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   :رساله حتينص
 کتاب در مخس درباره یمسائل دهد، توفيقت خداوند( :ندفرمود  ناحلس امحد ديس
 یگردآور را ها آن است ممکن اگر د،ندار وجود شرائع مثل کتب ديگر و روشنگرانه جواب

 که باشد مفصل بصورت مخس جرئيات و توضيح آن در که بنويس باب اين در یکتاب و کن
 یتوان یم داشت، وجود یمبهم امور اگر و کنند عمل آن موجب به مشا خواهران و برادران
  ).یکن سؤالآن  درباره
  

  ٭٭٭
 به بود،  رضا امام پريوان از كه فارس بازرگانان از مردى :گويد طربى زيد بن حممد

  :كه نوشت او پاسخ در خواست، اجازهمخس  درباره و نوشت اى نامه حضرت آن
 اهلم، الضيق یوعل الثواب، العمل یعل ضمن کرمي، واسع اهللا ان ،الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ(

 وما موالينا، یوعل عياالتنا، یوعل ديننا، یعل عوننا اخلمس ان اهللا، احله وجه من اال مال حيل ال
 قدرمت ما دعاءنا أنفسکم حترموا وال عنا، تزووه فال سطوته، خناف ممن اعراضنا من يونشتر نبذله
 واملسلم فاقتکم، ليوم ألنفسکم متهدون وما ذنوبکم، ومتحيص أرزاقکم، مفتاح اخراجه، فان عليه
  )١(.)والسالم بالقلب، وخالف باللسان، أجاب من املسلم وليس اليه، عهد مبا اهللا ييف من

 است ثواب ضامن كارى هر بر كرمي، و است واسع خدا راستی به ،الرحيم الرمحن اهللا بسم(
 كرده حالل خدايش كه راهى از مگر نيست حالل مالی هيچ اندوه، و غم نظرى تنگ بر و

 وسيله و ما دوستان بر و ما عياالت بر و ما دين بر است ما كمک مخس ،راستس به و است
 نداريد دريغ ما از را آن دارمي، بيم او از كه كسى از ما آبروى حفظ و است ما خبشش و بذل

 مشا روزى كليد مخس، پرداخت زيرا توانيد، مى كه آجنا تا نسازيد  حمروم ما دعاى از را خود و
 انداز پس خود نوائى بی روز براى كه است اى ذخريه و مشا گناهان شدن کپا مايه و است
 خود عهده بر و كند وفا كرده دار عهده را او چه آنبد خدا براى كه است كسى مسلمان كنيد،
  .) السالم و است، خمالف دل به و است پذيرا زبان به كه كسى نيست مسلمان بپايد،
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  ميالرح الرمحن ا بسم
 مًايتسل سلم و ينياملهد و ئمةاأل حممد آل و حممد یعل ا یصل و

  

  :دمهمق
 إِنَّ علَيهِم وصلِّ بِها وتزكِّيهِم تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿ :فرمايد یم متعال خداوند

كالَتص كَنس ملَّه اللّهو يعمس يمل١(.﴾ع(  
 ءدعا برايشان و سازى، شان پاكيزه و کپا آن وسيله به تا بگري اى صدقه آنان اموال از(
   .)داناست شنواى خدا و است، آرامشى آنان براى تو دعاى زيرا كن،
  .است شده وارد یمعن اين  حممد آل از که گونه مهان دارد؛ اشاره مخس وجوب به آيه و
 در که کنم یم یخال  احلسن امحد سيد حممد آل قائم یبرا را صحنه چيز هر از قبل و
 یاسالم اقتصاد در آن جايگاه و حکمت و صاحب و مخس وجوب که چه آن از یبعض مورد
 مطلقاً یمخس سال یابتدا تعيني ياآ :معرض كرد کرده، سؤال یو از یروز د؛نبگوي سخن

  نداند؟ چه و است آمده اضاف اش ساليانه خرج بر یچيز که بداند مکلف چه است؛ واجب
 مؤمن چون ،)شود یم حماسبه روزانه( است روز به روز مخس دهد، توفيقت خدا( :فرمود

 از اعم ها آن چون و است سخت مردم بر موضوع اين چون و کند یم حماسبه روز هر را خود
 یها حساب دقت در و یحسابرس به ساليانه که اند کرده عادت ها شرکت و مؤسسات و افراد
 حد که یمدت یط را خود بايد مؤمن پس باشد؛ ساليانه ]مخس[ گفتيم نيز ما بپردازند، خود

 مدت اين که نيست جائز او یبرا یول بار يک یسال یيعن کند؛ حماسبه است سال يک اکثرش
  .دهد قرار اين از بيش را

 یزمان در و کند ساقط یزمان در را آن که اوست یبرا و است امام آن از مخس که بدان و
 تعيني پردازد یم خود یمال حماسبه به آن در مؤمن کهرا  یمدت که واجب است و ،واجب ديگر
 گونه اين االن که گونه مهان ساالنه يا یفصل يا ماهانه روزانه یجبا را آن تواند یم پس کند،
  .کند تعيني ،اخل ...و است
 حکومت امام که بود اين بر خداوند خواست اگر :مجله از است، یهاي حکمت مخس در و
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 بر طرف را آنان یفقرا خمصوصاً و آنان ینيازها و مردم عامه ونشئ آن بوسيله امام پس کند،
 کند، برقرار زیور در شراکت و دردی هم مردم بني تواند یم امام ،مخس بوسيله پس کند، یم

 اللَّه أَفَاء ما﴿ .دساز یم حمقق مردم بني را عدل و کند یم دفع فقريان از را حاجت و نياز پس
 يكَ السبِيلِ وابنِ والْمساكنيِ والْيتامى الْقُرب يولذ وللرسولِ فَللَّه الْقُرى أَهلِ وِمن رسوله وعلَى

 إِنَّ اللَّه واتقُوا فَانتهوا عنه اكُمَ وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما منكُم الْأَغْنِياء بني دولَة يكُونَ لَا
)١(.﴾الْعقَابِ شديد اللَّه

  

 پيامرب آن از و خدا آن از گردانيد، پيامربش عايد ها قريه آن ساکنان ]یداراي[ از خدا چه آن(
 گران توان ميان تا است، ماندگان راه در و بينوايان و يتيمان و نزديک خويشاوندان به متعلّق و

 باز را مشا چه آن از و بگرييد را آن داد، مشا به فرستاده را چه آن و .نگردد دست به دست مشا
  ).است کيفر سخت خدا که بداريد پروا خدا از و ايستيد باز داشت،
 مقرر را مالياتی که يافت خواهيد کنيد، بررسی را کشورها اقتصادی سيستم اگر حال

 نه و دارد اجری نه ماليات و است مخس اندازه به تقريباً کشورها اکثر در ماليات اين و کنند می
 اميان مردم حاکميت به و کافرند زمني در خدا خليفه به که کسانی پس است؛ آن برای ثوابی

 سازند می جمبور را ها آن ها حکومت و کشورها زيرا کنند؛ می پرداخت اجبار به را آن دارند،
 را آن حسرت سپس پردازند می را خود مال ها آن ولی بپردازند ماليات عنوان حتت را مخس که
 الَّذين إِنَّ﴿ .اند پرداخته زمني بر مردم حاکميت پايی بر برای را خود مال آنان زيرا خورند؛ می

 والَّذين يغلَبونَ ثُم حسرةً علَيهِم تکُونُ ثُم فَسينفقُونها اللَّه سبيلِ عن ليصدوا أَموالَهم ينفقُونَ کَفَروا
)٢(.﴾يحشرونَ جهنم  إِىل کَفَروا

  

 اين آنان کنند می خرج خدا راه از )مردم( بازداشنت برای را اموالشان شدند، کافر که ها آن(
 مايه اما کنند، می مصرف )راه اين در اند، کشيده زمحت آوردنش دست به برای که( را اموال

 کافران )ديگر جهان در( و خورد خواهند شکست سپس و شد خواهد اندوهشان و حسرت
   ).شد خواهند آوری گرد دوزخ سوی به مهگی
 - را اموال مهني خود که داشته مقرر مؤمنان بر خويش رمحت روی از خداوند که حالی در
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 پرداخت با و دهد ثواب آنان به آن پرداخت برای حال عني در و بپردازند - مخس عنوان به
 إِنَّ علَيهِم وصلِّ بِها وتزكِّيهِم تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿ .پاک سازد را ها آن آن، کردن

كالَتص كَنس ملَّه اللّهو يعمس يمل١(.﴾ع( 
 سازی می پاکيزه و پاک را ها آن نفوس بدان که دار دريافت را ای صدقه آنان اموال از تو(

 موجب آنان حق در تو دعای که کن ياد خري دعای به را ها آن و دهی، می برکت و رشد و
   ).داناست و شنوا خدا و شود ها آن خاطر تسلّی

 تواند می و دهد قرار عبادت و طاعت را زمني اين روی بر خود زندگی متام تواند می انسان
 از که است اين فقط فرق دهد، قرار معصيتگناه و  را زمني اين روی بر خود زندگی متام

 .کند نافرمانی وی از و گرداند روی وی از يا کند پريوی خدا خليفه
 بسيار عادالنه اسالمی اقتصاد یئپا بر در مخس که گرداند استوار و مسدد را تو خدا بدان و
 دست در را مخس بلکه ندارد؛ اميان سوسياليستی يا داری سرمايه نظام به اسالم زيرا است، مهم

 و است حکمت با ءاجرا و عمل در و عادل و زاهد يقني و قطع بطور که دهد می قرار شخصی
  :کار اين با

 اسالمی اقتصاد در مؤمنان های زمنيسر و مؤمنان بني در روزی در شراکت و مهدردی
 و باشد پرخوری کمال درکه  داشت خنواهد وجود اسالمی زمنيسر پس شود، می تضمني

 و ايتام و ءفقرا مالی امور کار اين با و بکشد آه حاجت و فقر فشار و شدت از ديگر یزمينسر
 ماند منی باقی کند، زندگی برهنگی در که کسی يا ای برهنه و گرسنه و شود می اصالح ها بيوه

 و پرخوری و داشت خواهد انمسلمان جامعه اجتماعی وضع بر مثبتی بازتاب موضوع اين و
 منشانه  بزرگ اخالق کاهش موجب کم دست که هستند منفی اجتماعی اثر دارای دو هر فقر
 اخل و خبل و جنسی فساد مانند زشت و پست اخالق بروز و ايثار و دردی هم و کرم مثل
  .شود می

 بيند می که حالی در ماند، دخنواه آسوده خود خوری پر در و خود خوری رپ از خور رپ و
 وی كه وجودم شخص که دننببي جامعه متام و وی که اين از بعد دارد، وجود ینيازمند يا فقري

 و مردم عامه مصلحت برای است، اموال مخس که را خود اموال است زمني در خدا خليفه

                                                
  .١٠٣ :ةالتوب .١



 )ع( ىهدم مامانصار ا انتشارات ......................................................................................................... ٨

 

 اموال انفاق خدا، خليفه کار اين با و کند می انفاق حمتاجني به دادن قوت و کردن کفايت
 داشنت رغم علی دنيا برق و زرق از وی دوری و خويش زهد با - بود خواهد ای اسوه مخس،

 و قصور و کمبود احساس وی شود می باعث و کند می متذکر را خوری پر هر که -آن
 و ناز در و است شده غرق دنيا برق و زرق در )خور پر( یو که حالی در و کند کوچکی

 .برد می رنج تنگدستی از که دارد وجود حمتاجی و فقري که حالی در کند می زندگی نعمت
 در بد اسوه برای جايگزين عنوان به مردم اقتصادی اصالح برای است مهم بسيار اين و
 -  طاغوت دولت در مهيشه که هانطور و - است گونه اين امروز که مهانطور انسانی جامعه

 هيچ بدون و شکلی هر به ورزد، می حرص اموال مجع بر که نعمت و ناز در و ثرومتند طاغوت
 متأسفانه نتيجه در و کند، حمقق را خويش شخصی های رغبت و آرزو تا بود گونه اين ،حدی

 هم جبان مرداری سر بر که بود خواهد هايی سگ سان به خود ثرومتندان و ءفقرا با جامعه مثل
 پيچد می آن دور را خود دم ضعيف و کند می خوری پر آن از قوی که شدند گالويز و افتادند

 .کشد می زوزه گرسنگی درد از که حالی در
 به نيز است، مهم اجتماعی و اخالقی و دينی اسوه عنوان به که مهانطور زمني در خدا خليفه
 پس است، مهم بسيار کند، می اصالح را مردم اوضاع خداوند آن با که اقتصادی اسوه عنوان
أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ ولَو أَنَّ ﴿ .شود می اصالحشان  اقتصادی وضع آنان آوردن اميان هنگام

)١(.﴾لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء واَألرضِ ولَكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَ
  

 و آمسان برکات کردند، می پيشه تقوا و آوردند می اميان ها، آبادی و شهرها اهل اگر و(
 اعمالشان کيفر به را آنان هم ما کردند تکذيب )را حق ها آن( ولی گشودمي می ها آن بر را زمني

   .)کردمي جمازات
 عنوان به که را چه آن آيه مقصود نيز بلکه نيست؛ غيبی اهلی مدد فقط آيه اين مقصود و
 و زمني در خدا خليفه آن و کردم، تقدمي مردم اقتصادی اوضاع اصالح برای مادی طبيعی سبب
 وی عطای و است وی شخصی ملک که مال، مخس با وی حکيمانه و عادالنه اقدام و عمل
 .است حمتاجان حاجت برآوردن و خوشگذرانی از دوری و زهد در اعال مثلی
 هر با آن تفاوت اسباب ترين مهم از يکی يا اهلی يا اسالمی اقتصاد در اساسی حموری اين و
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  .است ديگر وضعی اقتصاد
 اقتصاد اسم به چيزی نيست ممکن او بدون و است خدا خليفه بر متمرکز اسالمی اقتصاد

  .)باشد مردم بني عدالت کردن حمقق هدفش که باشد داشته وجود اهلی يا اسالمی
 و منودند؛ روشن اختصار به ،فدايش به جامن ،ايشان که است چيزی آن از مقداری اين
 حرام و حالل به - شود می شناخته بدان که مواردی از بعضی از - :حممد آل از امام چون

 شيء يبأ : هللا عبد أليب قلت( :است نقل رینض مغريه بن حارث از که شودمی شناخته
 واحلرام، باحلالل تعرفه :قال شيء؟ أيبو :قلت .والوقار بالسکينة :قال ؟ القائم اإلمام يعرف

 إال يکونأ :قلت . اهللا رسول سالح عنده ويكون أحد، إىل حيتاج وال إليه الناس وحباجة
 )١(.)يوص ابن يوص إال يکون ال :قال وصي؟ ابن يوص

  

