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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش11 :

تاریخ پرسش1395/10/17 :

به چه چیزهایی خمس تعلّق میگیرد؟ آیا به هدیهای مثل خانه ،طال و غیره که همسر یا کسی
دیگر داده است ،خمس تعلّق میگیرد؟
 پاسخ به پرسش شماره11 :

تاریخ پاسخ به پرسش1395/10/23 :

خمس مالیاتی شرعی است که بنا بر کتاب خداوند ،به هر مال مغتنمی تعلّق میگیرد؛
وا ْع َل ُموا �أنَّ َما َغ ِن ْم ُت ْم ِم ْن شَ ْي ٍء َف�أ َّن لِلَّ ِه ُخ ُم َس ُه َولِل َّر ُس ِ
ول
چراکه خداوند با لفظی عام فرموده استَ :
الس ِبيلِ( أنفال)41 /؛ «و بدانید هر چیزی که مغتنم یابید،
َولِ ِذي الْ ُق ْر َبىٰ َوالْ َي َتا َمى ٰ َوالْ َم َسا ِكينِ َوا ْبنِ َّ
هرآینه خمس آن برای خداوند و برای پیامبر و برای نزدیکانش و یتیمان و مسکینان و در
راه ماندگان (آنان) است» و �أنَّ َما َغ ِن ْم ُت ْم ِم ْن شَ ْي ٍء؛ «هر چیزی که مغتنم یابید» در سخن
مالی
او ،اگرچه به سبب غنیمت جنگی در غزوهی بدر نازل شده است ،شامل هر فایدهی ِ
فوق العاده و دور از انتظاری مانند آن میشود؛ چراکه از یک سو «غَنم» در لغت به معنای به
چنگ آوردن چیزی بدون مشقّت یا تو ّقع است و از سوی دیگر مالک حکم -جز در قضایای
خارجیه -عموم لفظ است نه خصوص سبب ،و با این وصف ،تردیدی نیست که خمس به
ّ
هدیه تعلّق میگیرد؛ همان طور که به چیزهایی مانند گنج ،معدن ،جایزه ،سود هنگفت از
معامله و ارث از خویشاوندی دور که غالب ًا از او ارث برده نمیشود ،تعلّق میگیرد؛ زیرا همهی
مالی فوق العاده و دور از انتظاری هستند که در عرف
اینها چیزهایی مغتنم به معنای فواید ِ
ناشی از بخت و اقبال شمرده میشوند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:
سَ ،ف َک َت َب �إِلَ َّي بِ َخ ِّط ِه� :إِ ْع َل ْم َی ْر َح ُمكَ
« َک َت ْب ُت �إِلَی الْ َم ْن ُصو ِر �أ ْس�ألُ ُه َع ّما َی ِج ُب ِفی ِه الْ ُخ ْم ُ
س کَالْ َغ ِنی َم ِة َو الْ َک ْن ِز َو الْ َم ْع ِد ِن َو
اللّ ُه �أ َّن ُک َّل ما َی ْر ُزقُكَ اللّ ُه ِم ْن َح ْی ُث لا َت ْح َت ِس ُب َف ِفی ِه الْ ُخ ْم ُ
ا ْل ِح ْل َی ِة الَّ ِتي َت ْس َتخْ ر ُِجها ِم َن ا ْل َب ْح ِر َو ا ْل ِه َب ِة َو ا ْلجائِ َز ِة َو ا ْلفائِ َد ِة ا ْل َک ِب َیر ِة الَّ ِتي َت ْف ُض ُل َع ْن َم ُؤونَ ِتكَ
َو الْ ِم ِ
یراث الَّ ِذي لا َت ْح َت ِس ُب ُه ِم َن الْ َب ِعی ِد َو الْ ِ
مال الَّ ِذي َت ْک ِن ُز ُه َفلا َت�أْ ُک ُل ِم ْن ُه َو لا تُ ْن ِف ُق ُه ِفي
ض
س تُخْ ر ُِج ُه �إِلیٰ َخ ِلی َف ِة اللّ ِه ِفي ا ْل� أ ْر ِ
َس ِبیلِ اللّ ِه �إِذا حا َل َع َل ْی ِه الْ َح ْو ُل َف َع َل ْیكَ ِفي ٰذلِكَ الْ ُخ ْم ُ
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الس ِبيلِ ِم ْن � ِآل ِ
هاش ٍم �إِ ْن كُ ْن َت �آ َم ْن َت بِاللَّ ِه َو َما �أنْ َز َل َعلى ٰ َع ْب ِده
َو الْ َي َتا َمى ٰ َو الْ َم َسا ِكينِ َو ا ْبنِ َّ
ي ْو َم الْ ُف ْر َق ِان ي ْو َم الْ َتقَى الْ َج ْم َع ِان َو اللَّ ُه َعلىٰ كُ ِّل شَ ي ٍء َق ِدي ٌر»؛ «برای منصور نوشتم و از او
دربارهی چیزی پرسیدم که در آن خمس واجب است ،پس با ّ
خط خود برایم نوشت:
بدان -خداوند تو را رحمت کند -که هر چه خداوند تو را از جایی که نمیپنداری
روزی میدهد ،در آن خمس است ،مانند غنیمت و گنج و معدن و زیوری که از
دریا بیرون میآوری و هدیه و جایزه و سود هنگفتی که از مخارجت بیشتر است
و میراثی که به آن گمان نداری از (خویشاوندی) دور و مالی که آن را میانباری،
پس نه از آن میخوری و نه در راه خداوند انفاق میکنی هرگاه یک سال بر آن
بگذرد ،پس بر تو در آن خمس واجب است که آن را به سوی خلیفهی خداوند در
زمین و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان از خاندان هاشم بیرون میآوری ،اگر
