مطالعات فقهي و فلسفي
سال پنجم ،شماره  ،91پاییز 9111
صفحات  74ـ 41

موارد وجوب خمس از دیدگاه امامیه


حمید کاویانی فرد ،علی طهماسبی پور

(تاریخ دریافت9315/02/22 :؛ تاریخ پذیرش)9315/03/91 :

چکیده
خمس حق مالی است که خداوند متعال ،بر بندگانش واجب کرده است .و از حقوق واجب مالی است کهه در وهورف فهرابو بهودی سهایر
شرایط ،پرداخت آی بر بر مکلفی واجب میباشد .اسالم برای تزکیه انسای ،ایجاد مساواف و قوام و دوام نظام اقتصادی جامعهه و سهاخت
مدینه فاضله ،قوانینی وضع فرموده است .که نه تنها فاولهی غنی و فقیر در جامعه کو شود بلکه افق زنهدگی بققهاف ملتله  ،از حیه
ثروف و نعماف مادی به بو نزدیک شود .لذا پس از استقرار حقوق مالی فوق بر ذمهی مکل  ،حق تصرف نداشته ،وجوباً موظ به تودیع
آی به ابلش میباشد .و ای وجوب در یک مورد تاخیر تا سال برای کسر مؤنه سالیانه خود و عیالش جایز است و در سهایر مهوارد وجهوب
فوری و در پرداخت آی نقاید تأخیر شود .خمس به استناد آیاف کالم خدا و روایاف ائمه بابری در بفت مورد واجب میشود که عقارتنهد
از .9 :غنیمت  .2معدی  .3گنج  .4غوص  .5مال حالل مللوط با حرام  .6ارباح مکاسب  .7زمینی که کافر ذمّی از مسلمای بلرد.

کلیدواژگان
امامیه ،خمس ،موارد وجوب خمس.

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشکده علوم انسانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهTahmasebi.feqh@gmail.com :
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مقدمه
یکی از مباحث مطرح درفقه امامیه ،بحث خمس می باشد .این بحث در کتب مختلف فقهیی بیابی
را به خود اختصاص داده است و البته در بعضی کتب فقهی تحت عنوان بحث زکیا
صور

آمیده و بیه

مستقل ذکر نشده (طوسی9041 ،ق :ج ،2ص.)991

اهل لغت معتقدند که اصل خمس در عدد و ارقام بکار میرود (راغیب اصیاهانی :9111 ،ج،2
ص )094 .و لاظ خمس ،کلمه ای عربی است و اسمی است برای یک پنجم اموالی که گرفتیه میی
شود .خُمس یعنی یک پنجم- ،ج :اخماس [اَ] خمس ،یعنی گرفتن یک پنجم مال کسیی (دهخیدا،
]بیتا[ :ج ،2ص  )010و در اصطالح فقه خمس ،حق مالی است کیه پروردگیار هسیتی بخی
بندگان

بیر

در مال ویژه ،به ناع خود و بنی هاشم وضع کیرده اسیت (نجایی ،بیی تیا ،ج  ،91ص2و

مامقانی :9040 ،ص.)991
البته باید بدانیم که در مورد تاریخچۀ اولین خمس اختالف نظیر وویود دارد .برخیی از منیابع،
پرداخت خمس را از سوی عبدالمطلب ،بر حسب سنت ابراهیمی ،مورد تووه قرار داده است (ابن
عساکر ،تاریخ ابن عساکر ،ج ،1ص )14و برخی زمان اولین خمس در اسالم را به غزوة بنی قینقاع
بر میگردانند (طبری :9131 ،ج ،2ص )039و عده ای به سریّه نخله ،دو ماه پیی

از ونیب بیدر،

(یعقوبی9101 ،ق :ج ،2ص )04اما آن چه از کتاب و سنت بر میآید ،این است که تشیریع خمیس
ٍ
ِ ِ ِِ
با نزول آیۀ «واعلَمُواُأَمَّناُ َغنِمت ِ
ویُوالاَتوامیُو( » . . .انایال )09 ،در
مُم َ
نُشیءُفَأَ منُهللُُخ َسه َُوُللمرسووِ َُولویاُالرر َ
َ
سال دوم هجر و پس از ونب بدر محقق شده است (محققین :9131 ،ص.)21
اهمیت بحث خمس طوری است که فقها آن را ضر وری اسالم دانسته اند .وکسی که وویوب
آن را انکار کند ،ندادن آن را حالل شمارد ،از ربقهی اسالم خارج شده است و چون انکار ضروری
دین نموده کافر است (طباطبائی ییزدی :9132 ،ج ،2ص 219و نجایی ،بییتیا :ج ،91ص )1شیاید
ضروری مذهب که مورد انکار است مستلزم ارتداد و کار نیست ،اما انکیار کلیی وویوب خمیس،
مووب کار است (فاضل لنکرانی :9132 ،ج ،11ص.)92
نویسنده در این مقاله با استااده از روش اسنادی و کتابخانه ای به بررسی موارد وووب خمس
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و دالیل و شرایط آنها در مقالۀ پی
پس از آن روایا

رو می پردازد به این صور

که اول به آییا

میورد اسیتناد و

و سپس به اقوال فقها در موضوع پرداخته می شود.

دالیل قرآني خمس (آیات مورد استناد خمس)
در مورد آیا

نازل شده در مورد خمس یکی از فقهای معاصر میگوید :در رابطه بیا خمیس ییک

آیه بیشتر نازل نشده است و آن آیهی  ،09سوره اناال است (فاضل لنکرانیی ،همیان :ص )94ولیی
برخی دیگر ،تمام آیا

ذکر شده در زییر را در میورد خمیس مییداننید (فاضیل مقیداد  :9101ج

9ص 101تا  139و موسوی دهسرخی 9023 ،ق :ص  990تا .)922
ووُِ َُوُلِو ِوی ُالْرو ْورىُُ َُوُالْاَتووام ُُ َُوُالْ َمسووايِ ُُِ َُوُا ْو ُِنُال مس ويِا ُُِإِ ُْنُ
لِلُُخ َسووهُُ َُوُلِلمرسو ُِ
« َُوُ ْاعلَم وواُأَمَّنوواُ َغنِ ْمووت ُْمُ ِمو ُْونُ َش و ُْ ٍُءُفَوأَ مُنُِمُِ
الِلُ َعلو ُُيو ُُِ َشو ُْ ٍُءُقَو ِونيرُ» (اناییال)09 ،
وانُ َُوُ مُ
اْلَ ْمعو ُِ
لِلُ َُوُموواُأَنْوَزلْنوواُ َعلو ُُ َعْيو ِوناُيَو ْووَُُالْف ْرقو ُِ
يْن ووت ُْمُ َآمْن ووت ُْمُ ِِب مُِ
وانُيَو ْووَُُالْتَو َرو ُ ْ
یعنی «وبدانید هر گونه غنیمتی بشما رسد خمس آن برای خدا و برای پیامبر و بیرای ذی القربیی و
یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است ،اگر شما بخدا و آنچه بر بنده خود در روز ودائی حق
از باطل ،روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی ایمیان یعنیی روز ونیب بیدر) نیازل کیردیم ایمیان
آوردهاید و خداوند بر هر چیزی قادر است».
غنیمت به معنای فائدهای است که به دست آمده و به معنای «نال= فائده» .ودر اصطالح علماء،
شیعه و گروهی از علماء ،چیزی که بدون ونب از کاّار گرفته شده باشد «فی » نیام دارد و اگیر بیا
ونب گرفته شده باشد «غنیمت» میباشد و این مطلب از امام باقر و امام صادق علیه السّالم روایت
شده است .بعضیها گاتهاند که «ف » و «غنیمت» هر دو به یک معنا اسیت و از نظیر علمیاء شییعه
«ف » مخصوص امام علیه السّالم است و «غنیمت» باید خمیس آن داده شیود و بقییهی آن ،بعید از
اخراج مصارف و مخاروی که برای آن شده ،از آن مجاهدین و کسانیکه در وبهیه ونیب حضیور
داشته ،خواهد بود (فاضل مقداد ،همان :ج ،9ص.)104
و امّا در مسئله خمس از نظر علماء شیعه وووب خمیس در غنیمیت شیامل همیه میوارد زییر
میگردد:
 .9سود و بهره و غنیمت حاصل از تجار