 شود؟ می شناخته چيز چه به )زمان هر(  قائم امام :معرض كرد  اهللا عبد ابی به(
 را او حرام و حالل با نيز :فرمود چه؟ با ديگر و :کردم عرض ،وقار و )سکينه( آرامش به

 چنني هم د،ندار نياز کس هيچ به خود او که صورتی در او، به مردم ونيازمندی ،یشناس می
 که است ممکن آيا :کردم عرض .)دارد خود با را آن ( اوست نزد  خدا پيامرب سالح
 فرزند و باشد جانشينی مگر شود، منی :فرمود باشد؟ امام وصی فرزند وصی جز به کسی

   .)یجانشين
 آل که ]زمان هر در[  قائم امام شناخت در اهلی روش و راه اين نور اساس بر پس

 فقه در یا رساله" مهدی امام انصار - اهللا انصار دستان بني در اند، کرده آشکار را آن حممد
 است،  احلسن امحد سيد از مهمی های پاسخ حمتوی که دهم می قرار را "آن ضميمه و مخس

 اهللا صلوات وی از مهه آن حمتوای و است فروان مخس مسائل به امتحان و ابتالء که رو آن از
  :است چنني اين آن و است شده گرفته عليه

 . احلسن امحد سيد اثر / سالماإل شرايع کتاب در مخس فصل .١

 دادند پاسخ  ايشان و بودند فرستاده انصار خواهران و برداران که مسائلی پاسخ .٢
 .است شده گنجانده روشنگرانه های جواب کتاب در ها آن از بعضی که

                                                
  .١٢٩: غيبة النعماين .١
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 به اينجا در را آن گردد، می بر  امام به نيز انفال و امام صله تملکي که جهت آن از و
  .کردم ضميمه مخس

 اين از بعد و است آمده حائل ما بني است، گشته مقدر چه آن اگر ...احلسن امحد سرورم
 اما ،یا شده خامنان بی و متواری و اند، کرده پيدا ادامه روزها مهچنان انتظار، سال ساليان مهه
 چنان آن  حممد آل مشا حق در اشتباه و ءخطا اهل مقصران، ما حال به تو رمحت پدرم ای

 او حرام و حالل و دهی می سوق خدا مستقيم راه به و ای گرفته را ما دستان که است زياد
  .یساز می تبيان را سبحانه
 است، شده مشا از که سؤاالتی به پاسخ با که را خدا شرع از چه آن خدا، رسول فرزند ای

 رغم ىعل سؤاالت ينا به .کنم می تقدمي پيشگاهت به را ام کرده آوری مجع ،يدا کرده ناتبي
 خواسته )احکام( شرع اين برای و دادی پاسخ ،یکش می مردم و زمان از که سختی و شدت
 با را مردم زندگی عمل بی علمای تا  بيت اهل مشا غيبت مهانند باشد، بئغا که بود شده

 سبحان خداوند از و .کنند رپ ندارند، خدا شرع و دين با ارتباطی هيچ ابداً که احکامی
 رب هللا احلمد و .دهد مكنت حاکميتش و دينش پايی بر برای زمني در را مشا که دارم مسئلت

  .نيالعامل
    عالء   
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  اًمتسلي سلم و املهديني و األئمة حممد آل و حممد على اهللا صلى و
 
 

  
  :بود خواهد حمور پنج در آن های ضميمه و مخس وجوب در سخن
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  مخس بودن واجب در :خنست حمور
  

 و مناز بودن واجب مانند است؛ اهلی واجبی مخس و ندارد وجود مخس وجوب در اشکالی
  .اهلی واحبات ريسا و حج و روزه

 ولذي وللرسولِ خمسه للَّه فَأَنَّ ٍء شي من غَنِمتم أَنما واعلَموا﴿ :ديفرما می متعال خداوند
   .﴾...بِاللَّه آمنتم کُنتم إِنْ السبيلِ وابنِ والْمساکنيِ  والْيتامى  الْقُرىب
 برای و امربيپ و خدا برای آن پنجم کي د،يگرفت متيغن به را زیيچ هر که ديبدان و(
  )١(.)...ديا آورده انميا خدا به اگر است، ماندگان راه در و انينوايب و مانيتي و شاوندانيخو

فصل خطاب و  که حالی در )٢(،بداند جنگ غنائم شامل فقط را هيآ تواند منی کس چيه و
 هر شامل متيغن که اند گفته :آنان و باشد ها می نزد آن بازگو کننده و قرآن عدل کالم ائی

 ی حهيصح در .شود می آورد، می دسته ب که را سودی هر و کند می کسب انسان که چه آن
 يف هميعل ةواجب فهي دئوالفوا الغنائم ماأف( :است شده نقل  جواد امام از اريمهز بن علی
 فهي - اهللا رمحکي -  الفوائد و فالغنائم ة،ياآل ﴾غَنِمتم أَنما واعلَموا﴿ :تعالی اهللا قال عام کل

  .)هايفدي والفائدة املرء، غنمهاي الغنيمة
 متعال خداوند بدهند را آن مخس سالی هر در که است الزم مردم بر دئفوا و غنائم در اما(
 ـ بيامرزد را تو خدا ـ فوائد و غنائم ،)ديگرفت متيغن به را زیيچ هر که ديبدان و( : فرمود

                                                
  .۴۱ :نفالألا . ١
 نقل حيصح در خدا رسول از مهزمان ولی دهند اجنام رار کا نيا کردند سعی سنت اهل کهگونه  مهان . ٢

 در عباس بن اهللا عبد از ،نيحيصح در نيمه برای و( :ديگو می ريکث ابن .است واجب غنائمی هر در مخس که کنند می
مرکم أمرکم بأربع وأاکم عن أربع، أو" :فرمود آنان به  اهللا رسول که است آمده سيالق عبد گروه ثيحد

إقام الصالة وإيتاء هللا؟ شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وهل تدرون ما اإلميان با –مث قال  –باإلميان باهللا 
 نيمه بر خباری و داد قرار انميا مجله از را مخس ادای متامش و طول به ثيحد ".الزکاة وأن تؤدوا اخلمس من املغنم

 ۲ ج :ريکث بنا ريتفس ")است انميا از مخسی ادا باب" :گفت و داده قرار را بابی خود حيصح کتاب در اساس
  .۳۲۵ص
 دنبال اند، داده اجنام قاًيدق مخس در عثمان مثل آنان !!!)صاحل( سلف و آنان رهربان که راچه  آن که است منصف بر و

 شده تيترب او که حالی در داد؛ کماحل بن مروان به را ارمنستان مخس او که است کافی شيبرا نيمه وقاحت از و کند
  ].مهگان بر[ ستين خمفی کهگونه  مهان د،يفهم منی را حرفی خدا کتاب از که است کسی
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  )١(.)رسد می او به كه است سودهايی و آورد می چنگ به انسان كه است هايی ره
 امتناناً نايعل بذلک فتطول ة،ياآل ﴾غَنِمتم أَنما واعلَموا﴿ :وعال جل وقال ( :رضوی فقه در و

 ومال والغوص واملعادن الکنوز نيب فرق ال مة،يغن فهو الناس أفاده ما وکل ......ورمحة منه
 وسائر الضيعة وغلة التجارة، ربح وهو الرخصة، فيه ادعي ما وهو فيه خيتلف مل لذي الفيء

   .)رزق ومن وفائدة غنيمة اجلميع ألنّ وغريها واملواريث والصناعات، املكاسب من الفوائد
 دست به متيغن به که را چه آن ديبدان و( :ديفرما می مرتبه بلند و بزرگ خداوند و(
 به مردم چه هر ...گذارد منت ما بر خود رمحت با تا كرد چنني جهت آن از و )...ديآور

 به دريا در غواصی از خواه و باشد معادن يا گنج خواه آيد، یم مشار به غنيمت آورند، دست
 مهان و باشد، نشده كشی لشكر ها آن برای و آمده دست به جنگ در كه اموالی يا آيد، دست
 ها باغ و كشتزارها حمصوالت و بازرگانی سود يعنی ندارد، مخسی كه اند كرده ءادعا كه چيزی

 سود و غنيمت ها اين مهه رايز ديگر، چيزهای و ارث و صنعتی و بازرگانی آمدهای در ديگر و
  )٢(.)است روزی و

 إِنَّ علَيهِم وصلِّ بِها وتزكِّيهِم تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿ :ديفرما می متعال خداوند و
كالَتص كَنس ملَّه﴾.   

 كن، ءدعا برايشان و سازى، شان پاكيزه و پاک آن وسيله به تا بگري اى صدقه آنان اموال از(
   )٣(.)است آرامشى آنان براى تو دعاى زيرا

  .آنان برای ءدعا :عنیي هميعل الصالة و است مخس در زين هيآ و
 :)است آن از خبشی نيا( سدينو می ای نامه در اريمهز بن علی به  جواد جعفر ابو امام و

 أن وأحببت ذلک فعلمت هم،يعل بجي مايف قصروا بعضهم أو صالحهم اهللا أسأل موايل إن ...(
 صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿ :تعالی قال اخلمس، من هذا عامي يف فعلت مبا هميوأزک أطهرهم
مهرطَهكِّيهِم تزتا ولِّ بِهصو هِملَيإِنَّ ع كالَتص كَنس ملَّه اللّهو يعمس يملع﴾.   

 از یبعض يا -  خواهامن را ها آن صالح خداوند از من كه -  من )شيعيان( دوستان مهانا(
 .كردم پيدا اطالع آن از من و اند كرده یكوتاه شده، واجب ها بر آن چه آن پرداخت در ها آن

                                                
  .١٢ح ۶٠ ص ٢ج :طوسی خشي – ستبصاراإل . ١

  .١٠ص ١٠ ج :النراقي – عةمستند الشي: ، و از آن٢٩٣ص: الرضا فقه . ٢
   .١٠٣ :التوبة .٣
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 اجرا سال اين در مخس به نسبت كه یا برنامه آن با كنم پاكيزه و پاک را آنان خواستم پس
 آنان بر و یكن پاكيزه و پاک را ها آن تا بگري صدقه مردم اموال از( :فرموده خداوند .كردم
 دانا و شنوا خداوند مهانا و ها آن یبرا است یآرامش تو درود و ءدعا زيرا بفرست، درود
  )١(.))است
  

 وی یاياوص که زمان هر در خلق بر حجت و  معصوم امام به مخس ،بنا بر اين
  .کنند استفاده را آن خبواهند جا هر که حق دارند آنان دارد؛ اختصاص هستند،
 اكتسب أو غنم امرء كل  على( :فرمود که کند می نقل  صادق امام از سنان بن اهللا عبد
 سهم فذاك الناس، على احلجج ذريتها من بعدها من أمرها يلي وملن  لفاطمة أصاب مما اخلمس
 منه فلنا دوانيق خبمسة قميصاً خييط اخلياط حىت الصدقة عليهم وحرم شاؤوا حيث  يضعونه خاصة،

   .)ةالوالد به هلم لتطيب شيعتنا من أحللناه من إلّا دانق
 ولی و   فاطمه به را آن مخس بايد آورد دسته ب را آمدى در يا و غنيمت شخصى هر(

 خاص سهم اين و بپردازد هستند، مردم بر خدا حجت بعنوان كه فرزندانش از او از پس امر
 حتی .است شده حرام ما بر صدقه گذارند، مى خبواهند كه كس هر اختيار در و است آنان

 شيعيان به را آن مگر بود خواهد ما آن از درهم يک دوخت درهم پنج به را پرياهنی اگر خياط 
  )٢(.)دبياين دنيا به پاک آنان فرزندان تا سازمي حالل

 اوست برای نيز و کند استفاده خواست جا هر در را مخس که حق دارد  معصوم پس،
 برای را آن بوده، بندگان بر خدا سوی از وی واجب و مفروض حق مخس، که آن از پس که

 بر صدد در که است ساخته روشن اریيبس متون را مطلب اين و کند حالل خبواهد که کسی
 به  مهدی امام از صادر شريف توقيعِ منتِ در که چه آن نقل به و نيستم ها آن ذکر و مشردن

 آن و کنم؛ می ءاکتفا آمده است، عمری عثمان بن حممد دوم، سفري طريق از يعقوب بن اسحاق
 و .النريان يأكل فامنا فأكله منها شيئاً استحل فمن بأموالنا املتلبسون وأما ... ( :از اين قرار است

  .)ختبث وال والدم لتطيب أمرنا ظهور وقت إىل حل يف منه وجعلوا لشيعتنا ابيح فقد اخلمس أما

                                                
  .١٢ ص ۶٠ ص ٢ ج :الطوسي خالشي – االستبصار . ١
  .۸ ح ۳۵۱ ص  ۶ج ):ةاإلسالمي(يعة الش وسائل . ٢
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 را چيزی آن از که کس هر پس کنند، می چپاول را نما اموال ما نام به كه آنان اماو (
 تا و شده مباح ما شيعيان به مخس اما و است  خورده آتش مهانا پس خبورد، و کرده حالل
  )١(.)...نباشد خبيث و بوده پاكيزه ايشان والدت تا گشته حالل ايشان بر ما امر ظهور
 : حممد آل اموال کردن حالل و چپاول جنايت که شود می فهميده شريف توقيع از و

 بود خواهد چگونه مصيبت پس است؛ واضح بسيار عموم و عيان برای گمراه فقهای توسط
 با ستيز يلهسو به خود )ديگران توسط شده يبغا( مغيب امام با ها آن که بداند انسان اگر

 که امامشان اموال با و شد آغاز  احلسن امحد شا مياىن و وصی فرستادن با که دعوتش
  کنند؟ می جنگ اند، کرده چپاول را آن ظاملانه
 در که است ايستگاهی و موقف قيامت روز در مخس صاحب برای که است حالی در اين

 آن حق دانسنت وجود با که کسانی( جاحدان بر سختی روز و کند می مطالبه را خود حق آن
 به آن خوردن به برسد چه بود؛ خواهد حق صاحب اهلی حق مانعان و )کنند می انکار را

 ما أشد إن( :کند می نقل  صادق و باقر امام دو از يکی از مسلم بن حممد !!!دمشنی و عداوت
 لتطيب لشيعتنا طيبنا وقد مخسي، رب يا :فيقول اخلمس صاحب يقوم أن القيامة يوم الناس فيه

   .)والدم ولتزکو والدم
 خدايا :بگويد مخس صاحب كه است اين رستاخيز روز در مردم یبرا شرايط ترين سخت(
 شان فرزندان و پاک آنان مواليد تا ساختيم پاک شيعيان یبرا را مخس ما شود؟ یم چه من مخس
  )٢(.)گردد پاکيزه و حالل
 خود به که است سودی آن معني اهل به مخس اعطای که کند توجه است الزم مؤمن و
 با که - قرآن گفته و نص به - تزکيه و تطهري از مؤمنان از يک کدام پس گردد؛ می بر مؤمن

