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 چکیده
خمس از جمله واجباتی است که به صورت اجماعی، مورد اتفاق نظر 

های امامیه و عامه قرار گرفته است لیکن در مفهوم غنیمت ،دیدگاه

به تفسیر مضییق از واژه متفاوتی اتخاذ شده است .برخی قائل 

دهند که از آن غنیمت بوده و تنها غنائم جنگی را مالک قرار می

جمله ؛آیت اهلل خوئی)ره( دارای این دیدگاه هستند و برخی قائل به 

تفسیر موسع در معنای واژه مذکور شده، از جمله صاحب جواهر و 

( محمدکاظم طباطبایی در مستمسک العروه و آیت اهلل همدانی)ره

دانند و همه، غنائم را اعم از منافع حاصل از جنگ و غیر آن می

تفسیر جدیدی که صبغه معرفتی در آن غالب است از جنگ شده که 

شود که در این پژوهشی مطلق جنگ خارجی و درونی را شامل می

مبانی استداللی و مستندات هر دو گروه بر مبنای فهم و تفسیر آیات 

  .گرددارگرفته و تحلیل میو روایات مورد بررسی قر
 

 .خمس،غنیمه،ارباح،مطلق فائده :هاکلیدواژه

 

  
Abstract 

Khums is one of the obligations that has been 
consensusly agreed by Imamiyah and the public. 

However, in the concept of booty, different views 

have been adopted, some believe in a pretentious 
interpretation of the word "booty" and only 

consider the trophies of war, including 

"Ayatollah Khoei" And some people believe in 
the interpretation of the word, including Sahib 

Javaher and Mohammad Kazem Tabataba'i in 

Mustamsk al-Arwah and Ayatollah Hamedani, 
all consider trophies, including the benefits of 

war and other than that, and the new 

interpretation in which the epistemological 

sabbagh is dominant has been from the war, 

which includes the absolute of foreign and 

internal warfare, which in this research includes 
the argumentative foundations and documents of 

both groups. The basis for understanding and 

interpreting verses and hadiths is examined and 
analyzed. And the cause of disagreement and 

challenges about the concept of booty will be 
Reviewed and explored. 
 

Keywords: Khums, sheep, profits, absolute 

interest. 
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 مقدمه 

هاشم خُمُس یا خُمس در اصطالح شرع حقی است که خروج آن از مال واجب بوده و بنی 

موضوع وجوب خمس در منابع فقهی اهل سنت عمدتاً در بخش تقسیم پیشینه  مستحق آن هستند.

غنایم جنگی در ذیل مبحث جهاد مطرح شده است. فقهای اهل سنت همچون فقیهان شیعه با استناد به 

آیۀ خمس و احادیث متواتر، در وجوب پرداخت خمس اتفاق نظر دارند. اختالف نظر میان آنان در 

ترین موارد وجوب خمس، موارد وجوب خمس و نیز مصارف آن است. در میان مذاهب اهل سنت مهم

سوره انفال است که شأن نزول آن بر پایۀ تفاسیر به جنگ  14ایم جنگی است. مستند اصلی آنان آیۀ غن

گردد. با این حال فقهای اهل سنت گنج را نیز با شرایطی خاص از جمله موارد وجوب بدر باز می

بله خمس دانند شافعی ها و حناها خمس در گنج را نیز واجب میها و حنفیمالکی اند.خمس دانسته

گنج ها و انواع اموال نهفته در زمین، که پیشینیان به دالئلی در .داننددر گنج یا رکاز را نیز واجب می

 (4/461ق،4141گویند.)راغب اصفهانی، کردند به این ها رکاز میزیر زمین یا کوه ها پنهان می

ای شد و در آن گنجی از طال پیدا کرد، پیامبر از انس بن مالک نقل شده یکی از دوستان ما وارد ویرانه

درهم شد حضرت فرمود: این رکاز است و بر این خمس  ۰44دستور داد آن را وزن کنند در حدود 

 .(411/ 1، 41۰1؛ بیهقی، ۸۰۸/ 4، 4161)حنبل ، واجب می شود

در باب وجوب خمس در فیء و نیز در مواردی همچون انواع معادن و یا خرید زمین از مسلمان  

.(که در 441-444/ 4م، 4111توسط ذمی میان فقهای اهل سنت اختالف نظر وجود دارد.)ابن رشد، 