و زراعت و صناعت (مثالً سود کارخانهها)
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 .2گنجها
 .1معدنها
 .0فرو رفتن زیر دریا و غیر ذلک در صورتی که از خرج ساالنه ،زائد شود ،خمس دارد
 .1مال حالل مخلوط به حرام که مالک نتواند انیدازه و اصیل میال حیرام را تشیخید بدهید،
خمس آن واوب است
 .1زمینی را که کافر ذمّی از مسلمانی خریداری نموده خمس دارد
 .0دارالحرب (فائده محلّ ونب که از کاّار به دست آمده) خمس دارد.
بنابراین موضوع غنیمت ،عام است و شامل همه موارد مذکور میشود ،چه آنکه همه آنها فائیده
و نال میباشند (فاضل مقداد ،همان).
آیه شریاه« :ایُايهاُالیينُامنواءُانفرواُمنُطااياتُماُکسيتمُوُممواُأررننواُل ومُمونُا

( ». . .سوره بقیره

آیه  )210یعنی :ای مومنان! از دستاوردهای پاکیزة خود وآنچه ما از زمین برای شما بیر مییآورییم
انااقکنید و بر آن نباشید که از نامرغوبهای آنها انااق کنید.). . .
سیاق این آیا

(یعنی چند آیه قبل و چندآیه بعد) از این وهت که همیه دربیارة انایاق اسیت

ومضامین آنها به یکدیگر ارتباط دارد این را می فهماند که همه یک باره نیازل شیده و ایین آییا
مؤم نین را تحریک و تشویق به انااق در راه خدا می کند و یکی از بزرگترین اموری کیه اسیالم در
یکی از دو رکن «حق الناس» و«حق اهلل» مورد اهتمام قرار داده است و به طرق و انحای گونیاگون،
مردم را بدان وادار میسازد ،انااق است .پاره ای از انااقا

از قبیل خمس و زکا

را واوب نموده

وپاره ای از آنها را مستحب نموده است (طباطبائی :9110 ،ج ،2ص.)131
آتُ َذاُالْروورىُُح مرووهُُ ُوُالْ ِمسو ِ
وي َُُ َُوُا ْو َُونُال مسويِا ُِ» «وحییق نزدیکییان را بپییرداز و همچنییین مسییتمند و
« َُوُ ُِ
ْ َ َ ْ
الِلَُ ََيْمورُُ ِِبلْ َعو ْن ُُِِ ُوُ ِْ
واءُ ِذ ُالْر ْورى» «خداونیید
وانُ َُوُإِيت ُِ
اْل ْحسو ُِ
وامانیده در راه را» (اسییراء )21 ،آیییه دیگیر «إِ مُنُ مُ
َ
به نزدیکان میدهد» (نحل.)14 /

فرمان بعدل و احسان و بخش
ِ
یُح مروهُ :یعنی :حق هر خویشی را بدهی .مراد صله رحم است و بّرو احسیان کیردن بیا
َواتُ َذالرر َ
خویشان ،بعضی ماسران گاتند« :مراد قرابت رسول (ص) است» وایین نظیر علمیای شییعه اسیت
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وسُدّی روایت کرد عن ابی الدیلمی که علی بین الحسیین بیه میردی از اهیل شیام گایت« :قیرآن
ِ
ویُح مروهُ» ،گایت« :و شیما از آن
میدانی؟»گات« :آری!» گات« :در بنی اسرائیل نخوانده ایَ :واتُ َذالرر َ
قرابتی که خدای فرمود که حقی به ایشان دهند؟» گات« :آری؟» (ابو الاتیوح الیرازی :9111 ،ج،92
ص.)291

ُاعلَمواُأَمَّناُ َغنِ ْموت ْمُ
ومراد از «ایتا» دادن خمس است که خدای تعالی آن را واوب کرده و فرمودهَ « :و ْ
ِمن َ ٍ ِ ِ
ُلِلُُخسهُوُلِلمرس ِ
وِ َُوُلِ ِی ُالْر ْرى ( ». . .سوره اناال( )09 ،طباطبائی  :9110ج ،92ص.)001
ْ
ُش ُْءُفَأَ من م َ َ
الِلُ ُوُأ ِ
ذاتُ واونِيمُوُأ ِ
اُالِلَ َُوُ
لِلُ َُوُالمرس ُِ
واُِقو ُُِ ْاْلَنْفوواُُِِمُِ
آیییه شییریاه «يَ ْسوَولونَ َُُ َعو ُِنُ ْاْلَنْفو ُِ
َطاعوو م
ووُِفَواومرواُ مَُ َ ْ
َصوولوواُ َُ َْ ْ َ
َسولَهُإِ ْنُيْنوت ْمُم ْؤِمنِ َُ» (اناال )9 ،یعنی« :از تو دربارهی انایال (غنیائم و هیر گونیه میال بیدون مالیک
مشخد) سؤال میکنند ،بگو« :اناال مخصوص خدا و پیغمبر است پیس از مخالایت فرمیان خیدا
بپرهیزید و » ). . .اختالف شده که اناال چیست؟ گروهی گاتهاند« :غنیمت ونب بدر است .قیومی
گاته اند» که مقصود از اناال اسیران هستند و بعضی گاتهاند :اناال ،خمس است (البته غنائم ونگیی
را نیز اناال میگویند ،به خاطر این است که زیادی بر آن چیزی است که غالباً در ونیبهیا میورد

نظر است ،چون در ونبها تنها مقصود ظار یافتن بر دشمن و تار و مار کردن اوست) (طباطبیایی،
همان :ج ،1ص  )0و از وهت دیگر باید بدانیم اناال هر چند به حسیب ماهیوم ،عیام اسیت ،هیم
غنیمت را شامل میشود و هم فیئی را ،لکن مورد آیه ،تنها غنائم ونگی است ،آن هم نه خصیوص
غنائم ونب بدر ،و اگر مورد آیه اختصاص به غنیمت ونگی دارد ،مووب نمیشود که حکیم وارد
در آن را هم مختد به موردش کنیم ،چون همه میدانیم که مورد ،مخصد نیسیت پیس نیه تنهیا
اختصاص به ونب بدر ندارد بلکه اختصاص به غنائم ونگی نیز نداشته است .همیهی درآمیدهیای
موسوم به نال را شامل میشود (طباطبائی ،همان :ج ،1ص .)1
ُليو من م ِ
ُالِلُعل ُُ سولِِه ُِمْنوهمُفَماُأَون ْفتمُعلَا ِه ُِمنُراو ٍ ُوُ ُِيوا ٍ ُو ِ
ُعلو ُُ َم ْونُيَاواء َُوُ
ُالِلَُيُ َسولُُ سولَه َ
ْ
« َوُماُأَفاءَ م َ َ
َ
ْ َ ْ َ ْ ْ َْ َ
ُشو ُْ ٍءُقَ ِونيرُ» (حشر« )1 ،آنچه را خدا و رسول از آنها (یهود) بازگرداند ،چیزی است کیه
م
ُعل ُُُي ِ َ
الِل َ
شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید نه اسبی تاختید و نه شتری ولیی خداونید رسیوالن
خود را بر هر کس بخواهد مسلّط میسازد و خدا بر هر چیز قادر است» یعنیی آن چییز (بیا هیا و
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خانهها و زمینهای کشاورزی که از یهود بنی نضیر بجیای بیاقی مانید) کیه خداونید بیه رسیول
بازگرداند ،شما برای آن نه اسبی تاختید و نه شتری (زحمتی نکشیدید).
«ایجاف» از ماده وویف به معنای سرعت سیر است ،و بلکه با قیدر
رسول

الهیی و مسیلط سیاختن

را بر یهود ،این اموال به دست آمده است (الحلی السیوری ،همان :ص .)139

ُالِل . . .آنچه را خداوند از اهیل ایین آبیادیهیا
و سپس در آیه بعدی (حشر )0 ،فرموده( :ماُأَفواءَ مُ
برسول

بازگرداند از آن خدا و رسول

میباشد ). . .این آیه بیان آیه اوّلی است و لذا آییه بعیدی

را به آیه اوّلی عطف نکرده است (الحلی السیوری ،همان).
روایات موارد وجوب خمس
روایاتی که در رابطه بیا میوارد وویوب خمیس آمیده زییاد اسیت .بعضیی از آنهیا فقیط یکیی از
مواردوووب را بیان کرده وبرخی دیگیر دومیورد و بعضیی دیگیر میوارد بیشیتری را از متعلقیا
وووب خمس بیان کردهاند .اما ما چند روایت را در اینجا می آوریم.
عبیداهلل بن علی حَلَبی از امام صادق علیه السّالم دربارهی گنج سؤال کرد کیه چیه مبلیر در آن
واوب است؟ امام فرمود« :خمس» .و نیز چون دربارهی معادن سؤال کرد ،فرمود« :خمس» .و چون
دربارهی سرب و روی و آهن و موادی که از معادن باشد ،سؤال کرد ،فرمود« :به همان نسبت که از
معادن طال و نقره میگیرند از آنها نیز گرفته میشود» (صدوق :9110 ،ج ،2ص102و کلینی:9112 ،
ج ،2ص .)101حسن بن محبوب از عبداهلل بن سِنان روایت کرده است که گایت« :از امیام صیادق
علیه السّالم شنیدم که میگات :خمس وز در غنایم بلخصوص نیسیت» (صیدوق ،همیان ،وشییخ
طوسی9090 :ج ،0ص 919و شیخ طوسی :9041 ،ج ،2ص.)11
در برخی روایا

