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 چکیده

خمس درآمدها و  از جمله موضوعاتی که در داخل گفتمان فقه امامیه معرکۀ آرا بوده شناخت موضوع

شیوۀ فتوایی بر آثار فقه، تالشی از تسلط گرایی و نصهای نخست به دلیل البته در دوره شرایط آن است.

این ها را در ها و شاخصهتوان از خالل آن برخی نشانهد و تنها میشوسوی فقیهان در این جهت دیده نمی

تمایز این مسئله تا عصر مرحوم شیخ انصاری، به دست یافتن به ابعاد کامال م ، دریافت. بنابراین،خصوص

-بندی دیدگاهتاخیر افتاد. با ظهور شیخ و تحوّل در اجتهاد، ادبیات شناخت موضوع خمس درآمدها و طبقه

 .کم در منابع راه پیدا کرده که تا دوران معاصر، ادامه پیدا نموده است کم ها،

ها را مهار نماید اگرچه توانست برخی آشفتگیو و تداوم تراث اجتهادی امرحوم شیخ  یهاتالش  

بندی ای که شیخ نیز از جمعکند به گونهها، همچنان بر متن اصلی، سنگینی میولی هالۀ از نقض و ابرام

تقلیل در هرحال، اکنون سه رویکرد مهم در موضوع خمس درآمدها، مطرح است: شفاف، خودداری کرد و 

د آن به درآمدهای حاصل از درآمد و تقیّ های معین؛ تعمیم آن به مطلقآن به درآمدهای حاصل از حرفه

رسد دیدگاه اخیر که مشهور هم هست به لحاظ استداللی، متقن و . از این میان، به نظر میکسب و کار

رث و هدیه و که از طریق ا عدم تعلق خمس بر اموالی است، ملموس آن نتیجهتر از دیگران باشد و موجه

 گردد.می عائد مانند آن،

 ها و مشاغل، اکتساب، مطلق فایدهخمس، موضوع خمس، فقه، درآمد، حرفه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

گیرد. این موارد اگرچه از اموال، خمس تعلق می گونهدر فقه شیعه پذیرفته شده است به هفت  آنچه مطابق

متفاوت بیان شده ولی از نظر محتوایی در  یادبیات گاه ترتیب و تعبیر با چیدمان ومنابع فقهی به لحاظ در 

یهان شیعه به اموال و درآمدهای ذیل در صورت اجتماع به اتفاق تمام فق ؛ یعنیاختالف نیست هاتعداد آن

 شود:شرایط، خمس واجب می

 جنگی؛ غنایم (1

 معدن؛  (2

 گنج؛ (3

 ؛غواصی عوائد (4

 مال مخلوط به حرام؛ (5

 خرد؛که ذمّی از مسلمان می یزمین  (6

 (4/232: 1411 ،طباطبایی) 1سال. مدهای افزون بر مئونۀدرآ (7

هفتگانه، تردیدی نیست اختالفی اگر هست  موارددر وجوب خمس نسبت به کلیت این بنابراین، 

درآمدها  نسبت به اصل وجوب خمس در حدود و جزئیات برخی از این موضوعات است؛ مثال، با این که

 ت و محدودیت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. از نظراست ولی نسبت به عمومیّ اتفاقی، یا همان ارباح مکاسب

فرقی  ؛خمس دارد ،با کسر مئونه درآمدافزایش بوده و از این جهت هر نوع  فایدهمطلق  آنبرخی موضوع 

به، میراث به طور مطلق یا در هبه، هدیه، جائزه، مال موصیکند محصول کار و تالش باشد یا از طریق نمی

به کسی برخی شرایط خاص، نذر، صدقه، وقف، عوض خلع، مهر، خمس، زکات، نمائات منفصل و متصل، 

 بد به درآمدهای حاصل از تکسُّاز نظر برخی دیگر، چنین اطالقی در کار نیست بلکه موضوع مقیّ. برسد

رآمدهای کسب وکار بود، مشمول هم ازد مانده اقیماند و آن ب باقیها چیزی اگر از هزینهباشد؛ یعنی می

 ایشامل درآمدهای غیر حرفهکه اصوال  کوتاه کردهای تقیید را چنان . برخی هم دامنهگرددخمس می حکم

چه پوشیده نیست؛ برابر آن هاتفاوت فاحش لوازم این دیدگاه .محصول کار باشدهرچند  شودهم نمی

و در مقابل،  خمس داردها، هزینهبر فاضل مطلق درآمد داند مطلق فایده می موضوع خمس را در این قسم

 .داردخمس ن ،یک فرد نباشدن معیّرسمی و مطابق دیدگاه اخیر، درآمدی که محصول شغل 

 این است: سؤال اصلی این نوشتار به این ترتیب، 

 ، چیست؟در درآمدهاموضوع خمس 
                                                           

 ولی در واقع، موضوع خمس استثنای مئونه از درآمدها به عنوان شرط مورد تسالم است برخی آن را ضمیمه عنوان اصلی نموده به خاطر این که. 1

 همان درآمدها بوده و استثنای مئونه، از شرایط است.
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، در صورت اجتماع برخی شرایط دیگردرآمدهای مالی است که  ،«خمس موضوع»منظور از 

 کهکند ، حکم با تحقق موضوع، فعلیت پیدا میگردد. البته در تمام مواردموجب فعلیت حکم خمس می

ای از عناصر در ترکیب آن دخالت داشته باشد؛ مثال، موضوع حکم وجوب ممکن است در مواردی مجموعه

مکلف، عدم سفر، ر رؤیت هالل ماه رمضان، بیمار و مسافر نباشد. در واقع، روزه مکلفی است که عالوه ب

نمایند. هالل ماه رمضان، عناصری اند که موضوع حکم را به طور کامل محقق میرؤیت سالمت بدنی و 

م که در مورد خمس بر درآمدها نیز افزایش بر مئونۀ سال، از شرایط مسلّ چنان( 1/121: 1415 شهیدصدر)

پرداخت بلکه تنها موضوع خمس را از زاویۀ  آن نخواهیمتعلق خمس به آن است ولی ما در این مجال به 

نماییم که آیا منبع و نحوۀ وصول آن به دست مکلف هم در تعلق خمس، دخالت نوع درآمدها، بررسی می

در اتصاف فعل به  هادخالت آن گیرندقرار می که در جایگاه موضوع یمعیار در قید و شرط دارد یا نه؟

گردد. قیود از این قبیل چون علی ه، تعبیر میو از آن اصطالحا به قیود و شروط وجوبیّ استمصلحت، 

گردد قبل از تحقق آن، فعلیتی وجود ندارد و المبنی از آغاز و هنگام جعل به عنوان شرط مجعول اعتبار می

 د.نبنمای ،کار نیست تا مسئولیتی را متوجه مکلف قهرا تا حکم فعلیت نداشته نباشد، هیچ الزامی هم در

 2 (221-2/227؛ 125-124: 1415شهیدصدر،)

 فقها دیدگاه

مسئله اختالفی است؛ حداقل سه دیدگاه عمده در  ،دهدچه تشکیل می را درآمدهادر این که موضوع خمس 

تاریخی تقدم و تأخر  این الگو،. مطابق نماییمکه به ترتیب سیر از خاص به عام، مطرح می هستنداین باره 

، به موارد درآمدها رام که موضوع خمس پردازیبلکه ابتدا به دیدگاهی میبرای ما اهمیت ندارد رویکردها 

 دانسته است.آن وع موضمطلق فایده را که رسیم میدیدگاهی به ، ترتیبهمین  . باکرده است، محدود خاص

 رائجهای حرفه ناشی ازدرآمدهای اختصاص به  .1

، محدود به مواردی است که از درآمدهاموضوع خمس در ق( 1125)خوانساریآقاجمال مرحوم به اذعان 

نه  کسب شده باشد کشاورزی، خیاطی، نویسندگی و مانند آن،تجارت،  چونن طریق حرفه و شغل معیّ

