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خرید و فروش و اقسام آن
1( واجب          2( حرام         3( مستحب       4( مکروه       5( مباح

واجب: تالش برای تحصیل مخارج زندگی، واجب است و کسانی که به جز از راه خرید و 
فروش نتوانند مخارج خورد را تامین کنند، واجب است با خرید و فروش خرج زندگی خود 

را به دست آورند و محتاج دیگران نشوند1.
حرام: خرید و فروش نجاسات مگر در زمانی که استثنا وجود دارد؛ مثل: 

z . فروش خون برای درمان بیمار حرام می باشد
z . خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است مثل ابزار قمار
z . خرید و فروش چیزی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده حرام است
z .معامله ای که در آن ربا باشد
z . خرید و فروش کتاب های گمراه کننده
z  علیه آن ها  تقویت  موجب  که  اسالم  دشمنان  به  دیگر  چیز  یا  سالح  فروش 

مسلمانان می شود2.
مستحب : خرید فروش برای توسعه در مخارج خانواده و زندگی خود و نفع رساندن به 
مسلمانان مستحب است. مثال: کشاورزی که با کاشتن محصول خرج خود را در می آورد، 
چنان چه به خرید وفروش بپردازد تا از این راه بتواند به مستمندان کمک کند ثواب دارد3. 
مکروه�:��معامله با مردم پست  _  خرید و فروش بین اذان صبح و طلوع آفتاب _  برای 

خریدن کاالیی که دیگری می خواهد بخرد وارد معامله او شدن4.
مباح: چنان چه خرید و فروش اقالم چهارگانه قبل )حرام، واجب، مستحب، مکروه ( را 

نداشته باشد مباح است؛ مثل: اکثر خرید و فروش هایی که در روز صورت می گیرد.

شرایط خرید و فروش
خریدار و فروشنده قصد معامله را داشته باشند؛ پس اگر به شوخی بگوید: » این ( 1

کاال را فروختم « معامله باطل است.
فروشنده و خریدار با اختیار معامله کنند و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد.( 2
فروشنده کاالی مورد معامله را مالک باشد و خریدار هم قیمت آن را مالک باشد ( 3

و یا اختیار معامله را داشته باشد؛) مثال خریدار باید پولی را که می خواهد با آن 
جنس بخرد را در اختیار داشته باشد حاال چه صاحب آن پول باشد، چه از کسی 

پول قرض گرفته باشد.(

1. توضیح المسائل _ مساله 2053
2. تحریر الوسیله _ کتاب الکاسب و المتاجر _ ص 493 _ م 9، 11، 15

3. توضیح المسائل امام _ مساله 2053
4. توضح المسائل _ مساله 2054
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شیء مورد معامله معلوم باشد یعنی اگر کاال هست، باید وزن، پیمانه، مقدار، متراژ ( 4
و... آن معلوم باشد.

به خرید ( 5 به سبب آن رغبت مردم  اگر شیء مورد معامله خصوصیاتی دارد که 
باید  بخرند  تر  گران  یا  تر  ارزان  یا  نخرند  است  ممکن  یعنی  می کند،  فرق  آن 
معین گردد؛ مثال: اگر کسی گندم می فروشد و گندمش برای سال گذشته است 
ارزان تر  یا  یا نمی خرد  این را نمی داند و اگر بفهمد گندم کهنه است  و خریدار 

می خرد، باید فروشنده آن را به خریدار گوشزد نماید.
فروشنده و خریدار باید قدرت تحویل کاال و پرداخت قیمت را داشته باشند؛ پس ( 6

فروش مال به سرقت رفته درست نمی باشد.
دیگری یا حق ثالث در آن جنس و یا عوض آن حقی نداشته باشد؛ پس چیزی را ( 7

که گرو گذاشته شده است بدون اجازه گرو گیرنده نمی تواند بفروشد5.

آداب خرید و فروش

مستحبات
بین مشتری ها در قیمت فرق نگذارد.( 1
که ( 2 فروشنده خواست  از  اگر مشتری  مثال  نکند؛  قیمت جنس. سخت گیری  در 

تخفیف دهد فروشنده این کار را انجام دهد.
از معامله پشیمان شد ( 3 در صورتی که طرف معامله چه فروشنده و چه خریدار 

اقاله«   « اصطالح  در  را  کار  این  و  بپذیرد  او  از  کرد،  را  معامله  تقاضای فسخ  و 
می گویند6.

مکروهات
تعریف کردن از کاال( 1
بدگویی کردن مشتری از کاالی فروشنده ( 2
قسم راست خوردن.) قسم دروغ خوردن حرام است.(( 3
قبل از همه برای خرید و فروش وارد بازار شود و دیر تر از همه خارج گردد.( 4
وزن کردن و متر کردن کاال وقتی وزن کردن را خوب نمی دانند؛ مثال: کاالیی ( 5

اندازه همان کیسه می خرند وپول  هست که عرف مردم آن را درکیسه ای و به 

5. توضیح المسائل _ م 2090-2081 
6. تحریر الوسیله _ امام خمینی_ کتاب المکاسب و المتاجرم 22
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معینی دربرابر آن کیسه می دهند وعرف نیست که آن را وزن کنند و بعد بخرند و 
حق این کار را بد می دانند اگر فروشنده این کاال را وزن کند کار مکروه انجام داده 

است.
تقاضای کم کردن قیمت پس از معامله7.( 6

احکام خرید و فروش )1(
فروختن و اجاره دادن خانه یا چیز دیگر برای استفاده ی حرام ، کار حرامی است ( 1

و معامله هم باطل است؛ مثال کسی مغازه اش را برای فروش مشروبات الکلی اجاره 
دهد8.