این پژوهش واکاوی مستند به روایات و آیه خمس بر مبنای دیدگاه آیت اهلل خوئی)ره( که قائل به 

سوره انفال بوده و روایات تحلیل است و از بین روایات  14مس مطلق غنائم جنگی بر مبنای آیه خ

فقط یک مورد را دال بر خمس منافع مطلق و فائده مطلق می داند در حالی که فقهای عظام از جمله؛ 

صاحب جواهر،صاحب مستمسک العروه و آیت اهلل همدانی صاحب مصباح الفقیه از ادله مشترک 

دانند که وجوه مطلق فائده و ارباح مکاسب متعلق خمس میسوره انفال(، 14روایات تحلیل و آیه )

 استدالل در این پژوهش برمبنای مستندات بازخوانی خواهد شد.
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 سوره انفال بر خمس11بررسی محتوایی و داللی آیه  -1

 اتساع معنایی واژه غنم-1-1

و جمع آنها غنائم و مغانم است. برخی لغویان غنیمت مصدر، غُنْم و مغنم از نظر ساختاری غَنِیمه، 

واژه غنم( راغب، : 41۰4فارس، اند. )ابنرا به فایده بردن از چیزی که پیش از آن مالک نبوده، معنا کرده

معنای مال دشمن است که انسان بدان در اصل بهبه ضم غین، شناسان قرآنی معتقد است غُنْم، از لغت

کار رفته رسد، خواه از دشمن باشد یا غیر دشمن، بهسپس در هر چیزی که به انسان میابد؛ یدست می

غُنم و غنیمت در مفید این معناست که واژه غنم( مجموع این کلمات ؛ذیل 4141است. )راغب اصفهانی، 

عدم کیت قبلی، نبودن مالحصول بدون مشقت، که متقوم به چند عنصر است: شود به مالی گفته میاصل 

ها به یکی از ویژگیشراکت غیر در آن و قرار گرفتن در دسترس انسان. لکن هرکدام از ارباب لغت، 

چرا که تماماً بر وصول و دسترسی رو هیچ تهافتی بین کلمات فوق وجود ندارد؛ اند؛ از ایناشارت کرده

 کند.بر مال داللت می

 بیان هشداری -2-1

نهی و یا جمله خبریه که متضمن که قرآن کریم با صیغه و یا ماده امر، برخالف دیگر موارد 

، با «خمّسوا»یا « أخمِسوا غنائمَکم»جای انشاست، به تشریع و بیان مأموربه پرداخته است، در اینجا به

ر قرآن کریم، حکم را بیان کرده است. با مرور در موارد کاربرد این شیوه د« نمما غَنِمْتُمْاعْلَمُوا أ»تعبیر 

« لَیْه تُحْشَرُونَنمهُ  نم اللمهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِوَ قَلْبه وَأوَاعْلَمُوا أ»ازجمله مواردی در خود این سوره مانند: 

توان دریافت می( 14)انفال / « نم اللمهَ مَوْلَاکُمْ نِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ النمصِیرُنْ تَوَلموْا فَاعْلَمُوا أوَ »( و ۰1)انفال / 

 شارع در مقام نوعی تنبیه و هشدار به مخاطب و بیان اهتمام به شأن خمس است.

 جری و تطبیق -4-4

احکام الهی و شریعت اسالم جاودان و باقی است. دوام و بقای احکام ثابت و غیر موقت در صدد 

 . تشریع حکم در همه اعصار و قابل تطبیق بر همه زمانهاست

آیه در مقام تشریع حکم ابدی خمس مانند دیگر تشریعات قرآنی »نویسد: عالمه طباطبایی می  

 (14/  1تا: بی)طباطبایی، « است.
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در زمینه تشریع تسنن معاصر که قرآن را براساس ترتیب نزول تفسیر کرده است، دروزه، از مفسران اهل 

 نویسد:حکم خمس می

طور مطلق آمده است درباره غنائم جنگ بدر نازل شده است،اما شیوه تشریع به این آیه گرچه»          

 ( 14/  7، 44۸4)دروزه، « تا   حکم مستمر همه غنائم را بیان کرده باشد.

 افزاید: وی سپس می

موجب آن، شده است که به لحاظ تاریخ تشریع قرآنی، اولین حکم مالی رسمی تعریفاین به» 

ه در وجود پیامبر)ص( ظهور کرده است، براساس مصالح اسالمی هزینه حاکم اسالمی ک

 (14/  7، 44۸4)دروزه، « نماید.

