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Abstract  

According to the Islamic  jurists' Idjma, Khums of profits of income must be 

calculated after deduction of customary expenses of the duty-bound and those family 

members  entitled to receive maintenance; hence the need to determine the beginning 

and end of a period to calculate expenses. The results of this research are as follows: 

first. Determination of Khumsi year has not been expressed in any parts of the 

narrations and the Ali ibn Mahzyar's narration which is resorted to has been issued 

by the Infallible under the exceptional circumstances of the particular time and 

recourse may not be had thereto in this regard.  The authority of narrated Idjma is 

also refused given the opposition of some Islamic jurists and the fact that its source is 

known and due to its contradiction with Imam Sadegh’s narration. In addition, the 

beginning of this expanded duty is not either the start of the business or lapse of one 

year from the start of the business or the rise of profit, but the only criteria for duty 

to pay Khums is the rise of profit and it being surplus to expenses. Distinction 

between businesses with immediate or gradual incomes is meaningless too. 
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 مقدمه

قات خمس  مشروعی سودی به دست آورد، بعد  کسباست. هرکسی از « ارباح مکاسب»یکی از متعلَّ
اش، باید از باقیمانده سود، خمس آن را بپردازد. این موورد سالیانه خود و عیال واجب النفقه 1از اخراج مئونه

میان شیعه، در روایات عاّمه  خمس از مسّلمات نزد علماء شیعه است، عالوه بر اجماعی بودن این حکم در
ای (. بنابر دیدگاه علماء معاصر و مشهور علماء قدیم، مئونوه57/ 5نیز اشارتی بدان آمده است )ابن حسام، 

گوردد؛ کوه شوروع آن از زموان شوروع بوه شود، برای یک بازه زمانی یکساله محاسبه میکه از سود کسر می
های بوا درآمود دفعوی و چوه درآمود چوه شولل –ها می شوللتکّسب یا ظهور اولین ربح بوده و شامل تموا

 اند از:شود. اما این شیوه محاسبه با اشکاالتی مواجه است که عبارتمی -تدریجی
اواًل: از حیث ادّله نقلّیه، هیچ دلیل صریحی بر تعیین سال خمسی و کسر مئونه به شیوه موککور وجوود 

 ندارد.
یابیم، که شارع با حکم جواز کسور مئونوه از سوود، بوه دنبوال میثانیًا: با بررسی روایات باب خمس در

گیری از ایجاد عسر و حرج و فقر برای مکّلفان است. اما بر اساس شیوه رایج، اگر فرد فقیر و محتاجی، پیش
اش مالی را کسب کنود، بایود خموس آن را بپوردازد، اگرچوه خوود بوه آن لحظاتی قبل از اتمام سال خمسی

ق خمس هستند؛ در ایون خصوصًا اگر قائل باشیم به اینکه هدیه و ارث و امثال اینمحتاج باشد.  ها نیز متعلَّ
شود نیز خمس دارد. حال آنکه سیره معصومان کموک بوه فقوراء و ای که به فقیر داده میصورت حتی صدقه

 شان بیافزایند.مساکین بوده است، نه آنکه برسختی زندگی
کند. چرا که مکّلف مجالی برای کسر مئونه حقیقی کسر مئونه تحقق پیدا نمی ثالثًا: در این شیوه معنای

به معنای تهیه موارد نیاز حقیقوی خوود و عیوالش، نخواهود داشوت. خصوصوًا در موورد کسوانی کوه دارای 
دسوت درآمدهای تدریجی بوده و یا کسب اتفاقی دارند؛ و درآمدی را در روزهوای پایوانی سوال خمسوی به

 آورند.می
ها( و در طوول سوال بوه سوود رابعًا: اگر مکّلفی دارای کسب  دیر بازده باشد )همانند بسیاری از تجارت

کارش دست نیافت و تنها یک روز بعد از سال خمسی به سود کالنی رسید؛ در این صورت براسواس شویوه 
آن را بوه دسوت  محاسبه رایج، او ملزم به پرداخت خمس از آن مال نخواهود بوود. ولوی اگور یوک روز قبول

پرداخت. واین عالوه بر باز کردن یک راه حیله شرعی، باعث عودم تفواوت آورد، باید یک پنجم آن را میمی
توانند با تبانی، دریافت سود خود را توا بین غنی و فقیر شده، که خالف مقصود شارع است. زیرا مکّلفان می

 شروع سال خمسی جدید به تأخیر اندازند.

                                                 
 (.227  زبیدیمَوْناً وَ مَؤُونَةً ]مون[ هُ: مخارج او را تأمین نیود و روزی او را بر لهده گرفت )معنای لغوی  6
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قاله قصد داریم ضمن بررسی مبانی و نظرات فقهواء در زمینوه مبنوای محاسوبه مبودأ سوال لکا در این م
خمسی، نقدهای مطرح بر شیوه مککور را بررسی کنیم و پاسخی منطقی و علموی بورای سوتاالت  یول بوه 

 دست آوریم:
سم، بازه زمانی استثنای مئونه،  :اولا  کدام است؟ روز بر فرض قبول استثنای مئونه کسب و عیال از این ق 

:یا ماه یا سال؟  مبدأ سال خمسی از چه زمانی خواهد بود؟ زمان تکسب یا زمان ظهوور یوا حصوول  و ثانیاا
: زیادی ربح _ چه برمبنای زمان تکسب و چه زمان ظهور و حصول ربح _ بعد از محاسبه مئونه ثالثاا ربح؟ 

 شود؟ستند، چگونه محاسبه میدر مورد افراد چند شلله و افرادی که دارای درآمد تدریجی ه
 

 بازه زمانی محاسبه مئونه

پوکیر اسوت. لوکا افتود و در ظورف زموان امکانمحاسبه مئونه امری ساری است که تدریجًا اتفواق می
 قدر است؟چه ضروری است به این ستال پاسخ داد که بازه زمانی محاسبه مئونه

وایات اسومی از زموان محاسوبه مئونوه نیاموده و پاسخ به این ستال، با این مشکل مواجه است که در ر 
گکر یک سوال در هویچ یوک از انوواع خموس  این است که( 373 انوار الهدایه، ،مشهور بین علماء )مکارم

تسالم فقهاء داللت دارد بر این که مکّلف اجازه دارد در یک دوره شرط نیست، اما در خصوص سود کسب، 
 9.و هر آنچه اضافه آید، خمس آن را بپردازد 1دهزمانی یک ساله، مئونه را محاسبه نمو