خریدو فروش، نگه داری، نوشتن، خواندن، و درس دادن کتاب های گمراه کننده ( 2
حرام است، مگر زمانی که برای هدفی صحیح باشد؛ مثال برای پاسخ دادن به اشکال 

آن ها9.
مخلوط مکردن جنسی که می فروشد یا چیزی که ارزش ندارد یا چیزی که ارزش ( 3

آن کم است، که به آن »غش« می گویند و حرام است، مثل آن که برنج اعال را با غیر 
اعال مخلوط کند و به عنوان برنج خوب بفروشد و یا مثال آب را با شیر مخلوط کند10.

جنس وقف شده را نمی توان فروخت مگر در صورتی که خراب شده باشد و قابل ( 4
قابل  مساجد  سایر  یا  مسجد  آن  برای  که  مسجدی  فرش  مانند:  نباشد؛  استفاده 

استفاده نباشد11.
خرید و فروش خانه یا چیز دیگری که به کسی دیگر اجاره داده شده، اشکال ندارد، ( 5

ولی استفاده در مدت اجاره، حق اجاره کننده است. )مثال: شخصی منزلی را به مدت 
یک سال اجاره کرده است، صاحب خانه، خانه را دو ماه پس از قرارداد، می فروشد 
این عمل بال اشکال است ولی صاحب خانه باید به مستاجر اجازه دهد تا از خانه تا 

پایان قرارداد استفاده کند12.
خرید و فروش دو کاالی همجنس که با وزن و پیمانه به فروش می رسند به مقدار ( 6

بیشتر »ربا« و حرام است. مثال یک تن گندم بدهد و یک تن و دویست کیلوگرم 
بگیرد13.

7. همان
8.همان_ م 10
9.همان_ م15

10. توضیح المسائل امام خمینی_ م 2055
11. توضیح المسائل امام خمینی_ م 2094

12.همان_ م 2096
13. همان_ م2072 و 2283 البته توضیح مسئله ربا را در بخش های بعدی مبسوط می دهیم. 



احکام کسب و کار

5

استفتائات

آیت الله بهجت
سوال: اگر شخصی دارای بیماری باشد و رو به موت نیز باشد و معامله انجام دهد حکمش 

چیست؟
جواب: معامله صحیح می باشد14.

آیت اهلل سیستانی
سوال: آیا فروشنده عیب موجود در کاال را باید به خریدار بگوید؟ در صورتی که نگوید حکم 

عمل وی به معامله چه خواهد بود؟
جواب: اگرچه مخفی کردن عیب جایز نیست ولی اظهار آن هم الزم نیست و بعد از ظهور 

عیب، خریدار حق فسخ معامله را دارد15.

آیت الله خامنه ای
سوال: آیا حیوانات آبزی حرام گوشت، اگر زنده از آب بیرون آورده شوند، حکم مردار را 
دارند و خرید و فروش آن ها حرام است؟آیا خرید و فروش آن ها برای تغذیه غیر انسان، 

مثل پرندگان و حیوانات و برای استفاده های صنعتی جایز است ؟
جواب: اگر این حیوانات از انواع ماهی بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند ودر خارج از آب 
بمیرند مرداب محسوب نمی شوند، به هر حال چیزی که برای خوردن حرام است، خرید و 
فروش آن برای خوردن نیز جایز نیست هرچند خریدار، خوردن آن را حالل بداند ولی اگر 
غیر از خوردن، منافع عقالیی حالل مثل استفاده های پزشکی یا صنعتی و یاتغذیه پرندگان 

و چارپایان و مانند آن را داشته باشند، خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد16.

آیت الله نوری همدانی 
سوال: خرید و فروش موارد زیر چه حکمی دارد؟

تیغ، ماشین خود تراش با عدم اطمینان به مصرف حرام، ( 1
مجمسه یا صابون یا چیزی که بر آن مجمسه دارد،( 2
لوازم آرایش زنانه توسط مرد،( 3
پیه یا چربی حیوانی که از خارج وارد شده است، جهت تهیه صابون)میته و انتفاع ( 4

برای منافع مطله(،
 الکل صنعتی و سفید با احتمال استفاده سوء برخی دریافت کنندگان5( 

جواب: از 1تا 5 همه جایز است17.

14. استفتائات آقای بهجت- شماره 4167
15. استفتائات آقای سیستانی- شماره 820

16. اجوبه استفتائات مقام معظم رهبری- شماره 1093
17. استفتائات آیت اهلل نوری همدانی- شماره 569
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امام خمینی )ره(
سوال: از آن جایی که استفاده کردن از طالی زرد برای مردان حرام است خرید و فروش 

انگشتر طال برای مردان، توسط طال فروش چه حکمی دارد؟
جواب: جایز نیست18.

خرید و فروش )2( 
هنگام خرید و فروش خریدار و فروشنده ممکن است مال و قیمت آن را نقدا تحویل دهند 
یا به زمان دیگری موکول نمایند. بنابراین معامله از این جهت ممکن است چهار حالت زیر 

را دارا باشد:
کاال نقد و قیمت هم نقد: یعنی فروشنده در حین معامله مال را می دهد و خریدار ( 1

هم قیمت را پرداخت می کند، که به آن »معامله نقدی« می گویند.
کاال نسیه و قیمت نسیه: یعنی صیغه معامله را اجرا می کنند و تحویل قیمت و کاال ( 2

را به آینده موکول می کنند چنین معامله را »معامله َدین به  َدین« می گویند.
کاال نقد و قیمت آن نسیه: یعنی فروشنده کاال را تحویل می گیرد که قیمت آن را ( 3

بعدا بپردازد که به آن »معامله نسیه« می گوند.
کاال نسیه و قیمت نقد: یعنی خریدار قیمت کاال را می پردازد تا درآینده جنسی را ( 4

تحویل بگیرد که به آن »معامله سلف« می گویند19.

احکام معامله نسیه 
در معامله نسیه باید مدت کامال معلوم باشد. پس اگر جنسی را بفروشد که قیمت ( 1

آن را هر وقت از سفر برگشت بگیرد، چون مدت آن کامال مشخص نشده معامله 
باطل است20.

اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدت قرار گذاشته شده می تواند پول را ( 2
مطالبه کند اما اگر خریدار توان پرداخت را نداشت باید به او مهلت دهد21.

