ادريس، سرائر، ص 114، چاپ قديم.
15.  ابي الصالح حلبي، الکافي، ص170

16 .  الجوامع الفقهيه، کتاب الغنيه، ص 569
17 .  شيخ طوسي، النهايه، ص 196

و  الزکات  کتاب  الفقاهه،  مصباح  همداني،  محقق    .18
الخمس، ص127

19.  المدارک، ج5 ، ص383
کتاب  الفقه،  في  بحوث  شاهرودي،  محمود  سيد    .20

الخمس، ج2، ص 116
21.  بعضي هر دو عنوان هبه و هديه را به يک معنا دانسته 
اند ولي ممکن است گفته شود ميان آن دو، عموم من وجه 
باشد و غير معوضه؛  است؛ زيرا هبه ممکن است معوضه 
از سويي،  و  است  معوضه  غير  در حالي که هديه هميشه 
هبه هميشه براي جلب محبت است ولي هديه ممکن است 

اعم باشد.
22.  الکافي في الفقه، ص170

23.  شهيد، الدروس، ج1، ص 258 و معتبر ج2، ص 623
24.  السرائر، ج1، ص490 

25 . تبريزي ، توضيح المسائل محشي. 

مايجب  ابواب  از   8 باب   ، ص503  ج9،  وسايل،   .  26
الخمس، ج6

27. همان، حديث5 
28 . همان، حديث 2

29.  شهيد ثاني، مسالک، ج1، ص 465
30.  الکافي، ص 170

31.  عروة الوثقي، کتاب الخمس، باب السابع، ص399
ج25،  الخمس،  الوثقي،  العروة  شرح  في  المستند    .32

ص216
33.  وسايل الشيعه، ج9، ص501 ، باب 8 ، ابواب وجوب 

خمس، حديث5
34.  همان.

35. همان، باب 12، حديث12
36. همان، باب 8 ، حديث1

37. همان، حديث3
38. عين عبارت سيد در عروه، براي استفاده بيشتر: 

»السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات 
و من سائر التكّسبات؛ من الصناعات و الزراعات و اإلجارات- 
حّتى اخلياطة و الكتابة- و التجارة و الصيد و حيازة الباحات 
و اجرة العبادات االستئجارّية من الّج و الصوم و الصالة و 
الزيارات و تعليم األطفال و غري ذلك من األعامل التي هلا اجرة، بل 
األحوط ثبوته يف مطلق الفائدة  و إن مل حتصل باالكتساب، كاهلبة 
و اهلدية و اجلائزة و الال الوىٰص به و نحوها، بل ال خيلو عن قّوة، 
نعم ال خس يف الرياث إاّل يف الذي ملكه من حيث ال حيتسب، فال 
يرتك االحتياط فيه، كام إذا كان له رحم بعيد يف بلد آخر مل يكن عالًا 
به فامت و كان هو الوارث له، و كذا ال يرتك يف حاصل الوقف 
اخلاّص، بل و كذا يف النذور، و األحوط استحباباً ثبوته يف عوض 
ـ و نحو ذلك« /  ـ حّتى الحتسب منه  اخللع و الهر و مطلق الرياث 

العروة، فصل فيام يب فيه اخلمس.
39.  توضيح المسائل مراجع، ج2، مسأله 1755، ص 15 ؛  
خامنه اي، االجوبه، سؤال 859 ؛ وحيد خراساني، توضيح 

المسائل، مسأله 1762
40.  همان.

41.  تبريزي، توضيح المسائل ص 258
42.  توضيح المسائل، مسأله 1764
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43 .  توضيح المسائل، مسأله 1771، ص 518
44 .  توضيح المسائل مراجع، ج2، مسأله 1754

45.  همان.
46.  مجمع المسائل، ج1، ص 289
47.  جامع االحکام، ج1، ص 168

48.  تحرير الوسيله، ج1، کتاب الخمس، مسأله 13
49.  االجوبه، سؤال 952

50 .  استفتائات، ج1، ص 104، سؤال 330
51 .  منهاج الصالحين، ج1، ص373، مسالة 12194

52.  حاشيه، منهاج الصالحين. 
53 . منهاج الصالحين، ج1، ص 373، تعليقه 695

54. توضيح المسائل، مسأله 1401
55 . استفتائات.

56 . همان.
57. توضيح المسائل مراجع، ج2، مسأله 1752

58 .  منهاج الصالحين، ج1، مسأله 1217
59.  توضيح المسائل مراجع، ج2، مسأله 1752

60.  همان.

61.  همان.
62 .  توضيح المسائل، مسأله 1769
63 .  مجمع المسائل، ج4، ص201

64.  جامع االحکام، ج1، سؤال هاي 705 و 709
65 . استفتائات.

66.  توضيح المسائل مسأله 1391
67.  جامع المسائل، ج1، سؤال 678

68.  استفتائات.
69.  رساله محشي، مسأله 1759

70.  همان.

71.  همان.

72.  همان.
73.  رساله، مسأله 1755

74.  رساله محشي، ج2، ص11، مساله 1759
75.  همان.
76.  همان.
77.  همان.

78 . رساله، مسأله 1776

79 . همان.

80.  همان.
81 . استفتائات، ج1، ص 206، ص 413

82.  استفتائات، ش 44395
83.  استفتائات، ش 29496
84.  استفتائات، ش 30813

85 .  استفتائات، ش 748
86 .  استفتائات، ش 4694

87.  استفتائات، ش 49753
88 .  استفتائات، ش 4774

89.  حاشيه عروه، رساله محشي 1754.
90.  همان.
91.  همان.
92.  همان.
93 .  همان.

94 .  رساله م 1771
95.  اجوبة االستفتائات، 862

96.  رساله محشي، ج2، ص8 ، مسألة 1754
97.  همان.

98.  توضيح المسائل مراجع، مسأله 1776
99.  همان، مسأله 1753

100 .  همان.
101 .  همان، 1753، تبريزي توضيح المسائل، مسأله 1762 

؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، مسأله 1770
نوري  ؛    851 سؤال  االجوبه،  خامنه اي،  همان،    .  102

همداني، توضيح المسائل.
103 .  حاشيه عروه، رسالة محشي، مسأله 1758

104.  اجوبة االستفتائات.
105 .  رساله.

106.  عروة الوثقي، محشي، کتاب الخمس باب السابع.
107 . استفتائات.
108 . استفتائات.