 فضل سبحانه، او برای پس است؟ نياز بی شود، می حاصل مؤمن از امام توسط مخس دريافت
 .است منت ما بر -  آنان بر خداوند درود و صلوات - آنان برای چنني هم و است بزرگی
 کافر، فهو الناس أيدي يف ما إلی حيتاج اإلمام أن زعم من( :است نقل  صادق امام از

 تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿ :وجل عز اهللا قال اإلمام، منهم يقبل أن حيتاجون الناس إمنا

                                                
  .۴۸۵ص :النعمة ومتام نکمال الدي . ١
  .۲۰ح ۵۴۷ص ۱ج :الکايف . ٢
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   .﴾بِها وتزكِّيهِم
 کافر وی پس ،باشد می حمتاج است، مردم دست در چه آن به امام که بپندارد کس هر(

 جل و عز خداوند کند؛ قبول ها آن از امام که دارند نياز که هستند مردم اين بلکه است؛
  )١(.))سازى شان پاكيزه و پاک آن وسيله به تا بگري اى صدقه آنان اموال از( :فرمايد می

 کسی بر ديگر که الزمان آخر فقهای مرجعيت وکالی زشت و قبيح عمل از چه آن و
 به آنان خيانت دالئل که اين رغم علی .است تأمل شايسته است، شده مالحظه نيست پوشيده

 توضيح برای معقود و خمتصر هرسال اين رهاىسط و است بزرگ جرم و است بسيار خدا دين
 هوشيار ترسد، می را خدا که کس آن من ولی گريد؛ منی بر در را آن مخس، مهم مسائل

 اتباع از ضیعب يا ها آن وکالی و مرجعيت دفاتر در اخالقی فساد دالئل از يکی به و سازم می
  .است حق وجه بدون مخس مال خوردن وضوح متام با آن و کنم می اشاره وی برای آنان،

ـِن( :فرمود  اهللا عبد ابو :گويد کناسی ضريس ـْن م ـَلَ أَي ـَلَى دخ ـَا؟ الناسِ ع  الزن
ـُلْت ـُعلْت يأَدرِ لَا ق  محلَّلٌ فَإِنه الْأَطْيبِني، شيعتنا إِلَّا الْبيت، أَهلَ خمِسنا قبلِ من :قَالَ .فداك ج

ملَه مهيلَادمل(.   
 از :فرمود .گـردم قربانت ،مندا ىمن :معرض كرد ؟شوند مى زنا گرفتار مردم راهى چه از(

ها حالل  مخس برای آنمگر شيعيان پاکزاده ما که  )پردازند منى كه( بيت اهل ما مخس راه
  .)٢()گشت تا حالل زاده به دنيا آيند

  .واليت و هدايت نعمت برای است، جهانيان پروردگار که خدايی سپاس و
  
  
  
  
  

                                                
  .۱ح ۵۳۷ص ۱ج :الکايف . ١
  .۱۶ح ۵۴۶ ص ۱ج :الکايف . ٢
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  است واجب آن در مخس که اموری در :دوم حمور
  
  :است تا هفت آن و

   غنائم :اول
  

 مستولی آن بر ،کفار و مسلمانان بني )١(احلرب دار در مسلمني سپاه که غنائمی در مخس
 و زمني مثل نباشد؛ محل قابل يا باشد محل قابل غنائم اين خواه ؛باشد می واجب ،است گشته
  :که اين بشرط فروان، يا باشد اندک غنيمت خواه غريه،
 در و باشد نشده غصب مسلمانی سوی از است، گرفته غنيمت به مسلمني سپاه چه آن - 
 .شود می گردانده باز مسلمانش مالک به باشد گونه اين اگر باشد؛ افتاده کافر دست

 به نيز که نباشد؛ است، املال حمترم که غريه و معاهد ملک اند گرفته غنيمت به چه آن - 
 و شده ثبت است عهدی مسلمني و وی بني که است کسی معاهد و .شود می بازگردانده وی

 املال حمترم و )نشود رخيته و است حمترم خونش( الدم حمترم حالت اين در وی که باشد مکتوب
 .نکند نقض را عهد که زمانی تا است )نشود گرفته وی از مالش(

 در مخس و شود منی گرفته نظر در غنيمت مخس کردن خارج برای سال يک گذشت و
  .شود می الزم و واجب آن آوردن دست به حمض به غنيمت،

  
   معادن :دوم

  

  :بود خواهد نوع سه بر است، آن مالک انسان که معادنی
 .سرب و نقره و طال مانند – شدن ذوب قابل يعنی – نرم . أ

 .سرمه سنگ و زبرجد و ياقوت مثل )سخت( نرم غري . ب

 .گوگرد و نفت و قري مثل مايع . ت
                                                

  ).مترجم(. دنباشن جنگ و عداوت داشته اناکه با مسلم هائی سرزمين . ١
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 نظر در آن دادن مخس برای سال يک گذشت نيز و است واجب مخس معادن اين مهه در و
 برای چه آن و خرجی گذاشنت کنار و آن آوردن دست به حمض به بلکه شود؛ منی گرفته

 اگر .شود می گذاشته کنار آن مخس است، شده مصرف آن آوردن دست به و آن استخراج
 آن آوردن دست به يا آن استخراج برای و باشد ينارد ۵۰ است شده استخراج چه آن قيمت

 و است ينارد ۸ که گذارد می کنار را ينارد ۴۰ مخس وی پس باشد؛ کرده صرف ينارد ۱۰
  .آخر الی

  :آيد می پيش سؤال دو اينجا در و
 آن مخس تا دارد وجود -  نقره و طال مثل - معدن برای معينی مقدار و نصاب آيا :خنست

  شود؟ گذاشته کنار
 آوردن دست به هزينه از که چه آن مهه ندارد؛ وجود معينی مقدار و نصاب خري، :پاسخ

  .باشد ناچيز اگر حتی شود؛ می گذاشته کنار مخسش آيد، تر اضافه معدن
 کند،می استفاده زن که )غريه و قيقع و نقره و طال مثل( آالتی زيور در مخس آيا :دوم
  است؟ واجب

 کند، منی استفاده آن از اگر اما ندارد؛ مخس کند می استفاده زينت برای زن چه آن : پاسخ
  .است واجب آن در مخس
  

  ها گنج :سوم
  

 شده اندوخته و داراىي خاک زير در که است مالی هر گنج و است واجب گنج در مخس
  .باشد

مخس آن  شود، می ذکر ادامه در چه آن به توجه از بعد تنها يابد، می را آن انسان که گنجی
  :شود می داده

 و برسد بيشتر و )عيار ۱۸ طالی مثقال بيست يعنی( دينار بيست به گنج که اين :خنست
  .نيست آن در مخسی باشد، مقدار اين از کمتر قيمتش اگر

 ما و آن وسايل و حفر مثل استخراخ خرجی گذاشنت کنار از بعد گنج در مخس :دوم
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  .شود می واجب شد، ذکر معادن خبش در که گونه مهان شابه،
 نآبر  نشانی يعنی( باشد گونه اين اگر نباشد؛ شده، پيدا گنج بر اسالم نشان و اثر :سوم

 .جنگ زمنيسر در شود،چه پيدا اسالم زمنيسر در چه شود؛ می واجب آن دادن مخس )نباشد
 رمز يا قرآنی ای آيه ها آن بر که کند پيدا يیها سکه مثالً اگر :اسالم نشان برای مثال عنوان به و
  .است اسالمی اثر يک آن کند تأکيد که باشد شابه ما و اسالمی یمناد و

 است خريده را آن يدز مثالً که ملکی در )نباشد آن بر اسالم نشان و اثر که( گنجی اگر و
 آن به وی شناخت را آن اگر پردازد؛ می فروشنده به آن شناساندن و تعريف به پس شود، يافت

 زيد مثال حسب بر اينجا در او و -  است مشتری برای نشناخت را آن اگر و است سزوارتر
  .گذارد کنار را آن مخس که است واجب او بر - است

  :دارد حالت دو بود؛ اسالم نشان و اثر گنج بر اگر
 يا مزرعه يا خانه که صحرا زمني مثل مرده و جان بی – موات یزمين در را آن :خنست

 ملک باشد، گونه اين اگر کند؛ پيدا باشد، االسالم دار در که -  نباشد آن در آبادی و عمران
 اجرت و استخراج خرجی است کرده استخراج را آن کس هر به و بود خواهد  امام

 مزد و باشد کرده خرج دينار ده آن آوردن بريون برای اگر و شود می پرداخت آوردن بريون
حتويل داده   امام به گنج و شود می پرداخت وی به ينارد ۱۵ دينار، پنج گنج آوردن بريون

   .است آن مالک زيرا ؛شود می
 شناخت و تعريف به را آن موقع اين در بيابد، است خريده که ملکی در را آن که اين :دوم
 امام آن از نشناخت، اگر و است سزاوارتر آن به او شناخت، را آن اگر رساند، می فروشنده

 است.  
 توسط شده اجاره و شخص يک به متعلق که یزمين در گنج اگر :ماند می  باقی ای مسأله

 ملکيت در اگر کردند؛ پيدا اختالف گنج سر بر مستأجر و مالک و شد پيدا ديگری شخص
 در اگر و است قبول مورد وی قسم با مهراه - مالک -  مؤجر سخن کردند، پيدا اختالف آن

  .است قبول مورد مستأجر سخن کردند، پيدا اختالف آن مقدار
 بيان کرد پيدا گنج شده خريداری زمني در کسی اگر که اين باب در احکام از چه آن و

 نيز يافت، قيمتی شیء آن داخل در و منود خريداری نيز ای جنبنده اگر که اين مورد در کردمي،
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 وی شناخت را آن اگر رساند، می فروشنده شناخت و تعريف به را آن است؛ جاری احکام آن
 واجب وی بر آن دادن مخس و است مشتری آن از نشناخت اگر و است سزاوارتر آن به

  .است
 آن باقی و کند می خارج را آن مخس يافت، قيمتی شیء آن داخل در و خريد ماهی اگر و

  .کند منی معرفی فروشنده به را آن و است خودش آن از
 و باشد کبري چه و بنده چه باشد، آزاد آن يابنده چه شود، خارج مخسش بايد گنج بعالوه،

 و کند خارج را آن مخس که است واجب شا وىل بر بيابد را آن کودکی اگر ايتاً صغري؛ چه
مالک بر ،)بنده( مملوک اما و است واجب دادن مخس شود بالغ که هنگامی وی خود بر الا 

  .کند خارج است، يافته که را گنجی مخس که است واجب وی
 نيست، الزم گنج مخس خارج كردن برای سال يک مدت به کردن صرب :پايان در و
 توجه و آن به يافنت دست حمض به گنج مخس بلکه شد؛ ذکر غنائم و معادن در که گونه مهان

  .شود می گذاشته کنار گذشت، آن مخس خارج كردن در که چه آن به
  

  شود می خارجغواصى  با يادر از چه آن مهه :چهارم
  

 که اين به است مشروط آن دادن مخس بودن واجب اما شابه، ما و مرواريد و جواهر مانند
 از کمتر قيمتش اگر اما برسد؛ بيشتر و )عيار ۱۸ طالی مثقال يک يعنی( دينار يک به قيمتش

  .نيست آن در مخسی باشد، اين
 را آن ماشينی با اگر که اين کما بگريد، غواصی بدون جواهر و مرواريد مقداری اگر و

  .است واجب نيز آن در مخس کند، استخراج
 اگر پس شده، رعايت آن در دينار يک مقدار شود، استخراج غواصی با اگر )١(،عنرب اما و

 از يا شود گرفته آب سطح از اگر و .خري الا و شود می واجب آن در مخس رسيد، ميزان آن به
 دست به و استخراج هزينه گذاشنت کنار از بعد يعنی است؛ جاری آن در معادن حکم ساحل،
  .باشد کم چه اگر است؛ واجب آن در مخس آن، آوردن

                                                
١ . )نْ ع ب( )فرهنگ فارسی معني( .دآي می دست به نام مهني به ماهی نوعی شکم از که بو خوش ای ماده .)ا.(  
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 که گونه مهان است؛ واجب سال يک مدت گرفنت نظر در بدون دادن مخس نيز اينجا در و
  ].شود می و[ شد آن ذکر آتی امور و گذشت که اموری در

  
  است خريده مسلمان از را آن )١(اهل ذمت که زمينی :پنجم

  

 بر آن در مخس خبرد، مسلمانی از یزمين مسيحی، چه و باشد يهودی چه ،اهل ذمت اگر
 یزمين مثل بود، شده واجب آن در مخس که چه آن از ،زمني خواه شود؛ می واجب اهل ذمت

 مثل نبود، مخسی آن در ی باشد کهزمين ،خواه و باشد شود، فتح غلبه و قهر صورت به که
  .آوردند اسالم آن روی بر فرمانربداری با اهلش که یزمين

  
  حرام با طلوخم حالل :ششم

  

 نشود، داده يزمت و تشخيص آن در حرام از حالل و شود خملوط حرام با حالل مال اگر
 را مستحقش و دهد يزمت را آن توانست و شناخت را آن اگر اما شود؛ می واجب آن در مخس

 آن صاحب و مستحق به است، برده که را چه آن که است واجب او بر پس شناخت،
 سالش خرجی از که مقدار آن در مگر ماند؛ می باقی مخس بدون و حالل مال و بازگرداند

  .شود می بيان هفتم مورد در االن که گونه مهان آيد، اضافه
  

  شود می ضميمه بدان چه آن و يدآ اضافه سال خرجی از چه آن :هفتم
  

 وی برای سال خرجی و مؤونه از که ها زراعت و ها صنعت و ها جتارت سودهای در مخس
 مثل شود، می ضميمه اين به چه آن در مخس مهچنين و .است واجب آيد، اضافه اش خانواده و

 واجب آمد، خواهد آن تفصيل که گونه مهان ها، اين مانند و لباس يا اثاث يا ماشني يا خانه
  .است

                                                
١ . )ذ مهان( .است اسالم پناه در مالش و جان ه،جزي پرداخت علت به که مسلمانی غري .)نسب ص( .]ع[ )م(.  
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 از شود؛ می ابتالء و امتحان به مؤمن که است مخس موارد بيشترين موضوع، اين شايد و
 بندگان به آن سود که باشد کرد، خواهم مکث بيشتری تفصيل و توضيح با آن بر رو اين

  .برسد خدا مؤمن
 ها، آن لّاا و منودم؛ جدا را آن سهولت برای که خواهد حمور چند شکل به توضيحات و
  .باشد داشته شدن هم در که است ممکن نيست، پوشيده که گونه مهان

  

  است آمده اضافه سال خرجی از چه آن در مخس يعتشر :اول
  

 اهللا رسول زمان در )يدآ اضافه سال خرجی از چه آن( در مخس ياآ :بپرسد کسی است ممکن
 است؟ داشته وجود  