کلمۀ «خاصه» را ندارد این روایت با سایر روایت در تعارض است یک وویه

آن این است که امام تقیه فرموده باشد و یا غنیمت به ماهوم عام آن مورد نظر بوده باشد.
در توقیعا ِ امام رضا علیه السّالم به ابراهیم بن محمّد همدانی آمده است کیه« :خمیس بعید از
آن احتساب میشود که مخارج سال برداشت شده باشد» (صیدوق ،همیان :ج ،2ص ،101وکلینیی،
همان :ج ،2ص .)101این روایت ،ارباح مکاسب را از موارد وووب خمس دانسته است.
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ابو عبیده حَذّاء از امام وعار علیه السّالم روایت کرده است کیه فرمیود« :هیر اهیل ذِمّیهای کیه
زمینی را از مسلمانی بخرد خمس بر ذمّهاش تعلق میگییرد( » .صیدوق ،همیان ،و طوسیی:9090 ،
ج ،0ص.)911
شرح« :ظاهراً مراد خمس محصول اراضی مزروعی است کیه اگیر در دسیت مسیلمان بیوده و
عُشریَّه میداده ،اکنون که به دست ذمّی افتاده باید خمس یعنی دو برابر مسلمان ،صیدقه پیردازد ،و
مراد خمسِ اصطالحی نیست ،بلکه مراد ،زکا است ،و شیخ طوسی -رحمۀ اهلل عَلَیه -در خالف،
ِ
ُعلاهواُفاهواَُاممو ُ» اگیر ارض
ول َ
در کتاب زکیا مسیهله  30فرمیوده« :إذاُاشوتَوَراُالویمیُأ ًواُُعاو ِريمَُ َُو َن َ
عشریّه را بخرد ،واوب است بجای عُشر خمس -یعنی دو برابر -زکا را بدهد .و گاته است« :در
این مسهله کسی مخالف نیست و بعد به همین خبر تمسّک نموده است» .و بنابراین ایرادِ روایت در
کتاب خمس نامناسب مینماید و درست آن بود که در کتاب زکا

ذکیر مییشید (متیروم :صیدر

بالغی ،همان :ج ،2ص )101در بحث اقوال فقها خواهد آمد که این مورد هم ویز میوارد وویوب
خمس بیان شده است.
مردی نزد امام امیرالمؤمنین علیه السّالم آمد و گات« :یا امیر المؤمنین ،من مالی آوردهام کیه در
تحصیل آن سهل انگاری کردهام -و مسائل حالل و حرام را بدقت منظور نداشتهام -پس آییا بیرای
من توبهای هست؟ فرمود :خمس آن را نزد من آور» .پس آن مرد چنین کرد .آنگاه امام علیه السّالم
به او فرمود« :آن مال از آن تو است ،زیرا مرد چون تائیب شیود میال او نییز بیا او توبیه مییکنید»
(صدوق :9111 ،ج ،2ص.)101
در این روایت که منصوب است به امیر المؤمنین (ع) مال حیالل مخلیوط بیه حیرام از میوارد
وووب خمس دانسته شده است.
شیخ رواییت کیرده اسیت بسیندی (طوسیی :9090 ،ج ،0ص )911و کلینیی (اصیول الکیافی،
9112ق :ج ،2ص )119در حسن کالصحیح از حماد بن عیسی که اوماع بر تصحیح ما یصیح عنیه
شده است از بعضی از اصحاب ما که از حضر

امام موسی کاظم صلوا

اهلل علییه رواییت کیرده

است و اکثر علماء وزم بحصه این حدیث داشته ،عمل باین کرده اند کیه حضیر

فرمودنید« :کیه
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خمس از پنج چیز است که عمده اند یکی :از غنیمتهای دارالحرب است .دوم :از چیزی که از دریا
غواصی کنند و بیرون آورند .سوم :از گنجی که بیابند .چهارم :از ومیع معادن .پنجم :از زمین نمک
زار» و اگر چه از معادن است اما ودا ذکر کرد ،چون ناع او از چیزی عظیمتیر اسیت هیر چنید از
وهت کثر

در نظرها حقیر تر است و هر چیزی که هست حتی گندم و وو و برنج وگوشت بدل

دارند امانمک بدل ندارد .و یونس نقل کرده است که من در نسخه دیدم که در آنجا والعنبر بود کیه
پنج چیز درست می شود» (مجلسی اول :9101 ،ج ،1ص.)112
با تووه به این روایت اخیر چهار مورد ،غنیمت ،گنج ،معدن و غیوص از میوارد وویوب بییان
شده است .و در روایا

دیگر ،عالوه بر اینکه این چهیار میورد وویوب خمیس تکیرار شیده ،در

روایت شمارة سه وووب خمس در ارباح مکاسب ذکر شده و در روایت شمارة چهار ،زمینیی کیه
کافر ذمی از مسلمان بخرد ودر روایت شمارة پنج ،مال حالل مخلوط به حرام بیان گردیده .بیا ایین
حساب در موارد هات گانه وووب روایت ذکر کردیم.
فقهای امامیه و موارد وجوب خمس
دربارة موارد وووب خمس ،بین فقهای امامییه اخیتالف نظرهیایی وویود دارد .برخیی  0میورد و
برخی  1مورد و برخی موارد بیشتری را متعلق وووب خمس میدانند .به عنوان نمونه ،ابین ونیید
اسکافی که از بنیانگذاران فقه اوتهادی و استنباطی شیعه است ،دربیارة میوارد وویوب خمیس در
برخی موارد ،دیدگاهی مختلف با دیدگاه مشهور دارد .میثالً در اربیاح مکاسیب کیه بنیابر دییدگاه
مشهور یکی از موارد وووب خمس میباشد ،میگوید« :به دلیل اختالف رواییت ،احیوط ،اخیراج
خمس است» .افزون بر این او زمین فروخته شده به ذمی از سوی مسلمان و مال حالل مخلوط بیه
حرام را متعلق خمس نمیداند (اشتهاردی :9091 ،ص  )941و برخی دیگر از فقهیای امامییه منبیع
خمس را به «ک ُماُيستفادُا نسوان» تعمیم میدهند (شیخ ماید  9094ق :ص  201وعلمالهدی 9119
ق :ص )31گسترش خمس به «ک ُماُيستفادُا نسوان» از دیدگاه شیخ ماید به دلیل گسیتردگی دامنیۀ
شمول آیۀ (و اعلمواء انما غنمتم من شیء( ). . .اناال )09 ،است (شیخ ماید ،همان) شیخ مایید بیا
آنکه در مقنعه ،منابع خمس را به هر گونه سود و درآمد گسترش داده است ،دو منبیع میال حیالل
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آمیخته به حرام و زمین فروخته شده به ذمی ،مورد تووه قرار گرفته نشیده (شییخ مایید ،همیان و
علمالهدی ،همان) ممکن است مورد اول را تحت «ک ُماُيسوتفادُا نسوان» قرار داد .امیا میورد دوم از
این دایره بیرون است.
مشهور بین فقها این است که خمس به هات چیز تعلّق میگیرد (طوسی :9112 ،ج ،9ص 910
و محقق حلی 9112ش :ص 01و العاملی ،شهیدثانی 9091 ،ق :ج ،9ص  010و نراقیی :9131 ،ص
 221و طباطبائی یزدی :9132 ،ج ،2ص )212و هر یک از آنها شرایطی دارند که ذکر خواهد شد:
غنیمت