به خداوند و چیزی که بر بندهاش در روز جدایی -روزی که دو گروه با هم رویارو
شدند -ایمان داری و خداوند بر هر چیزی تواناست»!
توجهی نیست هم میشود؟
اما آیا این حکم شامل چیزی اندک که عرف ًا دارای ارزش قابل ّ
در این باره دو احتمال است :یکی آنکه میشود؛ زیرا «هر چیزی که مغتنم یابید» در سخن
توجهی است جایز نیست
خداوند مطلق است و تقیید آن به چیزی که عرف ًا دارای ارزش قابل ّ
و دیگری آنکه نمیشود؛ زیرا «هر چیزی که مغتنم یابید» در سخن خداوند مطلق نیست،
توجه به اینکه چیزی
توجهی است؛ با ّ
بل منصرف به چیزی است که عرف ًا دارای ارزش قابل ّ
توجه ،عرف ًا فوق العاده و دور از انتظار نیست و تبع ًا مغتنم محسوب
کمارزش و غیر قابل ّ
مالی حاصل از معدن و گنج،
نمیشود و از این رو ،در برخی روایات اهل بیت برای فایدهی ِ
ح ّد نصابی معادل با یک یا بیست دینار قرار داده شده است؛ همچنانکه زکات نیز در اموال
حج ّیت قیاس -از مذاق شرع در این
کمتر از ح ّد نصاب واجب نیست و این -صرف نظر از عدم ّ
قبیل احکام حکایت میکند ،ولی انصاف آن است که این قبیل اجتهادات و روایات واحد یارای
مالی فوق العاده و دور
نص او هر فایدهی ِ
نص خداوند را ندارند؛ زیرا اطالق ّ
ایستادگی در برابر ّ
از انتظاری -اگرچه اندک -را شامل میشود ،بلکه سیاق آن در �أنَّ َما َغ ِن ْم ُت ْم ِم ْن شَ ْي ٍء؛ «هر
چیزی که مغتنم یابید» ،تح ّمل تقیید را ندارد و با این وصف ،خمس به چیزی اندک که نزد
توجه به اینکه هر اندازه
توجهی نیست هم تعلّق میگیرد؛ خصوص ًا با ّ
مردم دارای ارزش قابل ّ
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و َلا ُي ْن ِفقُو َن نَ َف َق ًة
اندک باشد ،نزد خداوند دارای ارزش قابل ّ
توجهی است؛ چنانکه فرموده استَ :
َص ِغ َير ًة َو َلا َك ِب َير ًة َو َلا َي ْق َط ُعو َن َوا ِد ًيا �إِ َّلا كُ ِت َب لَ ُه ْم لِ َي ْج ِز َي ُه ُم اللَّ ُه �أ ْح َس َن َما كَانُوا َي ْع َملُونَ( توبه)121 /؛
«و هیچ چیز کوچک یا بزرگی را انفاق نمیکنند و هیچ منطقهای را نمیپیمایند مگر اینکه
برایشان نوشته میشود تا خداوند آنان را به بهترین چیزی که انجام میدادند پاداش دهد»؛
چراکه ممکن است بسیاری از یتیمان ،مسکینان و در راه ماندگان هاشمی به نان شب یا روز
خود محتاج باشند و با این وصف ،خمسی اندک معادل یک قرص نان هم میتواند یکی از
آنان را از گرسنگی برهاند؛ همچنانکه خمسهایی بسیار اندک هرگاه با هم جمع شوند ،برای
خلیفهی خداوند در زمین پشتوانهای پدید میآورند و با این وصف ،نمیتوان چیزی هر اندازه
توجه به روایاتی از اهل بیت که آن را ِ
«في
اندک را از شمول خمس خارج کرد؛ خصوص ًا با ّ
اس ِم ْن َق ِليلٍ �أ ْو َك ِثيرٍ» (کلینی ،الکافی ،ج ،1ص)545؛ «در هر چیزی که مردم از
كُ ِّل ما �أفا َد النّ ُ
«ج ِم ِيع ما َي ْس َت ِفي ُد ُه ال َّر ُج ُل ِم ْن َق ِليلٍ َو َك ِثيرٍ» (طوسی ،اإلستبصار،
کم یا زیاد به دست میآورند» و َ
ج ،2ص55؛ همو ،تهذيب األحكام ،ج ،4ص)123؛ «همهی چیزهایی که انسان از کم و زیاد
به چنگ میآورد» ثابت میدانند.
آری ،اگر چیزی به اندازهای کم باشد که خمس آن نزد عرف بیارزش و غیر قابل استفاده
باشد ،خمس ندارد؛ چراکه خداوند به انفاق چیزی امر کرده که مورد عالقه است و فرموده
است :لَ ْن َت َنالُوا الْ ِب َّر َح َّتىٰ ُت ْن ِفقُوا ِم َّما ُت ِح ُّبو َن ۚ( آل عمران)92 /؛ «هرگز به نیکی نمیرسید تا
آن گاه که از چیزی که دوست میدارید انفاق کنید» ،بل از انفاق چیزهای بیارزش و غیر
يث ِم ْن ُه ُت ْن ِفقُو َن َولَ ْس ُت ْم بِ� ِآخ ِذي ِه �إِ َّلا �أ ْن
و َلا َت َي َّم ُموا الْ َخ ِب َ
قابل استفاده نهی کرده و فرموده استَ :
ُت ْغ ِم ُضوا ِفي ِه ۚ َوا ْع َل ُموا �أ َّن اللَّ َه َغ ِن ٌّي َح ِميدٌ( بقره)267 /؛ «و ناپاک آن را برندارید انفاق کنید،