 دیدگاه آیت اهلل خوئی  -2

ء فانّ للّه خمسه و و اعلموا انما غنمتم من شی﴿درباره مفهوم غنیمت در آیه شریفه:  آیت اهلل خویی

 فرماید:(می14)انفال :﴾للرّسول و لذی القربی و... 

ما اگر در صدق کلمه غنیمت بر مطلق فائده، هم تأملی داشته باشیم، دیگر در غَنِمَ یَغْنَم به  

شود و اختصاص صیغه ماضی و مضارع و... دیگر مشکلی نیست و مطلق فائده را  شامل می

 (417، ص: ۰1به غنیمت دار الحرب ندارد.) اإلمام الخوئی؛ بی تا،ج

شود، اده غنم شامل مطلق فائده باشد پس در خود غنیمۀ هم شمول ایجاد میمعتقدند اگر مایشان 

گردد ، یک درهم استنباط می ﴾من شی﴿چون فرقی بین آن دو نیست. از سویی دیگر غنیمت عام که از 

شود و این متناسب با غنیمت دار الحرب نیست، زیرا در آنجا دیگر حساب و امثال این را نیز شامل می

اهم محدود نیست و این چیزهای ناچیز قابل اعتنا نیست و قرینه دیگر برای شمول آیه، درهم و در

خطاب به مؤمنین در آیات قبل از این آیه است که )به قرینه وحدت سیاق( خطاب این آیه هم به 

شود. از سوی دیگر مورد آیه قتال است ،مخصِّص عمومِ حکمِ وارد نیست. این فرمایش مؤمنین می

ق، 41۰4)موحدی لنکرانی )بروجردی(، عنی مرحوم آیت اهلل خویی و مرحوم آیت اهلل بروجردیایشان ی

(؛نیز داللت بر همین مطلب دارد که ولو آیه شریفه در مورد غزوه بدر کبری نازل شده ولی الغاء 441
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 شود و دامنه شمول آن مطلق غنائم جنگی است. خود اهل سنت هم آیه را مختصّ خصوصیت انجام می

 4دانند بلکه قائل به اطالق آن نسبت به تمام غنائم حربی هستند.به مورد خود که غزوه بدر بوده، نمی

کنیم و دلیلی هم برای حال که اختصاص به غزوه بدر پیدا نکرد ما به اطالق لفظ غنیمت تمسک می

 اختصاص به خصوص غنیمۀ الحرب نیست.

 ارزیابی دیدگاه آیت اهلل خویی-3

شود مخالف است. چه در ظاهر مشخص می اهلل خوئی  با کتاب و سنت با توجه به  آننظر آیت 

،مادّه غنیمت، اکثریت معتنابه آن در مورد غنائم جنگی، استعمال شده « غنم»زیرا با چشم پوشی از فعل 

رحوم ای که مو همچنین اشتقاقات دیگر این مادّه مثل مغنم و مغانم این گونه هستند. پس اگر مالزمه

توانیم مالزمه را از آن طرف ادّعا کنیم و ادّعاء کردند بین غنیمت و غنم، قابل قبول باشد می آقای خویی

در آیه هم مثل غنیمت و مغنم خصوص غنائم جنگی را داللت دارد کامالً به  ﴾غنمتم﴿نتیجه بگیریم که 

 عکس استفاده مرحوم آقای خویی. 

 استعمال شده: در قرآن در چهار مورد کلمه مغانم

اذا ﴿( ج( ۰4)فتح/﴾وعدکم اهلل مغانم کثیرة تأخذونها﴿( ب( 41.)فتح/﴾مغانم کثیرةً یأخذونها﴿الف(  

( در تمام این سه مورد مسلّماً غنائم جنگی اراده شده و بعید است ۰4)فتح/﴾انطلقتم الی مغانم لتأخذوها

به تعدّد دال و مدلول، غنیمت جنگی اراده بلکه درست نیست که بگوییم مغانم در فوائد استعمال شده و 

تبتغون عرض ﴿شده است زیرا غلط است ترجمه کنیدو فوائد بسیاری که آن را به دست می آورند. د( 

( . در خصوص این مورد ادعا شده که در مطلق فائده استعمال 1)نساء/﴾الحیوة الدنیا فعند اهلل مغانم کثیرة

