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:جلد کتاب



:توضیحی کوتاه در مورد کتاب 

. به چاپ رسیده است1399صفحه در سال 155این کتاب در 

منبع معتبر در کتاب استفاده شده است219از 

اصل این کتاب، پایان نامه ارشد مؤلف می باشد که بعد از حذف و اصالحات  
. تبدیل به کتاب شده است

. دفاع شده است19/50پایان نامه ارشد مؤلف با رتبه عالی نمره 

مقاله این کتاب در فراخوان مرکز مدیریت حوزه علمیه شایسته تقدیر شده است 



:مقدمه کوتاهی در مورد کتاب
نوع خود  ر دیکی از جنبه های مهم برنامه اسالم، برنامه اقتصادی آن است که این برنامه اقتصادى همانند سایر برنامه ها و قوانین و مقررات اسالم، 

شود وب مى ترین برنامه و قانون اقتصادی بشر محسنظیر می باشد و به جرأت می توان گفت که برنامه اقتصادی اسالم، مترقىکامل و جامع و بى

ماعی در یابد و در یک کالم عدالت اجتطور چشمگیرى کاهش مى هاى اقتصادى دنیاى کنونى بهکه در صورت اجراى درست و دقیق آن، نابسامانى

.  حد اعالی خود برقرار می شود

حکم یکی از مهم ترین بخش های برنامه اقتصادی اسالم که می تواند در به وجود آوردن عدالت اجتماعی تأثیر شگرفی بگذارد، اجرای درست

ه در  می باشد که از نظر شیعه امامیّه، با استناد به قرآن و سنّت و توجه به عرف و لغت، هفت نوع از اموال، متعلق حکم خمس است، ک« خمس»

.جزء مهم ترین و عمومی ترین آن ها محسوب می شود« سود کسب ها»یعنی « ارباح مکاسب»میان این اموال، 

مس  در طول تاریخ مخصوصاً در حال حاضر بر اثر بعضی از عوامل اجتماعی و شبهات انحرافی، مورد حمله و تهاجم قرار گرفته است، مخصوصاً خ

...  ویله آنارباح مکاسب، به خاطر عواملی چون اختصاص آن به فقه امامیّه، عمومیّت و استمرار آن، تأمین استقالل مالی فقها و علمای شیعه به وس

م قرار فکران دینی مورد حمله و تهاجنماها و برخی شِبه روشنبیشتر از موارد دیگر متعلق خمس از ناحیه دشمنان و حتی گاهی از ناحیه مقدس

یرد تا گیرد؛ پس الزم است برای مقابله با این تهاجم، جوانب مهم مسئله خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب مورد بررسی قرار بگگرفته و می

. سؤاالت و شبهات مرتبط مطرح شده در باره آن به خوبی جواب داده شود



توضیحی کوتاه در مورد خمس ارباح مکاسب:

ها و خمس ارباح مکاسب که مهم ترین و عمومی ترین مورد از موارد متعلق خمس است از نظر فق

هر گاه فردی از فواید و منافع انواع کسب ها مانند»: علمای امامیّه چنین تعریف شده است

اموال و دارایی هایی به دست آورد از خوردنى و غیر آن، اگر با کم ... تجارت، صناعت، زراعت و

کردن مخارج خود و افراد تحت تکفلش در طول یک سال بر حسب آن چه از نظر عرف و شرع 

ز آن به آن احتیاج دارد از آن اموال و دارایی ها به دست آمده، چیزی باقی بماند باید یک پنجم ا

انه چه باقی مانده است را به عنوان خمس اموالش بپردازد؛ البته باید در مورد مخارج سالش می

روی را رعایت کرده باشد و اگر در مخارج ساالنه اش، اسراف کرده باشد باید خمس مقدار 

.  و این تعریف مشهور بلکه مورد اتفاق است« .اسراف شده را هم محاسبه کند



:فصول کتاب

بررسی حکم خمس ارباح مکاسب

بررسی مصارف خمس ارباح مکاسب

بررسی تحلیل خمس ارباح مکاسب

ارباح مکاسببررسی اهمیت خمس
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:بخش دوم 
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:فصل دوم 

بررسی مصارف خمس ارباح مکاسب در فقه امامیه 

:بخش دوم 

مصادیق آیه خمس در حال حاضر و چگونگی سلطه ایشان بر خمس

:بخش سوم 

بررسی نظریه های مطرح شده در مورد مسئله خمس

:بخش چهارم

آیا اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم تبعیض نیست؟

بخش پنجم 

بیان احکام مهم مصرف خمس ارباح مکاسب 

: بخش اول

بررسی مصادیق مصرف خمس







:فصل چهارم 

بررسی اهمیت خمس ارباح مکاسب

در فقه امامیه 

آثار پرداختن خمس: بخش اول

آثار اجتماعیآثار فردی

آثار نپرداختن خمس: بخش دوم

آثار معنویآثار مادی



:نتیجه گیری کلی

مسئله خمس  يكي از مسلّمات و ضروريّات دين اسالم است اگر چه در کم وکیف آن اختالف نظرهايي 