تعریف :الف) مطلق فایده وکسب :واژه غنیمت در بیاب خمیس ،دارای معنیا و تعرییف واحیدی
نیست علمای اهل سنت بیشتر آن را به اموال گرفته شده از دشمن حربی تعریف میکنند (غنیمیت
ونگی) و علمای شیعه غالباً به استناد لغت و سنت ،به همه ی درآمدها و فوایید تعمییم مییدهنید،
بنابراین واژه غنیمت را در آیه خمس ،به معنای فراگیر می گیرند مگر اینکه دلیلی از ند و اومیاع
برخالف آن پیدا شود (همدانی9091 ،ق :ج  ،90ص 0و زبده المقال ،ص  .)1ب) غنیمت ونگیی:
نویسندهی لمعهی دمشقیه و شارح آن ،غنایم ونگی را اموالی میدانند که در ونب با اهل حرب بیا
اذن پیامبر یا امام ،بدون دزدی و غیله (حیله) به دست آمده باشد .عناصر تعریف عبارتند از :ونیب
با اوازه پیامبر یا امام ،ونب با اهل حرب و عدم توسل به دزدی و مکر (مکی العیاملی شیهید اول،
ج  ،2ص 11وشرح لمعه ،ترومه مسجد سرایی ،ج ،2ص( )31شبیه به این تعریف بدون ذکر عیدم
توسل به دزدی و حیله در نهایه آمده است) (طوسی :9112 ،ج ،9ص .)919پس غنیمت ،عاییده و
فایده و ناعی را گویند که به کسب ،تحصیل شود ،خواه آنکه بسرمایه ،تحصییل آن مناعیت شیود،
مثل منافع تجارتها ،یا بغیر آن ،یا آنچه حاصل شود از دار الحرب ،یعنی از بیالد کایر و گاتگیو در
اینجا تعلق دارد به قسم آخر ،که غنیمت دار حرب است .و آن بر سه قسم است :یکی چیزهایی که
نقل میشود از وایی بجایی ،مثالً طال ،نقره و متاعها از پارچه و اسیباب .یکیی چیزهیایی کیه غییر
منقولست مثل زمین و آب و خانه و دکاکین و نحو اینها و یکیی اسییر اسیت مثیل زنیان و اطایال
(حلّی ،محقق :9100 ،ج ،9ص.)924

..................................................... 05فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،91پاییز 9313

و در وووب خمس در غنائم نصابی شرط نیست ،بلکه هر چه به دسیت بیایید واویب اسیت،
خمس آن داده شود ،خواه اندک باشد و خواه بسیار (نراقی :9131 ،ص.)221
دلیل :خمس واوب میشود در غنائم دار الحرب به استناد به کتاب خیدا (انایال )09 ،و سینت
ائمه (روایا ) و اوماع و ظاهر این سه (انصاری9091 ،ق :ص.)29
معدن

تعریف :شناخت معادن مربوط به عرف است ،منظور از عرف ،عرف عمیومی نیسیت بلکیه عیرف
ویژه مراد است ،یعنی معیار شناخت معادن ،دیدگاه کارشناس است ،او باید نظر دهد که یک وسم،
ووهر معدنی است یا نه و معیار نزد کارشناس بیشتر این است که اگر وسم و ووهری با ویژگیی
ارزشمند در بخشی از زمین پیدا شود ،خواه در باطن زمین ،خواه در سطح آن ،وسم معیدنی گاتیه
میشود .مواد معدنی اوسامی هستند که به طور طبیعی در سطح یا اعماق زمین قرار دارند و ممکن
است به صور

مایع یا وامد یا گاز باشند (محققین ،9131 ،ص911 ،به نقل از میخائیل اسکاتکین

ترومه متین ،ص .)910از نظر فقها معدن دو نوع است :الف) باطنی ،ب) ظاهری.
الف) «معدن باطنی در اصطالح فقهی آن» است که طبیعت معدنی آن ،بدون کار و تیالش پییدا
نباشد .مانند طال و نقره و مانند آن؛ چون طال به شکل مووود در بازار در هیچ مواد معیدنی
ووود ندارد و باید تصایه شود و تغییر شکل پیدا کند .پس برای این که بیه ایین شیکل در
بیاید دو کار می طلبد :یکی برای رسیدن به آن ،اگر در سطح زمیین نباشید ،دیگیری بیرای
تغییر شکل تا به صور

طال در بیاید و قابل نام گذاری و استااده شیود (محققیین ،همیان:

ص.)904
ب) معدن ظاهری :کتاب تذکره در مقام توضیح این اصطالح آورده است که معدن ظیاهری آن
است که حقیقت و ووهرش در سطح زمین یا عمق آن معلوم و ظاهر بیوده و تمیام کارهیا
برای رسیدن به آن ،انجام شده است ،نه برای تغییر شکل آن؛ مانند نمک ،نات ،قیر ،گوگرد
و . . .و اگر به تغییر شکل هم نیاز باشد ،برای استااده بهتر است .معدن ظاهری از نظر اکثیر
علمای شیعه از اناال است و اختصاص به امام (ع) دارد (عالمه حلی ،بی تا :ج  2ص.)041
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نصاب معدن :در اعتبار نصاب در معدن ،برای شیخ طوسی دو قول هست :یکی از آنها نصیاب
را در معدن معتبر مییدانید ( ،طوسیی :9103 ،ج ،9ص210و طوسیی :9112ج ،9ص .)910دومیی
نصاب را در معدن معتبر نمیداند ،و واوب میداند خمس را در کم و زیاد آن (طوسیی :9041 ،ج
 ،2ص  ،991الطوسی 9044 ،ق :ص  )231و نزدیکتر به ثواب قول اول مییباشید (عالمیه حلیی،،
9024ق :ج ،9ص.)010
در اندازه نصاب دو قول هست :یکی از آنها :بیست دینار را حدّ نصاب معدن مییدانید ،و ایین
رأی شیخ در المبسوط و نهایه (طوسی ،همان ،ج ،9ص 210والنهایه ،همان :ج ،9ص )910اسیت و
این قول از نظر عالمه حلّی (ره) قویتر است (عالمه حلیی ،همیان :ج ،9ص ،)010و دومیی ییک
دینار را اندازه نصاب در معدن میداند ،که ایین رأی ابین بابوییه (صیدوق :9091 ،ص )902و ابیو
صالح میباشد (حلبی :9041 ،ص .)904پس واوب نمیشود خمس در معدن مگر این که قیمیت
آن به بیست دینار برسد (حلی ،همان ،ج ،9ص.)010
بعضی گاتهاند :معدن نصابی ندارد ،بلکه هر قدر که بیرون آورد ،خواه اندک و خواه بسیار ،باید
خمس آن را بدهدکه شیخ طوسی در الخالف (همان :ج ،2ص )991وابنادریس در السرائر (حلیی،
9094ق :ج ،9ص .)033بر آن ،ادعای اوماع کرده است و اقوی آن است که نصاب دارد که تیا بیه
آن حدّ نرسد خمس ندارد -یعنی به قیمت پانزده مثقال صیرفی طال -و بعد از رسیدن به ایین حید
باید خرج بیرون آوردن از معدن را کم کرد و خمس بقیه را داد (نراقی ،همان :صاحه .)200
گنج

تعریف :در اینکه گنج به عنوان «کنز» از موارد وووب خمس است وای تردید نیسیت و فقهیا در
این باره ادعای اوماع کردهاند (الحلی ،عالمه حلی9090 ،ق :ج ،1ص ،021سید مرتضیی9119 ،ق:
ص )221-221و معیار در شناخت موضوع عرف عمومی است و عرف ،مال ذخییره شیده و دفین
شده در زمین ،دیوار یا درخت را گنج مینامد (محققین ،همان ،ص.)901
در موضوع گنجها و قیدهای آن از وهاتی وای گاتگو هست مثالً در گنج قصد ذخیرهسازی از
سوی مالک شرط است یا نه؟ آیا در صدق کنز ،پوشیدگی در زمین شرط است ییا نیه؟ ،آییا گینج،
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ویژهی طال و نقرهی سکهدار است یا در برگیرنده سکهدار و بیسکه است؟ برای روشن شیدن کیم
و کیف موضوع اقوال فقها در این باره را بررسی میکنیم .گنجی که کسی پیدا کند و آن مالی است
که در زیر زمین پنهان کرده باشند .و تاصیل آن این است که گنجی را که کسیی پییدا مییکنید ،از
چند قسم بیرون نیست:
اول :آنکه در والیت کفّار بیابند ،یعنی در والیتی که همه اهل آن کافر باشیند آنجیا مسیلمانی
نباشد ،که در این صور

آن گنج مال آن شخصی است که یافته است ،خواه آن گنج پیولی

باشد که در آن سکّه اسالم باشد ،مثل شهادتین یا اسیمی از پادشیاهان اسیالم ،ییا نیه ،بایید
خمس آن را بدهد.
دوم :اینکه در والیت اسالم بیابد ،ولیکن در زمینیی بیابید کیه صیاحبی نداشیته باشید ،ماننید
صحراها و بیابان ها و سایر اراضی موا  .پس هرگاه آن مال اثر اهیل اسیالم در آن نباشید،
مثل پولی که سکّه اهل اسالم را نداشته باشد ،یا مالی که مطلقاً نشانی از اهیل اسیالم در آن
نباشد ،در این صور