اگر به کسی که قیمت جنسی را نمی داند مقداری نسیه دهد و قیمت را به او نگوید ( 3
معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنسی را می داند نسیه بدهد 
و گران تر حساب کند؛ مثال بگوید: جنسی را که به تو می دهم تومانی یک ریال از 

قیمتی که نقد می فروشم، با تو گران تر از قبل حساب می کنم اشکال ندارد22.

18. استفتائات امام خمینی- ج 2- ص8- سوال 14
19. توضیح المسائل امام خمینی- م 2104 و 2110 _ تحریر الوسیله- ج 1 _ کتاب البیع ص 535 و539 

و 543
20. توضیح المسائل- مسئله 2105

21. توضیح المسائل امام خمینی- م 2107
22. همان- م 2108
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اگر در معامله نسیه، فروشنده در ضمن شرط کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین ( 4
قیمت را پرداخت کرد، مقداری از آن را کم کند، اشکال ندارد23.

رشایط معامله سلف
معامله سلف در صورتی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد:( 1
خصوصیاتی که در قیمت جنس تاثیر دارد، مشخص نمایند.( 2
قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به ( 3

مقدار آن از فروشنده طلب کار باشد.
مدت مشخص باشد.( 4
وقتی برای تحویل جنس قراری گذاشته می شود، زمانی نباشد که جنس نایاب شده ( 5

باشد؛ مثال  بگوید در اسفند ماه ده کیلو گیالس تازه به شما می دهم درست نیست، 
چون در آن زمان،گیالس وجود ندارد.

بنا بر احتیاط واجب محل تحویل جنس را معین کنند ولی اگر از حرف های آنان محل ( 6
تحویل مشخص نباشد الزم نیست اسم آن جا را بگونید.

در صورتی که جنس، وزنی یا پیمانه ای است، وزن یا پیمانه را مشخص نمایند24.( 7

احکام معامله سلف
اگر فروشنده در معامله سلف، جنسی غیر از آن چه در قرارداد معین شده، یا جنسی ( 1

پست تر را تهیه نماید، مشتری می تواند آن جنس را قبول نکند، ولی اگر به همان 
راضی شد بال مانع است.

جنسی که به سلف فروخته می شود، اگر در زمان تحویل، نایاب شود و فروشنده نتواند ( 2
آن را تهیه کند، مشتری حق فسخ معامله را دارد ولی می تواند منتظر بمانند تا تهیه 

نماید25.

زکات
یکی از وظایف مهم اقتصادی مسلمانان، پرداخت زکات است، در اهمیت زکات همین بس که 

در قرآن مجید پس از نماز آمده و نشانه ایمان و عامل رستگاری شمرده شده است26.
درروایات متعدد از معصومین آمده است: » کسی که از پرداخت زکات جلوگیری کند، از دین 

خارج است27.«

23. استفتائات- ج 2- ص90- س52
24. توضیح المسائل امام خمینی-2107  

25. همان- مساله 2113 و 2116 و 2117
26. سوره بقره، آیه 177 و سوره ی مومنون، آیه 4 و سوره توبه، آیه 11 و سوره حج، آیه  78 و....

27. وسائل الشیعه- چ 6 - ص18
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   ـ   زکات موارد دارد: یک قسم آن زکات بدن و حیات است که هر سال یک مرتبه 
در روز عید فطر پرداخت می شود و فقط به کسانی که قدرت مالی پرداخت آن را 

دارند، واجب است.
   ـ    قسم دیگر: زکات اموال است که به چیزهایی معینی تعلق می گیرد و می توان آن ها 

را به سه دسته تقسیم کرد :28

حد نصاب زکات
زکات این موال در صورتی واجب می شود که به مقدار مشخصی برسد، که به آن مقدار 
»حدنصاب« می گویند، یعنی اگر محصول به دست آمده یا تعداد دام یا طال و نقره موجود، 

از حد نصاب کم تر باشد، زکات ندارد.

نصاب غالت29
تمام غالت چهار گانه یک حد نصاب دارند که حدود 850 کیلو گرم است، بنابراین اگر 

محصول به دست آمده از این مقدار کم تر باشد، زکات ندارد30.

28.توضیح المسائل امام خمینی- م 1853
29. نصاب دقیق غالت 207 و 847 کیلو گرم می باشد؛ برخی از فقها، گندم و جو را کمی بیشتر از این 

مقدار داشته اند؛ یعنی 885 کیلو گرم
30.توضیح المسائل امام خمینی- م 1864



احکام کسب و کار

9

مقدار نصاب غالت 
چنان چه یکی از این غالت به حد نصاب برسد، باید مقداری از آن به عنوان زکات پرداخت 
شود، ولی مقدار زکات غالت بستگی به چگونگی آبیاری آن ها دارد و از این نظر می توان آن 

ها را به سه دسته  تقسیم کرد:
مقدار زکات محصولی که با آب باران یا رودخانه آبیاری می شود یا دیمی می باشد، -            

 می باشد.
مقدار زکات محصولی که با دلو یا موتور پمپ آبیاری می شود،  است.-            
مقدار زکات محصولی که به هر دو طریق - هم با آبا باران یا رودخانه هم با آب -            

دستی - آبیاری شده، زکات نصف آن    و زکات نصف دیگر آن     است31.

نصاب دام هاومقدار زکات آن ها

گوسفند
نصاب گوسفند چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند است و تعداد گوسفندان تا ( 1

به عدد چهل نرسد زکات ندارد.
اگر تعداد گوسفندان به عدد صدوبیست و یک رسید زکات گوسفند دو عدد می شود.( 2
اگر تعداد گوسفندان به عدد دویست و یک رسید زکات گوسفند سه عدد می شود.( 3
اگر تعداد گوسفندان به عدد سیصدویک رسید بنا بر احتیاط واجب زکات گوسفند ( 4

چهار عدد می شود.
چهارصد گوسفند و بیشتر از آن به ازای هر صد گوسفند، یک گوسفند باید زکات ( 5

دهد.