طرح م برخی فرآوردهای گیاهی،ای خمس دربارهرا سخن مرحوم شیخ طوسی نخست  وی، .مطلق کسب

                                                           
و ثابتا اال اذا وجد مکلف غیر ان وجوب الصوم مثال، موضوعه مؤلف من عدۀ عناصر تتوقف علیها فعلیۀ الوجوب، فال یکون الوجوب فعلیا  .2

علیه هالل شهر رمضان، و اما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذی یؤدیه المکلف نتیجۀ لتوجه الوجوب الیه، و هو الصوم  مسافر وال مریض وهلّ

ی أنّ متعلق األحکام هو فعل ال شبهۀ ف)شهیدصدر، همان:(نمیز بین متعلق الوجوب و موضوعه.... و علی هذا الضوء نستطیع ان هذا المثالفی

 (151ق: 1426 فاعله وجاعله... )آخوندخراسانی،هو  و ،المکلف وما هو فی الخارج لیصدر عنه
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که از آن[، ترنجبین، شیرخشک و نیز مانند ، شیرۀ مخصوص درخت ]منّعسلمطابق نظر شیخ کرده است. 

این مرحوم خوانساری بر  تعلیقۀ (1/237ق: 1371 طوسی) .داردخمس آیدبه دست میها، و درختها کوه

، گرددنی شخص مربوط اگر به حرفه سب این مواردسخن شیخ فاقد دلیل است؛ زیرا، ککه  این است فتوا

 دلیل ندارد: هاآندر خمس  حکم به

از اکتسابات حساب شده و  حرفۀ فرد باشد و از این طریق به دست بیایدها و مانند آن اگر ظاهرا هرکدام از این

 کردشود ولی اگر اتفاقی به دست بیاید در شمول ادلۀ خمس مکاسب در آن، باید تأمل واقع می ،مشمول ادلۀ خمس کسب

 (313تا: بی )خوانساری، هرچند راه بر احتیاط باز است.

قائل به عدم خمس نیز  ،شودطور اتفاقی پیدا میگنج و معدن که به ایشان، در موردبر این اساس،

 شده است:

بیابد، وجوب خمس مکاسب در آن برابر فتوای مشهور، روشن نیست؛  را اگر کسی به طور اتفاقی گنج یا معدن

از اند. بنابراین، اگر گنج و معدن اختصاص داده ،وجوب خمس را به درآمدهای ناشی از تجارت، زراعت و صنعت هازیرا، آن

ها است، نخواهد بود. آری، اگر کسی قائل به های که مشهور قائل به خمس آن، به دست نیاید داخل در این گونهباب حرفه

 (315)همان:  ارباح این موارد هم خمس دارد باشد... فوایدوجوب خمس در مطلق 

مطلق و حتی  فایدۀشود موضوع خمس از نظر خوانساری می همان گونه که در این تعابیر دیده

خمس را در این  اطر، شمول ادلۀ. به همین خکسب مطلق نیست بلکه مقید به کسب محترفانه است

تکلیف درآمدهای روشن بودن ، عالوه بر نامب. بر این فروعات منوط به صدق عنوان صنعت کرده است

ای هم اما نه به شکل حرفه شودقهری چون هدیه، میراث و مانند آن، تکلیف آنچه برای کسب آن تالش می

 مرحوم شیخ انصاری .دهدنظر را به مشهور هم نسبت میشود و شگفت این است که وی، همین روشن می

و تذکر  نشان دادهعنایت ویژه این سخنان به ها پیرامون این مسئله در دو مورد ق( نیز در نقل دیدگاه1211)

 (112و  12ق: 1415 انصاری) .دهد که این ادعا با مشهور فاصله بسیار داردمی

 ادله

مشهور گویا نظر و  ثانی شهیدهای اندیشهبر محور را در کتاب روضه خویش  ءمرحوم خوانساری آرا

برخی  از ها و انتقادهای خویش راجانبداری روش وی در این اثر این است که؛ ساماندهی کرده است

تمام  اگرچهنظر مشهور  بیاندر آغاز این بخش پس از  مدلل بیان کند. مطابق این رویه،مدعیات، به طور 

 ایتدو روآن نخست  داند که در درجۀیل را حائز اهمیت میچند دل در نتیجه را بررسی کرده ولیها ادله آن

 :قرار داردذیل 

 ،أَخْذِ حَقِّكَعَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِكَ وَ  راشد: بنصحیحۀ ا

 :فَقَالَ ء؟فَفِی أَیِّ شَیْ :فَقُلْتُ الَ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ.فَقَ هُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ؟ءٍ حَقُّوَ أَیُّ شَیْ لِی بَعْضُهُمْ:فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ 
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، باب وجوب 1/044ق: 9041لی، م)حرعا .مْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْإِذَا أَ :فَقَالَ ؟الصَّانِعُ بِیَدِهِوَ التَّاجِرُ عَلَیْهِ وَ  :قُلْتُ ؟تِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمفِی أَمْ

ای که به امور شما پرداخته و حق شما به امام گفتم: مرا دستور داده بن راشد گفتا(؛ 3الخمس فیما یفضل عن مئونه السنۀ...، ح 

ها از من پرسیدند که حق ایشان چیست؟ من در پاسخ را بگیرم. من این را با دوستان شما در میان گذاشتم ولی برخی آن

و ها گیرد؟ فرمود: در متاعتعلق میچه چیزهای در ها خمس واجب است. پرسیدم: خمس دانستم. امام فرمود: بر آننمی چیزی

صنعت که دارند. پرسیدم: آیا بر تاجر و صاحبان حرفه هم خمس واجب است؟ امام فرمود: ]آری[ اگر پس از تصفیۀ مئونه، 

 چیزی بماند.

ز این جهت، روایت مشکل دارد فاقد توثیق است و ااز نظر برخی فقها ابوعلی بن راشد،  سند:

 اساس است و ابوعلی بن راشد که همان حسن بن راشد است( ولی این انتقاد بی4/313: 1423اردبیلی، )

 (5/313: 1112 خویی،) .هم توثیق دارد و هم جاللت شأن

گیرد؟ امام فرموده است: حقوق مالی شما، بر چه چیزهای تعلق میدر روایت از امام سؤال شده که  :داللت

صنعت هم باید خمس گرفته شود؟ امام پرسد که آیا از تاجر و اهلها و صنائع. راوی دوباره میدر متاع

کند که مئونۀ آن باید تصفیه گردد. گویا ذهنیت این بوده است که خمس به ضمن تایید فهم راوی، اضافه می

گیرد لذا به نحوی دیگر، سؤال کرده است. مرحوم خوانساری معتقد است صدر آمدها، تعلق نمیبرخی در

روایت هم باید به همین معنا از باب ذکر خاص بعد العام، حمل شود و این راوی است که سخن امام را 

ر کرده و اتفاقا متوجه نشده و در سؤال دوم، تجارت را نیز افزوده است اما صنائع را از روی فراموشی تکرا

 ای دارند، تائید کرده است.امام خمس تجارت و صنعت را که ماهیت شغلی و حرفه

قَالَ: إِنَّ الَّذِی أَوْجَبْتُ  عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّۀَ :بن مهزیارعلی صحیحۀ

قَالَ اللَّهُ ۀٌ عَلَیْهِمْ فِی كُلِّ عَامٍ فَهِیَ وَاجِبَ فوایدوَ الْ غنایمفَأَمَّا الْ ...هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَۀُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِی فِی سَنَتِی

 فوایدوَ الْ غنایملْ... فَایلِوَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ فَأَنَّ ءٍتَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ

وَ الْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ لَّتِی لَهَا خَطَرٌ ا وَ الْجَائِزَۀُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ رْءُ وَ الْفَائِدَۀُ یُفِیدُهَافَهِیَ الْغَنِیمَۀُ یَغْنَمُهَا الْمَ یَرْحَمُكَ اللَّهُ