-فرموده استعمال اعمّ از حقیقت است.) همانطور که مرحوم صاحب معالمشده ولی این ادّعا تمام نیست 

(برخالف  سید مرتضی که قائل است استعمال اماره حقیقت است. استعمال هرگاه 444،بی تا:ثانىشهید

                                                           
ثم خاطبهم اللّه بقوله تعالى وَ اعْلَمُوا  لخ، و مفاده أنّ ما اغتنمتم من الغنائم یکون خمسه للطوائف »؛ 441. رسالۀ فی الخمس )للبروجردی(؛ ص:  4

اآلیۀ الشریفۀ و  ن کان اختصاص الحکم بخصوص الغنائم التی اغتنمها المسلمون فی حرب بدر، و ال داللۀ المذکورین فی اآلیۀ، و مقتضى الجمود على ظاهر 

الحرب أعمّ من حرب  لها على غیر تلک الغنائم،  ّلا أنّه ال  شکال بین المسلمین فی عدم االختصاص بذلک. غایۀ األمر أنّ العامّۀ یخصّون الحکم بغنائم دار

س ا نحن فنحکم بشمول الحکم لکلّ غنیمۀ و فائدة و استفادة؛ إللغاء الخصوصیّۀ من غنیمۀ حرب بدر و تسریۀ الحکم  لى مطلق الغنیمۀ و النابدر و غیره. و أمّ

 «.للنصوص
 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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عالقه مجازیّت بکار رود این خود کاشف از حقیقت است. )آخوند بدون عنایت تجوّز و 

وّز است، ثابت ( . بنابر این اگر احراز کنیم که این استعمال بدون عنایت تج4/4۸، 41۰1خراسانی،

شود که استعمال مغانم در غیر غنیمت جنگی هم حقیقت است و لکن احتمال قوی دارد که اینجا می

تشبیهی صورت گرفته باشد. با توجه به اینکه در لسان آیات و روایات، جهاد دو نوع است جهاد با عدّو 

-مغانم گفته به لحاظ غنیمتخارجی و جهاد با عدوّ درونی )نفس( پس ممکن است در اینجا فوائد را 

 (۰/444م،4161کند.)احمد ابن حنبل،هایی که انسان بعد غالب شدن بر نفس تحصیل می

البته  با توجه به قوی بودن احتمال دیگر محرز نیست که استعمال مستند به حاقّ معنای لفظ باشد.

؛ 14/ ۰، 4461کلینی،«)ۀغنیمۀ مجالس الذکر، الجنّ»بعضی تعابیری که در اخبار اهل سنت آمده مثل 

 که مستفاد از آن این است که مجالس ذکر همان مجالس جنود بین عقل و نفس باشد..(4616ح

 وجه استدالل ادله از دیدگاه آیت اهلل خوئی-1

 روایات-1-1

 است :  مدهآمن ال یحضره الفقیه در 

عَنِ الرمجُلِ یَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَکَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِیمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا یَخْرُجُ لَهُ مِنَ »...           

 ( 4616؛ ح14/ ۰، 4461کلینی،«.) الْمَعَادِنِ

نه  در این حدیث خمس معدن در مقابل خمس غنیمت آمده است .بنابر این مقصود غنائم جنگی است 

 هر منفعتی.

 اصول کافی نیز به این مطلب اشاره شده است. در 

  .(1،ح141/ 4، 4461کلینی،«.) الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَۀِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ...»...

 .....«خمس بر پنج چیز است:اعم از غنائم ،غوص »

یُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللمهُ عَزموَجَلم وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَۀَ یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَ»وَ هکذا: 

 (1،ح1/11، 4461کلینی،«.)أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ...
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از همه انواع غنائم خمس دریافت شود و براى کسى که خدا تعالى براى او مقرر »

اند و در کار ن نبرد کردهساخته، و چهار قسمت دیگر غنیمت میان کسانى که براى آ

 «اند پخش شود،......آن بوده

 معلوم است که تعبیر نامناسبی است که در اینجا  اگر به جای غنائم فوائد بگذاریم. همچنین وارد شده: 

وَ خُمُسٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللمهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِیمَۀِ فَقَالَ یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلمهِ »و 