باید خمس آن را بدهد و بقیه از آنِ شخصی است که یافته اسیت .و

اگر اثر اهل اسالم در آن باشد ،مثل پولی که سکّه مسلمانان در آن باشد ،پس مشیهور مییان
متهخرّین مانند محقق حلّی (حلی :9100 ،ج ،9ص  )934و فاضل مقیداد (حلیی السییوری
 ،:9040ج ،9ص )110آن است که حکم لقطیه دارد (نراقیی ،همیان :ص )203و ومعیی از
علماء مانند ابن ادریس و شیخ طوسی گاته اند ،که این نیز مثل صورتی است کیه اثیر اهیل
اسالم را نداشیته باشید( ،حلیی ابین ادرییس :9094 ،ج ،9ص031وطوسیی9041 ،ق :ج،2
ص .)922یعنی باید خمس آن را بدهد و بقیه مال آن شخد است که یافتیه اسیت .و ایین
قول در نظر حقیر اقوی است (نراقی ،همان :ص.)203
سوم :آنکه در والیت اسالم بیابد ،و در زمین آن را بیابد که صاحب داشته باشد و صیاحب آن
غیر آن شخصی باشد که یافته باشد .در این صور
احوط در این صور

حکیم لقطیه دارد بنیابر اظهیر ،ولییکن

آن است که اگر اثر اهل اسیالم را نداشیته باشید ،بعید از ییک سیال

خمس آن را بدهد (نراقی ،همان :ص.)230
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چهارم :آنکه در ملک خود بیابد ،پس اگر آن ملک ،ملکی باشد اول ارض موا

بوده و بیدون

مالک بوده و خود آن را احیاء کرده باشد ،گنج مال اوست و باید خمس آن را بدهد.
بدان که واوب شدن خمس در گنجی که بیابند ،موقوف است بر اینکه به حیدّ نصیاب برسید.
پس اگر گنجی بیابد که به حدّ نصاب نرسیده باشد ،خمس در آن واوب نیست .و حیدّ نصیاب آن
اگر طال باشد ،آن است که پانزده مثقال صیرفی باشد و اگر نقره باشد ،صدو پنج مثقیال صییرفی و
اگر غیر این دو باشد ،قدری باشد که قیمت آن به قدر پانزده مثقال طال یا صد و پینج مثقیال نقیره
باشد (نراقی ،همان ،ص )201پس بطور خالصه در مورد گنج پیدا شده و شیرایط آن از نظیر فقهیا
میتوان گات که :اگر گنج پیدا شده در داراالسالم باشد .و بر آن اثر سکّۀ االسالم باشد پیس لقطیه
میباشد بنابر رأی حکایت شده در المبسوط( ،طوسی :9103 ،ج  ،9ص  )211و حکاییت شیده از
قاضی ابن بیراج (المهیذّب ،ج ،9ص )903و مصینف ،در تعیداد زییادی از کتیب

(عالمیه حلیی،

9021ق :ج ،9ص 101و :9090ج ،1ص090و کتاب القواعد ،ج ،9ص )19و فرزنیدش در ایضیاح،
(عالمه حلی9130 ،ق :ج  ،9ص  291و  )291و الشهیدین در کتاب البیان (مکیی العیاملی ،محمید،
ص  )291و در المسالک (العاملی ،شهید ثانی9091 ،ق :ج  9ص  )014و مقداد در التنقیح (الحلیی
السیوری9040 ،ق :ج  ،9ص  110و  )113و المحقق الثانی در مدارک (الموسوی العاملی9094 ،ق:
ج ،1ص )109آن را به اکثر متهخرین مانند محقق حلی و فاضل مقیداد نسیبت داده اسیت .و شییخ
طوسی در این باره در خالف به یک عبار

کلی اکتاا کرده است که میگوید« :اگر درهمهایی پیدا

کند که ضرب آنها مال زمان واهلیت باشد گنج محسوب می شود و خمیس در آن واویب اسیت،
فرقی نمی کند در دار االسالم پیدا کند یا در دار الحرب پیدا کند» (طوسیی9041 ،ق :ج  2ص،922
مسئله  )903البته در بین فقها نظرا

متااو

با نظر مشهور ووود دارد .ماننید شییخ مایید و سیید

مرتضی که وووب خمس را در گنج مطلق میدانند و تاصیلی برای آن قائل نیستند (فاضل مقیداد،
9040ق :ج ،9ص.)113
دلیل :قوله تعالی( :اناال« )09 ،فان هلل خمسه» و اوماع و روایا
به طور عام خمس را در رکاز واوب میداند (طوسی ،همان).

وارد شده در رکاز (گنج) کیه
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خمس واوب میشود در گنج ،فرقی نمی کند که پیداکننده آزاد باشد یا بنیده ،صیغیر باشید ییا
بالر ،و در معدن و غوص هم چنین است (العاملی ،شهیدثانی9091 ،ق :ج ،9ص .)010
اما در مورد موضوع گنج ها و قیدهای آن از وهاتی وای بحث است و آن این است که آییا در
صدق کنز پوشیدگی در زمین شرط است و یا اینکه گنج ویژة طال و نقره سکهدار است یا بیسیکه
را هم شامل میشود و آیا ذخیرهسازی از سوی مالک شرط است یا نه؟ باید گات :گینج آن میال
است که در زمین یا کوه یا دیوار یا درخت پنهان کرده باشند و مدار بر آن است که آن را در عرف
«گنج» گویند ،چه از طال باشد یا نقره ،مسکوک باشد یا غیر مسکوک ییا سیایر ویواهرا  ،چیه در
بالد کاار حرب پیدا شود یا در بالد اسالم ،چه در زمین موا

باشید ییا زمیین خیراب کیه مالیک

نداشته باشد یا مملوک که به احیاء مالک شده باشد یا به خریدن ،در صیورت کیه بدانید کیه گینج
ملک فروشنده نیست ،چه اثر اسالم بر آن باشد یا نه؟ که در ومیع این صور ،آن گنج ملیک کسی
است که آن را یافته است و باید خمس آن را بدهد .و اما در گنج که در زمین کیه خرییده پییدا
شود و احتمال دهد که گنج از فروشنده باشد از او سؤال کند پس اگر نشناسد بعد از آن که به بایع
فروخته سؤال کند و هم چنین بایعین گذشته و هر گاه هیچ کدام نشناسند ،باز مال یابنده است و بر
اوست خمس آن .و هر گاه هر کدام از بایعین السابق فالسابق ادّعا کند که گینج از او اسیت بیدون
مطالبه بیّنه به او داده میشود .و شرط است در تعلّق خمس به گنج ،قیمت آن بیه حیدّ نصیاب کیه
بیست دینار است ،رسیده باشد (طباطبائی یزدی ،همان :ص.)211
غوص

شهید ثانی معتقد است که :غوص یعنی آنچه به واسطه غواصی بیرون آورده شود.
الف) یعنی آنچه که به واسطه فرو رفتن در آب ،خارج شود مانند لؤلؤ ،مروان ،طال و نقره کیه
بر آن سکه سالطین اسالم نباشد ،عنبر
ب) آنچه که از لاظ غوص فهمیده میشود آن است که اشیای مذکور از داخل آب بیرون شیود
بنابراین غوص نخواهد بود اگر -9 :یکی از این اشیاء از ساحل گرفته شود -2 .ییا یکیی از
این اشیاء از روی آب گرفته شود .شهید اول در کتاب دروس مطیابق حکیم میذکور فتیوی
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داده است (العاملی :9092 ،ج ،9ص )219و در کتاب البیان بیرخالف حکیم میذکور فتیوی
داده است.
ج) در هر وایی که مال گرفته را به غوص ملحق نسازیم و نام غیوص بیر آن صیدق نکنید از
مصادیق ربح کسب خواهد بود که در آن خمس واوب خواهد شد و بیه هیر کیدام ملحیق
شود شرط همان را خواهد داشت.
د) آیا ماهی صید شده ،به غوص ملحق میشود یا به ربح مکاسب؟ دو احتمیال اسیت .اول :بیه
غوص ملحق میشود .دوم :به ربح مکاسب ملحق میشود.
شهید ثانی میگوید « :بهتر این است که قائل به تاصییل شیویم زییرا هیر نحیوه از صیید را بیه
حقیقت آن ملحق کرده باشیم» .تاصیل یعنی اینکه اگر میاهی از داخیل آب صیید شیود ملحیق بیه
غوص است و اگر از روی آب یا ساحل صید شود ملحق به ربح کسب است (العاملی ،شهید ثانی،
 :9130ج  2ص .)31-33
آنچه از دریا به فرورفتن زیر آب بیرون آورد از وواهرا
معدنیا