ای ار گفت امام به من نامهعلی بن مهزی(؛ 0، باب ما یفضل عن مئونۀ السنۀ...، ح1/049ق: 9041حرعاملی، )... غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ

ام ف کردهوظّ]شما را بر[ چیزهای م رازیبه خاطر  222امسال که آن را در مسیر مکه خواندم. در آن نامه نوشته بود  نوشته بود

 پرداخت شود. خدای متعال فرموده است: ،ها باید در هرسال، خمس اینایدفوو  غنایم اما سال دارد...که اختصاص به همین 

 در و بینوایان و یتیمان و[ او] خویشاوندان براى و پیامبر و خدا براى آن پنجم یک گرفتید، غنیمت به را چیزى هر که بدانید و

هم چنین کنند؛ استفاده میآن از  آورند ومیرا به غنیمت  هاانسان آن که و فوائد اموالی اندپس، غنایم  ....است ماندگانراه

 ...خمس دارند و نیز میراث که غیر منتظره است؛ یعنی مربوط به پدر و پسر نیست ،دهندهای مهم که افراد بهم میجائزه

به این سو، مورد  ق(113) اردبیلیاین روایت سندا معتبر است اما متن آن حداقل از دورۀ مرحوم 

برای اثبات عمومیت موضوع بدان را استناد  ق(726) حلیتا قبل از این، مرحوم عالمۀ  .و بوده استگگفت
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اما گویا تردید مرحوم اردبیلی،  (3/3412ق: 1314حلی ) .قابل اهمیت دانسته بودخمس در مطلق فایده، 

تا: بی کاشانی،) ق(1211) فیض کاشانی( و 5/313ق: 1411عاملی، )ق( 1221) صاحب مدارکسبب شد تا 

با این وجود، مرحوم خویی از آن به شدت دفاع  را به چشم انتقادی مطالعه نمایند.متن این مکاتبه  (1/226

اشکاالت امثال اگرچه ( چنانچه به اعتقاد مرحوم خوانساری نیز 221 -221ق: 1426خویی، ) .کرده است

به هر  3.باشدآن صعب و مستصعب میاز احادیثی است که فهم  ولیوارد نیست  آنصاحب مدارک بر 

 ،شودآنچه مربوط به این دیدگاه میولی  خمس است مختلفبر مسائل صورت، متن این مکاتبه مشتمل 

 فرازهای ذیل است:

های کنند؛ هم چنین جائزهاستفاده میآن از  آورند ومیرا به غنیمت  هاانسان آن اند کهو فوائد اموالیپس، غنایم 

 «.که غیر منتظره است یخمس دارند و نیز میراث ،دهندهم میه که افراد ب یمهم

گونه این است که امام در فقرات قبل براساس اختیارات خویش شیعیان لحن استدراک انتخاب دلیل 

 ارباحدر برخی . نیز بودعفو کرده  ،مکاتبه، از پرداخت خمس برخی اقالم در همان سال صدورموقتا؛ را 

تا نشان  کندرا دوباره مطرح می فوایدو  غنایم ی خمس. امام در این فرازها مسئلهبود داده خفیفت ،مکاسب

و  غنایم . بعد امام مراد ازاستباقی این موارد  عمومی احکامتخفیف،  مورد عفو وغیر از چند بدهد که 

و  غیر منتظرهشود مانند جوائز قابل توجه، میراث وردها و منافع میه شامل تمام دستارا توضیح داده ک فواید

 .دیگر موارد

دهد که مراد از ت دارد ولی مرحوم خوانساری احتمال میبا این که غنایم و فوائد ظهور در عمومیّ

از حرفه و ؛ زیرا، برخی مصادیقی که کندولی روایت در ادامه اجمال پیدا می مدهای مکتسبانه باشددرآآن، 

)خوانساری، همان:  شده است.عنوان خمس  متعلقچنان مانند صدقه، جائزه و میراث، هم نیست مشاغل

رائج در حد احتمال مطرح  هایحمل روایت را بر شغلجا اگرچه در این خوانساریمرحوم  (312و  217

 دهد:مبنا قرار میت به مالک اظهریّهمین احتمال را  ،کرده اما در تطبیقات برخی فروع

وجوب خمس را در . در این صورت، بر همان اکتسابات رائج و معمول حمل شود فایدهاظهر این است که لفظ 

بنابراین، صدقه، جائزۀ غیر خطیره و میراث غیر محتسب، داخل در عنوان . پذیریماز باب دلیل خاص می، هاجائزه و میراث تن

 (392)همان:  ی است.باق ،به این معنا نیست و بر همان اصاله البرائه فایده

کند، چندان آشکار نیست اما شاید منظورش این می ادعاکه خوانساری  ی راتاظهریّ وجهاگرچه 

، فایدهانند غنیمت و های مغالبا از مجاری اشتغاالت کاسبانه است لذا کاربرد واژه فایدهاست که چون کسب 

رسد و به همین خاطر از آن در جایگاه قید برای برخی روایات به ظاهر آشکارتر به نظر می در این معنا

                                                           
های را مبنی بر دفاع از متن روایت در پاسخ برخی منتقدان، آماده کرده بودم که آن های قبل یاداشتکند که من در زمانیادآوری می . مرحوم آقاجمال3

 (312تا: کنم. با این وجود، خودش نیز گاهی به اجمال برخی فرازهای از آن، اعتراف نموده است! )خوانساری، بیجا، نقل میرا این 
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به  معطوف بایدکند در تحلیل روایات، گزینشی عمل نشود بلکه مطلقات و تأکید می کردهمطلق استفاده 

 (211)همان:  .فهم گردد ،مقیدات

است، احساس با وجود این روایات، مرحوم خوانساری نیازی به روایاتی که در نظرش ضعیف 

 -211 )همان:شابه آن، باشد. ها عنوان درآمدهای ناشی از کسب و یا مُکند اگرچه موضوع خمس در آننمی

 .)همان(از عدم اجماع هیچ نگرانی ندارد.  ،ادلۀ روایی دمؤیّ در جایگاهشهرت با وجود چنین، ( هم312

 نقد و بررسی

 ( نسبت ادعا به مشهورالف

اما واقعیت غیر از این  دادهمرحوم خوانساری درجاهای متعدد مدعای خویش را به مشهور نسبت 

 درآمدها،موضوع خمس ، نقل کردهحلی و محقق حلی  شیخ طوسی، عالمۀد ایشان از خو چهآناست. برابر 

 اختصاص به عواید حرفه و شغل، ندارد:

-بر این که خمس به منافع حاصل از هر نوع اکتساب تعلق می...عالمه در تذکره و منتهی ادعای اجماع کرده است 

گیرد ارباح تجارات، صناعات، زراعات و به آن تعلق میخمس که  یگیرد؛ مثال، در تذکره فرموده است: قسم پنجم از موارد

صنائع و تمام انواع تهی گفته است: قسم پنجم از اموال متعلق خمس ارباح تجارات، زراعات، سائر اکتسابات است... و در من

 (21)خوانساری، همان: اکتساب، است...

 با معاقد اجماع خوانساری نظرتنها به این اکتفا کرده که  این دیدگاهنقد  مرحوم شیخ انصاری نیز در

 .(12ق: 1415 انصاری،) .قرار داردصریح در تضاد  ،روایاتمستفاد از و شهرت و نیز تعابیر 

 استناد به روایاتب( 

 اختصاص استنباطولی  ، صدور یافتهدرآمدهااگرچه در مقام بیان موضوع خمس  ابن راشد صحیحۀ 

نص و یا ظهور آن در انحصار خمس به این گونه درآمدها به منوط  از آن های ثابتشغل محصول خمس به

معنای  شده و أمتعه به عطف« أمتعتهم» به« صنائعهم»؛ زیرا، در روایت فاقد این ویژگی است ،متنولی است. 