وجود دارد اما اصل وجوب آن در قرآن ـ آيه چهل و يک سوره انفال ـ ثابت است و در مورد وجوب خمس 

بر غنايم جنگي هیچ   گونه اختالفي نظری وجود ندارد و از نظر شیعه امامیّه خمس در هفت نوع از 

اموال ـ غنايم جنگي، معدن، گنج، غوص، مال حالل مخلوط به حرام ، زمیني که به ذمي فروخته شود، 

ارباح مكاسب ـ واجب است که از میان اين انواع چون ارباح مكاسب دارای عمومیت، استمرار و اهمیّت 

ويژه ای است بررسي جواني مهم آن توسط آيات و روايات وکتب فقهي ضروری به نظر مي رسد 



:نتیجه گیری کلی
:  با بررسی جوانب مهم خمس ارباح مکاسب می توان چنین نتیجه گرفت

ی نمی تواند یچ کس، هحکم وجوب خمس ارباح مکاسب در قرآن و سنّت  ثابت است  و اجماع فقها و علمای امامیّه آن را تأیید می کند و با وجود چنین دالیل محکمی. 1

.  در حکم وجوب خمس در ارباح مکاسب شک و تردید داشته باشد

بر بندگان خود واجب کرد و در همان آیه چگونگی مصرف آن را به عنوان حکم اولیه تحت 6خداوند حکم مالی خمس را با آیه چهل و یک سوره انفال بر پیامبر اکرم. 2

ثابت است و به سهم امام می باشد که در حال حاضر این حق برای امام زمان« اهلل، رسول، ذى القربى»شش عنوان به دو قسمت تقسیم کرد که نیمی از خمس حق 

.  شده استاست که این حق برای اصناف سه گانه بنی هاشم ثابت است و به حق سادات مشهور« یتامى، مساکین و ابْن السَّبیل»شهرت دارد و نیم دیگر آن حق

امام هکسهم امام از خمس، حق والیت و سرپرستی امام بر مردم است پس باید در انجام وظایف والیتی امام و مصالح مسلمین مصرف شود و در حال حاضر. 3

.  را انجام دهندحضور ندارند، وکالی عام امام که همان فقها و علمای هستند وظیفه دارند که به وسیله این مقدار از خمس وظایف والیتی امام عصرعصر



:نتیجه گیری کلی
:  با بررسي جوانب مهم خمس ارباح مكاسب مي توان چنین نتیجه گرفت

م واگذار ه اماسهم سادات حق عناوین اصناف سه گانه بنی هاشم است نه حق شخصی ایشان و خداوند وظیفه سر پرستی و تطبیق عنوان این مقدار از خمس را ب. 4

. این وظیفه را باید وکالی عام آن حضرت انجام دهندکرده است که در حال حاضر به خاطر غیبت امام عصر

الیت حاکم وحت خداوند سرپرستی و والیت بر همه خمس را به حاکم و جانشین خود بر روی زمین واگذار کرده استو به دیگر سخن خمس وجه الماره ای است که ت. 5

. اسالمی مصرف می شود

ن بر روی زمیخوددر قرآن، خداوند با تأکیدات زیادی خمس را برهمه افراد و در همه زمان ها واجب کرده و والیت و سرپرستی همه خمس را به حاکم و جانشین . 6

وانند با توجه به  است یعنی ایشان می ت« تحلیل خمس»واگذار نموده است و ایشان با توجه به این والیت، اختیارات زیادی در مورد خمس دارند که یکی از این اختیارات 

رخی از افراد همه موارد خمس یا برخی از موارد آن را از دوش همه افراد یا ب"پرداخت"در نظر گرفتن مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم بر جامعه حکم وجوب 

.  بردارند و این گونه تحلیل ربطی به حکم وجوب خمس در همه زمان ها ندارد

رد و می باشد و تحلیل خمس از طرف ایشان ثابت نیست و با توجه به روایات و احادیث رسیده، عملکبا توجه به این که والیت و سر پرستی خمس حق امام عصر. 7

.  در حال حاضر پرداخت خمس ارباح مکاسب بر شیعیان آن حضرت واجب است... فتاوای علما، آثار مثبت پرداخت خمس، آثار منفی نپرداختن خمس و