مقدار زکاتنصابشماره

2 گوسفند121 گوسفند1

3 گوسفند201 گوسفند2

بنابر احتیاط واجب 4 گوسفند301 گوسفند3

هر صدتای آن یک گوسفند400 گوسفند یا بیشتر4
اگر تعداد گوسفندان از یک نصاب بگذرد و به نصاب بعدی نرسد، نصاب زکات پایین را باید 

بپردازد.
مثال: کسی که 115 گوسفند ئاشته باشد، زکات آن یک گوسفند است32.

31. همان- م 7175 تا 1879
32. توضیح المسائل امام خمینی- م 1913 و 1914
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گاو
اولین نصاب گاوی رأس است و زکات آن یک گوساله است که یک سال آن تمام شده و 

وارد سال دوم شده باشد؛ نصاب های بعدی بدین شرح است:

مقدار زکاتنصابشماره

یک گوساله ماده که وارد سال سوم شده.40 گاو1

دو گوساله یک ساله60 گاو2

برای هر 30 تا یک گوساله دو سالهبیش تر از 60 گاو3

هر 40 تا یک گوساله سه سالهبیشتر از 60 گاو4

برای محاسبه بیشتر از شصت گاو باید با عدد سی یا جهل یا هردو حساب کرد ولی باید 

طوری حساب شود که چیزی باقی نماند یا جیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد33.

شرت 
شتر دوازده نصاب دارد.

مقدرا زکاتنصابشماره
1 گوسفند5 شتر1
2 گوسفند10 شتر2
3 گوسفند15 شتر3
4 گوسفند20 شتر4
5 گوسفند25 شتر5
یک شتری که وارد سال دوم شده باشد.26شتر6
یک شتری که وارد سال سوم شده باشد.36 شتر7
یک شتری که وارد سال چهارم شده باشد.46 شتر8

33. همان- م 1912
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یک شتری که وارد سال پنجم شده باشد.61 شتر9
دو شتری که وارد سال سوم شده باشد.76 شتر10
دو شتری که وارد سال چهارم شده باشد.91 شتر11
برای هر چهل شتر، یک شتری که وارد سال سوم شده باشد.12134 شتر و بیشتر12

نصاب طال و نقره 34
نصاب طال 15 مثقال و نصاب نقره 105 مثقال است و زکات هر دو  می باشد35.

احکام زکات 
آن چه برای گندم، جو، خرما و انگور خرج کرده است، مانند قیمت بذر، مزد کارگر ( 1

و مزد تراکتور یا استهالک آن را می توان از حاصل کسر کند ولی مقدار نصاب 
قبل از کم کردن این مخارج محاسبه می شود و اگر قبل از کسر مخارج به حد 
نصاب برسد، پرداخت زکات واجب شده است ولی زکات باقی مانده را می پردازد36.

زکات دام ها در صورتی واجب می شود که:( 2
یک سال مالک آن ها باشند، بنابراین اگر مثال 100 عدد گاو را خریداری            |

کرده باشدو پس از نه ماه بفروشد، زکات واجب نیست37.
حیوان در تمام سال بیکار باشد، بنابراین گاو یا شتری که در کار مزرعه یا            |

حمل بار از آن استفاده می شود، زکات ندارد38.
حیوان در تمام سال بچرد و از علف بیابان بخورد، پس اگر در تمام سال یا            |

مقداری از آن از علف چیده شده یا کاشته شده بخورد، زکات ندارد39.
زکات طال و نقره زمانی واجب است که به صورت سکه ای باشد که معامله با رایج ( 3

استفاده می کنند،  زیور آالت  عنوان  به  بانوان  ای که  نقره  یا  بنابراین طال  باشد، 
زکات ندارد40.

34.توضیح المسائل امام خمینی-  م 1910
35. توضیح المسائل امام خمینی- م 1896 و 1897

36. توضیح المسائل امام خمینی- م 1880
37همان - م 1856

38. همان- م 1908- به فتوای برخی ار فقها، زکات حیوان هرچند در کار در مزرعه یا حمل بار از آن 
اسفتاده می شود بنا بر احتیاط واجب، واجب است.

39. همان، به فتوای برخی از فقها، حتی حیوان هایی که علف دستی می خوردند بنابر احتیاط واجب، 
زکات دارند.

40. همان - م 1899 و 1900
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استفتائات
آیت الله بهجت تربیزی

سوال: آیا می شود برای کار خیر از پول زکات به مردم قرض داد؟
جواب: قرض دادن جزو مصرف زکات نیست، اگر درمورد سبیل اهلل باشد درست است.

سوال: فردی واجب الزکات می باشم، در حالی که خود بدهکار هستم، آیا می توانم آن زکات را از 
جهت سهم غارمین در بدهکاری خویش مصرف کنم.

جواب: نمی توان زکات را از جهت سهم غارمین در بدهکاری خود مصرف کرد، همان گونه که 
فقیر نمی تواند زکاتش را خودش بردارد، هر جند می تواند از دیگران با وجود شرایط زکات بگیرد.

سوال: آیا می توان از زکات برای تأسیس کتابخانه، خرید و نشر کتاب های مذهبی و اداره آن 
بهره گرفت؟

جواب: بله می توان41.

آیت الله سیستانی
سوال: آیا دامدار می تواند بدون اجازه شریکش زکات حیوان را بدهد؟
جواب : اگر سهم او به حد نصاب می رسد باید زکات خود را بپردازد.

سوال: طال چه ساخته شده، چه ساخته نشده باشد، ارزش مالی دارد، در چه حالت به آن زکات 
تعلق می گیرد؟

جواب: در هر دو حالت به آن زکات تعلّق نمی گیرد و زکات به طالیی تعلّق می گیرد که سّکه و 
پول رایج باشد.

سوال: آیا به آرد گندم زکات تعلّق می گیرد؟
جواب:زکات به گندم تعلّق می گیرد و اگر بعد از تعلّق آرد شود؛ آن هم متعلّق زکات است.