 بر اثبات آن عبارت است از: 9و دالئل مطرح از جانب برخی از علماء
( از فقهایی هستند کوه در ایون 353/ 1( و عالمه حلی )تککره، 489/ 1: ابن ادریس حلی )اجماع .1

اسوت کوه در کتواب المهوّکب خوود « ابن بوّراج»اما مخالف این دیدگاه،  اند،مسئله تصریح به اجماع کرده
زمان وجوب اخراج خمس، وقت حصول مال است؛ بدون در نظر گرفتن گکشت سوال یوا چیوز »گوید: می

 (.179/ 1)ابن براج، «. دیگری
اما اثبات تحّقق اجماع در این مسئله، مشکل است. چراکه برخی از علماء، اصل وجوب خمس ارباح 

(، چه برسد به تعیین سال خمسی. 398/ 1؛ صیمری، 392/ 1حائری،  طباطبائیاند )مکاسب را  کر نکرده
و فارغ از آن، با توجه به استدالل علماء به روایت علی بن مهزیار، اجماع مککور مدرکی بوده و عدم حجّیت 

                                                 
فهی  ) به تکسب است و تأخیر آن تا یک سال از باب احتیاط است.م هور لمیاء معتقدند  وجوب ورداخت خیس با ظهور ربح یا شروع  6

جهب او اما ابن ادریس حمّی  ورداخت خیس را تنها وس از گذشت یک سال .(916/ 6یر  تحر ؛ امام خیینی 772/ 6یح ال رایع  مفات کاشانی 
 (.083/ 6دانند )می

 و... 668/ 7   الخالف یطوسو شیخ  ؛758/ 6 ولاشهید  ؛19/ 6  یمّح  محقق 737/ 6  ارشاد ی حمّر.ک: لالمه  7

 .962/ 0  یمیاردبو محقق  23/ 61جواهر و صاحب  985/ 5  مدارکاز جیمه: صاحب  9
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(. خصوصًا که روایت مککور که در  یول بررسوی شوده، از نظور مودلول 44/ 1آن واضح است )شوشتری، 
 مطرود است.

آقوای بروجوردی یوک اسوتدالل  ایات: در مورد روایات به دو صورت استدالل شده است. اول:رو  .3
عموده ای از روایوات در بواب محصووالت »کلی در مورد روایات باب خمس دارند، به ایون صوورت کوه: 

شود و مئونه نیز به همان نسبت یکساله کسر ها به صورت سالیانه حاصل میکشاورزی است که محصول آن
شود و از طرفی با توجه به یکسان بودن حکوم وجووب خموس در محصووالت کشواورزی بوا صونایع و می

 (.91)بروجردی، زبدة المقال، « شود که این موارد نیز باید سال به سال لحاظ شود.تجارت، مشخص می
سور البتوه بورای پرداخوت خموس، نوه ک -شده « زمان»تنها روایتی که در آن اشاره به دوم: استدالل به 

انووار  ( و برخوی از فقهواء )مکوارم،501/ 9عواملی، والنی از علی بن مهزیوار اسوت )حرروایتی ط -مئونه
ْب » :اند: جمله اول( به چهار جمله از آن استناد کرده93، المقال ؛ بروجردی، زبدة333 الهدایه، َو َلْم ُأوج 

ی کلِّ َعام   ْم ف  ک َعَلیه  َما َأْوَجبْ »جمله دوم: « َ ل  نَّ وی إ  ت 
ِ  الَّ و

ضَّ َهب  َو اْلف  ی الکَّ ه  ف  ی َهک  ی َسَنت  ُم اْلُخُمَس ف  ُت َعَلیه 
َما اْلَحْوُل  ی کلِّ َعوام  »جمله سوم: « َقْد َحاَل َعَلیه  ْم ف  ٌِ َعَلیه  َب ی َواج  ُد َفه  ُم َو اْلَفَوائ  ا اْلَلَنائ  جملوه چهوارم: « َفَأمَّ

یاع  َو » َن الضِّ ُب م  ی ُأوج  ک 
ا الَّ ی کلِّ َعام   َفَأمَّ ت  ف  و استدالل شده است که با توجه بوه اسوتعمال کلموه « اْلَلالَّ

کسر مئونه و پرداخت خمس باید سوال بوه « فأما اللنائم و الفوائد...»سال در این عبارات، خصوصًا عبارت 
 سال صورت گیرد، چراکه امام با درنظرگرفتن پیش فرض  هنوی موردم در موورد سوال خمسوی ایون بیوان را

 (.93 - 93، المقال فرمودند )بروجردی، زبدة
 تحلیل و نقد ادّله:

در پاسخ به دیدگاه بروجردی باید گفت اواًل: اگرچه تمام مکاسب از جهت عنوان، تحت موضووع  اول:
گیرند، و از جهت قید کسر مئونه نیز یکسان هستند، اما عقاًل و عرفًا کسر مئونه حکم وجوب خمس قرار می

است که ربح حاصل شده باشد، پس بین کسر مئونه و زمان حصول ربح توالزم اسوت و ایون زمانی ممکن 
فوارغ از تودریجی  -شوود و پوس در تموام مکاسوب استدراک می 1تنها معیاری است که از اطالق روایات 

 معیار حصول ربح است، نه گکر سال. -الحصول بودن یا دفعی بودن
آن ثقوه جهت سند این روایت صحیح السند است و تموام رّوات از دوم در مورد روایت علی ابن مهزیار

ای وارد نموود. اموا از توان به آن خدشوه(. پس از جهت سند نمی304 انوار الهدایه، هستند )ر.ک: مکارم،

                                                 
یخِیطُ قَیِیصهاً  -حَتَّی الْخَیاطُ...»( و روایت از امام صادق )ع(: 508/ 3)حر لاممی  « الخیس بعد الیئونه أن »....ع(: رضا )ر .ک: روایت امام  6

 (509/ 3  )هیو..« إِلَّا -فَمَنَا مِنْهُ دَانِقٌ -بِخَیْسَةِ دَوَانِیقَ
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 اند )عواملی،آن را مطورود دانسوته نظر داللت و ظواهر بر آن اشکاالتی وارد شده و تعدادی از علماء، ظاهر
 ( که تفصیل آن چنین است:912اند )سبحانی، رخی از علماء نیز در صدد پاسخ برآمده(. و ب5/37

، اشاره بوه تشوریع سوال خمسوی و «فی کّل عام...»در عبارت « عام»: کلمه نقد استناد برعبارت اول 
کاشف از رخصت امام به مکّلفان، جهت کسر مئونه نیست. بلکه عبارت مککور بوه دایوره زموانی حجّیوت 