 (1،ح1/11، 4461کلینی،«.)لِلرمسُولِ وَ مَا بَقِیَ قُسِمَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ

از غنیمت خمس » است که: در این روایت که از امام صادق)ع( است، صریح آمده

گ کنند بین جنگجویانی که متولی جناش را تقسیم میآورند؛ و بقیهآن را بیرون می

 «اند.بوده

 همچنین روایت عمّار بن مروان:

مُحَممدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَممدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَممدِ بْنِ » 

لمهِ ع یَقُولُ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَممارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ال

وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ  ِذَا لَمْ یُعْرَفْ  -فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَۀِ 

 .(6-4۰166؛ ح111/ 1، 4141)حرعاملی،«.وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ-صَاحِبُهُ 

وط به حرام و گنج خمس گوید: معدن و دریا و غنیمت و حالل مخلروایت می

دارد. در این روایت خیلی روشن است که منظور از غنیمت، غنیمت جنگی است، 

 بحر، حالل مختلط به حرام، قرار داده است. زیرا غنیمت را، قسیم معدن،

رود که در آن فرمایند که بر مبنای احادیث ذکر شده شیء برای چیزی به کار میآیت اهلل خوئی می

گیری  لحاظ شود و از این جهت خمس در هرچیزی که صدق شیء نماید ثابت است و شمول  و فرا

اعم از سود هر چند که مقدار آن اندک باشد مانند درهم که تناسبی با غنائم جنگی ندارد.) اإلمام 

 ( 416/ ۰1الخوئی،بی تا، 

عنی غنیمت الحرب بکار به طور کلی با مراجعه به روایات و استعماالت فقهاء کلمه غنیمت اکثراً به م

و امثال آن اگر ظهور در غنیمت جنگی « مَغنم»و « غَنم»رفته و به معنای مطلق فائده نیست. فعل 
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نداشته باشند ظهور در عموم هم ندارند ولی به هر حال با توجه به اینکه گاهی بین ریشه یک فعل و 

را در بعضی روایات غُنم در مقابل خواهد زیشود فحص بیشتری میمشتقات آن تفاوت معنایی پیدا می

 رساند ولی سندش ضعیف است. غُرْم آمده که خالف ادعای عمومیت خمس را می

در جواهر آمده است خمس حق مالی است که خداوندی که صاحب اصلی ومالک هستی است بر 

و ( بندگان واجب نموده است در مال مخصوصی برای خودش و بنی هاشم)برای بزرگانشان و نسلشان

اهل فضل و احسان نسبت به ایشان به جای صدقه که که با شأنشان سازگاری ندارد خمس را پرداخت 

کنند کند، مردم به بنی هاشم و نسل آنان هم اکرام می کنند همانطور که خداوند به ایشان اکرام می

(با توجه ۰/  46، 4141.خمس از شرایط ایمان و  قرب الهی است و نفی آن  سبب شرک است .)نجفی،

توبه/ ) این مطلب اخیر و آنچه در سوره توبه آمده است مردم نیازمند قبول خمس توسط امام هستند.

( پذیرش وجوب خمس طبق صدر آیه و مالحظات ادبی که در قسمت نخست پیرامون تحلیل آیه 441

 دارد. سوره انفال ذکر شد و نیز بیان هشدارگونه آیه داللت بر حکم تشریعی و عمومی 14

 سوره انفال 14آیه -۰-1

ذکر کردند برای استفاده عموم از  شواهدی که آیت اهلل خویی ﴾غنمتم﴿امّا قطع نظر از اطالق، مفهوم 

/ ۰1اإلمام الخوئی،بی تا،  کند،)افاده عموم می ﴾من شی﴿سوره انفال دو چیز است یکی اینکه  14آیه 

در مفهوم غنمتم را به همراه ندارد. بلکه اطالقِ در حیّز  توسعه ﴾من شی﴿(و این قابل نقد است زیرا 416

مفهوم عام دارد اما شک در  ﴾غنمتم﴿آن مفهوم مفروض را در بردارد. یعنی اگر برای ما محرز باشد که 

کنیم برای اثبات عموم، اما وقتی در خود تمسک می ﴾من شی﴿اراده عموم داریم در این صورت به 

اند کند. ونیز شاهد دوّمی که ایشان ذکر نمودهشک را برطرف نمی« ءمن شی»مفهوم غنمتم شک داریم 