سوال: اگر بدانیم شخصی خمس و زکات خود را نمی دهد؛ استفاده از اموال چنین شخصی چه 
حکمی دارد؟

جواب: جایز است42.

آیت الله نوری همدانی:
سوال: آیا زکات به مطلق سرمایه و ثروت تعلّق می گیرد یا به نه چیز مذکور در رساله؟

جواب: زکات به همان اشیاء مذکور در رساله تعلّق می گیرد.
سوال: آیا زکات نقدین شامل اوراق نقدینه پول هم می شود؟

جواب: نقدین موضوع  زکات، شامل اوراق نقدی و پول نمی شود.
سوال: آیا مالیات را می توان به جای زکات حساب کرد؟
جواب: نمی توان مالیات را در عوض زکات منظور کرد43.

41. استفتائات آیت اهلل بهجت- شماره 2362 و 3261 و 3259
42. استفتائات آیت اهلل سیستانی- شماره 1348 و 1351 و 1354 و 1356

43. استفتائات آیت اهلل نوری همدانی- شماره 242 و 243 و 244
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آیت الله جوادی آملی:
سوال: آیا  سکه های بهار آزادی و امثال آن مصداق سکه های مسکوت مشمول زکات می 

باشد؟
جواب: سکه های بهار آزادی مشمول زکات نیست44.

خمس
یکی دیگر از تکالیف اقتصادی مسلمانان، پرداختن خمس است، بدین معنا که در برخی 

موارد باید یک پنجم مال خود را برای مصارف مشخصی بپردازند؛ آن موارد عبارتند از:
آن چه از خرج سال زیاد بیاید. )منفعت کسب(-            
معدن-            
گنج-            
غنائم جنگی-            
جواهری که با فرورفتن در دریا به دست آید.-            
مال حالل مخلوط با حرام-            
زمینی که کافر ذمی45 از مسلمان بخرد46.-            

پرداخت خمس، مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل که مالک یکی 
از موارد هفت گانه باشند باید به تفصیلی که گفته می شود یک پنجم آن را بپردازد.

منفعت کسب
یکی از موارد هفت گانه خمس که بر اکثر افراد جامعه واجب می شود، خمس چیزی است 
که از خرج سال انسان و خانواده اش زیاد بیاید. برای روشن شدن این مساله باید به دو 

پرسش زیر پاسخ دهیم:
مراد از خرج سال چیست؟( 1
آیا یک سال با ماه های قمری حساب می شود یا شمسی؟ و ابتدای آن چه وقت ( 2

است؟

مخارج سال
اسالم به کسب و کار احترام گذاشته و تامین نیاز خود را بر پرداخت خمس مقدم داشته 
است بنابراین هر کس در طول سال می تواند تمام مخارج مورد نیاز خود را از درآمدش 

44. استفتائات آیت اهلل جوادی آملی- شماره 134
45. ذمه : عهد و پیمان، غیر مسلمانی که در ممالک اسالمی زندگی می کنند و با آنان پیمان بسته اند 
که مقررات اجتماعی مسلمانان را رعایت می کند و مالیات هم بپردازند و در مقابل جان و مال آن ها در 

امان باشد، کافر ذمی هستند.
46.توضیح المسائل امام خمینی- م 1751
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برای مصارف  باید  را  آن  پنجم  امد، یک  اضافه  اگر چیزی  پایان سال،  در  و  کند  تامین 
شخصی بپردازد وچهار پنجم آن را می تواند مصرف یا برای خود پس انداز کند.

پس، مراد از مخارج تمام چیزهایی است که در زندگی خود و خانواده اش بدان نیاز دارد 
که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

خوراک و پوشاک-            
اثاثیه منزل مانند ظرف و فرش و..-            
مخارج مهمانی-            
وسیله نقلیه ای برای کسب و کار نیست.-            
مخارج ازدواج-            
کتاب های مورد نیاز-            
آن چه در راه زیارت مصرف می کند.-            
جوایز و هدایایی که به کسی می دهند.-            
صدقه، نذر یا کفاره ای که پرداخت می کند47.-            

سال خمسی
انسان از اولین روز بلوغ خود باید نماز بخواند و در اولین روز ماه رمضان روزه بگیرد و 
پس از گذشت یک سال از اولین روز درآمدی که به دست درآورده است، خمس اضافه بر 
مخارج سال گذشته را بپردازد، بنابراین در محاسبه خمس، ابتدای سال، اولین درآمد و 

پایان آن گذشتن یک سال شمسی از ان تاریخ است.
پس ابتدای سال برای :

کشاورز       اولین محصولی است که برداشت می کند.
کارمند                اولین حقوقی است که دریافت می کند.

کارگر                 اولین مزدی که  می گیرد.
مغازه دار             اولین معامله که انجام می دهد48.

خمس  ولی  داشته  درآمدهایی  مدت  این  در  و  گذشته  او  بلوغ  از  سالیانی  که  کسی  و 
نپرداخته، باید با مراجعه به مرجع تقلید خود یا نماینده ی وی خمس مالش را محاسبه و 
بدهی خود را بپردازد وهمان روزی که به حساب اموال خود می پردازد اول سال خمسی 

او خواهد بود.

47. العروه الوثقی - ج 2- کتاب الخمس- فصل 1- ص 394
48. همان - ص 394- م 60
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چند مساله در باب خمس
اگر انسان با قناعت چیزی از مخارج سال زیاد بیاورد، باید خمس آن را بپردازد.49( 1
اگر اثاثیه ای که از درآمد بین_ سال پیش از پرداختن خمس  آن_ برای منزل ( 2

خریده، نیازش از آن برطرف شود، واجب است خمس آن را بدهد، مثل آن که 
یخچال بزرگتری بخرد و به یخچال قبلی نیاز نداشته باشد50.

آذوقه ای که از درآمد سال برای مصرف سالش خریده، مانند: برنج، روغن و چای ( 3
، اگر در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد51.