 حکم اشاره دارد. دلیل این معنا این است که: خود
فرماینود، از جملوه: اواًل: امام )ع( پیش از بیان عبارت مککور، در ابتدا بوه عنووان مقدموه نکواتی را می

.... و کراهت دارم از بیان برخی مطالب به جهوت سال جاریستکنم تنها در چه واجب اعالم میهمانا آن»
در « سوال». کلموه 9«در امر خمس پواک کونم سال جاریدارم شیعیان را در  قصد»و  1«خوف از انتشار آن

تمام این عبارات به عنوان قیدی برای حکم است، تا مردم بدانند حکم امام مخصوص همان سوال اسوت. و 
ی کلِّ َعام  »سپس امام با بیان عبارت  ْم ف  ک َعَلیه  ْب َ ل  بوا  به صراحت فهماندند که حکوم امسوال« َو َلْم ُأوج 

 امسال واجب است. –که پرداخت خمس واجب نبود  –ها های گکشته متفاوت است و برخالف آن سالسال
 در تحدید موضوع حکم و تعیین متعّلق خموس و شویوه پرداخوت آن نقشوی نودارد.« سال»پس اساسًا  کر 

خبار از حادثه مهمی است که در انتظار جام« ق 330»ثانیًا: هدف امام از  کر سال  عه بود، و آن اتمام عمر ا 
شریف حضرت بود. لکا دریافت مفهوم سال خمسی  مصطلح از این عبارات صحیح نیست؛ خصوصوًا کوه 

 سال خمسی تمام مردم یکسان نیست و همچنین امام هم در مقام بیان تعیین سال خمسی نبودند.
ُم اْلُخُمَس.» :نقد استناد به عبارت دوم  َما َأْوَجْبُت َعَلیه  نَّ  ...«إ 

ه  »اواًل: اگر محل استشهاد، کلمه  ی َهک  ی َسَنت  قیدی « سنِ»عالوه بر موارد قبل، باید توجه شود  باشد،« ف 
خصوصًا که ادات حصر در ابتدای برای حکم است، نه قیدی برای تعیین دوره کسر مئونه و پرداخت خمس. 

 .آن آمده و آن را محدود به همان سال کرده
َما اْلَحْوُل »شهاد عبارت: ثانیًا: اگر محل است باشد. و بخواهند بگوینود اموام )ع( بوا ایون « َقْد َحاَل َعَلیه 

قات خمس یک اگور  سال مهلت وجود دارد. بایود در پاسوخ گفوت اّواًل:عبارت فهماندند که برای تمام متعلَّ
موورد طوال و نقوره  در تمام موارد ارباح مکاسب شرط بود، نباید امام این قید را فقط در« گکشت یک سال»
عبارت قبل، یک قرینه است کوه حکوم  نمودند. ثانیًا:برد؛ بلکه برای موضوعات بعدی هم  کر میکار میبه

اعم از مشافهین و حاضرین و غیر آن نیست. بلکه یک تخفیوف بوا توجوه بوه شورایط آن زموان مککور برای 
ده، نه در موارد دیگر خمس. ولی روایوت عواّم است. ثانیًا: مهلت یکساله، تنها در ارباح مکاسب پکیرفته ش

                                                 
 «-رِخَوْفاً مِنَ الِانْتِ َا -لِیَعْنًی مِنَ الْیَعَانِی أَکرَهُ تَفْسِیرَ الْیَعْنَی کمَّهُ -هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ لِ ْرِینَ وَ مِائَتَینِ فَقَطْ -إِنَّ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی» 6
 «-وَ أُزَکیهُمْ بِیَا فَعَمْتُ مِنْ أَمْرِ الْخُیُسِ فِی لَامِی هَذَا» 7
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/ 1است و شامل موارد دیگر خمس نیز هست، پس مقّید کوردن آن بوه سوال خمسوی معنوا نودارد )حکویم، 
332.) 
ا» نقد استناد به عبارت سوم:  ُد  َفَأمَّ ُم َو اْلَفَوائ  ْم  اْلَلَنائ  ٌِ َعَلیه  َب ی َواج  ی کلِّ َعوام  َفه  ظواهر روایوت توا « ف 

دچار تناقض است و برداشت تعیین سال خمسی از ظاهر آن منتفوی اسوت و قطعوًا موراد از آن سوال  حدی
 خمسی نیست. جهت ادراک این موضوع باید به نکات  یل توجه کرد.

ُم »در  9«أّما»و  1«فاء»ظاهرًا امام )ع( با آوردن اواًل:  ا اْلَلَنائ  ، بین ضمن اشاره به تلییر موضوع سخن« َفَأمَّ
دهند. و تفصیل به این دلیل است که حکم موضوع جدید با مووارد ع جدید با موضوع قبل تفصیل میموضو

واجب است. « غنائم و فوائد»قبل متفاوت است. یعنی بر خالف موارد قبل که خمس واجب نبود، در مورد 
 ه نمودند.استفاد« کّل عام»و این تفصیل نیاز به قید زمان داشت، و امام )ع( برای تعیین آن از 

ُد »ثانیًا: با دقت در معنای  ُم َو اْلَفَوائ  شود. اموام )ع( بوا  کور تناقض ظاهری روایت مشخص می« اْلَلَنائ 
وَدُة »معنای کلمه غنائم را نیز توضیح دادند. و سپس فرمودند: « فوائد» ُِ یْلَنُمَهوا اْلَموْرُء َو اْلَفائ  یَمو وی اْلَلن  َفه 

یُدَها را نیوز دادنود. « عدم تعّلق خمس بوه غیور از غنوائم جنگوی»پاسخی به شبهه و به صورت مختصر  «یف 
یمِ از ریشه معنای للوی  یعنی آنچه بدون جنگ از کفار به دست « ءفی»و به معنای « غنم»غنائم جمع الَلن 

اند )ابن مکرم، یعنی سود و فایده معنا کرده« زیادته و َنماؤه و فاضل قیمته»را « ُغْنمه»بالضم و « ُغْنماً »آید و 
( اموا 519/ 8آموده اسوت. )حمیوری، « أصل الُلْنم: الربح و الزیادة.»(. در کتاب شمس العلوم: 445/ 13

به معنای: به دست آوردن یوا از دسوت دادن موال یوا ...اسوت « تاج العروس»معنای فائدة از ریشه فود، در 
ل شد منظور از فائده چیست؟ حضورت در (. در روایتی از اصول کافی از معصوم )ع( ستا171/ 5، زبیدی)