( این نیز 417/ ۰1اإلمام الخوئی،بی تا،  کنند بنا به قرینه آیات قبل خطاب به مؤمنین است،)که بیان می

است و آیات مخاطَب به مؤمنین آیات شماره  14ت زیرا آیه غنیمت آیه شماره شاهد نیز قابل نقد اس

باشد، پس قرینه بودن آیات بعدی که راجع به قتال است  14و اگر آن دو، قرینه برای آیه  ۰1و  ۰۸

 بلکه در ذیل خود آیه غنیمت چیزهایی است که قرینه اختصاص به غنیمۀ الحرب است. واضح تر است؛
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 «من شیء»و دیدگاه تفسیری پیرامون نقد  -1-2-1

 خورد:چشم می، سه دیدگاه از مفسران شیعه به«مِن شَیءٍ»

زیرا ظهور آیه در ؛ بعضی بر این باورند که استفاده عموم از آیه بعید است؛ «غنیمت». خاص 4

ه گانفقط به غنیمت تفسیر شود و وجوب خمس در موارد هفت« شیء»غنیمت جنگی بوده و بهتر است 

دیگر را از ادله فرا قرآنی چون اجماع و اخبار جستجو کرد. همچنین معتقدند غیر از غنیمت جنگی، 

 (۸4/  ۰، 4461بقیه اموال، مشمول اصل عدم خمس است. )کاظمی، ارباح مکاسب و غوص، کنز، 

حتی  هرآنچه را که اسم شیء بر آن درست آید،« ءمن شی»معنای کلی نسبی؛ برخی معتقدند -۰

دلیل تنکیر و تنوین، اقتضای عموم دارد و هرچیز به« شیء»شود؛ زیرا لفظ ریسمان و چوب، شامل می

دلیل گانه بهشود؛ چراکه این امور سهمعدن و غوص نمیگیرد؛ اما شامل کنز، ریز و درشتی را در بر می

 (14/  4، 41۰4روایی، مشروط به نصاب شده است. )کاشانی، 

بدون استثنا شامل غنیمت از هرچیز، اعم از « ءمن شی»ون تخصیص؛ بدین معنا که . عموم بد4

شود. مؤید این وجه، کاربرد واژه بلکه هر نوع فایده و سود حالل میغنیمت جنگی و مغانم غیر جنگی، 

لَی مَغَانِمَ انْطَلَقْتُمْ   ذَا »(، 11)نساء / « فَعِنْدَ اللمه مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ»فرماید: غنیمت در قرآن است که می

بنابراین غنیمت شامل هر نوع محصول ( 41)فتح / « خُذُونَهَا.وَمَغَانِمَ کَثِیرَةً یَأ»( و 41)فتح / « خُذُوهَالِتَأ

 شود؛ مگر اینکه دلیلی بر استثنا وجود داشته باشد.هبه و هدیه میتجارت، زراعت، اعم از صنعت، 

این است که هرآنچه اسم شیء بر آن صادق « ءٍمِنْ شَیْ»قائل هستند مفاد اهل سنت اغلب  -1

قرار دارد. « ما غنمتم»در دایره )نخ و سوزن(، « حتی الخیط و المخیط»باشد و به تعبیر خودشان 

حقی ؛ ۰44/  1تا، بیآلوسی، ، 144/  4، 4146واحدی نیشابوری،  ؛ 1۸1/  41، 41۰4)رازی، 

مراد از شیء تنها مال کافر است که در غنیمت جنگی نمود ( برپایه این بینش، 417/  4تا: بیبرسوی، 

یک قسم مالی است اقسامی دارد: گیرد، یافته است. در این دیدگاه، اموالی که در دسترس انسان قرار می

سوم غنیمت  هاست که متعلق خمس است؛ قسمکه متعلق زکات است؛ قسم دوم معدن و رکاز و دفینه

است که متعلق خمس بوده و آیه غنیمت تنها به این قسم اشارت کرده است؛ قسم چهارم، ارباح مکاسب 

 است که تماماً برای مالک آن است.
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 « غنمتم»نقد و بررسی واژه -2-2-1

باشد بلکه اَْوسع از مورد آیه شریفه مختصّ به مورد نزولش که غزوه بدر است نمی در ﴾غنمتم﴿واژه 

 شود که مطلق غنائم جنگی است و قابل تعمیم نیست. را شامل می

فهمیدند بنابر این تا قبل از زمان طبق نظر آیت اهلل خوئی مسلمانان از این آیه مطلق فائده نمی