بنابر ( 4 از آن سودی به دست آید،  بالغ سرمایه ای داشته باشد و  اگر کودک غیر 
احتیاط واجب باید پس از بلوغ، خمس آن را بدهد52.

جهیزیه ای که به طور متناوب تهیه می شود با دو شرط خمس ندارد:( 5
نتواند یک جا جهیزیه را تهیه کند.           |
مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه کند یا در آن محل معموال هر            |

سال مقداری از جهیزیه  دختر را تهیه می کنند، به طوری که تهیه نکردن 
آن عیب است53.

مالی که به انسان برسد ولی درآمد کسب و کار نباشد، خمس ندارد؛ مانند: ارث، ( 6
هدیه، جایزه، مهریه و مالی که به عنوان خمس یا زکات یا صدقه دریافت کرده 

است54.

خمس رسمایه 
سرمایه کسب و ابزار کار اگر از درآمد کسب و حقوق تهیه شده خمس دارد55.( 1
اگر زمین موات را برای کشاورزی احیا کند، اصل زمین نیز خمس دارد56. ( 2

خمس معدن

49. توضیح المسائل امام خمینی- م 1756
50.همان - م 1781 به فتوای برخی از فقها، پرداختن خمس در این صورت واجب نیست.

51. توضیح المسائل امام خمینی- م 1780
52. همان - م 1794 - به فتوای برخی از فقها، خمس آن واجب نیست.

53. همان - 1777 به فتوای برخی از فقها، اگر سال از آن بگذرد خمس دارد.
54. العروه الوثقی- ج 2- کتاب الخمس- فصل 1 - ص 389، السابع ص 390- م 51 و توضیح المسائل 
امام خمینی- م 1753 و 1754 به فتوای برخی از فقها، اگر دربین سال از آن استفاده نشود، باسد خمس 

آن را بپردازد.
55. استفتائات- ص 349- س 15 - به فتوای برخی از فقها، سرمایه کسب و ابزار کار به مقداری که برا 

تامین مخارج زندگی به آن نیاز است، خمس ندارد.
56. همان - ص 347 - س6
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هرچه در عرف مردم "معدن" نامیده شود، اگر محصول آن به حد نصاب برسد خمس دارد؛ 
از جمله ی معادن می توان: طال، نقره، سرب، مس، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق و نمک 

را نام برد57.

نصاب معدن
اگر قیمت آن چه از معدن به دست آمده پس از کسر مخارج به قیمت 105 مثقال نقره 
یا 15 مثقال طال برسد بنابر احتیاط واجب باید یک پنجم آن به عنوان خمس پرداخت 

شود58.
گنج

گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوزه پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری 
باشد که به آن "گنج" بگویند59.

نصاب گنج
اگر قیمت گنج یافت شده، پس از کسر مخارج به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طال برسد، 

خمس دارد60. 
 گنج  و محل آن 

در ملک خودش یافت شود     مال خود اوست و باید خمس دهد.
در جایی که ملک کسی نیست، مثال در بیایان یا کوه یافت شود  مال خود اوست 

وباید خمس دهد.
در ملک دیگران پیدا کند   متعلق به صاحب ملک است.

در ملکی کنه از دیگران خریده پیدا کند:
الف( اگر بداند از صاحبان قبلی ملک نیست، برای خود اوست و باید خمس آن را 

بدهد.
ب( اگر احتمال دهد که مال صاحبان قبلی ملک است، باید به آن ها اطالع دهد و 
اگر معلوم شود مال آن ها نیست باید به مالکین قبل تر آن ها اطالع دهد، اگر معلوم 

شود مال هیچ یک از آن ها نیست مال خود اوست و باید خمس آن ها رابدهد61.

57. توضیح المسائل امام خمینی- م 1798
58. توضیح المسائل امام خمینی- م 1799
59.توضیح المسائل امام خمینی- م 1806

60. توضیح المسائل امام خمینی- م 1808
61. توضیح المسائل امام خمینی- م 1807 و 1809
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مال حالل مخلوط به حرام
1. اگر اموال انسان با اموال دیگران مخلوط شود، ممکن است یکی از این چهار حالت را 

داشته باشد:
الف( صاحب آن معلوم ومقدار آن معلوم   باید آن مقدار را به صاحبش برگرداند.

ب( صاحب آن معلوم و مقدار آن نامعلوم   باید طرفین با هم کنار بیایند و راضی 
شوند.

ج( صاحب آن نامعلوم ومقدار آن معلوم    باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه 
بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.

د( صاحب نامعلوم ، مقدار هم نامعلوم  باید خمس آن را بپردازد و بقیه آن حالل 
می باشد62.

از  2. اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار مال حرام 
خمس داده شده بیشتر بوده است، چنان چه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب 

مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده از طرف صاحب آن صدقه بدهد63.

جواهری که با غواصی به دست آمده است:
اگر کسی با غواصی و فرورفتن در دریا جواهری به دست آورد و پس از کسر مخرجی که 

برای بیرون آوردن آن شده قیمتش به 18 نخود طال برسد، باید خمس آن را بدهد64.

غنیمت
اگر مسلمانان به امر امام معصوم علیه السالم با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ 
بدست آورند، غنیمت است؛ پس از کسر مخارج حمل و نقل و نیز مقدار ی که امام معصوم 
علیه السالم صالح می دانند به مصرفی برسانند و کنار گذاشتن آن چه سهم خاص امام 

معصوم است، بقیه خمس دارد65.

زمینی که کافر ذمی از مسلامن بخرد
کافر ذمی، غیر مسلمانی است که تحت شرایطی در حکومت اسالمی زندگی می کند، 
چنین کسی اگر زمینی را از مسلمانی خریده داری کند، باید یک پنجم آن را به صورت 

خمس تحویل دهد66.