در حالی که خود گیرندگان آن نیستید مگر اینکه دربارهی آن چشمپوشی کنید و بدانید که
خداوند بینیازی ستوده است»؛ همچنانکه اگر چیزی عین واحد و غیر قابل تقسیم باشد و
خارج کردن خمس آن بدون فروش کلّش ممکن نباشد ،مانند یک قالی یا یک لباس یا یک
ظرف یا یک قلم ،خمس ندارد؛ چراکه تقسیم آن به منزلهی اتالف آن است و فروش ّ
کل آن
به خاطر خمسش -اگر در سال از آن استفاده میکند -واجب نیست و پرداخت قیمت خمسش
از مالی دیگر نیز بر خالف اصل و ظاهر است و چه بسا عسر و حرج دارد و این از باب سالبهی
به انتفاء موضوع است ،مگر اینکه با اختیار خود آن را بفروشد که در این صورت به قیمت آن
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خمس تعلّق میگیرد و این مراد عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی از گفتاری
است که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد ،گفت:
س ِفي الْ َخ ِب ِ
س! قُ ْل ُت� :أ َر�أ ْی َت �إِ ْن
َ
یث ُخ ْم ٌ
س َو لا ِفي ما لا ُی َخ َّم ُ
«س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُل :لَ ْی َ
ِ
ِ
س
س قی َم َت ُه َو لَ ْی َ
س َغ ِنی َم ًة َیشْ َت ِر ُك ف َیها الْ ُمجا ِهدُونَ؟ قا َلَ :ی ِبی ُع ُه ا ْل إِ�ما ُم َف ُی َخ ِّم ُ
کا َن ما لا ُی َخ َّم ُ
س ِم ْن ِ
س َحتّیٰ َی ِبی َع ُه َع ْن ِط ِ
یب نَ ْف ِس ِه»؛ «شنیدم منصور
مال الْ ُم ْس ِل ِم ُخ ْم ٌ
ِفي ما لا ُی َخ َّم ُ
میفرماید :در خبیث (یعنی چیز حرام و چیز غیر قابل استفاده) خمسی نیست و نه
در چیزی که به پنج قسمت (قابل استفاده) تقسیم نمیشود! گفتم :اگر چیزی که به
پنج قسمت (قابل استفاده) تقسیم نمیشود غنیمتی باشد که مجاهدان در آن شریک
هستند چطور؟ فرمود :امام آن را میفروشد و قیمتش را به پنج قسمت (قابل استفاده)
تقسیم میکند و در چیزی از مال مسلمان که به پنج قسمت (قابل استفاده) تقسیم
نمیشود خمسی نیست تا آن گاه که با رضایت دلش آن را بفروشد»!
مالی فوق العاده و دور از انتظاری مانند غنیمت ،هدیه،
حاصل آنکه خمس به هر فایدهی ِ
جایزه ،گنج ،معدن ،زیوری که از دریا بیرون میآید ،سود هنگفتی که از مخارج انسان بیشتر
است ،میراثی که به آن گمان ندارد از خویشاوندی دور و مالی که آن را بدون استفاده و انفاق
به م ّدت یک سال میانبارد ،تعلّق میگیرد ،مگر اینکه عینی واحد و غیر قابل تقسیم باشد
تا هنگامی که آن را به پول تبدیل کند ،یا خمس آن چیزی بیارزش و غیر قابل استفاده
ارزیابی شود .البته اختصاص دادن خمس همهی اموال -و نه صرف ًا اموال مغتنم -به خداوند
خاص عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه
و خلیفهاش در زمین
ّ
مستحب است و به تعبیر ّ
«سری از اسرار آل مح ّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم» محسوب میشود؛ چنانکه
اهلل تعالی ّ
یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:
«قا َل لِ َي ا ْل َم ْن ُصو ُر :أ�لا أ� ُدلُّكَ َعلیٰ ِس ٍّر ِم ْن �أ ْسرا ِر � ِآل ُم َح َّم ٍد َصلَّی اللّ ُه َع َل ْی ِه َو �آلِ ِه َو َسلَّ َم؟!
ض َف إِ� َّن َم ْن َف َع َل ٰذلِكَ ُمخْ ِلصاً
س مالِكَ لِلّ ِه َو َخ ِلی َف ِت ِه ِفي ا ْل� أ ْر ِ
قُ ْل ُتَ :بلیٰ ،قا َلْ :اج َع ْل ُخ ْم َ
لَکا َن ِم ْن �أ ْص ِ
سری
حاب �أمی ِر الْ ُمؤ ِْم َ
نین َع َل ْی ِه َّ
السلا ُم»؛ «منصور به من فرمود :آیا تو را به ّ
از اسرار آل مح ّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم داللت نکنم؟ گفتم :آری ،فرمود :یک
پنجم همهی مالت را برای خداوند و خلیفهاش در زمین قرار بده؛ زیرا هر کسی که
السالم است»!
این کار را با اخالص انجام دهد ،همانا از أصحاب أمیر المؤمنین علیه ّ
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احکام زکات ،خمس ،صدقه ،هبه ،قرض ،وقف و عاریه