دریا باشد چه از نباتا

مثل لؤلؤ و مروان و نحو آنها چیه از

آن پس مثل بییرون آوردن میاهی و نحیو آن از حیوانیا

از ایین

عنوان خارج است پس هرگاه آنچه از دریا بیرون آورده به غوص ،قیمت آن به ییک دینیار برسید،
خمس آن واوب است و اگر کمتر باشد واوب نیست و فرقی نیست در آن چه بیرون آورده آنکیه
یک نوع باشد یا انواع متعدده و مدار در نصاب ،قیمت مجموع آن است که در یک مرتبه ییا میرّا
عدیده ،بیرون آورده باشد .چنانچه مدار ،بر قیمت مقدار چیزی اسیت کیه بییرون آورده ،اگیر چیه
شریک باشند وماعتی که نصیب هر کدام کمتر از نصاب باشد که خمس آن بر شرکاء الزم اسیت.
بلی ،مؤنهی اخراج آن را از درییا بییرون نماینید و بعید از آن در بقییه ،مالحظیهی نصیاب نماینید
(طباطبائی یزدی ،همان :ج  ،2ص.)211
زمیني که کافر ذمي از مسلمان بخرد

به قول بسیاری از علما زمینی که ذمّی از مسلمان بخرد ،یکی از میوارد وویوب خمیس مییباشید
(حلی ،عالمه ،بی تا ،ص )921و بعضی گویند در اصل این گونیه زمیین خمیس نیسیت ،بلکیه در
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محصول آن دو برابر زکا
میشد و زکا

است چون زمینهایی بود که خراج نمیدادند و تنها زکا  ،از آن گرفتیه
را بیه کیافر

از مسلمان گرفته میشود ،نه از کافر .پس اگر مالیک مسیلمان زمیین

میفروخت ،باید کافر هیچ ندهد ،نه زکا  ،نه خراج .و کار بر مسلمانان سختتر بود از کافر ،یکی
از خلاا چنان دید که بر کافر سختتر کند گات «چون ذمیی از مسیلمان زمیین بخیرد ،بایید از او
خمس گرفت» .و روایتی موافق با آنها آمده است یعنیی از محصیول آن دو برابیر زکیا

بگیرنید»

(عالمه حلی] ،بیتا[ ص :)921
«زمینی که کافر ذمّی از مسلمانان بخرد ،واوب است که خمس آن زمین یا خمس قیمت آن ییا
خمس حاصل هر ساله آن را بدهد» (شیخ بهائی9191 ،ق :ص  .)942وامع الشتا

دربارة وویوب

خمس به یک روایت استناد میکند و میگوید« :اظهر در نظر حقیر (میرزای قمیی) ایین اسیت کیه
خمسی که متعلق به ارض میشود که ذمی از مسلمانان بخرد ،در زمین سیاده اسیت ،بلکیه محقیق
وعالمه در معتبر و منتهی گاتهاند که ظاهر این است که میراد اصیحاب ،زمیین زراعیت اسیت نیه
ساکن» .و متبادر از حدیثی که مستند مسئله است هم همین است .امیام (ع) فرمیود« :اميواُذمویُُاشویاُُ
منُمسلمُا ًاُفانُعلاهُاممو » (الحر العاملی9041 ،ق :ج ،1ص )112و اشترای خانه و بیا منصیرف
نمیشود از لاظ «اشتری ارضا» و متبادر از اشترای ارض این است که مقصود بالذا

اشترای ارض

باشد مستقال (میرزای قمی9109 ،ش :ج ،9ص .)241بنیابراین زمینیی کیه یهیودی ییا نصیرانی ییا
مجوسی از مسلمانی بخرد ،باید خمس آن زمین را یا خمس قیمت آن را بدهند .و در اینکه آیا این
مخصوص زمینی است که زمین ،زمین زراعت باشد یا مطلق زمین -حتی زمین خانه و با  -محیلّ
اشکال است .اگر چه اظهر آن است که مطلق زمین چنین باشد (نراقیی :9131 ،ص .)201در سیایر
شرایط این مورد باید گات که« :نصابی در این قسم نیست چنانچه قصد قربیت نییز در گیرفتن آن
معتبر نیست حتی در صورتی که حاکم میگیرد یا به سادا

میدهد» (طباطبائی یزدی ،همان ،ج ،2

ص.)21
مال حالل مخلوط با حرام

« مال حالل هرگاه به مال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشید امیا ایین قیدر
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معلوم باشد که از یک پنجم زیاده نیست در این صور

خمس آن را میباید داد هر مقدار که باشید

و باقی حالل میشود و اگر معلوم باشد که از یک پنجم زیاده است خمس را باید داد و آن زیادتی
را تخمین باید کرد و به فقرا و مساکین تصدق باید نمود( » .بهایی9191 ،ق :ص .)942
هر مال مخلوط به حرامی که شخد حرام معلوم نباشد و قدر آن هم معلوم نباشد ،خمیس آن
را به سادا

میدهند و آنچه شخد آن ،معین است یا قدر آن معلوم است به رد مظالم میدهنید و

دانستن قدر اومالی هم در حکم دانستن است علی االظهر ،یعنی هرگاه مثال داند که حرام بیی

از

پنج یک مال است ،اما نمیداند که چقدر بیشتر است ،در اینجا نیز اظهر ایین اسیت کیه رد مظیالم
میکند .و همچنین هرگاه داند که حرام کمتر از پنج یک است ،اما نداند که چقدر کمتیر اسیت ،در
این صور

ظاهر این است که به ظن غالب عمل میکند و دور نیست که اکتاا کند بیه قیدری کیه

یقین دارد که کمتر از آن نیست و احوط این است که بیرون کند قدری را که یقین دارد کیه بیشیتر
از آن نیست (میرزای قمی ،همان ،ج 9 ،ص .)911
اینکه قدر آن مال را داند ،امّا صاحب آن را نداند ،اول باید سعی کند تا صاحب آن را پیدا کنید
و به او بدهد .سپس هرگاه صاحب آن پیدا نشود ،در این صور

بعضی از علماء ماننید العیاملی و

البحرانی گاتهاند که« :همان قدر را تصدق مییکنید» (الموسیوی العیاملی9094 ،ق :ج  ،1ص ،131
بحرانی9041 ،ق :ج  ،92ص  )110و بعضی دیگر گاتهاند که« :اگر آن قدر ،زیادتر از مجموع ییک
پنجم مال باشد ،یک پنجم آن را به مصرف خمس میرسانند و زیادتی را تصدّق میکند» (بحرانیی،
همان ،ج  ،92ص  ،111ص )239آن را محدّث بحرانی در الحدائق الناضرة  ،92 :110بیه صیور
«قیل» نقل کرده است.
احتیاط آن است که در این صور
یک پنجم آن را به فقرای سادا
تصدّق کند ،خواه سادا
نداند .در این صور

اگر آن مال حرام به قدر یک پنجم مجموع یا کمتیر باشید،

بدهد و اگر زیادتر از یک پنجم باشد ،قدر زیادتی را نیز بیه فقیرا

و خواه غیر سادا  .اینکه قدر آن مال حرام را نداند و صاحب آن را نییز

اظهر آن است که هرگاه خمس مجموع آن مال را بیرون بکند ،کاایت بکند و

بقیه حالل شود .امّا احتیاط آن است که اگر یقین داند که مال حرام از ییک پینجم مجمیوع بیشیتر
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نیست ،یک پنجم آن را به فقرای سادا

بدهد ،اگر چه که کمتر اسیت .و اگیر احتمیال بدهید کیه

بیشتر از یک پنجم باشد ،یک پنجم آن را به فقرای سادا

بدهد و هر قدری دیگر را کیه بدانید آن

مال حرام از آن بیشتر نیست ،باز تصدّق کند ،خواه به فقیرای سیادا

ییا غییر آن (نراقیی ،همیان:

ص234و.)239
مال حاللی است که مخلوط به حرام شده باشد و تمیز آن ممکن نباشد و مقیدار حیرام معلیوم
نباشد و صاحب آن را نشناسد ،خمس یک پنجم آن را بایید بدهید و بیه دادن خمیس ،تتمیهی آن
حالل می شود و مصرف این خمس همان مصرف سایر اقسام است .بنابر اقوی -هرگاه هیم مالیک
معلوم باشد و هم مقدار آن ،واوب است که به او ردّ نماید (طباطبائی یزدی ،همان :ج ،2ص.)210
ارباح مکاسب

تعریف ارباح :ارباح از ربح گرفته شده است ربح هم یعنی سود .اهل لغت معتقدند که :الربح ،ومع
أرباح ،و الرباح یعنی :سود ،مناعت (بنیدر ریگیی ،محمید ،المنجید ،ج ،9ص )113ومشیهور مییان
فقهای شیعه این است که خمس در سود کسب ها (ارباح مکاسب) واویب اسیت و دلییل آن آییۀ
خمس (اناال )09 ،و روایا