وجه برای  استمطلق منافع امتعه معنای بنابراین، اگر  (3/15 :1424 )ابن فارس، .آیدمطلق منفعت و کاال می

خواهد  کاالز  باشد باز به معنای منافع حاصل اکاال و اگر مراد از آن ماندنمی ،تجارت فوایدبه آن  اختصاص

کند؛ به تجارت نیست. افزون براین، ساختار بعدی متن هم داللت بر انحصار نمی مخصوصقهرا  کهبود 

خود و شرایط  ذهنیت نهایتا بیانگر« تاجر و اهل صنعت چطور؟»زیرا، آنچه در سؤال راوی با عطف آمده که 

دل . به عالوه، برخی فقها کلمه صانع را معادر سیاق تخصیص بلکه با عطف اضافه شده استنه که اوست 

اختصاصا از آن که گردد نه می کسب ،تالش و قصدکه با اموالی است  آنو در نتیجه، مراد از دانسته کاسب 

و عموم منافع است که صنعت نیز در د ،در این صورت، نه تنها مدلول امتعه به دست بیاید. حرفهطریق 
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که  یهایدریافت که چرا مشهور و آنتوان با این مالحظات می. خواهد بود مطلق منافعروایت، مفید مورد 

 (14/117: 1416)همدانی،  اند.استناد کرده ،قائل به عمومیت موضوع خمس اند عموما به این روایت

 دۀفائیغنمها المرء و ال یرحمك اهلل فهی الغنیمۀ دئفواوال غنایموال»ادعای این که غنایم و فوائد در اما 

درآمدهای ناشی از مشاغل دارد، متکی بر قواعد زبانی اظهریت در  ،آمدهکه در مکاتبۀ ابن مهزیار  «...یفیدها

است مستفاد از وضع  ی کهنباید از عموم و قراین خارجی نیست؛ زیرا، اگر مالک استظهار متن روایت است

ای برخی مصادیق غلبه نیست. آنچه هست در دست ایقرینهچنین  صرف نظر گردد و ،برخالف قرینهبدون 

اگر قرار و  شودمیها، و نه موجب انصراف مطلق به آن افرادمانع از ظهور عام در تمام نه  که آن نیز است

باقی  و مطلقی عام ، دلیل، عدول کنیمغلبه برخی مصادیقبه خاطر و مطلقات باشد ما از ظاهر عمومات 

همان علی القاعده مرجع و  اردند آقا جمالی به مدعا ی. در نتیجه، مکاتبۀ ابن مهزیار هیچ ربطنخواهد ماند

 .ظهور عام استاخذ به 

 ناشی از کاردرآمدهای به  اختصاص  .2

کم از نظر اکثریت فقها موضوع خمس در آنچه به فاضل مئونه یا ارباح مکاسب معروف است دست

بدون برنامه و  درآمدی که بنابراین، هرآید. به دست میو آگاهانه دارد که با هدف  یاختصاص به درآمدهای

مگر این که در موردی  خمس ندارد ، هیچ کدامگردد مانند هبه، جائزه، میراث و غیرهانسان می عائدتالش 

 :دلیل خاص، داشته باشیم

آید. بسیاری به دست می ،اموالی است که از ارباح تجارات، صنائع، زراعات و تمام اکتسبات ،قسم چهارم از موارد خمس

 (2/623ق: 1427محقق، ) گیرد.، خمس تعلق میاند به این موارد در صورت افزایش بر مئونهاز اصحاب ما گفته

اندیشۀ شیخ طوسی  در به اکثریت فقیهان شیعه نسبت داده از نظر تاریخی ریشه آنچه مرحوم محقق

نیز مشاهده  ق(1337) مرحوم سیدیزدیاز  ذیل فتوای دورۀ معاصر، درتا  که (2/111 :خالفنگ: ) دارد

 :شودمی

آنچه از  ؛ مانند ارباح تجارات و هم چنینآیدقسم هفتم از موارد خمس اموالی است که از مئونه سال و عیال، بیشتر می

صناعات، زراعات، اجارات حتی خیاطی، نویسندگی، تجارت، شکار، حیازت مباحات، اجرت گردد: طرق ذیل کسب می

طباطبایی، ). نماز، زیارات و آموزش به اطفال و دیگر کارهای که در میان مردم اجرت دارددات استجاری چون حج، روزه، اعب

 (4/275ق: 1411

خمس درآمدها را به عوائد موضوع  ،عروة الوثقینگاران بر یت حاشیههم مانند اکثر مرحوم امام خمینی

 (676ق: 1422دیزدی، )سیّ چه حصولش غیر منتظره و بدون زحمت اند، قرار داده است.مکتسب نه آن
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برای مانند مرحوم شیخ انصاری خالل این مدت شایان تأمل است تالش برخی فقها رویداد مهم که در 

مطابق به عنوان موضوع خمس است تا تمام مصادیق این قسم خمس را و شفاف اصطیاد یک مفهوم واحد 

 :پوشش بدهد ،نظر مشهور

و ظاهرا  ،«تکسب»و  «اکتساب»شده است یا  «استفاده»ع حکم یا منوط به به طور خالصه، در تعابیر فقها و معقد اجما

محسوب گردد اما اکتساب به معنای طلب آن  فایدهآید که باشد؛ زیرا، استفاده به معنای طلب چیزی میعنوان نخست اعم می

 (116: 1415، انصاری) از جهت، مالیت است.تنها 

. است به معنای دقیق کلمه« اکتساب»، و یا «استفاده»درآمدها مطابق استقصای شیخ موضوع خمس  

هیئت در که  از این جهتاعم و اخص است اما  ،شمول نسبت میان این هردو به لحاظ دامنۀالبته که 

عنوانی که دارند. شاید تداخل  ،نهفته استیا هدفمند آگاهانه  ؛ یعنی تحصیلخواستنمفهوم  ی آناستفعال

 :بیشتر داده شده باشدتوضیح  رضا همدانی به وسیله مرحوم آقاشیخ در صدد تنقیح آن است 

گردد. هم حاصل می ،ی است که از طریق دادوستد یا کارفوایدمراد همه یا اکثریت از موضوع خمس همان  ظاهرا

ونه درآمدها تماما از ؛ این گرا داشته باشد های آن مانند زمین یا حیواناموالی که کاربری اجاره یا استفاده از بهره فوایدچنین، 

پس، وجوه که در ملک کسی  گردد.کاسب اطالق نمی به کاربران آن در برخی موارد،باشد اگرچه در عرف وجوه تکسب می

)آقارضا شود چون ارث، صدقه، مهر، هدیه، و مانند آن، قطعا از موضوع سخنان فقها، خارج است. بدون این اسباب داخل می

 (14/112ق: 1416 همدانی،

ی که موضوع خمس در درآمدها را ئمنظور تمام فقهادهد که گمان نکنیم میالبته مرحوم شیخ تذکر 

درست است که هیئت زیرا، همان درآمدهای ناشی از کسب است؛  اندقرارداده« اکتساب»و یا « استفاده»

 ،مانند هبه و ارثاستفعال عرفا در درآمدهای مسبوق به تالش و قصد، ظهور دارد ولی لغتا شامل فوائدی 

گوید گردد. بنابراین، هر فقیهی که از موضوعیت اکتساب و استفاده در خمس بر درآمدها، سخن مینیز می

 (111: 1415. )انصاری، لزوما منظورش درآمدهای ناشی از کسب نیست

 در درآمدهای خاص جای تردید ندارد و نیز این هم مسلم« استفاده»ظهور لفظ پس به این ترتیب، 

است که از فقیهان نباید انتظار داشت که حتما این واژه را در همین معنا به کاربرده باشد. بهترین دلیل بر 

عنوان اکتساب و استفاده، در مانند هبه و  ت که گاه در عین به کارگرفتنها اسد خود فتوای آنعدم این تقیُّ

 (.111-117نگ: همان: قائل به خمس شده اند ) ،ارث
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 ادله

 قرآن الف:

ابْنِ السَّبِیلِ  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاكِینِ وَوَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ غنیمت:خمس آیۀ 

 و یتیمان و[ او] خویشاوندان براى و پیامبر و خدا براى آن پنجم یک گرفتید، غنیمت به را چیزى هر که بدانید و(؛ 09)انفال:...