ها، یا محصول کشواورزی کوه بوه و فایده آنچیزی است که به تو برسد از سود تجارت»... جواب فرمودند: 
اعم از غنائم جنگوی اسوت و شوامل « غنیمت»( درنتیجه معنای 545/ 1 )عاملی،« سیده، یا جایزه...ثمر ر

 شود.کلیه اموال و منافع مکتَسب انسان می
شوود.  کر شد، ظاهر می« غنائم و فوائد»اما تناقض مورد بحث در روایت، با توجه به معنایی که برای  

را  کر کنند، بسویاری از مصوادیق « غنائم و فوائد»زیرا قبل از اینکه امام )ع( حکم وجوب پرداخت خمس 
پرداخوت خمسشوان را در آن  را استثناء نمودند و...« ها و خدم و حشم و ظروف و سود تجارت»این دو از 

ی کلِّ َعام  »سال، واجب ندانستند. بنابراین در  ْم ف  ٌِ َعَلیه  َب ی َواج  ُد َفه  ُم َو اْلَفَوائ  ا اْلَلَنائ  ٌِ »عبارت « َفَأمَّ فهی واجب
ْم...»ظاهرًا با عبارت « علیهم ک َعَلیه  ْب َ ل  ا در تناقض است. چراکه در حکم اخیور مصوادیقی ر« َو َلْم ُأوج 

                                                 
 رساند.که در اینجا ترتیب را می (616)ابن ه ام « یت.سبب .9 یبتعق .7یب ترت .6»رود: فاء لطف  به سه معنا به کار می 6

فَأَمَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ »سوره نساء  625اینجا به معنی تفصیل است. هیانند آیه که در « . تأکید9. تفصیل 7 شرط .6»  سه معنا ذکر شده: «امّا»برای  7
 (16)ابن ه ام  ...«بِالمَّهِ وَ الْتَصَیُواْ بِهِ فَسَیدْخِمُهُمْ فی رَحْیَةٍ مِّنْه
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 دانند که قباًل فرمودند واجب نیست.واجب می
َنتی»اما راه رفع این تناقض، توجه به قیدهای کالم است. یعنی قید  ْب »برای « س  وی »و قیود « َو َلْم ُأوج  ف 

ٌِ »برای « کلِّ َعام   َب ی َواج  و برای جمع این دو حکم باید بگوییم: امام با صدور حکم اول، در صدد بیان «. َفه 
ثانوی برای تخفیف به مکّلفان بود و با حکم دوم در صدد بیان حکم اولّیه، برای پرداخت خموس  یک حکم  

گاه بودند که سوال صودور ایون حکوم ها بودهدر تمام دوران وَنتی )»اند. خصوصًا که امام با علم امامت، آ س 
سوبت بوه وجووب ق( آخرین سال عمر شریفشان بوده است. لکا با بیوان حکوم اولیوه موردم را ن 330«هکه

در « کول  عوام  »خمس، آگاهی دادند تا پس از ایشان کار برای ائمه بعد دشوار نشود. در هرصورت عبوارت 
شود تا بدانیم این یک قرینه محسوب می« کل  »روایت، داللتی بر شیوه و زمان پرداخت خمس ندارد. و  کر 
وَنتی هوکه»و « ّل عامک»یک قید برای أمد حّجّیت حکم است. همچنین قطعًا مراد از  سوال قموری بووده « س 

 در متن روایت للو بود.« ق 330»و  کر سال « هکه»است، نه سال خمسی  مدِّ نظر علماء. و گرنه  کر 
 وجود روایت ناقض:

 اما در روایت ُحکیم از امام صادق )ع( اینگونه آمده است:
ی َعْبس می ن  َبن 

وْن َشوی»ض کردم: آیه به امام صادق )ع( عر»گوید: ُحکیم ُمَت ِّ ْموُتْم م  ما َغن  ء  َو اْعَلُموا َأنَّ
ُسول   لرَّ ه  ُخُمَسُه َو ل 

لَّ ( ]مقصودش چیست؟[ امام صادق )ع( در پاسخ فرمودند: والله این 11)االنفال: « َفَأنَّ ل 
ماننود. ]مرتکوب رساند ]وجوب[ روز به روز را. اما پدرم شیعیان را در این مورد آزاد قرار داد تا پواک بآیه می

( بر اساس این روایت، با استناد به آیه که قید )أنما غنموتم( را 133/ 4)طوسی، تهکیب،  «اکل حرام نشوند[
شود، صورف کسوب غنیموت و کسور مئونوه بورای وجووب مطلق آورده و به سال مقّیدش نکرده، معلوم می

بپوردازیم. پوس توأخیر از  پرداخت خمس کافی است، هرچند مجبور باشیم بوه صوورت روزانوه خموس را
پرداخت روزانه خمس، تنها به واسطه اجازه امام جایز است. و ما در زمان غیبت، چنین شرایطی برای کسب 

 ای صادر کند.تواند چنین اجازهاجازه نداریم. مگر آنکه بگوییم مرجع تقلید به عنوان نائب عام امام، می
( این اسوت کوه: عقوالء وقتوی 331 انوار الهدایه، الل برخی از علماء )مکارم،استدعرف عقالء:  .3

بخواهند سود و مخارج را برای هر انسانی بسنجند، مجموع دارایی یکساله را محاسبه، و مخارج همان سال 
هوا و صونایع و کشواورزی و حتوی در داننود. و در تجارتکنند؛ و زیاده را سود خالص میرا از آن کسر می

کننود. و اطوالق قوول معصووم علیوه السوالم و زیان را سالیانه محاسوبه میها هم سود ها و حکومتدولت
 هاست.( منصرف بر همین نگاه متداول عرفی بین آن500/ 9)حرعاملی، «( الخمس بعد المئونه)»

. و حقیقوت 1اما این دلیل نیز مردود است به اینکه اواًل: در روایات آنچه  کر شده، تنها کسر مئونه است

                                                 
 (508/ 3حرّلاممی  ) ع(.صادق )ر .ک: روایت ابن ابی نصر از امام  6
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ه مطلق است، اما نسبت به حوائج انسان از قبیل: خوراک مورد نیاز، پوشاک، مسکن، درموان اگرچ« مئونه»
کند. به عنوان مثال: اگور فوردی شود. و تعیین زمان برای سنجش هر کدام فرق میو سفر و ...؟ متفاوت می

کوه بورای آینوده است؟! یا کسی « بیشتر از نیازش»گوییم غکای  خیره برای روزهای آتی دارد، چه موقع می
را قبوول « سوال»ها معیار ها مازاد بر نیازاند؟! یقینًا عقالء برای همه اینگوییم اینلباس دوخته، چه موقع می