 مسلمانان بر اجرا و تطبيق عنوان به اما داشت؛ وجود آری اهلی، تشريع عنوان به :پاسخ
 و  اهللا رسول پس است، مردم توسط حکم اين حتمل عدم خاطر به اين و نداشت؛ وجود

 بر را آن که اوست برای و است  امام آن از مخس شدند؛ قائل ختفيف آنان یبرا  ائمه
  :دهد می توضيح را موضوع اين که کنيد توجه روايت ينا به .بردارد يا دهد قرار مردم

 :قال مهزيار بن علي عن حممد بن اهللا وعبد حممد بن أمحد عن الصفار احلسن بن حممد روی
 اهللا لأاس - موايل ان ... ( :قال .ةمك طريق يف اليه كتابه انا تأقر و -  جعفر ابو اليه كتب

 مبا وازكيهم اطهرهم ان فاحببت ذلك فعلمت عليهم، جيب فيما قصروا بعضهم او -  صالحهم
 بِها وتزكِّيهِم تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿ :یتعال اهللا قال اخلمس امر من هذا عامي يف فعلت
 كل يف عليهم ذلك اوجب  ومل ... )١(﴾... عليم سميع واللّه لَّهم سكَن صالَتك إِنَّ علَيهِم وصلِّ
 هذه سنيت يف اخلمس عليهم اوجبت وامنا عليهم، اهللا فرضها اليت الزكاه اال عليهم اوجب وال عام،

 دواب وال ةآني وال متاع يف عليهم ذلك اوجب ومل احلول، عليهما حال قد اليت ةوالفض الذهب يف
 يغتال ملا عليهم مين ومنا موايل، عن مين ختفيفاً ...ضيعة وال ةجتار يف رحبه ربح وال خدم وال

 قال .عام كل يف عليهم ةواجب فهي دالفوائو مالغنائ ماأف .ذام يف ينوم املو امواهلم من السلطان
واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى ﴿ :یتعال اهللا

                                                
  .۱۰۳ :التوبة . ١
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بِاللّه منتآم مبِيلِ إِن كُنتنِ السابنيِ واكسالْمفهي -  اهللا يرمحك - دالفوائ و مالغنائو )١(﴾... و 
 الذي واملرياث .خطر هلا اليت نسانلإل نساناإل من ةزواجلائ يفيدها، والفايده املرء يغنمها الغنيمه

 له يعرف ال خذيؤ مال ومثل ماله، خذفيؤ يصطلم عدو ومثل ابن، وال بأ غري من الحيتسب
   )٢(.)...صاحب

 یا نامه او به ) یتق حممد امام( جعفر ابو حضرت :كه كرده نقل مهزيار بن علی(
 مهانا ... :بود فرموده كه -  خواندم مكه راه در را نامه آن من -  :گويد می و اند، نوشته

 چه آن پرداخت در ها آن از یبعض يا -  خواهامن را ها آن صالح خداوند از من كه - من دوستان
 پاک را آنان خواستم پس .كردم پيدا اطالع آن از من و اند كرده یكوتاه شده واجب ها آن بر
 از( :فرموده خداوند .كردم اجراء سال اين در مخس به نسبت كه یا برنامه آن با كنم پاكيزه و

 و ءدعا زيرا بفرست، درود آنان بر و یكن پاكيزه و پاک را ها آن تا بگري صدقه مردم اموال
 آن ساله هر من و ... )...است دانا و شنوا خداوند مهانا و ها آن یبرا است یآرامش تو درود

 را آن خداوند كه را یزكات مگر كنم منی واجب آنان بر و كرد خنواهم واجب مشا بر را )مخس(
 سال كه یا نقره و طال در كردم واجب آنان بر را مخس سال اين در من و .كرده واجب مشا بر
 و گذاران خدمت و چهارپايان و ها ظرف و كاالها بر را مخس من و .باشد گذشته آن بر

 جانب از است یختفيف ها اين ...نكردم واجب زمني و آب بر و اند برده جتارت از كه یسود
 و گريد می را اموالشان ها آن از زور به سلطان زيرا .ها آن بر من از است یمنت و دوستامن بر من
 آنان بر سال هر در آن پس د،فوائ و مئغنا اما .شود می وارد ها آن بر كه یبمصائ خاطر به

 مال آن مخس غنيمت، راه از افتاد مشا دست به چه آن بدانيد( :فرمود خداوند .شود می واجب
 خدا به اگر است، وامانده مسافران و مسكينان و يتيمان و پيغمرب خويشان و رسول و خداوند

 هر كه است یدرآمدهاي آن - كند رمحت را تو خدا -  دفوائ و مغنائ پس ،)... ايد آورده اميان
 از كه است یارزش با جايزه و رسد، می او دست به كه یا فايده و آورد، یم دست به كس
 از باشد، فرزند يا پدر ناحيه از اينكه بدون كه است یمرياث و رسد، یم ديگر انسان به یانسان
 گرفته مالش و كند تسليم را خود كه یدمشن مانند و رسيده، او به كرده یمن گمان كه یراه

                                                
   .۴۱ :األنفال . ١
  .۱۲ ح ۶۰ ص ۲ ج :الطوسي خالشي – االستبصار . ٢
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  )....شود شناخته صاحبش آنكه بدون شود می گرفته كه یمال مانند و شود،
  

  مخسی سال )ابتدای( رأس کردن مشخص :دوم
  

ذکر آن گذشت، در اموری که در  که گونه مهانيم که گذشت يک سال، بدان بايد ابتدا در
 ها واجب در سودهای جتارت ؛ ولی پراخت مخسآيد ها مخس واجب است، به حساب منی آن

؛ اگر مکلف سودها را شود تأخري انداخته میبه به انتهای سال درآمد، دخل و برای  احتياطاً
هاست و نه  د و متام شدند، پس نه مخسی در آنبرای خرج خود در مدت يک سال صرف منو

شود و هم  می مخس آن دادهتر آمد، هم سود  جتارت، و اگر سود از خرجی اضافه در سرمايه
شود؛  می مخس آن داده که توضيح داده خواهد شد، به مهان نسبت گونه مهانسرمايه جتارت، 

تعيني کند تا از طريق آن مقدار افزون بر  ر مؤمن است که ابتدای سال مخسی راب بنا بر اين
بر   تی از ايشانمقدار افزون بر نياز بپردازد و اين من دادن مخسبه  خرجی خود را بداند و

  .ماست
 ،)شود می حماسبه روزانه( است روز به روز مخس دهد، توفيقت خدا( :فرمود  ايشان

 چون و است سخت مردم بر موضوع اين چون و کند می حماسبه روز هر را خود مؤمن چون
 دقت در حسابرسی و به ساليانه که اند کرده عادت ها شرکت و مؤسسات و افراد از اعم ها آن

طی  را خود بايد مؤمن پس باشد؛ ساليانه ]مخس[ گفتيم نيز ما بپردازند، های خود حساب
 نيست جائز ولی برای او بار يعنی سالی يک کند؛ حماسبه است سال يک اکثرش حد مدتی که

  .دهد قرار اين از بيش را مدت اين که
زمانی  در و کند زمانی ساقط در را آن که برای اوست و است امام آن از مخس که بدان و
 پردازد می مالی خود حماسبه به آن در مؤمن که را مدتی که ستو واجب اا بر و ،واجب ديگر
 اين االن که گونه مهان ساالنه فصلی يا يا ماهانه جبای روزانه را آن تواند می پس کند، تعيني
  ).کند تعيني ،اخل ...و است گونه
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  مخس در مقدار افزون بر نياز خواهد بود: سوم
مخس هر مالی که انسان مالک آن باشد و از نيازش افزون و اضافه باشد، در آن مال 

کند، مخس خنواهد بود؛ پس  طرف می و حاجت را بر واجب خواهد بود و در مقداری که نياز
دارای يک خانه بود، مخسی در آن و در اثاثيه استفاده شده آن، مثل فرش و ] شخصی[اگر 

ستفاده شده در لباسی که ا چنني همنيست؛  ها يکی و مانند اينونو جتهيزات الکتر وسايل خانگی
گريد و به  آن است، مخسی تعلق منی برای رفت و آمد نيازمند ای که وسيله نقليه است و در

کند؛ اما اگر  می بر طرفت و نياز را بدون اضافه که فقط حاج منبع درآمدمهني صورت در 
نيازی نداشته باشد،  ها يه و غريه که به آنيا ماشينی ديگر يا اثاث زمنيای ديگر يا  مالک خانه

 .ها را بپردازد بايد مخس آن
شود؛ پس اگر متام آن يا مقداری  می مخس آن دادهبعالوه، مال افزون بر نياز فقط يک بار 

  .شود ماند، باری ديگر مخسش پرداخت منیاز آن برای سال ديگر باقی 
نده دريافت کناما اگر مخس آن را پرداخت کرده باشد، سپس آن را به کسی ديگر داد، آيا 

  پرداخت کند؟ا در صورتی که طی يک سال آن را استفاده نکند، نيز بايد مخس آن ر
کند؛ خواه  بايد مخس موارد کسب شده خويش را پرداخت ندهدريافت کنآری، : پاسخ

ها پرداخت شده باشد، خواه پرداخت نشده باشد؛ موردی که مخس  نزد مالک سابق مخس آن
اگر مالک تغيري کند، اين امر شود ولی  اشد، بار ديگر مخس آن پرداخت منیآن پرداخت شده ب

  .ندارد امر گذشتهجديدی خواهد بود و ارتباطی به 
ها، در شیء  اظ نياز و استفاده که مخس در آنو پرسش در خصوص بعضی از موارد از حل

احکام  بيان ها را مهراه با ماند که اکنون آن نيست، مطرح می و مورد نياز واجب استفاده شده
  :کنم مطرح می

آالت يا موارد مشابه، سپس پنهان کردن  شیء، مثل پوشيدن لباس يا زيور آيا استفاده .١
ای که مخس با آن واجب نيست، در آن شیء حمقق  تا استفاده کند کفايت می ،يک بار آن،

  شود؟

چه  استفاده اگراستفاده، استفاده واقعی است و نه برای فرار از مخس و اشکالی در : پاسخ
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  .باشد و استفاده شده، از مخس مسثنی می ؛نيستيک بار باشد، 
باشد ولی از آن برای حمافظت بر متيزی  چيزی مانند پتو و فرشممکن است انسان حمتاج  .٢

، آيا در صورت عدم استفاده آن در برای استفاده هنگام آمدن مهمان و مانند آن، استفاده نکند
 سال، مخس در آن واجب است؟

  .باشد، مخس در آن واجب استاگر استفاده نشده : پاسخ
يک بار از خرجی سال مواد ] مثالً[وجود دارد،  فرقی بني اشياء در مصداق استفادهآيا  .۳

ده کرده است، ها را استفا ماند که مقداری از آن بار ديگر باقی اشيائی نزد وی می غذائی و
  ها مخس واجب است؟ آن، آيا در باقی کور و زينتیياشياء دها و بعضی از  مانند عطرها و روغن

 اگر د، مثالًنکن که اجزای متعددی داراست و بعضی از آن را استفاده میی چيزو سوم، 
ها  ها، استفاده، بر متام آن ای کتب يا ست وسايل باشد، آيا با استفاده از جزئی از آن جمموعه

  کند؟ مصداقيت پيدا می
  .با استفاده از بعضی از آن، متام آن استفاده شده خواهد بود :پاسخ

  
و اين اشياء استفاده شده  -مانند البسه و بعضی وسايل - اگر اشيائی به انسان داده شد  .۴
 ها واجب است؟ ، آيا پرداخت مخس آن)و جديد نبود(باشد 

  .واجب نيست :پاسخ
  

  )شبیه به آنو ... مغازه، شرکت( منبع درآمدپرداخت مخس : چهارم
  

در ) ...ای برای جتارت يا کارخانه يا مزرعه يا وسيله نقليه مغازه( منبع درآمدمخس در 
، از اصل مال به مهان انسان و خرجی سال وی اضافه آيد ، از نيازوید يا سود يصورتی که تول

و دخلی از  ای داشت شود؛ مثالً اگر کارگاهی يا مغازه نسبت مقدار اضافه، مخس پرداخت می
کرد که فقط برای خرجی سال وی کافی بود، پس مخسی بر کارگاه نيست؛ اما  آن دريافت می
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به اندازه نسبت مقدار ) اصل سرمايه(آمد، پس از اصل  وی اضافه می اگر دخل از خرجی سال
) ۴(و دخل کارگاه ) ۲(کند؛ يعنی اگر خرجی سال  ضافه بر خرجی سال، مخس پرداخت میا

مغازه از اما توليد يا سودی که  .کند را پرداخت می) کارگاه(نصف اصل باشد، پس وی مخسِ 
آيد،  ت تا آخر سال، افزون میاز آن بر نياز و حاج چه آن، مخس نشيند به بار میيا کارگاه 
  .شود پرداخت می

  
  منبع درآمدمتعدد بودن : پنجم

  

ه وی دارای مغازه و حقوق ماهيان مثالً(انسان و مکاسب وی متعدد شود  منبع درآمداگر 
  و خواهان پرداخت مخس باشد، مخس وی چگونه خواهد بود؟) باشد و به مهني ترتيب... 