است (حیر عیاملی9041 ،ق :ج  ،1ص  )103و بسییاری از فقهیا بیه

وووب آن فتوا دادهاند بلکه به نقل وواهر (النجای ،بی تیا :ج ،90ص  .)01در کتابهیای خیالف و
الغنیه و التذکره و المنتهی ادعای اوماع بر وووب آن شده است و اضافه بر ایین در کتیاب تیذکره
(عالمه حلی :9090 ،ج ،1ص  .)029ادعای تواتر اخبار بر وووب دیده میشود.
ملزمیۀ آن فرمیوده اسیت« :وُاعلمووُاَّنواُ

شارع در مقام وعل خمس ،با تووه به مصالح و مالکا
َغنِمتمُ ِمنُش ِ
یءُفَانُهللُُخسوه  ». . .که هر درآمد خالد ،یک مرتبه خمیس دارد ،زییرا واژه غنیمیت از
َ
نظر عرف و لغت به معنای سودی است که انسان مکلف به دست مییآورد .پیس غنیمیت از نگیاه
عرف با سود یکسان است و تخصید آن به گونهای ویژه از غنیمت که غنیمت ونگی باشید ،نییاز
به قرینه دارد و در آیه و خارج از آن ،چنین قرینهای ووود نیدارد ،بلکیه قرینیه بیر معنیای مطلیق
مووود است که اطالق آیه باشد .اطالق به وملهی « َغنِمتمُمنُشوی» مییفهمانید کیه میراد از آن هیر
فایده ای است و اگر مراد ،تنها غنیمت ونگی میبود ،میبایست در آییه ،قیید «ونیب» و «ونگیی»
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می آمد و حال آنکه چنین قیدی نیامده و کاربرد واژه در معنای مجازی بدون قرینه درسیت نیسیت.
پس روشن است که مجازی مراد نبوده ،بلکه معنای حقیقی اراده شده که همان مطلق فایده اسیت،
چنانکه امام (ع) در صحیحۀ علی بن مهزیار ،غنیمت و فایده ،تاسیر نمیوده اسیت (همیان ،وسیائل
الشیعه ،همان) و این تاسیر ،مدعا را ثابت میکند ،چون تاسیر امام ،ودای از حجیت گاتیارش بیه
دلیل عصمت از حیث اینکه اهل زبان است ،حجت میباشید ،در نتیجیه ،خمیس در مطلیق فاییده
واوب شده است و آیه داللتکننده به ثبو

آن است (محققین ،همان :ص .)292

خالصۀ کالم آنکه واوب می شود خمس در هر چه عاید شود از تجار  ،به هر نوع کیه بیوده
باشد ،از مضاربه و شراکت و حق السعی و از صناعا  ،هر کسیی و صینعتی کیه بیوده باشید و از
زراعا

و حیوانا

و امالک و رقبا

(نراقی ،همان :ص.)239

بدان که ابوالصالح حلبی -رحمۀ اهلل تعالی علیه -فرموده که« :در مالی که به میراث یا به بخشی
یا به هدیه به کسی برسد ،واوب است که خمس آن را بدهد» .و شهید اول در بعضی از کتب خود و
بعضی دیگر از متهخرّین به این قایل شدهاند واوب بودن خمس در اینهیا بیر حقییر (نراقیی) معلیوم
نیست ،اگر چه احوط آن است که اگر وایزة عظیمی از کسی به دیگری برسد ،یا میراثی که از ویایی
که گمان نداشته باشد به او برسد ،خمس او را بدهد (نراقی ،همان :ص.)232
هرگاه کسی ملکی یا ونسی یا چیزی دیگر به قیمت

بخرد و خمس اصلی آن را داده باشد ،ییا

تنخواهی باشد که خمسی نداشته باشد و بعد قیمت آن ملک یا ونس زیاد شود ،پس اگر آن ملیک
یا ونس را خود خریده باشد و بعد از زیاد شدن قیمت آن ،آن را باروشد ،شکی نیسیت کیه بایید
خمس آن زیادتی قیمت را بدهد .و هرگاه ناروشد و آن ملک یا ونس را داشته باشد ،خالف است
در اینکه پی

از فروختن آنچه قیمت آن باال رفته است ،خمس آن را بدهد یا نه .و علّامه حلّیی در

کتاب منتهی و تحریر فرموده است که« :واویب نیسیت بدهید» (الحلّیی9021 ،ق :ج ،3ص  109و
الحلی9024 ،ق :ج  ،9ص  )011و شهید ثانی فرموده است که« :باید خمس آن را بدهد» (مسیالک
االفهام9091ق :ج ،9ص )011و اظهر در نظر حقیر (نراقی) قول علّامه است یعنی تا ناروخته است،
خمس زیادتی قیمت را نباید بدهد (نراقی ،همان ،ص.)232

..................................................... 55فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،91پاییز 9313

آن چه زیاد آمده از مؤنهی سال او و مؤنه ی عییال او از اربیاح تجیارا
صناعا

و زراعت و اواره حتی خیاطی . . .بلکه احوط ثبو

و سیایر تکسّیبا

از

خمس است در هر فائده اگر چه به

اکتساب حاصل نشده باشد مثل هبه و هدیه و وایزه و مالی که کسی وصیت کرده باشد بیرای او و
نحو آن بلکه ثبو

آن خالی از قوّ

نیست .بلی ،در میراث ،خمس نیست مگر در میراثی که گمان

نداشته باشد مثل آنکه رحم دوری در بلد دیگر داشته و خبیری از او نداشیته باشید پیس بمییرد و
به او برسد که در این ارث ترک احتیاط به دادن خمس نکند .و همچنین ترک احتیاط نشیود

ارث

در آنچه از منافع وقف خاص و نذر به او برسد بلکیه احیوط اسیتحبابی ،ثبیو

خمیس اسیت در

عوض خلع و مهر ومطلق میراث و نحو آن (طباطبائی یزدی :9132 ،ج ،2ص.)219
نتیجه
آنچه که از مجموع این نوشتار به دست میآید را میتوان اینگونه بیان کرد:
 خمس ضروری دین است ،و انکار کلی وووب خمس مووب کار است. خمس از حقوق واوب مالی است که در هات مورد واویب میی باشید (غنیمیت ،معیدن،گنج ،غوص ،مال حالل مخلوط با حرام ،زمینیی کیه کیافر ذمیی از مسیلمان بخیرد ،اربیاح
مکاسب و موارد هاتگانه متعلق وووب خمس با استناد به آیا

کالم خدا (انایال 09 ،و)...

وسنت ائمه معصومین علیه السالم می باشد.
 در موارد هات گانه ی وووب خمس تعلق وووب فوری و به محض حصول است وز درارباح مکاسب که تاخیر تا سال و کسر مؤنه سالیانه خود و عیال

وایز است.

 واژه غنیمت در باب خمس ،دارای معنا و تعریف واحدی نیست .علمای اهل سینت بیشیترآن را به اموال گرفته شده از دشمن حربی تعریف میکنند (غنیمت ونگی) و علمای شییعه
غالباً به استناد لغت و سنت ،به همیهی درآمیدها و فوایید تعمییم مییدهنید ،بنیابراین واژه
غنیمت را در آیه خمس ،به معنای فراگیر می گیرنید مگیر اینکیه دلیلیی از نید و اومیاع
برخالف آن پیدا شود.
 -مواد معدنی اوسامی هستند که به طور طبیعی در سطح یا اعماق زمین قرار دارند و ممکین
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است به صور

مایع یا وامد یا گاز باشند .و معیدن از نظیر فقهیا عبیار اسیت از :معیدن

باطنی و معدن ظاهری و معدن ظاهری از نظر اکثر علمای شیعه از اناال است و اختصیاص
به امام علیه السالم دارد.
 اگر گنج پیدا شده دارای اثر واهلیت باشد خمس در آن واوب است .فرقی نمیکند در داراالسالم یا در دار الحرب پیدا کند و اگر اثر سکه االسالم بر گنج باشد ودر دار الحرب پییدا
شود خمس در آن واوب است واگر در دار االاسالم (والیت اسالم) لقطه است .دلیل :قولیه
تعالی( :اناال« )09 /فان هلل خمسه» و اوماع و روایا

وارد شده در رکاز (گنج) که به طور

عام خمس را در رکاز واوب میداند.
 در معدن ،غوص و گنج خمس واوب میباشد ،فرقی نمیکند که پیدا کننده گنج یا غیواصیا مالک معدن (خارج کننده) آزاد باشد یا بنده ،بالر باشد یا صغیر
 حد نصاب در معدن و گنج و غوص معتبر است .حدنصاب در معدن و گینج بیسیت دینیارمیباشد و در غوص یک دینار ،و آن پس از کسر مؤنۀ اخراج است.
 معیار در نصاب غوص ،قیمت مجموع آن است ،چنانچه معیار بر قیمت مقدار چیزی اسیتکه بی رون آورده اگر چه شریک باشند وماعتی که نصیب هر کدام کمتر از نصاب باشد کیه
خمس آن بر شرکاء الزم است.
 چون ذمی از مسلمان زمین بخرد ،باید از او خمس گرفت و روایتیی موافیق بیا آنهیا آمیدهاست یعنی از محصول آن دو برابر زکا