 .است ماندگانراه در و بینوایان

. سنت، تفسیر همین آیه و استظهار از واژۀ غنیمت استهای فقه امامیه و اهلاز نقطه اختالفیکی 

جنگی  غنایمبه  به معنای مطلق درآمد است و اختصصمطابق استدالل فقیهان و مفسران شیعه غنیمت 

و با  (4/111ق: 1427طوسی، ) .کندمیبیان  ،رامطلق درآمدهای اما مکتسَب  آیه حکمندارد. در نتیجه، 

از « غنمتم» که واژه انددیدگاه مشهور استدالل کرده به فراز نخست آن در راستایهمین فرض، برخی فقها 

 که بدون یفوایدگردد. بنابراین، آیه شامل اطالق می ،اکتسابی درآمدهای هدفمند یاغنم لغتا تنها به  ریشۀ

میرزای ؛ 12/1: ق9041 نراقی،؛ 5/314: 1411عاملی، نخواهد شد. ) ،گرددمی اکتساب و غیر اختیاری عائد

 (4/317ق: 1417 قمی،

برخی فقهای معاصر مانند مرحوم خویی اصرار دارد که واژۀ غنم اطالق دارد و شامل تمام  :نقد و بررسی

ولی  (114: ق1426خویی، ) . بنابراین، تقیید خمس به درآمدهای مکتسب بدون دلیل است.گرددمی فایده

در (، معنای غنم 6/121ق: 1217به تصریح امثال طریحی ) باشد؛ زیرا،این ادعا فاقد شواهد زبانشناختی می

 مکتسب است نه مطلق فائده: اصل، فائدۀ

غنیمت در اصل به معنای درآمدهای حاصل از اکتساب است. )طریحی،  الغنیمۀ فی االصل هی الفائدۀ المکتسبۀ؛ 

1416 :6/121) 

حاکی از که از مفهوم این واژه بر مبنای استقصا از منابع معتبر صورت گرفته نیز جدید  هایبندیجمع

 در آن است: ،کار و تالشعنصر  دخالت

کار و کوشش انسان باشد. بنابراین، بر چیزهای که  چیزی مشروط بر این است که آنچیز نتیجۀهر صدق مفهوم غنم بر 

 (7/273ق: 1422 مصطفوی)صادق نیست.  تمیغن ،گرددبدون کار، به شخص واصل می

ها را در فقه توان آنو البته مطابق بیان مرحوم شیخ انصاری، معاقد اجماع و تصریح فقهای که نمی

 دون قصد است:به درآمدهای مکتسب و بیده گرفت نیز اختصاص خمس ناد

بر  شود، مشکل و بلکه بدون دلیل است؛ زیرا، روایات دالّتعمیم عنوان غنیمت به فوائدی که بدون قصد حاصل می

گردد...عالوه براین، فقهایی مانند اند و معاقد و کلمات اصحاب اختصاص به فوائدی دارد که با قصد حاصل میعموم ضعیف
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اند که مقداد در کنز العرفان، شهید دوم در روضه و طرحی در مجمع البحرین تصریح کردهمحقق در شرائع، عالمه در منتهی، 

کند. در غنیمت همان فائدۀ مکتسب است و لذا عالمه در مختلف از نظر حلبی انتقاد کرده که اکتساب بر ارث، صدق نمی

 (11: 5141چه اکتساب و استفاده صدق کند، أقوی است. )انصاری، نتیجه، اکتفا به آن

 تب: سنّ

 -بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع كَتَبَ :عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ مکاتبۀ ابن مهزیار:

فَکَتَبَ بِخَطِّهِ  ؟وَ كَیْفَ ذَلِكَ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ؟لِیلٍ وَ كَثِیرٍ مِنْ جَمِیعِ مِنْ قَ مِیعِ مَا یَسْتَفِیدُ الرَّجُلُأَ عَلَى جَ ،أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ

حسن اشعری گفت: برخی از ؛ (9، باب ما یفضل عن مئونۀ السنۀ...، ح 044-1/011ق: 9041)وسائل الشیعه الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَۀِ.

تمام  برکند از کم و زیاد و بر تمام آنچه شخص استفاده میخمس که آیا  ندپرسیدس در بارۀ خمیاران ما از ابوجعفر دوم 

و چگونه باید پرداخت شود؟ امام به خط خود نوشت: آری، ]این موارد[ پس از تصفیه  ؟گیردها، تعلق میها و حرفهگونه

 خمس دارد. ،مئونه

 )عاملی، فاقد توثیق است. ،که در سند قرار دارد معروف به شنبوله محمد بن حسن اشعریسند: 

روایت این ، اعتماد به سند در باب جبران ضعف سند با شهرتمشهور  ولی مطابق مبنای (5/312ق: 1411

 (311: 1417)میرزای قمی،  اند.ور به استناد مضمون آن فتوا دادهدرست است؛ زیرا، مشه

گیرد؟ امام با تائید خمس تعلق می ،آیدآیا در تمام آنچه با استفاده به دست می در مکاتبه سؤال شده داللت:

ای مئونه را اضافه کرده است که باید قبال تصفیه گردد و در نتیجه، مراد از آن این تنها مسئلهذهنیت راوی، 

 شود:می

و ارباح حاصل از « فائدۀ مکتسب»بر آن [ تمام آن چیزهای است که ]که در متن روایت به کار رفته« مایستفید»مراد از 

های حیوانات که ، شامل منافع مستغالت و بهرهاین عنوان صدق نماید. در نتیجه ،طریق تجارت، صناعت، زراعت و مانند آن

-نمینیز گردد، شود یا هبه میین رو، شامل آنچه به انسان مجانی داده میری نداشته باشد، نخواهد شد؛ و از همکاربری تجا

 (3/72ق: 1414عراقی، آقاضیاء) از مانند این عناوین است. ،استفاده مفهومها، انصراف شود. دلیل تمام این

 نقد و بررسی

ق: 1422 خویی،)ل دارد مشک داند،که شهرت را جابر ضعف سند نمی فقیهانیسند روایت مطابق مبنای 

ور است؛ قاصر از اثبات مدعای مشهکه ضعف سند قابل اغماض باشد داللت آن ( و بر فرض 2/221-222

و ثانیا، تا مفهوم داشته باشد  نداردمکتسب،  فوایدداللت بر حصر موضوع خمس در  مکاتبهاوال، زیرا 

 اند.داده، تعمیم فایدهمطلق که موضوع را به  در دست است مانند مکاتبۀ معروف علی بن مهزیار روایاتی

چون حداکثر تعارضی هم اگر  روایات را با این مکاتبه، تخصیص بزنیماین دسته از ما ضرورتی هم ندارد تا 
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توان در فواید مکتسب و مطلق داشته باشند از نوع مُثبتیَن است و درمیان مُثبتیَن حقیقتا تعارضی نیست و می

 دهد:از این نقد، دو پاسخ میق( 1361) اما مرحوم آقا ضیا د.قائل شهر دو، به تعبد خمس 

ثبتین اند ولی مورد از مصادیق وحدت مطلوب مُدر این زمینه است دلیل عام و خاص، اوال، درست 

تر واجب نیست و آن یا به مالحظه اکتساب است یا است؛ ما قطع داریم که در درآمدها، یک خمس بیش

مطلق فایده اما این که فوایدی مکتسب هم از جهت صدق اکتساب و هم از جهت صدق فایده خمس داشته 

 ، باطل است. بنابراین، قاعده در چنین موارد، حمل مطلق بر مقید است.باشد

ثانیا، روایات مطلق، فاقد اعتبار است؛ زیرا، مشهور در مقابل آن فتوا بر وجوب خمس درآمدهای 

کند اند و همان گونه که استناد مشهور به روایتی ضعیف، ضعف سند آن را جبران میناشی از کسب، داده

( در 3/71: 1414 آقاضیاءعراقی،انجامد. )از روایتی به ظاهر صحیح، نیز به سلب اعتبار آن می هااعراض آن

ها موضوع خمس درآمدها، مطلق فایده و غنیمت عنوان شده با روایاتی مقید به نتیجه، روایاتی که در آن

تمام مدار در شود یا به خاطر اعراض مشهور از حیّز استدالل ساقط، در هرحال، فواید مکتسب، تقیید می

است که انسان در صدد تحصیل هر جز آن بوده باشد نه آن که بدون این خصوصیت،  این وجوب خمس

 حاصل گردد.