انداز یکی است؟ مثاًل: نظر دیون در موورد  خیوره که: آیا نگاه عرف و دین در مورد پسندارند. نکته دیگر آن
رود چیست؟ آیا عقالء در این موارد، عرف بخصوصوی نمیغکا در جایی که احتمال قحطی یا عدم تکسب 

شویم بین این عرف و آنچه نظر مشهور دارند؟ به فرض اثبات این عرف عقالئی، با اندکی بررسی متوجه می
سوال از نظور عقوالء انداز غکا بورای یکدر مورد خمس است، تفاوت جدی وجود دارد. به عنوان مثال: پس

، ولی از نظر مشهور تا زمانی کوه سوال خمسوی نرسویده بیشوتر از مئونوه محسووب غالبًا بیش از نیاز است
کنیم، یکی از مستحبات تجارت، شود. همچنین در رّد این وحدت روّیه وقتی به کتب فقهی مراجعه مینمی

( 393/ 3 الروضوه، انوه  کور شوده اسوت )شوهیدثانی،ترک سود گرفتن از متمنین پس از کسوب قووت روز
( در حالی که عرف، خوالف آن عمول 7/ 7در روایات نیز اشاره شده است )طوسی، تهکیب،  همانگونه که

 ای وجود داشته باشد.توان وحدت رویهکند. لکا بین عرف و دین لزومًا نمیمی
اند که: ما در بین متشّرعه در پرداخت خمس بوه تعدادی از علماء نیز استدالل کرده سیره متشرعه: .4

بینیم. که به جهت ابتالی فراوان به این موضووع، ین سال خمسی، یک سیره مستمّره میصورت سالیانه و تعی
 تواند اتفاقی باشد و قطعًا این کاشف از قول معصوم است.نمی

در پاسخ باید گفت اّواًل: دلیلی بر استمرار این سیره تا زمان معصومان وجود ندارد. ثانیًا: یکی از دالئول 
ء است. و قباًل  کر شد که مخالفینی نیز داشته است و همچنین بوه جهوت مودرکی وجود سیره، فتاوای علما

 بودن اجماع منقول، این فتاوا حجیت ندارند.
 

 سال خمسیمبدأ 

با توجه به دیدگاه مشهور مبنی بر رخصت مکّلف در تأخیر پرداخت خمس توا یوک سوال، و حتوی بور 
رای این بازه زمانی معّین شود. لکا بایود بوه ایون سوتال ، باید مبدئی ب«تحقق کسر مئونه»مبنای معیار بودن 

پاسخ داد که مبدأ دوره محاسبه خمس چیست؟ در پاسوخ سوتال، اقووال علمواء متفواوت اسوت. سوبحانی 
. تفصویل 9 9. شروع به تکّسب9 1. ظهور ربح1قول اشاره دارند:  4درس خارج( به  93/10/29)سبحانی، 

                                                 
 و 7738مسهأله ) یسهتانیس( و 6025مسهئمه ) یرازیشه( مکارم 6220و  6213( وحید خراسانی )مسئمه 785/ 0) یاءضلمیایی از جیمه: آقا  6

 (.7900مسأله 
 (936/ 5)( و صاحب مدارک 012/ 6؛ هیو  مسالک  28/ 7روضه  ) یثانلمیایی از جیمه: شهید  7
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 9با امثال زراعت و کشاورزی. . تفصیل بین امثال صنعت و تجارت4 1هبین فواید اکتساب و فوائد اتفاقی
اما در این مسئله دو مبنای اصلی وجود دارد که یکی شروع به تکسب و دیگری ظهور یوا حصوول ربوح 

جایی از روایات بوه آن اشواره و دو مورد تفصیلی دیگر، هیچ دلیل فقهیی برای آن  کر نشده و در هیچاست. 
ها نیز به دو مورد قبل است. یعنوی ابتودا بایود مشوخص عالوه بر این در حقیقت بازگشت آننشده است، و 

لکا ضروری است که ضمن بررسی ادّله هر کدام، مبنای شود معیار، ظهور ربح است یا شروع به تکّسب.؟ 
 صحیح تبیین شود.

ا به صورت مجوّزا در هور . اگر مبنای ظهور ربح یا شروع به کار ر1«: شروع کسب». ادّله قائالن به 1
شود؛ چرا کوه بایود شلل معیار قرار دهیم، این مستلزم به هم ریختگی و هرج و مرج در محاسبات مردم می

برای هر منفعت جدیدی مبدأ سال خمسی مجّزا در نظر گرفت و مئونه را به صورت مشخص از یکی یا چند 
سنجید. و این واقعًا مشوکل اسوت. و ایون امور موجوب ها کسر کرد و زیاده را برای هرکدام جداگانه تا از آن

. متعوارف بوین موردم 3(333 انوار الهدایه، سر و حرج خواهد شد )مکارم،تکلیف بما ال ُیطاق و موجب ع
متشّرع در گکشته و حال، محاسبه به همین صورت بوده است. و با توجه بوه نبوود حکوم تعّبودی از جانوب 

د. و حتی اگر ما مبنا را ظهور ربح نیز بگیریم با توجوه بوه تودریجی شارع، مرجع تشخیص، عرف خواهد بو
 (.443/ 11بودن حصول ربح در غالب مکاسب، عرفًا مالزم خواهد بود با شروع به کسب )سبزواری، 

مازاد بودن بر »توان گفت: اواًل: بر اساس این مبنا که معیار وجوب خمس، اما در پاسخ به دلیل اول می
گکر سال(، باید دقت کرد که بر اساس عرف رایج بین عقالء، به طوور کلوی توأمین نیازهوای  )نه« نیاز است

اندازهایی انداز دارند و برخی خیر. پس تمام پسافتد: برخی نیاز به پساساسی انسان، به دو شیوه اتفاق می
ق خمس نیستند.  و بقیه امووالی کوه موورد که برای رفع نیاز اساسی بشر است، بر مبنای استثنای مئونه، متعلَّ

اتمام مهلت یکساله از زموان »ها بسیار آسان است. ثانیًا: اگر معیار وجوب خمس را نیاز نیستند محاسبه آن
خوورد کوه نیز فرض کنیم، باید توجه داشت که در زندگی عموم مردم، کمتر دارایی به چشم می« ظهور ربح