62. توضیح المسائل امام خمینی- م 1813 تا 1815
63. همان- م 1816

64. همان - م 1819
65. همان - م 1828

66. توضیح المسائل امام خمینی- م 1829
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پیامدها خمس ندادن
انسان تا خمس مالش را نداده است نمی تواند در مالش تصرف کند؛ یعنی غذایی ( 1

که در آن خمس باشد نمی تواند بخورد و با پولی که خمس آن را نداده نمی تواند 
خرید کند67.

اگر با پولی که خمسش داده نشده، خرید و فروشی انجام دهد )بدون اجازه حاکم ( 2
شرع( یک پنجم آن معامله باطل است68.

اگر با پولی که خمسش داده نشده، آب بخرد و با آن وضو بگیرد یا غسل کند، وضو ( 3
و غسلش باطل است69.

اگر با پولی  که خمسش داده نشده، خانه بخرد، نماز خواندن در آن خانه حرام است70.( 4
اگر چیزی را که خمس آن داده نشده، به کسی ببخشد، یک پنجم آن چیز را مالک ( 5

نمی شود71.

استفتائات
امام خمینی )ره(

سوال: زن و شوهری هردو کار می کنند و درآمد دارند، آیا به پول زن هم خمس تعلق می 
گیرد؟

جواب: در زاید بر آن چه در بین سال خرج زندگی کرده، خمس واحب است72.
سوال: باغی را احداث کرده ام هم برای امرار معش و کسب و هم برای استفاده شخصی از میوه 

های آن آیا اصل درخت های میوه خمس دارد یا خیر؟ و ایا جزو رأس المال است یا خیر؟
جواب: خمس دارد73.

سوال:اگر کسی در گذشته مقلد مرجعی بوده که می گفت: سرمایه و ابزار خمس ندارد و طبق 
این فتوای مرجع خود خمس نداده، حال آن مرجع فوت کرده، و در حال حاضر ؟آن فرد مقلد 
حضرت عالی است، می خواهد بداند حال از همان سرمایه و ابزار که باقی است باید خمس 

بدهد یا خیر؟ 
جواب: باید خمس بدهد74.

67. همان - م 1790
68. همان - م 1760- به فتوای برخی از فقها معامله صحیح است ولی خمس آن را باید بپردازد.

69. همان - م 383
70. همان - م 873

71. همان - م 1763
72. توضیح المسائل امام خمینی- م 1753 و 1754

73. استفتائات امام خمینی- ص 347 - س 7
74. استفتائات امام خمینی- ج 1 - ص 371- س 78
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سوال: دولت جمهوری اسالمی از حقوقی که به کارمندان خود می دهد مبلغی را به عنوان 
آیا  دهند  می  را  مالیات  این  که  بگیران هستند  تنها حقوق  و  کند  می  برداشت  مالیات 

پرداخت مالیات از نظر شرعی جزء وجوهات حساب می شود؟ خمس یا زکات؟
جواب: مالیات، بابت وجوه شرعیه محسوب نمی شود75.

آیت الله مکارم شیرازی
یا علل دیگر  به خاطر مشغله ی کاری،  نموده، ولی  تهیه  پارچه چادری  سوال: شخصی 
نتوانسته آن را برای دوختن به خیاط بدهد، و اکنون سال خمسی او فرا رسیده است، آیا 

خمس این چادر را باید بپردازد؟
جواب: در صورتی که به آن نیاز داشته، هرچند اتفاقا آماده ی مصرف نشده، خمس ندارد.

سوال: کسانی که از نظر موقعیت مالی ضعیف هستند، آیا می توانند برای مخارج ازدواج 
پسر، یا پول تهیه ی جهیزیه ی دخترشان، پول پس انداز کنند؟

جواب: خمس به آن تعلق می گیرد، اما اگر زیاد در زحمت باشند ما خمس آن را به آن 
ها می بخشیم.

سوال: آیا بر مالی که صاحب اش شک دارد که خمس آن را داده یا نه، خمس تعلق می 
گیرد؟

جواب: احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد76.

آیت الله بهجت
سوال: شخصی بین سال خمسی، مهریه ی همسر خود را می پردازد و سپس از او قرض 

می کند تا با آن کسب و کار کند؛ آیا باید خمس مبلغ مذکور را بپردازد؟
جواب: خیر.

سوال: آیا خرج عروسی پسر خمس دارد؟
جواب: اگر مناسب شأن، موافق اقتصاد خانواده و مخالف اسراف باشد خمس ندارد. واهلل 

العالم
سوال: آیا به پسری که نزد پدر و مادر است وحقوق خود را در اختیار آن ها می گذارد، 

خمس تعلق می گیرد؟
 جواب: اگر هر چه دارد را به آن ها می بخشد خمس ندارد.

سوال: میوه ها و ذراعت هایی که سر سال خمسی، وقت چیدن آن ها نرسیده است، آیا 
باید خمس شان داده شود؟

جواب: برای آن ها می توان سال شمسی جدا گانه قرار داد وزاید بر مؤونه را تخمیس 
می کند.

75. استفتائات- ج 1 ص 411 - س 199
76. استفتائات آیت اهلل مکارم شیرازی- شماره 330 و 334 و 384
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سوال: کشاورزانی که جهت کشاورزی خود ملکی خریده اند و آن ملک ابزار کار آن ها می 
باشد آیا به آن ملک خمسی تعلق می گیرد؟

جواب: چون ابزار کار است، خمس به آن تعلق نمی گیرد.
سوال: شخص گوسفند دار برای پرداخت خمس گوسفندان خود آیا باید قیمت آن ها را 

حساب کندیا محاسبه به تعداد نیز صحیح است؟
جواب: اگر سرمایه ی مورد نیاز او بوده که اصال خمس ندارد وگرنه قیمت را حساب می 

کند) با فرض اختالف گوسفندان در قیمت(
سوال: چیزی را که انسان نمی داند به آن خمس تعلق گرفته یا نه و یا نمی داند خمس 

آن را داده است یا نه آیا خمس دارد؟
جواب: صورت اول خمس ندارد ودر صورت دوم که تعلق خمس به آن یقینی است، باید 

خمس بدهد.
سوال: در البالی اثاث منزل یا کتاب ها مبلغی پول یا نظیر آن را می بینیم که شک می 

کنیم سال بر آن گذشته است یا خیر، آیا باید خمس آن را داد؟
جواب: اگر معلوم نشد، خمس ندارد.