دارد،  منبع درآمدخنست، کسی که خواهان پرداخت مخس است و بيش از يک  :پاسخ
يعنی سرمايه را به آن (تخاب کند تا از مخس مستثنی باشد را ان منبع درآمدآزاد است که يک 

گريد؛ و  جت وی باشد، مخسی به آن تعلق منیبه اندازه حا ، و در اين صورت اگر)مصدر بدهد
که ذکر آن  گونه مهاناگر از اندازه حاجت وی بيشتر باشد، از سرمايه به اندازه مقدار اضافی، 

که از خرجی افزون آمده  منبع درآمداز سود  چه آنگذشت، مخس پرداخت می شود؛ و اما 
  .کند جدا می را هنگام حلول سال مخسی است، مخس آن

ديگری  منبع درآمد منبع درآمدها واجب است و  ، مخس در آنوی روزیمصادر  بقيه و اما
ای باشد که  وی، حقوق ماهيانه روزیضمن مصادر  نکند؛ پس اگر م را از مخس مستثنی منی
أس سال مخسی خود، مخسش را جدا از آن باقی مباند را در ر چه آنوی را کفايت کند، 

  .کند می
 )جدا(افراز را ها  تواند آن ، اغلب واضح است و انسان میروزیر و متعدد بودن مصاد

ی که تزراع زمنياگر شخصی  کند؛ ولی ممکن است بعضی امور بر وی مشتبه شود؛ مثالً
ی را آبياری کند، داشته باشد و تزراع زمنيو موتوری در آن است که  خنل داردی تعداد

 منبع درآمدمهه يک ها  انند گاو در آن بپردازد، آيا اينها م داموی به پرورش بعضی  چنني هم
  آيند يا متعدد؟ واحد به حساب می
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ديگری به  منبع درآمدگاوها و  منبع درآمدو موتور آبياری يک  ستانلو خن زمني :پاسخ
  .آيند حساب می

، منبع درآمداز جهت متعدد بودن يا وحدت  بعالوه، مواردی که برای مکلف افراز آن
بپرسد تا از سوی وی  ها از امام  درباره آن که اينر مؤمن نيست مگر واضح نباشد، ب

  .هايش نعمت فزونی مشخص گردند؛ و شکر خدا برای
  

  حقوق کارمندان: ششم
  

خرجی سال  کند، اگر از ارمندی، که حقوقش وی را کفايت میحقوق کذکر شد که در 
ش مقداری افزون آيد، مخس واجب است؛ و اگر نه مخسی در ا وی هنگام حلول سال مخسی

  .آن نيست
دريافت کند، بر وی است که  کند االنه، از شرکتی که در آن کار میپاداشی سو اگر 

م حلول سال مخسی، نه هنگام دريافت، باقی مانده مخس آن يا آن مقدار که از آن که در هنگا
 رااست را بپردازد؛ و به مهني صورت، هديه غري نقدی، مخسش را در رأس سال، اگر آن 

  .کند پرداخت می استفاده نکرده است
  :و اينجا دو سؤال است

 اگر کارمند، حقوق خود را به مدت خيلی کمی قبل از رأس سال مخسی، مثالً: خنست
ش باشد، آيا حقوقی که در دست دارد، يا مقدار باقی منبع درآمددريافت کند و  يک روز
  آيد و مخس در آن واجب است؟ ، افزون بر خرجی سال وی حبساب میمانده آن
  .مخس در آن واجب است :پاسخ
آيا مخس در حقوق کارمندی که زمانش فرا رسيده و شخص ديگری آن را جبای وی : دوم

ش، واجب است؟ ا یدست وی نرسانده مگر بعد از رأس سال مخسه را ب لی آندريافت کرده و
ه روز دهم رمضان باشد و حقوقش روز هشتم ماه رمضان ولی ب اش مخسیاگر رأس سال : مثالً

  دست وی نرسيده مگر پس از آن؟
  .مخس در آن واجب است: پاسخ
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  برای ازدواج يا حج يا خريد مسکن) پس انداز(مال اندوخته : هفتم
  

کنند، پس شروع به  به منظور خريد مسکن مجع آوری می بعضی از مردم گاهی مبلغی را
  .کنند آيد، برای هدف مذکور می اضافه میخود  ساليانهنياز از  چه آنپس انداز 

مخس آن را پرداخت  اشخاص، بايد مبلغ مجع آوری شده را در صورتی که قبالً گونه اينو 
فرا رسيده باشد  اش مخسیرأس سال  هامی است که وعدپرداخت کنند؛ و اين در هنگ اند نکرده

  .و مسکنی با آن خنريده باشد
و در زمان ما رويدادی در بعضی کشورها شايع است که طی آن توسط شخصی که 

شود و  گذاشته می ها به وديعه انکی رفنت به حج است، مبلغی در بخواهان ثبت نام خود برا
مقابل ثبت نام شخص قرار  حج در آن کشور در) هيئت(کميته عنوان شرطی از سوی اين به 

رسد،  به دو يا سه سال و شايد بيشتر میشود؛ در صورتی که عزميت بعد از مدتی که  داده می
 هنوز استفاده نشده است، گذاشته شده سال خواهد گذشت و هعيمبلغ به ود بر و قطعاً ؛باشد

  است؟آيا مخس در آن واجب 
  .مخس در آن واجب نيست :پاسخ

  
  مالی) مضيقه(در دست نباشد و تنگنای  چه آنمخس  :هشتم

  

اگر آن را  که اينممکن است انسان مالی داشته باشد ولی آن مال در دست وی نباشد، کما 
اده است و حق برداشت آن را  هبه شخص ديگری قرض دهد يا در بانک آن را به وديع

  نداشته باشد، آيا مخس در چنني مالی واجب است و چگونه؟
مخس در آن واجب نيست تا زمانی که آن توسط خودش يا وکيلش حتويل گرفته : پاسخ

  .شود
کردن حاجت خود  بر طرفذکر قرض شد، اگر انسان مالی را برای  که اينو از جهت 

در  - مال قرض شده يا مقدار باقی مانده آن -قبل از رأس سال مخسی خود، قرض کرد و هنوز 
  شود؟ وی حلول کند، آيا مخس شامل آن میوی باشد، سپس، رأس سال مخسی دست 
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ينی باشد، مخسی در مالی که مالک آن است، نيست انسان د) گردن(اگر در ذمت : پاسخ
اگر قرضی به : ينی که در ذمت دارد، افزون باشد و به عنوان مثالاز مقدار دمگر آن مقدار که 

  .شود حماسبه می ۵۰باشد، فقط مخس  ۱۵۰بر وی باشد و در دست خود  ۱۰۰قيمت 
  ؟گذارد مالش تأثري می و در کل، آيا قرض گرفنت انسان بر تعلق مخس به

  .شد که در مسأله پيشني روشن گونه مهانگذارد،  آری، تأثري می :پاسخ
و اگر در تنگنای مالی بود و رأس سال مخسی وی فرا رسيد ولی نزد وی مواد غذائی و 

خرجی سال  اضافه بر چه آنرا از مخس  آمد، آيا تنگنا ضافها است، در منزلش چه آنغريه از 
  دارد؟ بر میاز مواردی ذکر شده که غري مال است،  وی آمده است،

 عدم وجود اموال اضافی و فقط وجود مواد غذائی مقصود از تنگنای مالیاگر : پاسخ
کند و مخس، عبادتی است مثل  غذائی که نزد خود دارد را جدا میاضافی است، مخس مواد 

خذْ ﴿ :، خداوند متعال فرمودچای است برای طهارت و پاکيزگی روح  ه و مناز و وسيلهروز
طَهقَةً تدص هِمالوأَم نم يعمس اللّهو ملَّه كَنس كالَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهر

يملءشان سازى و برايشان دعا اى بگري تا به وسيله آن پاك و پاكيزه از اموال آنان صدقه( )١(،﴾ع 
نيست اندک باشد و مهم ، )براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست كن زيرا دعاى تو

يا فراوان، چه بسا درمهی از کسی که پنج درهم دارد، اجر و ثواب بيشتری از هزار درهم از 
 افزايشبرای  کسی که پنج هزار درهم دارد، داشته باشد و در کل، مخس و زکات عواملی

 روزیداند، شايد پرداخت مخس يا زکات عاملی شود که خداوند  هستند؛ مؤمن چه می روزی
  .را توسعه دهدوی 

  
  ودکاناموال ک: هنم

  

 واضح است که کودک در مخس و ديگر تکاليف شرعی، غري مکلف است؛ ولی حق
ک واجب نيست ولی به گريد؛ پس مخس بر کود ت دارد و به مال وی مخس تعلق میمالکي

که مخس را از مال کودک غري بالغ  واجب است) سرپرست(گريد؛ پس بر ولی  مالش تعلق می

                                                
  .۱۰۳: ةتوبال . ١
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  .کند د، خود مخس مال خود را پرداخت میاگر بالغ شو) کودک(کند و اگر نه وی  سوا
  .شود و از اينجا، حکم مال کودکی که حساب پس انداز در بانک دارد، آشکار می

  
  در تقسيم مخس: حمور سوم

  

ها  است و آن ها برای پيامرب  سه قسمت از آن )١(؛شود مخس به شش قسمت تقسيم می
سليم بن قيس  است، سهم خدا و سهم رسولش و سهم ذی القربی و او، امام : عبارتند از

حنن واهللا الذين عنی اهللا بذي القربی، الذين قرم اهللا : يقول  مسعت أمري املؤمنني: (گفت
وللرسولِ ولذي الْقُربى  ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه﴿ :، فقالبنفسه ونبيه 

و   نبيه یسهماً يف الصدقة، اكرم اهللا تعالمل جيعل لنا و )٢(،﴾والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ السبِيلِ
   .)ساخ ما يف أيدي الناسأكرمنا أن يطعمنا أو

متعال آنان را به نام  یما هستيم، خدا یبالقر یمقصود خداوند از ذ! به خدا سوگند(
ساكنان آن ] دارايی[خدا از  چه آن( :خويش و پيامرب بزرگوارش مقرون ساخت و فرمود کمبار
 علق به خويشاوندان نزديکو مت] او[ها عايد پيامربش گردانيد از آن خدا و از آن پيامرب  قريه

ما در صدقه، سهمی قرار نداد و  یو برا ،)ماندگان است  راه درو يتيمان و بينوايان و ] وى[

                                                
ة أَسهمٍ سهم للَّه وسهم لرسولِ اللَّه يقْسم بينهم الْخمس علَى ست: (...، فرمود بنده صاحل، موسی بن جعفر. ١

ى وبي الْقُرذل مهساوتلْيل مهس مهسى ومنيِ واكسلْماِءلنأَبل مهس و اللَّه مهبِيلِ فَسالس دعب نرِ مي الْأَمأُولل ولِ اللَّهسر مهس
ولِ اللَّهسر   ُثَلَاثَة اثَةً فَلَهوِراثَةً ووِر انمهمٍ سهأَسمهس و اللَّه نم لَه ومقْسم سِ كَلَهمالْخ فنِصلًا وسِ ممالْخ فنِص

يلِ بأَه نيي باقالْبو ينِهِماكسمل مهسو ماهامتيل مهفَس هتهِمبِيلاِء سنأَبل مهمخس بر شش قسمت تقسيم  ...(، ...)س
 یچهارم برا، سهم یالقرب یذ ی، سهم سوم برا رسول یخداوند، و سهم ديگر برا یشود؛ يك سهم برا یم
مر بعد از األ یاول یسهم خدا و رسول برا. است ندگاندر راه مامساكني، و سهم ششم مال  ی، سهم پنجم برايمانيت

 یاست و يک سهم، سهمی مر سه سهم است كه دو سهم وراثتاأل یاول یرسول است به عنوان وراثت؛ پس، برا
 یمر نصف كامل مخس است؛ و نصف ديگر، برااأل یاول یاو معين و مقرر منوده است؛ لذا، برا یاست كه خدا برا

مستمندان از آنان، و سهم سوم نيز  یيتيمان از آنان، يک سهم برا یاست که يك سهم برا  اهل بيت پيامرب
  . ۴ح ۵۳۹ ص ١ ج: الکايف. )...از آنان است ندگاندر راه مای برا
  .۷ :احلشر.  ٢
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  )١(.)دبدين وسيله بر پيامربش و ما ارج اد تا از اموال غري پرياسته مردم به ما خنوران
  .شود نشني وی میهای سه گانه از آن امامی خواهد بود که جا و اگر امام مبريد، اين سهم

؛ از اين شود است، با مرگش به وارثش منتقل می يا امام دريافت کرده پيامرب  چه آنو 
بود، متعلق به خودش بود؛ زيرا پيامرب  فدکی که در دست حضرت فاطمه  زمنيرو، آن 

  ها  را به وی خبشيده بود و ممانعت آننه تنها آن را در زمان حياتش ستانده بود، بلکه آن
، ب حق آل حممد و غصهيچ تفاوتی، مهانند ممانعت فقهای خائن  از حضرت در گذشته، بی

  .در زمان حال است
ايتام و مساکني و  سه قسمت باقی مانده متعلق است بهاين، درباره سه قسمت اول بود؛ اما 

  .السبيل ابناء
  :شوند گروه موارد زير در نظر گرفته می و در سه

، انتساب مادری بود ها خمتص انتساب آنبه عبد املطلب؛ پس اگر ها  انتساب پدری آن .۱
 .شود ها داده منی چيزی از مخس به آن

خرجی  نياز و حاجت؛ و مسکني که وضعيتش روشن است و او کسی است که اصالً .۲
ی خرجی دارد ولی وی را شود و آن اين است که و د و در يتيم فقر در نظر گرفته میندار

خود  زمنياگر چه در سر شود، فقر در نظر گرفته منی در راه مانده مورد کند؛ اما در کفايت منی
 .شود مخس به وی، در نظر گرفته می حتويل زمنينياز و حاجت در سر بلکه ثرومتند باشد،

 ،و خاندان پاک ايشان، ائمه و مهديني  اميان به خدا و رسول برگزيده وی  .۳
 .شود گرفته منیی عادل بودن، در نظر شود؛ ول در مورد مستحق در نظر گرفته می

: هاشم وجود دارد، پس سؤال اين است ضح شد که سهمی برای سادات از بنیو اگر وا
، کوتاهفهم  آن را به برادرش عقيل در آن واقعه معروف نداد، بلکه طبق چرا امري مؤمنان 
  ای که به مردم داده، داد؟ به وی به اندازه

در حق عقيل  اهل بيت امام يا سادات، خانواده امام هستند و امام علی  قطعاً :پاسخ
خواست  ای مال می او داده بود؛ ولی عقيل به اندازهو حقش را به  - منزه است - کوتاهی نکرد 

                                                
   .۱ ح ۵۳۹ ص ۱ ج: الکايف. ١
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؛ پس کرد، راضی نبود می بر طرفاری که حاجت و نيازش را د شود و به مقدنکه با آن ثرومت
  .امتناع ورزيد] درخواست[اين  از برآوردن مؤمنان  امري

  
  :در اينجا مسائلی است

، مؤمن از فرزندان عبد )در راه ماندهمسکني و يتيم و (مستحق مخس در سه گروه  :خنست
فرزندان ابی طالب و عباس و حارث و ابی هلب، مذکر و : ها عبارتند از املطلب است و آن

فرزندان  ميان فرزندان ابی طالب،تر هستند و از  ابی طالب مقدم فرزندان از بني آنان، مؤنث و
هدی املفرزندان حممد بن احلسن  فرزندان علی و فاطمه، بني ترند و از مقدم علی و فاطمه 

 ترند مقدم.  
واجب نيست؛ بلکه اگر  روه از سه گروه، هنگام اعطای مخسمشول و فراگريی هر گ: دوم

را به  باشد و نيز جايز است که يک گروه کند، جايز می ءاز هر گروه، اکتفا به اعطای يک نفر
  .را فقط انتخاب کند بينوايانايتام يا  مخس خمتص کند، مثالً

کند و اگر  ميانه روی، بر سه گروه تقسيم می امام از مال مخس به اندازه کافی، با: سوم
جربان خواهد  مقداری از آن اضافه آمد، ملک امام خواهد بود و اگر کم آمد، از سهم خود

  .کرد
خود به  زمنيبرای مکلف جايز نيست که مخس را با وجود مستحق در سر :چهارم

منتقل کند و اگر منتقل کند و مال از بني رود، مکلف ضامن خواهد بود و بايد  ی ديگرزمينسر
منتقل کردن آن جايز ش، زمينآن را پرداخت کند و در صورت نبود مستحق در سردوباره 