صلی اهلل علیه وآله و نه خلفای بعدی شد. نه پیامبر اکرمرفته نمیحضرت باقرعلیه السالم چنین خمسی گ

گرفتند. و آنچه فقهای معاصر مستفاد از غنیمت را مطلق فائده می دانند این از بطون چنین خمسی نمی

 اند. ولی خود آیه فی حد نفسها. ظهور عرفی در مطلق فوائد ندارد.قرآن است که ائمه بعدی فرموده

 زول آیه در غزوه بدرعدم ن-3-2-1

بنا بر نظر آیت اهلل خوئی چنین نیست که آیه در خصوص غنائم بدر نازل شده باشد تا بخواهیم 

الغاءِ خصوصیت از غزوه بدر بکنیم، بلکه آیه از اوّل ظهور در مطلق غنیمۀ دار الحرب دارد و اینکه 

وند متعال در پیروزی مسلمانان و کند، فقط از جهت تذکر دادن به عنایت خدااشاره به غزوه بدر می

ظهور آیات خداوند است که موجب امتنان امّت و اطاعت و انقیاد آنان نسبت به فرامین پروردگار و من 

جمله اداء خمس غنائم جنگی است یعنی شما که این آیات را در روز بدر دیدید پس همیشه خمس 

ه اشاره به جریان بدر کرده و این غیر از نزولش غنائم جنگی بدست آمده را بپردازید. در واقع آیه شریف

 (4117/ ۰1در موضوع بدر است.)االمام الخوئی،بی تا،

 استناد به روایات تحلیل -1-2-1

کند نسبت به فرمایند که اخبار به ضمیمه روایات کثیره تحلیل، تواتری حاصل میآیت اهلل خویی می

لیل فقط یک روایت است که مربوط به بحث ما ثبوت اصل خمس ارباح ولی اجماالً از روایات تح

 توان به آن تمسک کرد. شود یعنی اسم ارباح مکاسب را برده و میمی

از دیدگاه ایشان بقیّه نه اسمی از ارباح مکاسب برده و نه اطالقی نسبت به آن دارد. روایت مثالً 

رد را تحلیل کردند امّا کجا گوید پدرم خمس را برای شیعه تحلیل کرد یعنی، مواردی که خمس دامی

پنج موردی است که قطعاً متعلّق خمس است  -خمس دارد؟ شاید کسی بگوید خمس فقط در آن چهار 
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شود. هر چند خود روایات پیرامون وجوب خمس تعدادشان نه ارباح مکاسب پس این تواتر اثبات نمی

 (417/ ۰1زیاد است.)االمام الخوئی،بی تا،

 نظریات صاحب جواهرنقد و بررسی -5

صاحب جواهر با استناد به روایات اصل وجوب خمس از مطلق منافع را اثبات می کند که به چند 

 روایت در ذیل اشاره شده است:

 اصل والیت امام و تطهیر مال -4-1

 کند .امام صادق )ع( در روایت معاذ عنوان می

 لى ذلک، و ما کان هلل من حق فإنما   ن اهلل لم یسأل خلقه مما فی أیدیهم قرضا من حاجۀ به»

 (4؛ح 147/ 4، 4461)کلینی،«هو لولیه

کند )درخواست برمبنای این روایت خداوند از کسانی که به اندازه نیاز از مال بهره دارند سوال نمی

ای نیست بلکه آن سهم ولی الهی نمی کند که در راه خدا چیزی پرداخت کنند(و برای خدا حق جداگانه

 است.

البته برای ولی خدا هم نیازی وجود ندارد و هرکس بپندارد که ولی خدا نیازمند کسی است کافر 

شود بلکه مردم نیازمند این هستند که امام )ع( از آن ها بپذیرد تا مالشان تطهیر تلقی می

 (1/ 41۸،4141(. )نجفی،4/147، 4461شود.)کلینی،

 غصبی بودن تصرف در سهم امام -2-5

بیان شده است که کسی که شیعه ماست و  4ق )علیه السالم( فی خبر المعلى ابن خنیسامام صاد

دشمن مانیست اما مالش بی برکت است به سبب غصب سهم ما است در واقع آنها غاصب هستند بدو ن 

 (47/ح1ق،4141)حرعاملی،اینکه چیز مشخصی را غصب کرده باشند. 