نویسندهی تعلیق :احسان مددی

تعلیق شماره1 :

تاریخ تعلیق1397/6/24 :

حضرت عالمه در پرسش و پاسخ  264مالی که بدون استفاده و انفاق به م ّدت یک سال
انباشته میشود را متعلّق خمس دانستهاند ،ولی در پرسش و پاسخ  383فرمودهاند که در هر مال
راکدی زکات است .ممکن است مقصود ایشان را توضیح دهید؟
تاریخ پاسخ به تعلیق1397/6/26 :

پاسخ به تعلیق1 :

مقصود ایشان از مال در پرسش و پاسخ « ،264عین» است؛ مانند زمین ،خانه ،خودرو،
توجه به اینکه انباشتن آنها بدون استفاده و انفاق به م ّدت یک سال،
لباس و موا ّد غذایی؛ با ّ
قبح بیشتری دارد و غیر عقالییتر است و از این رو ،خمس به آنها تعلّق میگیرد ،ولی
مقصود ایشان از مال در پرسش و پاسخ « ،383پول رایج» است که هرگاه بدون استفاده و
انفاق به م ّدت یک سال انباشته شود ،زکات به آن تعلّق میگیرد؛ چراکه مقصود از تعلّق زکات
به دینار و درهم در روایات متواتر ،تعلّق آن به پول رایج است و با این وصف ،سایر اموال به
استثنای مواردی که در پرسش و پاسخ  383نام برده شدهاند ،متعلّق زکات نیستند ،بلکه متعلّق
خمس هستند؛ زیرا از یک سو عموم آیهی خمس و آیاتی که از انباشتن مال بدون استفاده و
انفاق نهی میکنند ،شامل آنها نیز میشود و از سوی دیگر ،خلیفهی خداوند در زمین آنها
را متعلّق زکات ندانسته است .بنابراین ،هر مالی که بدون استفاده و انفاق به م ّدت یک سال
انباشته میشود ،متعلّق خمس است ،به استثنای مواردی که زکات به آنها تعلّق میگیرد.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پالس پایگاه صفحه کانال تلگرام پایگاه