نه  به کنار گذاشنت و پرداخت آن خواهد بود و اگر ها بعد از اذن امام  ينمهه ا. است
  .که در ادامه روشن خواهد شد گونه مهانبه وی خواهد بود، ] مال[ حتويل
  
  آن حتويلمخس و  خارج کردندر : هامتخ
  

خواهيم حق را به صاحبش با سالمت  اری درباره مخس دانستيم، حال، میمقد که اينبعد از 
خواهيم بدانيم که  و قبل از هر چيز، می ،برسانيم ای که ديگر حقی بر عهده ما نباشد به گونه و
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کنار گذاشت، بعالوه  يا جايز است که قيمتش را جبای آناگر مخس به چيزی تعلق گرفت، آ
شود، آيا قيمت آن هنگام خريد يا هنگام کنار  يمت برای آن شیء در نظر گرفته میکدام ق

  آن؟ گذاشنت مخس
  .شود کنار گذاشنت مخس حماسبه می کنار گذاشنت قيمت آن جايز است و هنگام: پاسخ

بعالوه، آيا امکان دارد، مکلف مخس را به دو نصف تقسيم کند، سپس، خود، بدون اجازه 
بدهد يا به حتويل کل مخس خود به امام بايد مبادرت  در راه ماندهامام، به يتيم و مسکني و 

  کند؟
. کند جا خبواهد، مصرف می و وی آن را هر شود حتويل داده می مخس به امام : پاسخ

  )١(.مخس را به مستحقش بدهد آری، ممکن است امام به مکلف اجازه دهد که خود مستقيماً
از سوی امام  که اين، بدون تواند کسی منی است، پس و از آجنا که مخس برای معصوم 

را از ديگران حتويل بگريد و اگر ) مخس=(اين حق  اجازه دريافت آن جبای وی را داشته باشد،
کسی که اجازه دارد، آن را حتويل بگريد، بر وی واجب خواهد بود که آن را به امام برساند يا 

آن، در آن تصرف کند و ضمانتی بر گردن وی در صورت از بني رفنت  طبق خواسته امام 
  .افراط کرده باشد که ايننيست، مگر 

و اگر کسی بدون اذن، آن را دريافت کند، گناه کرده است و ضمانت آن در از بني رفنت 
مخس را  بر گردن وی است و بر وی واجب است که آن را به امام حتويل دهد و اما کسی که

 يا کسی که امام امام آن را به  که اينشود، مگر  است، تکليف از عهده وی ساقط منی داده
 وی ساقط کند از او را مکلف کرده است، بدهد يا امام تکليف را.  

افت از ديگران، بلکه و اما اگر شخصی در رساندن مخس واسطه شود، نه به هدف دري
، به امام يا کسی که امام به وی اجازه دريافت جبای وی را داده است، باشد حتويل دهندهفقط 

  جايز است و اگر در دست وی از بني رود چه؟آيا اين کار 
در دست وی تلف شود، ضمانت آن بر  و کوتاهی جايز است و اگر بدون تقصري: پاسخ

  .عهده وی نيست

                                                
را  پرسندهبه بعضی از مؤمنان اجازه خرج مخس بر حمتاجان در کشور فرد  و مانند اين، اتفاق افتاد و امام .  ١

   .مراجعه شود) ۲( ضميمه، به داد
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کند و آن نيز مالی است برای امام و وضعيتش از اين  و مهني گفتار در مورد صله صدق می
  .حلاظ مانند مخس است

  
  در انفال: حمور چهارم

  

حنن : (به من فرمود  امام صادق دگوي شود، ابی صباح می می ضميمهو انفال به مخس 
  )١(.)قوم فرض اهللا طاعتنا، لنا األنفال ولنا صفو املال

واجب ساخته و انفال و  ما را یبردار هستيم كه خداوند، اطاعت و فرمان یما كسان(
  ).ت، از آن ماساموال هبرگزيد

که  گونه مهانهاست،  از اموال به طور ويژه مستحق آن امام  چه آن: و انفال عبارتند از
  :ستها پنج مورد ا بود و آن گونه اين برای پيامرب 

با  ی که بدون جنگ متلک شود؛ چه اهل آن از آن مهاجرت کرده باشند يازمين .۱
 .برداری تسليم مسلمانان شده باشند فرمان

د و نچه در سابق مالک داشته باشد، سپس، اهل آن از بني رفته باش )٢(؛های موات زمني .۲
 .هاا، مثل صحرمالک آن نباشد اصالً کسی ،چه

 .شود می ضميمهبه آن سواحل رودهای بزرگ سواحل درياها و  .۳

 .ها يندر آجنا قرار دارد، مثل درختان و معادن و شبيه به ا چه آنها و  ها و قله نوک کوه .۴

 .ها و تاالب ها درهدرون  .۵

که اهل آن، جنگ خود عليه امام و مسلمانان را آشکار کرده بودند،  )٣(و اگر دار احلربی
، پس اموالی که فرمانروای آنان برای خود گرفته و برگزيده بود، اگر از مسلمان يا ودفتح ش

 معاهدی غصب نشده باشد، از آن امام خواهد بود و اگر نه به مالک مسلمان يا معاهد آن

                                                
  .۱۷ح ۵۴۶ص ۱ج: الکايف. ١
  ).آوردنده گرد( .مثل صحراهای است که از عمران و آبادی خالی است و مالک فعلی ندارد، زمين: موات زمني. ٢

   ).مترجم(. که با مسلمني جنگ و عداوت داشته باشد سرزميىن. ٣
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  .برگردانده خواهد شد
 چه آناند، هر  دست آوردهه ز غنيمتی که مسلمانان بجايز است ا برای امام  چنني همو 

که جنگجويان بدون اذن  چه آنها، برگزيند و بگريد و  يا غري از اين کنيزاز اسب يا لباس يا 
  .وی به غنيمت بگريند، از آن وی خواهد بود

و دخل و تصرف بدون اذن وی در انفال جايز نيست و اگر کسی در آن دخل و تصرف 
 زمني در خواهد بود؛ مثالً اگر کند، غاصب خواهد بود و سودی به وی رسد از آن امام 

کند و در آن کشت کند، هر مثره و سودی که از آن حاصل شود، از آن  اریسرمايه گذمواتی 
  .است نه کشاورز امام 

  
 در صله امام : حمور پنجم

  

که خدای سبحان وعده داده است، راه اهلی بزرگ و آسانی است  گونه مهانصله امام، 
من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضا حسنا ﴿: فرمايد خداوند متعال می. زش متام گناهانبرای آمر

قْبِضي اللّهةً وريافًا كَثعأَض لَه فَهاعضونَ فَيعجرت هإِلَيطُ وسبيخدا  كيست آن كس كه به( )١(،﴾و
] در معيشت بندگان[آن را براى او چند برابر بيفزايد و خداست كه ] خدا[دهد تا  وام نيكويی

من ذَا ﴿: فرمايد ی، و نيز م)شويد آورد و به سوى او بازگردانده مى تنگى و گشايش پديد مى
اللَّه قْرِضي يالَّذ كَرِمي رأَج لَهو لَه فَهاعضا فَينسا حضكيست آن كس كه به خدا وامى ( )٢(،﴾قَر

و از اهل  )پاداشى خوش باشدبراى وى دوچندان گرداند و او را ] اش را نتيجه[نيكو دهد تا 
کند، نقل شده است که آن  در بيان قرضی که خداوند سبحان آن را دو چندان می بيت 

نقل   )امام موسی بن جعفر( است؛ اسحاق بن عمار از ابی ابراهيم" صله امام") قرض(
من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه  ﴿ :سألته عن قول اهللا عز وجل: (گويد کند، می می

كَرِمي رأَج لَهو ٣(.)نزلت يف صلة اإلمام: قال ،﴾لَه(   
كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا : (جل و درباره فرموده خدای عز ايشاناز (

                                                
  .۲۴۵ :البقرة. ١
  .١١: احلديد. ٢
   .۴ح ۵۳۷ص ۱ج: الکايف. ٣
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: فرمود .سؤال کردم ،)چندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد براى وى دو] اش را نتيجه[
  ).درباره صله امام نازل شد
به وسيله عمل و با مال برای اثبات حق وی است و هيچ شکی  و اگر چه صله امام 

از دادن مال برتر است؛ زيرا در آن خستگی شديدی برای جسم است  ،عمل نيست کهدر اين 
مال، از جهت تناسب آن با  اما در اينجا، به صله با و چه بسا به گذشنت از جان هم برسد،

هر دو مالی هستند که خمتص  که ايندر ) مخس و صله(اشتراک آن دو  از جهتنگرمي؛  مخس می
  .است امام 

ما من شيء أحب إلی اهللا : يقول مسعنا أبا عبد اهللا : (گويند يونس بن ظبيان میخيربی و 
إن اهللا : من إخراج الدراهم إلی اإلمام، وإن اهللا ليجعل له الدراهم يف اجلنة مثل جبل أحد، مث قال

هو واهللا : ﴾، قالأَضعافًا كَثريةًن ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه م﴿ :يقول يف کتابه
   )١(.)يف صلة اإلمام خاصة

م را در شت دره ،دامهانا خ. تنيس تر از رسانيدن دراهم به امام كارى نزد خدا حمبوب(
 كيست كه به خدا( :فرمايد تعاىل در كتابش می خداى؛ دهد قرار می برای وی، مانند كوه احد

اين وام  ،خداى به: امام فرمود ،)دسازيكو دهد تا خدا وام او را بسيار چند برابر وامى ن
  ).تاسصله امام  اختصاصاً

و خود  کند ام به عنوان قرضی به خودش ياد میسبحان و متعال از صله ام ی، خدابنا بر اين
سط خدا بنده توشکر و سپاس از آن با  ،گرداند و باز گرداندن آن از سوی وی او آن را باز می

ش و حجتش را شکر منود و ا یای است که نعمت خدا بر خود با ول خواهد بود؛ زيرا وی بنده
  )٢(.برای آخرت منود ايت کوشش را مهراه وی
پس چقدر رمحت عظيم خواهد بود، اگر که حجت در بني : (فرمود  امحد احلسنسيد 

 ، از جهت گشوده شدن اين درب عظيم و آن اين است که انسان با صله امام مردم باشد
ستد و خداوند اين قرضش اي س روز قيامت در پيشگاه خداوند میبه خدا وام داده خواهد بود؛ پ

ها، گناه مهراه داشته باشد، برای  های ماسه خشکی ند و اين بنده اگر به تعداد دانهک می ءرا ادا

                                                
  .۲ ح ۵۳۷ ص ۱ج :الکايف. ١

 .مراجعه کنيد) ۳( ضميمهبه . ٢
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و او در مقابل  دارد ءزيرا او قرض و وامی نزد خدا، قاضی روز جزاهند شد؛ وی آمرزيده خوا
ها و گناهان اين بنده  وی بدون حساب است و خدا متام قرضخبشد و خبشش  اندک، فروان می

  )١().کند و او را بدون حساب وارد شت می کند حق بندگان را پرداخت و جربان می در
و آن امری است که در مهه آن به آن ترغيب و سفارش  بود" صله امام"اين قسمتی از فضل 

عظيم است؛ البته  که ديدمي گونه مهان شده است، اندک باشد يا بسيار و فضل آن نزد خدا
  .قسمت واجب آن، اعطای صله امام هنگام حضور در مناز مجعه است

واهد، قرار آن را هر کجا خب -سمهانند مخ -بعالوه، بی شک صله، مالی از آن امام است 
در خامته مخس درباره حتويل و کسی که حق حتويل گرفنت را  چه آندهد و از اين جهت،  می

  .شود بدون اختالفی شامل اينجا نيز می دارد، گفتيم،
  

* * *  
کوتاه، نگاشته شد؛ وآخر دعوانا أن احلمد  اين آخرين کالمی بود که در اين رساله خمتصر و

  .سلم تسليماً املهديني و آله الطاهرين األئمة و اهللا علی حممد و یصل هللا رب العاملني و
  

  هـ ق ۱۴۳۱/ شعبان املعظم 
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ۱۵۰سؤال مشاره /  ۴ متشاات ج .١
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  )۱( ضمیمه
  منت کتاب مخس از کتاب شرايع االسالم

  کتاب مخس
  :و دارای دو فصل است

  مخس در آن واجب است چه آن: فصل اول
  :و آن هفت مورد است

و  زمنيرا محل منوده و غنائمی که محل ننموده مثل آن  سپاهکه  غنائم دار احلرب: خنست
  .مسلمان يا معاهد نباشد، اندک باشد يا فراوانغري آن که غصب شده از 

معادن، خواه قابل ذوب باشد مثل طال و نقره و سرب يا قابل ذوب نباشد مانند  :دوم
ياقوت و زبرجد و سرمه يا مايع مانند قري و نفت و گوگرد و مخس در آن بعد از خرجی 

  .واجب است
شود؛ اگر به بيست دينار رسيد  اطالق می زمنيها؛ و به هر مال ذخريه شده زير  گنج: سوم

شود و اگر آن  ا دار االسالم بود و نشانی بر آن نبود، مخس بر آن واجب میدر دار احلرب ي و
شناساند، پس اگر آن را شناخت، وی به آن  يافت به فروشنده می فروخته شده را در ملک

ای خريد  اگر جنبنده چنني هم. تر است و اگر نشناخت، برای مشتری است و مخس داردسزاوار
و در داخل آن شیء قيمتی يافت، به مهني صورت است و اگر ماهی خريد و در داخل آن 

  .شناساند منی] به فروشنده[وی خواهد بود و شيئی يافت، مخس آن را جدا کرده و باقی برای 
و بر آن اثر و نشان اسالم  موات از دار االسالم پيدا شود زمنياگر گنجی در : تفکيک

و استخراج  خرجی امام است و برای کسی که آن را استخراج کرده است،، از آن باشد
پيدا کرد، آن را به فروشنده  اجرت آن خواهد بود و اگر آن را در ملک فروخته شده

  .تر است و اگر نشناخت، برای امام است، او به آن سزاوارشناساند، اگر آن را شناخت می
 که اينبا غواصی خارج شود، مانند جواهر و مرواريد؛ به شرط  از دريا چه آنهر : چهارم

گرفته شود، ) دريا(قيمت آن به يک دينار و بيشتر برسد و اگر چيزی بدون غواصی از آن 
  .، مهني طور اگر با ماشني خارج شودمخس در آن واجب است
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اگر با غواصی استخراج شود، مقدار يک دينار در آن رعايت شود و اگر  )١(عنرب: تفکيک
  .از سطح آب يا ساحل گرفته شود، حکم معادن بر آن جاری خواهد بود

  .ها افزون آيد ها و صنايع و زراعت اش از جتارت دهاز خرجی ساالنه او و خانوا چه آن: پنجم

واجب  اهل ذمتخبرد، مخس در آن بر  از مسلمانی ی رازمين )٢(اهل ذمتاگر : ششم
 فتح شده به اجبار و قهر زمنيکه مخس در آن واجب شده بود، مثل  چه آناز خواه  .شود می

  .ی که اهل آن بر آن اسالم آوردندزمينباشد، خواه در آن نباشد، مثل 

  .شود ز داده نشود، مخس در آن واجب میشود و متي خملوطحالل اگر با حرام  :هفتم

  :فرعچند 

، کوچک باشد يا مخس در گنج واجب است، چه يابنده آن آزاد باشد و چه بنده: خنست
  .بزرگ و معادن و غواصی نيز به مهني صورت است

در سودهای  چه آنشود؛ ليکن  در چيزی از مخس در نظر گرفته منیگذشت يک سال : دوم
  .شود به منظور احتياط برای درآمد به تأخري انداخته می ها واجب است، جتارت

اگر مالک و مستأجر درباره گنج به اختالف افتادند، اگر بر سر مالکيت اختالف : سوم
م(ميني  مؤجر است مهراه با ادای پيدا کردند، حرف، حرفتوسط وی و اگر بر سر مقدار ) قَس

مستأجر است به اختالف افتادند، حرف، حرف.  