بگیرند .در اینکه آیا این مخصوص زمینیی اسیت

که زمین ،زمین زراعت باشد یا مطلق زمین -حتی زمین خانه و با  -محیلّ اشیکال اسیت،
اگر چه اظهر آن است که مطلق زمین چنین باشد.
 نصابی در زمینی که کافر ذمیی از مسیلمان بخیرد ،نیسیت (همچنیین در غنیمیت و اربیاحمکاسب و مال مخلوط به حرام) چنانچه قصد قربت در آن معتبر نمیباشد.
 مال حالل هرگاه به مال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد امیا ایینقدر معلوم باشد که از یک پنجم زیاده نیست ،در این صیور

خمیس آن را بایید داد ،هیر
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مقدار که باشد و باقی حالل میشود .و اگر معلوم باشد که از یک پنجم زیاده است خمیس
را باید داد و آن زیادتی را تخمین باید کرد و به فقرا و مساکین تصدق باید نمود.
 مشهور میان فقهای شیعه این است که خمس در سود کسب هیا (اربیاح مکاسیب) واویباست و دلیل آن آیۀ خمس (اناال )09 ،است و بسیاری از فقها به وویوب آن فتیوا دادهانید
بلکه به نقل وواهر ادعای تواتر اخبار بر وووب دیده میشود.
 -هرگاه کسی ملکی یا ونسی یا چیزی دیگر بیه قیمیت

بخیرد و خمیس اصیلی آن را داده

باشد ،یا تنخواهی باشد که خمسی نداشته باشد و بعد قیمت آن ملک یا ونس زیاد شود ،و
بعد از زیاد شدن قیمت آن ،آن را باروشد ،شکی نیست که باید ،خمس آن زیادتی قیمت را
بدهد .ولی اگر ناروشد پرداخت خمس آن اختالفی است.
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 .3حلّی السیوری ،مقداد بن عبیداهلل9101 ،ش ،کنیز العرفیان ،ج  ،9ترومیه وشیرح سیید عبیداهلل
اصغری (گنجینه معارف فقهی قرآن) چاپ اول.
9040 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . .1ق ،التنقیح الرائیع لمختصیر الشیرائع ،ج ،9قیم ،مکتبیه آییه اهلل
العظمی المرعشی.
 .94حلّی ،محمد بن حسن بن مطهر9130 ،ق ،ایضاح الاوائد فی شرح القواعید ،الجیزء االول ،قیم،
چاپخانه علمیه ،الطبعۀ االولی.
 .99حلّی ،وعار بن حسن (محقق حلی) ،9100 ،شرایع االسیالم ،ج ،9ترومیه ابین احمید ییزدی،
تهران ،انتشارا

دانشگاه تهران ،چاپ هاتم.

 9112 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92ش ،مختصر النیافع ،تهیران ،انتشیارا
چاپ دوم.

علمیی و فرهنگیی
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 .91حلّی ،حسن بن یوسف بن مطهر (عالمه)9021 ،ق ،منتهی المطلب فیی تحقییق المیذهب ،ج3
]بیجا[ ،مجمع البحوث االسالمیه ،الطبعه الثانیه.
 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90بیتا] ،تبصرة المتعلمین ،تهران ،کتاباروشی اسالمیه.
9090 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91ق ،تذکرة الاقهاء ،ج ،1قم ،موسسه آل البیت ،الحییاءالتراث،
الطبعه االولی.
9024 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91ق ،تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه ،قم ،مؤسسۀ
االمام الصادق علیه السالم ،الطبعۀ االولی.
 .90حلّی ،محمد ابن ادریس9094 ،ق ،السرائر ،ج ،9قم ،موسسۀ النشر االسالمی ،الطبعه الثانیه.
 .93دهخدا ،علی اکبر] ،بی تا[ ،لغت نامه ،ج [ ،24بیوا].
 .91راغب اصاهانی ،حسین بن محمد ،9111 ،ماردا

الااظ قرآن ،ج ،2ترومه و تحقیق غالمرضیا

خسروی حسینی ،تهران ،مرتضوی ،چاپ اول.
 .24صدوق ابن بابویه ،محمد ،9111 ،من الیحضره الاقیه ،ج ،2ترومه صدر بالغی و محمد ویواد
غاّاری ،تهران ،انتشارا

صدوق ،چاپ اول.

9091 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29ق ،المقنع ،قم ،مؤسسه االمام الهادی (ع).
 .22طباطبائی یزدی ،محمد کاظم ،9132 ،عروة الیوثقی (غاییۀ القصیوی فیی ترومیۀ عیروة) ،ج،2
ترومه عباس قمی ،قم ،صبح پیروزی ،چاپ اول.
 .21طبری ،محمد بن وریر ،9131 ،تاریخ طبری ،ترومه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،انتشارا

اسیاطیر،

چاپ ششم.
 .20طوسی ،ابی وعار محمد بن حسن9041 ،ق ،الخِالف ،ج ،2قم ،مؤسسه النشر االسالمی ،الطبعیه
الجدیده.
 ،9112 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21النهایه فیی مجیرد الاقیه و الاتیاوی ،ج ،9بقلیم محمیدباقر
سبزواری ،تهران ،دانشگاه تهران.
9103 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21ق ،المبسوط فی فقه االمامیۀ ،ج ،9المکتبۀ المرتضویه الحیاء
اآلثار الجعاریه ،چاپ سوم.

موارد وجوب خمس از دیدگاه امامیه 53 .....................................................................................................................

مکتبه

9044 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20ق ،االقتصادالهادی الی طریق الرشاد ،طهران ،منشورا
الجامع.

9090 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23ق ،التهذیب األحکام ،ج ،0تهران ،نشر صدوق ،الطبعۀ األولی.
 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21االستبصار ،ج ،2بیرو  ،داراال ضواء ،الطبعه الثالث.
 .14عاملی ،زین الدین (شهید الثانی) ،9130 ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،ج ،2ترومیه:
حمید مسجد سرایی ،قم ،انتشارا

حقوق اسالمی ،چاپ سوم.

9091 ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19ه ق ،مسالک ا ال فهام الی تنقییح شیرائع االسیالم ،ج ،9قیم،
موسسه المعارف االسالمیه ،الطبعه االولی.
 .12علم الهدی ،السید الشریف المرتضی( ،سیید مرتضیی) 9119 ،ق ،االنتصیار ،النجیف االشیرف،
منشورا

المطبغه الحیدریه.

 .11فاضل لنکرانی ،محمد ،9132 ،سیر کامل در خارج فقه معاصیر ،ج  ،11قیم ،انتشیارا

فیضییه،

چاپ اول.
 .10قمی ،میرزا ابوالقاسم (میرزای قمی) ،9109 ،وامع الشتا  ،ج ،9تهران ،مؤسسه کیهان ،چ اول.
 .11کلینی رازی ،محمد بن یعقوب9112 ،ق ،الکیافی ،ج ،2ترومیه محمید بیاقر کمیرهای ،تهیران،
المکتبۀ االسالمیّه .الطبعه الرابعه.
 .11مامقانی ،عبد اهلل9041 ،ق ،مناهج المتقین فی فقه ائمه الحّق و الیقین ،قم ،موسسه آال لبییت (ع)
الحیاء التراث ،مطبعه الشهید.
 .10محققین دفتر تبلیغیا

اسیالمی شیعبه خراسیان رضیوی ،9131 ،کتیاب خمیس ،چیال هیا و

راهکارها ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ اول.
 .13ماید ،محمد بن محمد نعمان بن بغدادی9094ق ،المقنعه ،قم ،موسسه النشیر االسیالمی الطبعیه
الثانیه.
 .11موسوی دهسرخی ،محمود9023 ،ق ،الجمان ،الحسان فی احکام القرآن] ،بیجا[ ،موج علم.
 .04موسوی عاملی ،محمد بن علی ،9094 ،مدارک األحکام فی شرح شیرائع االسیالم ،ج ،1قیم ،آل
البیت إلحیاء التراث ،الطبعه االولی.
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 .09نجای ،محمد حسن[بی تا] ،وواهر الکالم فی شرح شیرائع االسیالم ،ج ،91بییرو  ،دار احییاء
التراث العربی ،الطبعۀ السابعه.
 .02نراقی ،مال احمد ،9131 ،تذکرة االحباب ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.
 .01همدانی ،رضا 9091 ،ق ،مصباح الاقیه ،ج ،90قم ،موسسه النشر االسالمی الطبعه االولی.
 .00یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب9101 ،ق ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2بیرو  ،دار صادر.