و اگر هم هست به راحتی قابول تشوخیص و محاسوبه اسوت، تا یک سال بدون استفاده و مازاد بر نیاز باشد 
شک شارع مقدس در مقام موارد استثناء نیز عموم البلوی نیستند تا هرج و مرج عمومی ایجاد کنند. ثالثًا: بی

تکلیف، عسر و حرج را بر مکلفان نپسندیده است. پس محاسوبه تقریبوی کوه رافوع تکلیوف باشود کفایوت 
هایی دارد. و سوختیاموال و اعمال انسان از موارد مورد توصیه شارع اسوت، اگرچوه کند. رابعًا: محاسبه می

                                                 
( و بروجردی )توضیح 785/ 0لروه )( و صاحب 950/ 67دائق )صاحب ح( و 680/ 6( و لالمه حمی )753/ 6اول )لمیایی از جیمه: شهید  6

 (663/ 7سفینه النجاة  الغطاء )( و کاشف 009/ 66( و سبزواری )788/ 6) ینجف( و مرل ی6219و  6217و  6216مسئمه  الیسائل 
(. فاضل لنکرانهی )تعمیقها  60مسئمه   952/ 6( و امام خیینی )785/ 0) یگانیگمپا( و 785/ 0) یسید ابو الحسن اصفهانلمیایی از جیمه:  7

 .(639/ 7لروه  
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(، در 10/ 103( و دقت در کسب مال )مجلسوی، 73/ 27توجه معصومان )ع( به محاسبه نفس )مجلسی، 
شود. خامسًا: یک جواب نقضی وجود دارد. و آن وجود همین مشوکل موککور روایات به وفور مالحظه می

ها این مشوکل وجه به تعدد کسب. حتی بر مبنای شروع به کسب نیز با ت1حتی در شیوه رایج است. چراکه: 
. به اجماع علماء، مالی که 3که بگوییم مطلق کسب، معیار است که دلیل روایی ندارد. وجود دارد، مگر آن

خمسش پرداخت شده دیگر خمس ندارد؛ با این فرض آیا جدا کوردن امووالی کوه در طوی سوالیان گکشوته 
 کند؟نمی اند از بقیه اموال، ایجاد هرج و مرجخمسش را داده

در پاسخ به دلیل دوم نیز بایدگفت: اواًل: نظر به تفاوت فتاوا، وجوود سویره واحود منتفوی اسوت. ثانیوًا: 
 استمرار این سیره تا زمان معصومین اثبات نشده است.

ن شیء  فلّله خمسه و .»اّواًل: در آیه «: ظهور ربح». ادله قائالن به 2 ْمُتم م ّ َما َغن  انفوال: ..«)َو اْعَلُموْا َأَنّ
( وجوب پرداخت خمس بر زمان کسب غنیمت موکول شده، نه بر زمان شروع به کسب یوا جموع آوری 41

نوه « هر وقت سودی به دسوت آوردیود»به این معنا که « غنمتم»در جمله در کنار « أنما»غنائم. ثانیًا: نقش 
کند. ثانیًا: را تأیید می« ر ربحظهو»وقتی که شروع به جنگ یا شروع به کسب کردید. این به صراحت معیار 

ازجمله: در روایت عبدالله بون سونان از «. ظهور ربح»روایات با عبارات مختلف ظهور دارند در مبنا بودن 
وی اْلَخیواُط »امام صادق )ع( که ایشوان فرمودنود:  یوَق  -َحتَّ ِ  دَوان  َخْمَسو یصوًا ب  ویُط َقم  وٌق  -یخ  ْنوُه َدان  « َفَلَنوا م 

( در این روایت تعّلق خمس به پوس از کسوب سوود 385/ 4؛ آقا ضیاء، عروه محشی، 501/ 9)حرعاملی، 
درهم سود به دست آورد به عنوان مثال  کر شد، و خمس آن را اموام بیوان  5معّلق شده است. و خیاطی که 

ی آن هافرمودند. همچنین در روایت ابی بصیر از امام صادق )ع( در مورد کسی که باغستانی دارد و از میوه
کَل َفاَل »فروشد، امام )ع( فرمودند: خورد و مقداری را میمی ا َما ُأ . -َأمَّ ویاع  ر  الضِّ ا اْلَبیُع َفَنَعْم ُهَو کَسائ  « َو َأمَّ

فرمود: از زمان شوروع باغوداری یوک بود امام به او می« شروع به کسب»( اگر مالک 503/ 9)حرعاملی، 
ق خمس که کالم برخالسال فرصت داری! درحالی ف این ظهور دارد. همچنین از مجموعه روایاتی که متعلَّ

ی کلِّ  -َسَأْلُت َأَبا اْلَحَسن  ع َعن  اْلُخُمس  »گوید: دانند مانند روایت سماعِ که میرا فوائد و یا ربح می َفَقاَل ف 
. یر  یل  َأْو کث  ْن َقل  اُس م  که وجوب خموس پوس از صودق  شود( استدراک می503/ 9)حرعاملی، « َما َأَفاَد النَّ

فایده یا ربح است. و این قطعًا پس از ظهور ربح است. و ثالثًا: حکم عقل این است که: تعّلق حکم وجوب 
خمس به چیزی که وجود خارجی ندارد ممکن نیست. و کسر مئونه که متقدم بر کسر خمس از مال است، 

 پکیر است.تنها پس از ظهور ربح، امکان
 ّله:نتیجه بررسی اد

بدین ترتیب بنابر عبارات فوق، خمس هر فایده ای به مجرد ظهور، باید پرداخت شود، جز این که ادّله  
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های معمول و روزمره زنودگی دارد. ولوی پوس از کسور مئونوه، بایود داللت بر جواز تأخیر تا برداشت هزینه
یل دیگری هم وجود ندارد که حکم به خمس باقیمانده پرداخت شود. و ااّل دلیلی بر تأّمل یکساله نداریم. دل

های یکسواله داشوته باشود و خموس را بعود از چنوین جمع و محاسبه مجموع فواید یکساله و کسور موونوه
ای را از ای الزم بداند. لکاست که مئونه را باید با زمان ظهور ربح و فایده سنجید تا بتوان هور مئونوهمحاسبه

 فوائد موجوده کسر کرد.
 