مخس بعد از خرجی که گنج و معدن به آن نياز دارد، مثل حفر و ذوب و قالب : چهارم
  .دادن و غريه، واجب است

  

                                                
١ .)نْ ع ب( )فرهنگ فارسی معني. (دآي می دست به نام مهني به ماهی نوعی شکم از که بو خوش ای ماده .)ا.(  

٢  .)ذ مهان( .است اسالم پناه در مالش و جان ه،جزي پرداخت علت به که مسلمانی غري .) نسب ص( ] . ع [ )م(.  
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  در تقسيم آن: فصل دوم

  :شود به شش قسمت تقسيم می

القربی که  سهم خدا، سهم رسولش و سهم ذی: از ها عبارتند و آن تا برای پيامرب  سه
يا  که پيامرب  چه آناست و  ايشان قائم به مقام امامرای و بعد از ايشان ب سهم امام 

  .شود رفته بود به وارث ايشان منتقل میامام گ

ا با عبد ه و در سه گروه نسبت پدری آن در راه ماندگانبرای ايتام و مساکني و : تا و سه
ها  آنمنتسب شوند، چيزی از مخس به  شود؛ اگر از طريق مادر خاصتاً املطلب در نظر گرفته می

شود و استيعاب و مشول هر گروه واجب نيست، بلکه اگر به يک فرد از هر گروه  منی ءاعطا
  .کند، جايز است ءاکتفا

  :است در این باره و مسائلی

فرزندان : مستحق مخس و او مؤمن از فرزندان عبد املطلب است و آن ها عبارتند از: خنست
 گريند تر قرار می رزندان ابی طالب مقدمو ف ابی طالب و عباس و حارث و ابی هلب، مرد و زن

،  ها فرزندان حممد بن احلسن ترند و از بني آن ، مقدمها فرزندان علی و فاطمه  و از آن
  .امام مهدی 

  .و جايز است با مخس يک گروه را خمتص قرار دهد :دوم

اگر مقداری از آن کند و  ميانه روی، بر سه گروه تقسيم می امام به اندازه کافی، با :سوم
  .اضافه آمد، ملک امام خواهد بود و اگر کم آمد، از سهم خود جربان خواهد کرد

در کشورِ پرداخت در نظر  شود؛ بلکه نياز در نظر گرفته منی راه ماندهر فقر د: چهارم
  .شود در يتيم رعايت می) فقر(و آن  چه در کشور خود غنی باشد شود و اگر گرفته می
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ز خود، جائ با وجود مستحق در کشور خود مخس به کشوری غري از کشور انتقال: پنجم
منتقل کرد و تلف شد، وی ضامن خواهد بود و با عدم وجود اگر نيست و با اين حال 

  .ز استائمستحق ج

  .شود ود و عادل بودن در نظر گرفته منیش اميان در مستحق در نظر گرفته می: ششم

 اموالی که امام از جهت اختصاص: ن عبارت است ازشود و آ می ضميمهو به آن انفال 
ی که بدون زمين: ستها پنج مورد ا بود و آن که برای پيامرب  گونه مهانهاست،  شايسته آن

و خواه آن را مطيعانه تسليم کرده باشند  آيد؛ خواه اهلش مهاجرت کرده جنگ به مالکيت در
سپس اهلش از بني رفته باشند و خواه  آمده باشند، های موات؛ خواه به ملکيت در زمنيو 

در  چه آنها و  های کوه سواحل درياها و قله ها و ر آن جاری نشده باشد؛ مثل بيابانملکيت ب
  .ها االبها و ت درون دره چنني همآن است و 

و مواردی  )١(قطايعمتعلق به فرمانروای آنان است، مثل  چه آنو اگر دار احلرب فتح شود؛ 
، اگر از مسلمان يا معاهد غصب نشده باشد، برای که فرمانروا تنها برای خود برگزيده است

خواهد، مثل اسب يا  را می چه آنم ازه دارد که از غنائاج  امام چنني هماست و  امام 
ق به جويان بدون اذن ايشان به غنيمت بگريند، متعل جنگ چه آنلباس يا کنيز و غريه، برگزيند و 

  .است امام 

و بدون اذن ايشان دخل و تصرف در انفال جايز نيست و اگر کسی دخل و تصرف کند، 
  .دست آورد از آن امام خواهد بوده غاصب خواهد بود و اگر سودی ب

 ** *  

  

                                                
 به آبادانی و آبادی آنر د تا خبشد می کسی به دولت اي فهخلي که است معموری غري و مالک بدون های زمني .١

   ).نامه دهخدا لغت. (ی داده شده استو به که است منسوب کسی به عهقط هر و. آورد وجود
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  )۲( ضمیمه

  سؤاالت متفرقه درباره مخس

 ۵۰س  –جزء اول / های روشنگرانه  جواب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .دهيدجزئياتی ارائه از مشا خواهشمندم که درباره موضوع مخس و زکات ... 

از بصره /شا ر  
  ق.هـ ۱۴۲۶/ مجادی االول  ۸
  بسم اهللا الرمحن الرحيم / ج
  احلمد هللا رب العاملني و

  خواهر مؤمن، السالم عليکم و رمحة اهللا و برکاته
آخرت و دنيا موفق گرداند؛ اما در خواهم که هر مرد و زن مؤمنی را برای خري  از خدا می
  .خالی از لطف نيستخيلی فراوانی است و ليکن بيان مقداری از آن  جزئيات مخس و زکات

ها اوصيای ايشان  حجت بر خلق در هر زمان است و آن و مخس خمتص امام معصوم 
  .هستند و حق دارند هر کجا خبواهند آن را قرار دهند

از آن دسته هستند ) جديد(و مخس در مواردی واجب است و اموال و مواد استفاده نشده 
ای که انسان در آن ساکن است و در اثاثيه استفاده شده و در ماشينی که  و مخسی در خانه

ای  گر انسان دارای خانهنيست و ا انسان، منبع درآمدانسان برای رفت و آمد نياز دارد و در 
  .ها واجب است ديگر باشد، مخس در آن منبع درآمدديگر يا ماشينی ديگر يا 

  امحد احلسن
  ق.هـ ۱۴۲۶/  یولمجادی األ
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 سؤال هجدهم –جزء دوم / های روشنگرانه  جواب 

  .متعلق به مخس را ارسال بفرماييد سؤاالتهای خود به  لطفاً جواب
  صباح املهدی/ فرستنده 

است و آيا بر فقريان و مساکني واجب است؟ و فقريان و مخس بر چه کسی واجب / س
  مساکني در زمان ما چه کسانی هستند؟

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج
  احلمد هللا رب العاملني و
  سلم تسليماً املهديني و ئمة وآل حممد األ صل اهللا علی حممد و و

ها  که مخس در آن مواردیو  ديگر بر هر مکلفی واجب است؛ مانند مناز و روزه و موارد
  .باشند ع موجود میئواجب است در کتاب شرا

س بپردازد و آيا مخس شامل متام نداده است، چگونه مخ شخصی که قبالً مخس /س
سايل خانواده اعم از استفاده شده و استفاده نشده، اثاثيه و وسايل خانگی و و های دارائی
  شود؟ يکی و لباس و غريه، میونالکتر
  الرمحن الرحيمبسم اهللا / ج

  احلمد هللا رب العاملني و

  سلم تسليماً املهديني و ئمة وآله حممد األ صل اهللا علی حممد و و

و ماشني شخصی واجب  در خود دارد ای که اثاثيه استفاده شده مخس در منزل مسکونی و
قرار ، مورد عفو تأمني کندای که خرج سالش را  اصل سرمايه کارش به اندازه چنني همنيست و 

ورد که فقط به آ دست میه شته باشد و از آن درآمدی بگريد؛ يعنی اگر وی حمل کاری دا می
اما اگر درآمد، اضافه . کند، مخسی بر حمل کار نيست ی وی را کفاف می اندازه خرج ساالنه

شود؛ يعنی اگر خرجی سال  مازاد بر خرجی سال، مخس داده می آيد، از اصل به اندازه نسبت
 زمنيو . دهد را می) حمل کار(وی مخس نصف اصل  باشد،) ۴(و درآمد حمل کار ) ۲(وی 

دهد  ها را می هاست، مخس آن های غري آن که مالک آن زمنيخانه مسکونی وی مخس ندارد و 
ردازد؛ اين به صورت امجالی بود و پ ، مخس آن را میذکر شد چه آنمال دارد به جز  چه آنو هر 
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  .ها است ه در آند کموارد ديگری وجود دارن

کسی که مسکن ملکی  مسکونی برای زمنيحکم مبلغی که به منظور خريد قطعه / س 
هيچ مازادی از خرجی ساليانه به جز اين مبلغ  که اينشود، چيست؟ با وجود  ندارد، مجع می

  وجود ندارد؟

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج

  احلمد هللا رب العاملني و

  سلم تسليماً املهديني و ئمة واأل آله حممد صل اهللا علی حممد و و

و اگر شخص از  شود مخس آن پرداخت میمخس آن داده نشده باشد،  در صورتی که قبالً
نند، مبلغ مذکور مخسش پرداخت ک می ءه مخس را به صاحب شرعی آن اداکسانی بود ک

ای برای سکونت  ل مخسی وی فرا برسد و با آن خانهشود تا زمانی که موعد ابتدای سا منی
  .خنريده باشد

  

دريافت کرد؛ آيا مستوجب  کند ساالنه از شرکتی که در آن کار میکارمندی پاداشی / س
صورت وجوب، آيا دادن مخس هنگام دريافت آن  شود؟ و در میآن پاداش  مخس پرداخت

اش  کردن خرج ساالنه بر طرفش را برای است يا هنگام حلول سال مخسی؟ و اگر اين پادا
جاری ] نيز[بر هديه غري نقدی ] حکم[خبواهد مصرف کند، آيا مخسی بر آن است؟ و آيا اين 

   است؟

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج
  احلمد هللا رب العاملني و
  سلم تسليماً املهديني و و ئمةاألآله حممد  صل اهللا علی حممد و و

شود و در هديه  می دادهماند، مخسش  در هنگام حلول سال مخسی باقی می از پاداش چه آن
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تفاده نکرده باشد، در رأس سال غري نقدی به مهني صورت است، مخس آن را در صورتی که اس
  .دهد می

ای که  کند، واجب است؟ و مخس طال و نقره س بر زيورآالتی که زن استفاده میآيا مخ/ س
  به صورت گنج نگهداری شود و استفاده نشده باشد، چيست و نصاب آن چيست؟

  بسم اهللا الرمحن الرحيم /ج
  احلمد هللا رب العاملني و
  سلم تسليماً املهديني و ئمة وآله حممد األ صل اهللا علی حممد و و

کند، مخس ندارد و اگر از  که زن برای زينت استفاده می )غريهطال و نقره و (آالتی  زيور
ر زکات در شود؛ بلکه د و نصاب در مخس در نظر گرفته منی کند، مخس دارد ها استفاده منی آن

  .شود نظر گرفته می
  
اند،  ودکان خود که به سن تکليف نرسيدهآيا مخس در مبالغی که انسان در حساب ک/ س

  کند، واجب است؟ پس انداز می
  بسم اهللا الرمحن الرحيم /ج
  احلمد هللا رب العاملني و
  سلم تسليماً املهديني و ئمة وآله حممد األ صل اهللا علی حممد و و

مخس بر کودک واجب نيست؛ ليکن در مال وی است؛ پس بر ولی واجب است که مخس 
که بالغ شود، مخس مال خود را  و الّا او، خود هنگامی را از مال کودک غري بالغ سوا کند

  .دهد می
  
در عوض آيا مخس اگر شخص نصاب طال و نقره يا غالت چهارگانه را دارا نباشد، / س

  شود و شروط آن چيست؟ واجب می کند؟ و زکات چه موقع زکات وی را کفايت می
  بسم اهللا الرمحن الرحيم /ج
  احلمد هللا رب العاملني و
  سلم تسليماً املهديني و ئمة وآله حممد األ صل اهللا علی حممد و و

ع ذکر منودم، از برادران متنا دارم ئتفصيل بيشتر در مورد مخس و زکات را در کتاب شرا
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  .به مشا برسانند که آن را منتشر و
  
  حکم مخس در سرمايه برای شراکت در کاری جتاری چيست؟/ س
  بسم اهللا الرمحن الرحيم /ج
  احلمد هللا رب العاملني و
  سلم تسليماً املهديني و ئمة وآله حممد األ صل اهللا علی حممد و و

  .هايی که گذشت، موجود است پاسخ در جواب
 
  جزء سوم/ جواب های روشنگرانه 

 ...کنم  بيعت می  امحد احلسنبا سيد : سؤال )۱

را ارسال کنم، وسيله چيست؟ متنای پاسخ  خواهم جزئی از حقوق مالی امام مهدی  می
  .را دارم، خداوند مشا را نصرت دهد

  مصر/ عمرو : فرستنده
  :پاسخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا رب العاملني و
  سلم تسليماً املهديني و ئمة واألآله حممد  صل اهللا علی حممد و و

که تو را برای خري آخرت و دنيا توفيق دهد و تو را برای ياری حق  مسئلت دارماز خداوند 
اما مخس، ... د حيات هستی، راستی و درستی خبشدتا زمانی که در قي زمنيبر روی اين 

و از خداوند توانی آن را به حمتاجان از مؤمنان و مؤمنات در کشورت، مصر، بدهی  می
در کشورت  نيازمندانتوانی برای شناخت  موفق گرداند و میخواهم که تو را برای اين کار  می

  .دبدارحفظ کند و برای هر خريی موفق را ت سؤال کنی، خداوند مشا ا از برادران انصاری
  امحد احلسن
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الً به فقهای گمراهی خائن حکم کسی که به دعوت حق وارد شده است و قب: ۳س )۲
پرداخت، چيست؟ آيا بايد از نو مخس بدهد؟ و چنني انسانی بعد از در آغوش گرفنت  مخس می