سوال: وظیفه زن وفرزند کسانی که خمس بدهکارند وپرداخت نمی کنند در مصرف اموال 
و غذا ها چیست؟

جواب: تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتال ندارد، تصرف در آن ها مانعی ندارد77.

آیت الله سیستانی
سوال: آیا می شود از خمس امسال، مال پارسال را داد؟

جواب: مانعی ندارد و اگر مالی که می خواهد خمس آن را بدهید موجود است، باید ربع 
آن را به عنوان خمس بدهید.

سوال: آیا هنوز ثبت نام حج تمتع که سال آن گذشته باشد، خمس دارد؟
جواب: اگر حج به آن مستقر نبوده، خمس دارد.

سوال: آیا خرید ماشین و موبایل می تواند جزو مخارج سالیانه به حساب آمد یا خیر؟
جواب: در صورت نیاز جزء هزینه های سال به حساب می آیند، در صورتی که قبل از 

گذشت سال خریداری شود.
برای استفاده آن ها را دراختیار مادرم  سوال: من دو سال پیش مقداری طال خریدم و 

گذاشتم آیا باید خمس آن ها را پرداخت کنم؟
جواب: بر شما واجب نیست.

77. استفتائات آیت اهلل بهجت تبریزی- شماره 3494 و 3495 و 3510 و 3591 و 3599 و 3616و 
3748 و 3752 و 3761
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سوال: من حدود یک سال پیش تعدادی کتاب خریدم ولی از آن ها استفاده نکردم، آیا 
باید خمس آن ها را بپردازیم؟

جواب: خمس قیمت فعلی آن ها آن ها را الزم است بپردازید78.

آیت الله خامنه ای
سوال: آیا قرضی که برای حج تمتع گرفته می شود باید خمس آن داده شده باشد؟ و بعد 

از پرداخت خمس، باقی مانده آن برای مخارج حج پرداخت شود؟
جواب: مالی که قرض گرفته می شود، خمس ندارد.

سوال: چند سال پیش، از بانک وام گرفته و آن را به مدت یک سال به حساب بانکی ام 
واریز کردم، و بدون آن که موفق به استفاده از آن وام شوم هر ماه قسط آن را می پردازم، 

آیا به این وام، خمس تعلق می گیرد.؟
جواب: خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سه سال خمسی از منفعت کسب 

خود پرداخت کرده اید، واجب است.
سوال: اگر شخصی مبلغی را قرض گیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت 

خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده؟
جواب: بر قرض گیرنده خمس مال قرضی واجب نیست، ولی قرض دهنده اگر مال قرضی 
را از درآمد سالیانه کارش و قبل از پرداخت خمس قرض داده است، در صورتی که بتواندتا 
آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد، واجب است که هنگام رسیدن سال خمسی اش، 
خمس آن را بپردازد و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد، فعال پرداخت خمس بر 

او واجب نیست، لکن هروقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد.
سوال: تاخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟

جواب: تاخیر پرداخت خمس از سال خمسی با سال دیگر جایز نیست، هر چند وقت آن را 
بپردازد ادای بدهی حاصل می شود، و مکلف پس از رسیدن سال خمسی تا خمس مالش 
را نداده، نمی تواند در آن تصرف کند و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرف کند، مقدار 
خمس آن را ضامن است و چنان چه با عین مال غیر مخمس کاال یا زمین و یا مانند آن ها 
بخرد، معامله در مقدار خمس فضولی و موقوف به اجازه ولی امر خمس است، که پس 

از اجازه ولی امر، خمس آن کاال یا زمین را به قیمت فعلی محاسبه کند و آن را بپردازد.
سوال: از آن جا که تا کنون ازدواج نکرده ام، آیا جایز است مقداری از مالی را که در حال 

حاضر دارم، برای هزینه هایی که در آینده به آن ها نیاز دارم، پس انداز کنم؟
جواب: پس انداز درآمد سال اگر برای هزینه ازدواج در چند ماه آینده باشد، به نحوی که 

اگر خمس آن را بپردازد، نتواند تمام هزینه ازدواج را تامین کند، خمس ندارد79.

78. استفتائات آیت اهلل سیستانی- شماره 733 و 735 و 737 و 739 و 743 و 745
79. استفتائات آیت اهلل  خامنه ای- شماره 866 و 868 و 871 و 976 و 978
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آیت الله جوادی آملی
سوال: آیا هزینه تعمیر منزل که از پول بین سال تامین می شود، مشمول خمس می شود؟

جواب : پولی که در اثنای سال، صرف تعمیرات الزم می شود، خمس ندارد
سوال : بنده در دوران دانشجویی وام های تحصیلی و هدایای پدرم را پس انداز و به تدریج 
خرج کرده ام. با توجه به این که یقین ندارم بر آن مبالغ سال )خمسی( گذشته باشد آیا 

خمس بر آن تعلق می گیرد؟
جواب: اگر سال مالی معین باشد و معلوم نباشد که هزینه بعد از گذشت سال بود، خمس 

ندارد.80

امیرمؤمنان علی علیه السالم می فرماید: ای گروه تاجران!
ابتدا فقه، سپس تجارت،
ابتدا فقه، سپس تجارت،
ابتدا فقه، سپس تجارت،

به خدا سوگند ]نفوذ[ ربا در میان این امت از راه رفتن مورچه بر سنگ صاف نامحسوس تر 
است

80. استفتائات آیت اهلل جوادی آملی - شماره 95 و 98

با تشکر فراوان از گروه جهادی، جهادگران پیشگام که در تهیه و تدوین این 
جزوه کمال همکاری را داشتند
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