ق مطلتقیید اگر از یعنی ؛ دگردمنتهی میمحمد اشعری  مکاتبۀبه آقاضیا از هر زاویه  استداللمحور 

حجیت  قبالد همه متوقف بر این است که دهنشان مییا به کارکرد شهرت عنایت  گویدمی ، سخنبه مقید

روایات نپذیرد یا  اسناد در باب جبران ضعفرا . بنابراین، اگر کسی مبنای مشهور تثبیت شده باشدمکاتبه، 

مطلب  و از اتفاقا هم خواهد پاشیدشیرازۀ استدالل او از در شهرت خود این دیدگاه تردید نماید کل اصوال 

این مبنا، م نیست و هم بر فرض تسلّم مسلّهم جبران ضعف سند به وسیلۀ شهرت  از همین قرار است؛

است؛ این نوع شهرت، برای قائالن به حجیت آن، هم اعتبار از دورۀ شیخ طوسی شکل گرفته  شهرت پس

 در نتیجه نهایی، استدالل به مکاتبۀ اشعری مخدوش است. (2:1422/222)خویی،  ندارد.

 سیرهج: 

کند، به سیره استناد داللت می فایدهکه بر خمس مطلق  یعدم اعتبار روایات در کناربرخی فقها 

ای از تخمیس اموال مانند هبه، میراث و هدیه در در اگر به تاریخ برگردیم نشانهنموده است. از این نظر، 

شود با این که میراث و هدایا در میان )ص( و ائمۀ معصومین تا عصر غیبت صغرا، دیده نمی زمان پیامبر

عدم  است. عالوه براین، خود اختالف فقها در این مسائل و انعقاد شهرت بر قطعا معمول بوده ،مسلمین

بوده است. ناشناخته  ،هابهترین اماره بر این است که خمسی بودن این موارد در آن دوره ،وجوب خمس
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ل، حاکی از این است که خمس این موضوعات در میان مسلمین چنین، مسکوت ماندن آن در اخبار تحلیهم

چون هبه، هدیه و  یی خمس اموالمبهم و بلکه ناشناخته پیشینۀپس، با توجه به  متعارف نبوده است.اصال 

درست نیست. )همدانی،  ،تاریخی استهای به ظواهر برخی ادله که علیه واقعیتاطمینان ، در سیره میراث

 (123-14/121ق: 1416

 نقد وبررسی

 ادلّۀ لُبی و داللت حداقلی

میراث که در روایات مسکوت مانده مثل  ؛ت نمایدتواند بخشی از ادعا را ثابمیحداکثر استدالل به سیره 

 قرار گرفتهتصریح مورد تصریح  ندت صحیح السّدر برخی روایا منتظرهجائزه و میراث غیر خمسِاست اما 

افزون بر این، سیره از ادلۀ لبّی است؛ در . (0...، ح، باب ما یفضل عن مئونۀ1/049ق: 9041عاملی،  )حراست. 

مبنا و مدعا،  آن اخذ مفاد این سنخ ادله باید همیشه به قدر متیقن اقتصار گردد. در نتیجه، بر فرض تمامیت

. مضافا، برای ممکن نیست ،با سیرهکه شامل غیر میراث هم گردد دش ابعابا تمام مشهور اثبات مطلوب 

)نگ:  .راه استدالل به اطالقات و عمومات باز است ،فایدهمطلق  گسترۀقائلین به عموم موضوع خمس در 

چنین اصل گشایی تمسک به سیره و همها بررسی نگردد راهای آنو تا این مدعا و ادله (7/117تا: بی فیاض،

ق: 1417برائت که برخی دیگر آن را برای نفی خمس از اموالی غیر مکتسب، کافی دانسته )میرزای قمی، 

 گردد.(، مشخص نمی4/323

 و درآمد فایده مطلق .3

های به اندیشهبه لحاظ تبارشناختی گردد می فایدهمل هر شا، درآمدهاموضوع خمس در  که تلقیاین 

 :گرددبر میق( 447) حلبیابوصالح مرحوم 

کند از راه تجارت به دست بیاید یا صناعت، یا زراعت، تفاوتی نمی ؛افزون شود ]خمس دارد[ ،آنچه از مئونۀ متوسط سال

 (172ق: 1423)الکافی فی الفقه دیگر. زای،درآمدهای راهاز یا اجاره، یا هبه، یا صدقه، یا میراث، یا 

اکثر توجیه دیگر نبوده است به همین خاطر،  مستعدِّ که داشت هیچگاه یچنین نظر به خاطر شفافیت 

ابن ) نموده استمحکوم سابقه یک تفردجویی بی و برخی هم آن را به اندکرده پروا انتقاد بی آناز  فقها

 دهطرفداری کرگاه با احتیاط از آن  فقهای همطول این مدت در  (1/412ق: 1412،ادریس

رق به نفع این دیدگاه و غالب نقطه مقابل امثال حلبی قرار داشته است. ولی جوّ (2/741ق: 1412شهیدثانی،)

 :تعریف کرد ،متفاوت از مشهوردرآمدها را موضوع خمس  مرحوم خویی معاصرکه فقیه  از وقتی برگشت
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خویی، ).و عدم صرف آن در مئونه فایده، عموم از دو چیز تشکیل شده است موضوع خمس در درآمدها،

 4(221و  215و  213و 212نگ:  ؛271ق:1114

چه آقا ند به تحصیل محترفانه است چنانه مقیّ فاضل بر مئونهمطابق این دیدگاه، موضوع خمس در 

به  هر راه کهمطلقا از  فوایدبلکه  ندگفتگفت و نه مقید به تحصیل مکتسبانه چنانچه مشهور میجمال می

 :حکم به دنبال تحقق موضوع، تخلف ناپذیر است فعلیت؛ زیرا، دست آید، مشمول وجوب خمس است

؛ موضوع وجوب خمس همان فائدۀ مالی است و لذا وجوب این حکم وجودا و عدما تابع صدق این موضوع است

 ( 7/121تا: )فیاض، بی با بذل تالش و کار در راه آن، صورت بگیرد یا بدون آن. فایدهکند که تحصیل این فرقی نمی

 ستثنا شده باشد ولی موضوع به شکل اصولیاحکم این از دلیل خاص به  ،فوایدممکن است برخی 

برخی فقیهان دیگر تنها نیست بلکه اکنون مرحوم حلبی و از این نظر  قرار داده شده فایدهمطلق  و قاعده وار

 با او هماهنگ شده است.پس از نزدیک هزار سال، 

 ادله

 دهد:ادلّۀ ذیل تشکیل می ،را فایدهطلق مبنی بر تعلق خمس به م مستندات مدعای فوق

 الف: قرآن

ابْنِ السَّبِیلِ  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاكِینِ وَوَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْآیۀ غنیمت: 

 و یتیمان و[ او] خویشاوندان براى و پیامبر و خدا براى آن پنجم یک گرفتید، غنیمت به را چیزى هر که بدانید و(؛ 09)انفال:...