 يا امالک ديگری است؟ زمنيحقی که آورديد، بايد چه کند، در حالی که وی دارای خانه يا 

  ابو حممد، علی انصاری: خادم گناهکار مشا
کند؛ پس اگر  می بر طرفا که نياز ر چه آننه در  مخس در مازاد است و: پاسخ سؤال سوم

آن و در ماشني شخصی و در  در حال استفادهمالک يک خانه باشی، مخسی در آن و در اثاث 
اما اگر مالک . نيستکند،  می بر طرفحاجت تو را بدون مازاد  که فقط نياز و منبع درآمد

 منبع درآمد؛ اما شود پرداخت میها  ی يا ماشينی ديگر باشی، مخس آنزمينای ديگر يا  خانه
، اگر توليد آن از نيازت افزون باشد، از اصل )ای ای يا مزرعه ای برای جتارت يا کارخانه مغازه(

از نيازت در آخر  چه آندهی و اما توليد يا مال، مخس  يه به اندازه نسبت مازاد، مخس میسرما
  .دهی آيد را می سال افزون می
  امحد احلسن

  
هزار کرون سوئدی دارم،  ۲۰۰۰۰۰مبلغ : پرسيد گونه اين، يکی از برادران انصاری )۳

کنم  ی میگی ندارم و من به مهراه مهسرم زندزمينخواهم مخس مامل را بدهم و خانه يا قطعه  می
 ...ای در سوئد ساکنم در آپارمتانی اجاره و فرزندی ندارم و

  ابو حسن: خادم مشا
  :پاسخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  العاملنياحلمد هللا رب  و
  سلم تسليماً املهديني و آله حممد االئمة و صل اهللا علی حممد و و

کند؛ پس اگر مالک يک خانه  می بر طرفکه نياز را  چه آننه در  مخس در مازاد است و
ی منبع درآمدآن و در ماشني شخصی و در  در حال استفادهباشی، مخسی در آن و در اثاث 

ای ديگر  اما اگر مالک خانه. کند، نيست می بر طرفمازاد حاجت تو را بدون  که فقط نياز و
ای برای جتارت يا  مغازه( منبع درآمدی؛ اما ی يا ماشينی ديگر باشی، مخس آن ها می دهزمينيا 



  ٤٩.............................................................................................................ای در مورد فقه مخس رساله

يه به اندازه نسبت ، اگر توليد آن از نيازت افزون باشد، از اصل سرما)ای ای يا مزرعه کارخانه
آيد را  ازت در آخر سال افزون میاز ني چه آندهی و اما توليد يا مال، مخس  مازاد، مخس می

شود و اگر تا سال ديگر باقی ماند،  س مال مازاد تنها يک بار داده میو مخ کنی پرداخت می
  .شود مخس آن بار ديگری داده منی

ان حمتاج توانی شخصاً مخس را به مؤمن مخس فقط در مبلغ مازاد است و می :و درباره سؤال
  .بدهی

  امحد احلسن
اگر مخس مبلغی معني داده شده باشد و يک سال بگذرد و مقداری از آن مباند، / ۳س )۴

 شود؟  داخت میآيا بار ديگر مخس آن پر

  .شود آن پرداخت منی بار ديگر مخس/ ۳ج س
  
 هايی از ايشان  پاسخ به مسائلی به صورت دست نوشته. 
که امروزه رايج است، در زمان رسول خدا ) مازاد از خرجی سال(در  آيا مسأله مخس )۱
 هاشم وجود دارد؟ پس اگر سهمی دارند،  د؟ و آيا سهمی برای سادات از بنیموجود بو

آن سهم را به برادرش عقيل در داستان معروف نداد، بلکه بر حسب فهم  چرا امري مؤمنان 
 کرد؟ ءقاصر ما به وی مهانند مردم عطا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج
  احلمد هللا رب العاملني و

موجود نبود و آن به دليل  ءبه عنوان تشريع، آری موجود بود؛ اما به عنوان تطبيق و اجرا
ها ختفيف قائل شدند و  برای آن و ائمه  عدم حتمل آن توسط مردم بود؛ پس پيامرب 

؛ اما اهل بيت امام يا سادات، است؛ حق دارد آن از مردم ساقط کند  مخس از آن امام
در حق عقيل کوتاهی نکرد و ليکن عقيل  عيال و خانواری بر امام هستند و امام علی 

کرد،  می بر طرفاری که حاجت و نيازش را د شود و به مقدنثرومت خواهان مالی بود که با آن
  .راضی نبود
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است، وجود  عدد ۳۰ها  ی از خنل که تعداد آنتعدادی دارم که در آن تزراع زمني/ س )۲
 زمنيکنم و از  کشاورزی استفاده می زمنيو در آن موتوری است که از آن برای آبياری  دارد

ها يک  برم، آيا مهه اين است، ره می رأسکشاورزی برای اطعام گاوها که تعدادشان شش 
 .يا متعدد؟ خداوند ترين پاداش نيکوکاران را به مشا بدهد آيند واحد به حساب می منبع درآمد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج 
  احلمد هللا رب العاملني و

  .ديگر هستند منبع درآمدو گاوها  منبع درآمدو خنلستان و موتور آبياری يک  زمني
  

 گونه مهان، آيا مخس حقوقم را ماهيانهحقوق  چنني همدرآمدهای متعددی دارم و / س  )۳
 که مخس درآمدهامي را می دهم، پرداخت کنم؟ يا آن از حق شرعی معاف است؟

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج
  احلمد هللا رب العاملني و

منبع دارد، حق دارد که يک  منبع درآمدخواهد مخس دهد و بيش از يک  ابتدا کسی که می
و ) يعنی سرمايه خود را به مصدر اختصاص دهد(مخس معاف باشد  را انتخاب کند تا از درآمد

 منبع درآمدکند،  ای باشد که کفاف وی را می ماهيانه وی حقوق روزیاگر در مجله مصادر 
ماند،  از آن در رأس سال مخسی وی باقی چه آنشود؛ اما حقوق ماهيانه،  غري آن معاف منی

  .دهد مخسش را می
  

البته بايد  ام است، ارم و آن ماشني متعلق به خانوادهماشينی دهزار در  ۲۱۵مبلغ / س )۴
ها را با  نيازهای آنکنم و  استفاده می) به عنوان راننده(صی بدانيد من ماشني را برای امور شخ

 کنم، حکم مبلغ از حلاظ مشول آن بوسيله مخس چيست؟ می بر طرفآن 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج
  احلمد هللا رب العاملني و

  .باشد مخس منی اگر ماشني ديگری نداشته باشی، مبلغ ذکر شده مشمول

* * *  
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  )۳( ضمیمه
  صله امام 
  جزء چهارم/ متشاات 

و راه آسانی برای آمرزش متام گناهان  ...(: فرمودند ايشان ) ۱۵۰(در پاسخ سؤال 
قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه ﴿: وجود دارد، خداوند متعال فرمود

خدا وام ] بندگان[كس كه به  كيست آن( )١(،﴾كَثريةً واللّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ
] در معيشت بندگان[آن را براى او چند برابر بيفزايد و خداست كه ] خدا[دهد تا  يینيكو

نقل  و از اهل بيت  .)شويد گردانده مى آورد و به سوى او باز تنگى و گشايش پديد مى
نقل شده است که  ها  از آننيز و ) در صله امام است(، )٢()يف صلة اإلمام( :آيه شده که اين

در صله رحم است و رحم، رحم ( )٣(،)ةالرحم، والرحم رحم آل حممد خاص يف صلة( :آيه اين
ی به عنوان وام خداوند از صله امام ). است به طور اختصاص آل حممد ) خويشاوندان(

کند و صله امام  اوست که آن را جربان و پرداخت میکند و  به خودش سبحانه و تعالی ياد می
صله با مال و صله با عمل مهراه ايشان و جهاد در پيشگاه : به چند صورت است؛ از مجله

  .و سالح برای اثبات حق ايشان  زبانايشان با 

دچار رنج و  و حتماً عمل مهراه امام برتر از اعطای مال به ايشان است؛ زيرا عمل بدن را
دن جسم وی در صورت جهاد وی در پيشگاه کند و شايد موجب هالک ش خستگی شديد می

  .شود و سالح زبانامام با 

حجت در بني مردم باشد، از جهت گشوده شدن  م خواهد بود، اگرپس چقدر رمحت عظي
س به خدا وام داده خواهد بود؛ پ اين درب عظيم و آن اين است که انسان با صله امام 

ند و اين بنده اگر به ک می ءاين قرضش را ادا ستد و خداونداي روز قيامت در پيشگاه خداوند می

                                                
  .۲۴۵: البقرة . ١

  .، باب صلة اإلمام ٥٣٧ص: الکايف: شود به مراجعه .٢
   .۶ح ۲۷۹ص ۲۴ج: حبار األنوار .٣
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ها، گناه مهراه داشته باشد، برای وی آمرزيده خواهند شد؛ زيرا او  های ماسه خشکی تعداد دانه
خبشد و خبشش  رد و او در مقابل اندک، فروان میدا ءقرض و وامی نزد خدا، قاضی روز جزا

حق بندگان را پرداخت و  ن بنده درها و گناهان اي وی بدون حساب است و خدا متام قرض
  ).کند و او را بدون حساب وارد شت می کند جربان می

  (فرمود، )۱۶۵(و در پاسخ سؤال :... ﴿ وها وهيعا سى لَهعسةَ وراآلخ ادأَر نمو
نمؤايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن ( )١(،﴾م و هر كس خواهان آخرت است و
 .)باشد

؛ اما خواسنت آخرت به نياز نداردگردانی از آخرت  و رویدنيا به چيزی جز نيت خواسنت 
اميان به ولی اعظم خدا و حجت او در هر زمان و نيز به تالش مهراه ولی خدا و حجت بر مردم 

من ﴿ :در هر زمان نياز دارد و اين تالش جزء قرضی است که خداوند متعال درباره آن فرموده
كيست آن كس كه به خدا ( )٢(،﴾الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه ولَه أَجر كَرِميذَا 

  .)پاداشى خوش باشدچندان گرداند و او را  براى وى دو] اش را نتيجه[وامى نيكو دهد تا 

کوشش  با يا مادی با اموال يا )٣(؛دده به امام می ای صله: دهد؛ يعنی به خداوند قرض میو 
کند و صله اخري  ولی خدا با زبان و سالح جهاد می کند و مهراه خود مهراه ولی خدا تالش می

  .قطعاً از اولی تر و افضل است

                                                
  .۱۹: إلسراءا. ١
  .۱۴: احلديد. ٢
خيربی و يونس : ، باب صله امام و در آن هفت حديث وجود دارد؛ از مجله۵۳۷ص ۱ج: الکايف: مراجعه شود به. ٣

ما من شيء أحب إلی اهللا من إخراج الدراهم إلی اإلمام، وإن اهللا : يقول مسعنا أبا عبد اهللا : (گويند بن ظبيان می
من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه ﴿ : يقول يف کتابهإن اهللا: ليجعل له الدراهم يف اجلنة مثل جبل أحد، مث قال

 تر از رسانيدن دراهم به امام كارى نزد خدا حمبوب(، )هو واهللا يف صلة اإلمام خاصة: ﴾، قاللَه أَضعافًا كَثريةً
دهد؛ خداى تعاىل در  مى قراربرای وی،  ، درهـم را در شت مانند كوه احدهـمـانـا خـدا. نـيـسـت

 به: ، امام فرمود)وامـى نـيكو دهد تا خدا وام او را بسيار چند برابر سازد كيست كه به خدا(: فرمايد كتابش مى
  ).خداى، اين وام اختصاصاً صله امام است
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کنند، چون اميان به ولی خدا  به ولی خدا مهراه ايشان تالش میو کسانی که بعد از اميان 
واقع  دردانیقها مورد  تالش آن(﴾، سعيهم مشكُوراً﴿ متعال استمهان اميان به خدای سبحان و 

متعال خواهد بود؛  ها قدردانی خواهد کرد، خدای سبحان و و کسی که از آن ؛)خواهد شد
را قرضی ) تالش مهراه امام(ها به خود او قرض و وام دادند و خدای سبحان اين امر  زيرا آن

بازگرداندن آن بر خداست و بازگرداندن خدا، قدردانی از اينان خواهد برای خدا قرار داد و 
هستند و شکر نعمت خدا بر خود با ولی خدا را به جا  گزار کرزيرا آنان بندگانی ش بود؛

و از ( )١(،﴾وقَليلٌ من عبادي الشكُور﴿آوردند و مهراه ولی خدا به سوی خدا کوشش منودند، 
  .)گزارند سپاسبندگان من اندكى 

ارد؛ زيرا اين نعمت خمتص آل حممد ای، نعمتی است که مهتا ند و قدردانی خداوند از بنده
  ،سلمان منا أهل (است و هر کس که خداوند از وی قدردانی کند از آن آنان خواهد بود

، چه "أتیهل "ببينيد خداوند متعال در سوره ايشان، ). است سلمان از ما، اهل بيت( )٢(،)البيت
شی داابرای مشا پ ،اين( )٣(،﴾اًاء وكَانَ سعيكُم مشكُورإِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جز﴿ :فرموده است

ها در  و اين کسانی که کوشش آن ،)سپاس و قدردانی شده خواهد بودو كوشش مشا است 
و حسن و حسني و ائمه و  و علی و فاطمه سپاس شده است، حممد ) هل أتی(سوره 

ها داشته باشد و مهراه آنان  ها تالش کند و واليت آن هستند و هر کس مانند آن :مهديني 
فَأُولَئك كَانَ سعيهم ﴿ها خواهد بود،  با مال و قلب و زبان و دست جهاد کند، از آن

 يعنی از ما، اهل بيت ،)واقع خواهد شد قدردانیها مورد  آنانند كه تالش آن( )٤(،﴾مشكُوراً
  ).هستند

                                                                                                                                                   
من  ﴿ :اهللا عز وجلسألته عن قول : (گويد کند، می نقل می ) امام موسی بن جعفر(اسحاق بن عمار از ابی ابراهيم 

كَرِمي رأَج لَهو لَه فَهاعضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضي ياز وی درباره فرموده خدای (، )نزلت يف صلة اإلمام: قال ،﴾ذَا الَّذ
پاداشى چندان گرداند و او را  براى وى دو] اش را نتيجه[كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا (: عزوجل

  ).درباره صله امام نازل شد: ، فرمود)خوش باشد
   .١٣: سبأ. ١
  .٢٨٢ح ٧٠ص ١ج: خبار الرضا أعيون  .٢

 .۲۲: اإلنسان. ۳

  .١٩: اإلسراء. ٤
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