 ه زیادی ربح در افراد چند شغلهشیوه محاسب

برد؛ و موا های کاری متنوعی داشته باشد، که از هریک درآمدی کسب کرده و سودی میاگر کسی رشته
رفًا مازاد بودن ربح حاصل شده بدانیم، دیگر  قائل به تعیین سال خمسی به صورت رایج نباشیم و معیار را ص 

رض پکیرش مبنای مشهور در تعیین سوال خمسوی، در موورد فرقی بین مشاغل مختلف نخواهد بود. اما برف
ای در نظور گرفتوه و سوود و مئونوه را های کاری و درآمد آن، سال جداگانهاینکه آیا باید برای هریک از رشته

نسبت به همان محاسبه کند؟ یا یک سال از اولین روز تکسب یا ظهور ربح را به عنوان سوال خمسوی خوود 
های روزمره زندگی را با هم کسر و انکسار آورد و هزینهدوره هرآنچه از سود بدست می تعیین کرده و در این

 کرده و از باقیمانده، خمس را خارج کند؟ سه دیدگاه وجود دارد.
برآنست که مجموع فوائدی که  1قول مشهورجمع تمام درآمدها و کسر مئونه از آن است. دیدگاه اول: 

های یکسواله موضوع واحدی برای خمس بوده و بعد از استثنای هزینهرسد در طول سال بدست مکلف می
 .های کاری، خمس باقیمانده را باید محاسبه و اخراج نمایداز سود یکساله انواع رشته

این قول منتسب به مرحووم کاشوف  برای هر رشته کاری سال جداگانه باید در نظر گرفت.دیدگاه دوم: 
/ 1( و مرحوم آیِ الله خوئی )منهاج الصالحین،51/ 9قول شهید در مسالک ) و( 179/ 1اللطاء و ابن بّراج )

آیود از زموان سوود آوری، معتقدند که برای هر رشته کاری و سودی که از آن بدسوت می هااست. آن( 997
های هر سال خمسی از سود همان دوره کسر کرد و در توان هزینهیک سال خمسی مستقل تعیین کرده و می

 .باید خمس را خارج کرد مانده اموال هریک از آن مشاغل در سر سال خمسی خود،باقی
( 359/ 1تعدادی از علماء نیز قائل به تفصیل بین درآمدها هستند. شهید اول در دروس ) دیدگاه سوم:
؛ هموو 330( سوبحانی )91/ 3( و اموام خمینوی )354/ 13( و صاحب حدائق )184/ 1و صاحب معالم )

( 917/ 4( اصفهانی )عروه محّشوی، .3300و مسأله  3398سیستانی )مسأله ( و 93/10/39درس خارج 

                                                 
( و 19/ 6) یحم( و محقق 085/ 6( و ابن ادریس حمی )668/ 7) یطوس( و شیخ 57/ 61جواهر )( و صاحب 753/ 6شهید اول ) :از جیمه 6

 (6025مسئمه م )مکار( و 788/ 6) ( مرل ی نجفی781) یاراک( 902) یاصفهان( و سید ابوالحسن 737/ 6لالمه حمی )
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قائل به تفصیل بین درآمد کسب و درآمدهای اتفاقی هستند. و تأخیر در پرداخت خمس درآمدهای اتفواقی 
 دانند.و تعیین سال خمسی مجّزا را جایز می

وایت علی بن مهزیار است. همانگونه که  کر اطالق قول معصوم )ع( در راول  مستندات دیدگاه اول:
و ظواهر « فاما اللنائم و الفوائد فهی واجبِ علیهم فی کل عوام»شد در صحیحِ علی بن مهزیار آمده است: 

که برای هر درآمدی سال مسوتقلی فهماند که باید مجموع درآمد را درنظر گرفت، نه ایناین عبارت به ما می
ه شود: شارع در مقام بیان تعیین مبدأ سال خمسی نبوده؛ با توجه به ظواهر عبوارت که گفترا قرار دهیم. واین

 مردود است.« فی کّل عام»
توان گفت: اگر اطالق را قبول کنید باید برای کل مردم یوک روز مشوخص را بورای در رد این دیدگاه می

قموری، همانگونوه کوه ظهوور دارد درهموین سوالهای « فی کول عوام»دریافت خمسشان قرار دهید، چراکه 
هایی که دهند. در حالی که هیچ کس این را قبول ندارد. همچنین پاسخسالطین برای اخک مالیات انجام می

 کنند.قباًل به این حدیث داده شد، اینجا هم صدق می
( و محقوق 333انوار الهدایِ، ( وآیت الله مکارم )187/ 14اما دلیل دوم: سیره متشرعه است. همدانی )

اند که عموم افراد متشّرع، سود یک سوال خوود را جمعوًا و بودون درنظور ( به این استدالل کرده335ماد )دا
ساله از سوود هموان سوال، های یککنند. و در پایان سال با کسر هزینهگرفتن مشاغل مختلف، محاسبه می

متعددی هستند، از زراعوت پردازند. این در حالی است که بیشتر مردم دارای مشاغل خمس باقیمانده را می
ها وجود یک سال خمسی مشروع بود، باید از گکشته توا بوه حوال، و تجارت و..... و اگر برای هرکدام از آن

 که خالف آن رایج است.بود. در حالیاین موضوع رایج می
هویچ  اّواًل: وجود این سیره جز در بین مردم معاصر اثبات شده نیسوت. و موا نیوزاشکال به این دلیل: 

طورکوه از روایوت علوی بون مهزیوار اسوتظهار دلیلی بر اتصال این سیره به زمان معصومان نداریم. و همان
شوده اسوت. ها خمس به واسطه ارفاق معصومان یا نبود شرایط، پرداخت نمیشود، در بسیاری از دورانمی

ثانیًا: متشورعین حقیقوی توابع  .توان سیره واحدی را که کاشف از نظر معصوم )ع( باشد اثبات نمودلکا نمی
فتاوای علماء خود هستند، لکا با توجه به عدم اجماع و نظرات مختلف علماء، بوی شوک سویره واحودی از 

 مکّلفان نباید انتظار داشت. پس وجود این سیره منتفی است.
 مستندات دیدگاه دوم:

( وجوب پرداخت خمس 41نفال: )األ« فإ ا غنمتم...»اطالق آیه خمس و روایات و دلیل عقل. در آیه  
هوا ها و یا مشاغل مختلف را جمع کند و بدون اینکه بوین آنمنوط به کسب غنیمت شده، بدون اینکه جنگ

ای، چنانچه بی جهت خمس آن را تأخیر بیانودازیم، تفصیل قائل شود. پس با کسب هرگونه غنیمت و فایده



 663 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          88

اجازه شارع بر تأخیر داریم، این اجازه کّلی است و خطاب  در نزد شارع معکور نخواهیم بود. و اگر دلیلی بر
شامل هر ربحی منفردًا و مستقاًل خواهد شد، ومعیار آن کسر مئونه است. و ما دلیلی بور تجمیوع و کسور از 
این مهلت شرعی در برخی از منافع را نداریم. پس زمان شروع این مهلت برای هر ربحی، زموان ظهوور آن 