 .است ماندگانراه در و بینوایان

نخست مانند در مقام ؛ شودوارد چالش می ،رحوم خویی براساس این آیه در دو مقام و با دو گروهم 

 به فراتر ازشناختی با رهیافت مفهومآیه محتوای از عمومیت  ،سنتدر قبال اهل اسالف خویشسیاری از ب

اختصاص آیه به  از م که متفرع بر استدالل قبلی اوستو دو (116ق: 1411خویی، ) .کندمیدفاع  ،غنایم جنگی

 کند:می انتقاد ،در قبال مشهور حاصل از تکسّب فواید

اختصاص به درآمدهای دارد که اند گفته . برخی همگیردمیقرار  مورد استفاده مطلقا غنیمت عبارت است از آنچه

گردد؛ بدون اشکال شامل هبه می آیه در تضاد قرار دارد. در هرحال، ،آید ولی این تقیید با مورد آیهبدون مشقت به دست می

کند عنوان تکسب هم بر آن صدق کند یا نکند چون آیه به این عنوان تقیید نشده است. پس، است فرقی نمی فایدهزیرا، هبه 

 (212: )همان کافی است.هبه، مانند دیگر موارد ه به تنهایی برای اثبات وجوب خمس در آی

                                                           
ها به عنوان یک حد سلبی موضوع خمس اتفاقی است به همین جهت در این نوشتار هم جزء پیشفرض. قبال هم یادآوری کردم که استثنای مئونه 4

 عنوان هم از آن استفاده شده است. اتخاذ شده است و در



 15..........................................................................................خمس در درآمدها..............................
 

 تب: سنّ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ  ،فَهِیَ وَاجِبَۀٌ عَلَیْهِمْ فِی كُلِّ عَامٍ دفوائوَ الْ غنایمفَأَمَّا الْ...بن راشد: صحیحۀ علی

وَ  خَطَرٌإِنْسَانِ الَّتِی لَهَا وَ الْجَائِزَۀُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْ رْءُ وَ الْفَائِدَۀُ یُفِیدُهَایَغْنَمُهَا الْمَفَهِیَ الْغَنِیمَۀُ ... فوایدوَ الْ غنایم... فَالْلِلّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ -ءٍشَیْ

 (ترجمه شده استدر قسمت بررسی ادله دیدگاه نخست، ؛ 1/042:ق9041حرعاملی، وسائل الشیعه )...الْمِیرَاثُ

اسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ فَقَالَ فِی كُلِّ مَا أَفَادَ النَّ الَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السالم عَنِ الْخُمُسِ؟عَنْ سَمَاعَۀَ قَ موثقۀ سماعه:

سماعه گفت: از امام موسی بن جعفر در بارۀ خمس سؤال کردم فرمود: در هر چیزی که مردم از آن ؛ (6، ح1/043)همان: كَثِیرٍ

 گیرد.برند؛ کم یا زیاد، خمس تعلق میبهره می

واقع دلیل  درمنتظره، دارد ولی اهر اختصاص به جائزه و میراث غیردر ظ اگرچه نخستروایت 

داللت بر انحصار  جمال است. و به این خاطر،ذکر این موارد از قبیل تفصیل بعد از ا، اختصاصی نیست؛ زیرا

 فوایدعموماتی مانند  برای هایمثالبه عنوان کند بلکه جائزه و میراث حداکثر تعلق خمس به این موارد نمی

این طرز . است ،سماعهموثقۀ  ردیفآیۀ غنیمت و در  با هماهنگروایت ، مدلول با این مالحظهاند. غنایمو 

شأن آن روایات بلکه ، بن مهزیار به معنای انکار روایات خاص در مسئله نیستاتلقی از مفهوم صحیحۀ 

در روند بنابراین، بود و نبود روایات خاص در برخی موارد چون هدیه،  .استمتن اصلی ر جزئیات یفست

 باشد.میفاقد تاثیر مرحوم خویی استدالل 

، ارث از طریق هبه، هدیه، جائزه، وصیتی راکه با عزیمت از این نقطه تکلیف اموال خویی مرحوم

-عائد می ،لغیرمنتظره، وقف خاص و عام، نذر، خمس، زکات، صدقه مستحبی و نمائات متصل و منفص

، با به طور مطلق . آری از این میان، تنها ارثاندفایدههمه مشمول عنوان داند چون د روشن شده مینشو

-محسوب نمی فایدهنیز عوض خلع و مهر چون  (215)خویی، همان:  تخصیص خورده است ه،قطعیّ سیره

  داشت.نیز نخواهد  را فایدهحکم  5(222-211)همان:  گردد

 نقد و بررسی

 کنیم:های استدالل مرحوم خویی را در دو بخش، دنبال میچالش

                                                           

موضوع الحکم فی وجوب الخمس هو الفائدۀ و ما یغنمه اإلنسان و یحصّله، و هذا ال ینطبق على عوض الخلع و ال المهر.أمّا فی المهر: . 5

و إرادته، فتمنحه اختیار  فألجل أنّه إنّما یقع بإزاء الزوجیّۀ، حیث إنّ الزوجۀ تجعل نفسها تحت تصرّف الزوج و سلطانه و طوع رغبته

این  (222-211: 1411نفسها و زمام أمرها فی مقابل ما تأخذه من المهر، فهو شبه معاوضۀ... و ال یصدق على مثل ذلک الفائدۀ، )خویی، 

 (122-122و  7/117تا: تحلیل مورد نقد جدی هم واقع شده است. )فیاض، بی
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است که به اذعان وی،  «غنم» واژۀستدالل مرحوم خویی عنصر محوری در ا: به آیهاستدالل الف( 

یا و در آن هیچ قید مبنی بر این که با تالش و کوشش به دست آید  بودهها قابل اطالق به تمام انواع استفاده

های زبانشناسانه از مانند مرحوم خویی شگفت است؛ زیرا، یافته شود. این ادعاقهرا نصیب گردد، دیده نمی

اختصاص آن به  اکثرادر تقابل با آن قرار دارد. بگذریم از این که  ،«غنم»از معنای  لغتان و و اهلمفسر اکثر

 ش:1372؛ طبرسی، 6/121 ق:1416 ؛ طریحی،615ق :1412 راغب،) اندکرده تصریحغنایم جنگی  به

قید  غنیمت پرداختهشناسی واژۀ های که به مفهومآنهمه  به عالوه،( 5/122 تا:بی ؛ شیخ طوسی،4/135

صدق  ،زبانشناسانههای مطابق یافتهاند. قبال نیز اشاره کردم که اکتساب را در ریشۀ این واژه، لحاظ کرده

 (7/273ق: 1422 مصطفوی.)استکار و کوشش  حصول آن از طریقمشروط به  بر هرچیزی مفهوم غنیمت

که چنین نسبت  یدرحال اطالق دارد غنیمتشود که ، چگونه مرحوم خویی مدعی میهادادهبا توجه به این 

های در تضاد است بلکه تا آن جا که از یافته -که ایشان هم متذکر شده-نه تنها با سیاق خود آیه 

اگر مختص به است. بنابراین، جدی در مفهوم آن  کار و تالش قیدگردد، استنتاج میو تفسیری  معناشناختی

اغتنام به لحاظ واضح است،  ،در آن کسب و تالشغنایم جنگی هم ندانیم که در این صورت اندراج مفهوم 

 مبدء اشتقاق، از کار و کوشش، خالی نیست.

 وجود دارد:مالحاظات ذیل  موثقۀ سماعه و بن راشدصحیحۀ اتمسک به  در :به روایاتاستدالل  ب:

گردد که با ی میفوایدمطلق نیست و تنها شامل  آنال، مطابق تحلیلی که از آیه گذشت، مدلول اوّ

رابر برداشت مرحوم خویی مطلق ب بر فرض که این روایاتکار و کوشش به دست بیاید. در این صورت، 

نسبتا و  شهورمراهکار  نسبت آن با آیه نسبت مطلق و مقید، خواهد بود. کندداللت  فوایدباشد و بر عموم 

ای آن را پیشتر در جمع میان نمونه .بندی این دست ادله، حمل مطلق بر مقید استپذیرفته شده در جمع

دیدیم. آن تحلیل با تمام جزئیاتش در  ،روایات بر اساس تحلیل مرحوم آقا ضیا در بررسی ادله دیدگاه دوم

عف سند، مشکل داشت این جا قابل تطبیق است با این امتیاز که در آن جا مستند تقیید ایشان به خاطر ض

 مستفاد از آیۀ شریفه است. ،دلیل مقید ولی در این جا

اند که به کرده تحلیلی را ارائه موافقت با مدعای مرحوم خویی،برخی از فقهای معاصر در عین  ثانیا،

 شود:همان اندیشۀ مشهور منتهی می

است که به شخص واصل گردد بدون آن که وصول آن به نحوی از انحا  ا موضوع وجوب خمس مطلق فائدهآی

که وصولش حداقل به نحو جزء اخیر علت تامه به او قابل استناد است؟ بر مبنای نخست،  اندفوائدیمستند به او گردد یا 

ارد؛ زیرا، قول خمس است اما طبق مبنای دوم، نه و البته ادله ظهور در همین مبنای دوم د میراث هم داخل در موضوع وجوب

آن ای است که ایجاد فایدهکند که موضوع خمس آن ن میداللت بر ای «... دفوائو ال غنایملا امّفا»بن مهزیار: ا امام در صحیحۀ

 است.و مانند آن نیز، همین  «اس من قلیل أو کثیرما أفاد النّ فی کلّ»هرچند با واسطه، مستند به فعل شخص باشد و تفسیر 
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آورد و این غنیمت میکند و غنیمتی است که آن را به ای است که انسان آن را استفاده میفایدهموضوع خمس  ،مطابق ادله

ای است که فایده موهوبشود؛ زیرا، مال های مشابه آن، متمایز میو نمونه کند و با همین ویژگی میراث از هبهعنوان بر میراث صدق نمی

جائزه، همین گونه است ماهیت و  ای نکردهفایدهنماید. در غیر این صورت، اگر قبض نکند موهوب له آن را با قبض خود استفاده می

 .(111-7/117تا: بی)فیاض،  .هاهدیه و مانند آن

به نحوی نقش  اکتساب آن که تالش شخص جهت ی اندفوایدمفاد روایات نیز مقید به بنابراین، 

از این جز مبنای زبانشناختی هیچ اساس دیگر ندارد. در هرحال، که درست هم هست چنین استظهار دارد و 

فیاض در مانند اهلل آیتفقیه معاصر است که به نظر خود انسان در کسب زاویه دید، مهم تعیین میزان نقش 

مواهب و دیگر ولی در مانند جوائز، استناد آن به شخص منتتفی است  و شتهندا یدخالتمیراث هیچ 

مستند به فعل و اردۀ شخص است و قهرا روایات خمس شامل  و از این جهتاین نقش محرز است ،عوائد

 گردد.می آن

؟ کیست ،به شخصعوائد مالی و یا احراز استناد کاسبانه نقش  سؤال این است که مرجع در تعیین

که کسی  رودفهم عرفی باشد گمان نمی؟ بدیهی است اگر داور اندیشعقل دقتآیا مرجع عرف است یا 

؛ یعنی به همان میزان که استناد اموری مانند جائزه وگو قائل به تفکیک شودمورد گفت هایمیان ارث و مثال

ها به فعل شخص درست است به همان میزان استناد ارث هم به فعل و ارادۀ شخص امکان دارد و میان این

و  طول تاریخبندی فقها در طبقه بهترین شاهد در این باره،شود. از این جهت تفاوتی در عرف احساس نمی

به دلیل تفاوت نحوۀ حصول و را است که با سازوکار عرفی ارث و هبه و جائزه  از جمله مرحوم خویی

 .اندجُدا کرده های کاسبانه،فراوردهها از آنوصول 

بر  همهو  تا با آیۀ غنیمت هماهنگ خواهد شدگردد داللن فایده، اگر روایات شامل مطلق در نتیجه

ص که به دلیل خا یمبنا، جز موارد. براین باشد، مستند به اراده و کارکند که عرفا ت میای داللفایدهخمس 

محل مناقشه، التزام به خمس فاقد دلیل خواهد بود؛  هایمثالدر سائر ما نسبت به آن خمس را واجب بدانیم 

زیرا، در مسئله دلیل عام که تمام درآمدها را پوشش بدهد در دست نیست. آنچه هست تنها متکفل بیان 

مهم که در فرجام این نقد  این چرخش آید.است که از طریق کار و کوشش به دست می یخمس درآمدهای

؛ زیرا، ظرفیت ادله که مستند امثال مرحوم شودتمام مینفع دیدگاه مشهور  خورد همه بهمیها رقم و بررسی

دهد به فراتر از ادعای مشهور، قابل تعمیم نیست بنابراین، آنچه در این میان قابل دفاع خویی را تشکیل می

 ست.درآمدها اماند، اندیشه مشهور در خصوص موضوع خمس در می

 بندیجمع

 شود:بندی میجمعبه ترتیب ذیل  که ، بررسی گردیدخمس در درآمدها ه راجع به موضوعسه دیدگا
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خوانساری بود که از نظر ایشان موضوع خمس بررسی گردید مربوط به مرحوم نخستین دیدگاه که  .1

کاستی گردد. می ، کسبهای رائجو حرفهاست که از طریق مشاغل  مواردید به مقیّ درآمدها،در 

ظرفیت ادله از و از این جهت، کاستن  داشتتعمیم  ظرفیتکه مستندات ارائه شده آن این بود مهم 

 نقدها در . تمام تالشاست شابه استحساناتاستداللی بوده و تا حدودی مُ، فاقد مبنای قرینهبدون 

دلیل به طور  مقتضای بود اما این کهدلیل و عدم ی سلبی و مبانی آن متمرکز بر این جنبهدیدگاه این 

اثبات  ی،های بعدمشخص چیست، عمدا مسکوت گزارده شد تا به تدریج ضمن بررسی دیدگاه

 شود.

؛ این دیدگاه تعمیم یافت ،موضوع خمس تا مرز تمام درآمدهای هدفمند یا مکتسبانهم در دیدگاه دو .2

ر دوران معاصر د های تئوریک آن بیشترعقبه بود ولی پردامنۀ تاریخی برخورداراگرچه از پایگاه 

از نظر تئوریک قابل دفاع  این مدعامنطقی که به لحاظ  ی ادله نشان دادهاتحکیم یافته است. بررسی

 تر است.و در عرصۀ عمل کاربردی

مطابق این . شده استتعمیق مرحوم خویی امثال های با تالشآخرین دیدگاه که بررسی گردید  .3

اد با مدعا فاقد ادله مورد استن ولی شودتعمیم داده می ،مطلق فایدهتا سرحد موضوع خمس  دیدگاه

. به همین جهت تعمیم را نداردظرفیت مرحوم خویی ادله برخالف انتظار ؛ استروابط تولیدی 

خصوص موضوع خمس  های مشهور درجز برگشت به اندیشه هابازخورد این نقد و بررسی

ش گیرد که اوال با کار و کوشن تعلق می، نیست؛ یعنی هر درآمدی در صورتی خمس به آدرآمدها

گردد. در غیر این صورت، اموالی  های سالیانه شخص،زینههبه دست آمده باشد و ثانیا، افزون بر 

 دلیل خاص داشته باشیمآید مشمول خمس نیست مگر این که که از طرق غیرکاسبانه به دست می

 و یا به احتیاط عمل کنیم.
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