 خواهد بود.
ی اْلَخیاُط »ن در روایاتی مثل همچنی یَق  -َحتَّ ِ  دَوان  َخْمَس یصًا ب  یُط َقم  وٌق  -یخ  ْنُه َدان  / 9حرعواملی، «)َفَلَنا م 

خوورد و های آن می( و روایت: ابی بصیر از امام صادق )ع( در مورد کسی که باغستانی دارد و از میوه503
مس ندارد و اما آنچه فروخته مانند دیگور درآمودها آنچه خورده خ»فروشد، که امام فرمودند: مقداری را می

.»( واطالق قول معصوم )ع(: 503/ 9)حرعاملی، « است.  ِ ( 508/ 9)حرعاملی، « َأنَّ اْلُخُمَس َبْعَد اْلَمُئوَن
آید که به محض کسب فائده و سود، و محاسبه مئونه، پرداخت آن واجب است، و از همه این روایات بر می

را موّسع بدانیم. در هر صورت در روایات چیزی که داللت بر جمع بین فوائد کند و پوس اگرچه وجوب آن 
از آن بخواهد یک سال کّلی تعیین کند نداریم. پس با کسب غنیمت و سود، حکم وجووب خموس فعلّیوت 

سوته بوه و به حکم و دلیل عقلی نیز، کسر مئونه در برخی نیازها )از قبیل مسکن و َمرکب و..( ب کند.پیدا می
های زیادی را متحّمل شود، و به همین جهوت شرایط افراد متفاوت است. و ممکن است رفع این نیاز هزینه

تووانیم او را بودون دلیول وادار مکّلف نیازمند به جمع فوائد خود در مدتی بیش از یک سال باشد. و موا نمی
ه نیاز حقیقی خود را برطورف سوازد. و کنیم از درآمدهای اخیر خود خمس را کسر کند، درحالی که نتوانست

این عمل برخالف روایات است که مهلت کسر مئونه از ربح را کّلی و بودون محودودیت گکاشوته اسوت. و 
 «.الخمس بعد المئونه»فرموده: 

اما برای قول سوم دالئل مستقّلی نیافتیم. تنهوا سوبحانی در درس خوارج فقوه مستندات دیدگاه سوم: 
فرماینود: های با درآمد تدریجی و درآمد دفعوی، میریه خود مبنی بر تفصیل بین شللخود، پس از  کر نظ

و ما  کرناه من التفصیل هو األحوط و إال فاألقوی ما علیه صاحب الجواهر من أّن المنساق من النصوص و »
 )سوبحانی، درس« الفتاوی احتساب متونِ السنِ من أول حصول الربح، إ   لک وقت الخطواب بوالخمس

( پس ایشان قول صاحب جواهر را که قائل است به مبدأیت ظهور ربح برای سال خمسی 93/10/39خارج 
اند. اموا نظور خودشوان را از سوتر دانسوتهدانند و آن را با سیاق روایات همدر تمام انواع مکاسب را أقوی می

 اند.هدانند. و دلیل دیگری برای آن  کر ننمودتر میجنبه رعایت احتیاط، صحیح
 

 گیرینتیجه

اواًل: همانطور که  کر شد، در هیچ جایی از روایات تصریح به تعیین سال خمسی نشده اسوت. و تنهوا 
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روایتی که در این خصوص بدان استناد شده، روایت علی بن مهزیار است. اما ظاهر این روایت نیز براساس 
ینکه ظاهر عبارات مورد استناد در این روایت، شرایط استثنایی آن دوره، غیر قابل استدراک است. خصوصًا ا

َعی ناتوان است. و از مجموع دالئل مطرح شوده  نیز با موضوع دعوا بکلی تفاوت دارند و کاماًل در اثبات مدَّ
در این باب، تنها اجماع علماء، که به صورت منقول از محقق اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب جوواهر، 

اجماع به معنای حقیقی کلموه نیسوت. اموا « ابن بّراج»البته با وجود مخالفت  مطرح شده قابل تأّمل است.
مدرکی بودن اجماع مککور و همچنین وجود روایت معارض با این اجماع از امام صادق )ع( که فرمودنود: 

ها کار را برای حّجیت این اجماع سخت کرده است. مضافًا برآن اطالق روایات تن« هی والله افادة یوم بیوم»
توان گفت: ایون تورخیص در ای که میاند. به گونه کر کرده« کسر مئونه»عامل تأخیر در پرداخت خمس را 

توان چنین چیزی پرداخت خمس تنها به خاطر اختیارات مراجع، حجیت شرعی دارد. وگرنه از روایات نمی
 را استدراک کرد.

شروع »تواند ق دارد. مبدأ این واجب موّسع نمیثانیًا: با توجه به اینکه حکم وجوب خمس، نیاز به متعلَّ 
توان متعّلقی برای این وجوب در نظر گرفت. و اصاًل وجوب چراکه قبل از ظهور ربح، نمی«. به کسب باشد

نیوز « کل فائوده یفیودها.....»و روایات « أنما غنمتم...»خمس قبل از ظهور ربح معقول نیست و ظاهر آیه 
 است.« ظهور ربح و اضافه بودن از مئونه». پس تنها معیار وجوب خمس، داللت بر ظهور ربح دارند
معیار شروع واجب موّسع است. تفاوت راه کسب این ربوح، هویچ « ظهور ربح»ثالثًا: با توجه به اینکه 

نقشی در زمان کسر مئونه نخواهد داشت. و تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تودریجی و دفعوی، بوی معنوا 
وصًا این که برای این تفصیل در روایات، هیچ متّیدی وجود ندارد. همچنوین بورای جموع خواهد بود. خص

سود مکاسب مختلف )برای افراد چند شلله( و کسر مئونه یک ساله پس از شروع به کسب نیز هیچ متّیدی 
ت بوه صوور« کسور مئونوه»وجود ندارد و اطالق روایات مخالف با آن است. و چون از درآمد پایانی سال، 

 افتد، مخالف با روایات نیز هست.حقیقی اتفاق نمی
در ملکّیت و ید مکّلف است که آن « وجود و ظهور ربح»پس به طور کّلی معیار برای پرداخت خمس، 

اش است. و گکشت را از راه کسب مشروعی به دست آورده و مازاد بر مئونه عرفی خود و عیال واجب النفقه
 اولین ربح، معیار نیست. سال از شروع به کسب یا ظهور

 
 منابع
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