شود که نقل شده است که ایشان با فرد ظاهر آن حمل میسندی بن ربیع قائل است این اخبار بر 

دیگری وارد بحث شدند که آیا ناوبری )کشتی(مطلق به امام است یا خیر؟در روایت ذکر شده که ملکیت 

                                                           
یعنی  -فیما بین ذه  لى ذهء  ال ما غصب علیه و  ن ولینا لفی أوسع  ن ما سقت هذه أو استقت فهو لنا، و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شی». 1

 «المغصوبین علیها خالصۀ لهم یوم القیامۀ بال غصب»قُلْ هِیَ لِلمذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیاء ( »1ثم تال هذه اآلیۀ اعراف) -بین السماء و األرض
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همه چیز به امام بر می گردد زیرا امام نسبت به مردم سزاوارتر است برای مالکیت،امام مخاطب 

گوید همه چیز مال خداست مگر خمس و فیء ،غنائم، که خداوند آید ومی بحث)ابومالک(به خشم می

 (46/1، 4141کیفیت استفاده از ان را نیز مشخص می کند.)ر.ک.نجفی،

بنابر آنچه ذکر شد قدر متیقن از روایات این است که وجوب خمس در بین فقهای عامه و امامیه به 

 نماید.فائده را میصورت اجماعی مورد قبول فقها است و داللت بر وجوب مطلق 

 نقد و بررسی ادله وجوب خمس از دیدگاه  همدانی-6

پردازد و به بررسی ابعاد معرفتی مرحوم همدانی به تحلیل روایات باب خمس به شرح ذیل می

 روایات نظر دارد.

 روایت اول-6-1

مان کند صدقه بر اماز امام صادق)ع( روایتی در کتاب شیخ صدوق ذکر شده است که بیان میا

 (۰14/ 1۰.) کلینی ،الخصال،4معصوم )ع( حرام است و خمس برای ما نازل و واجب شده است

با توجه به مضمون حدیث وجوب خمس شکی در آن نبوده و از ضروریات دین است و کسی که منکر 

 شود. که باید از دو نظر این مسأله بررسی شود:آن است  از قید مسلمان بودن خارج می

به روایات و اخبار وارده دنیا در حقیقت ملک رسول خدا جانشینان ایشان )صلی اهلل علیه الف:با توجه 

( 141/ 4، 4461و آله و سلم(هست و می توانند هرگونه دخل و تصرفی را داشته باشند. )کلینی،

 :۰دفرماین( تأیید کننده این مطلب روایتی از أبی بصیر از امام صادق)ع( که می6/  41)همدانی،بی تا ،

 روایت دوم-6-۰

                                                           
فی ما رواه فی الوسائل عن الصدوق فی الفقیه مرسال، و فی الخصال مسندا:  نّ اللّه ال  له  لّا هو لمّا حرّم علینا الصدقۀ أنزل  -علیه السالم -. و قال الصادق 4

 لنا الخمس، فالصدقۀ علینا حرام، و الخمس لنا فریضۀ،

 
قلت له: أما على اإلمام زکاة؟ فقال: أحلت یا أبا محمّد؟ أما علمت أنّ الدنیا و اآلخرة لإلمام یضعها  ، قال،-علیه السالم -. منها: روایۀ أبی بصیر عن الصادق ۰

 حیث یشاء، و یدفعها الى من یشاء، جائز له ذلک من اللّه،  نّ اإلمام ال یبیت لیلۀ أبدا و للّه فی عنقه حقّ یسأله عنه
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که اعراف که بیان می نماید زمین 4۰۸در روایت أبی خالد کابلی از امام باقر)ع( ذکر شده است طبق آیه 

 گذارد و عاقبت نیکو برای متقیان است. از آن خداوند است و آن را به هر که بخواهد به ارث می

یم زمین متعلق به ماست. پس هر بر:من و اهل بیتم زمین را به ارث میامام باقر)ع( فرمودند

کس زمین را آباد نماید پس خراج آن را به امامی که از اهل بیت من هست بپردازد و در 

 (4/147) کلینی،، 4آنچه در نزد اوست تصرف کند .

یعنی آیا « ألست أولى بکم من أنفسکم؟»همچنین در خطبه غدیر که رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله:  

که بله چنین است.) مخاطبین اعتراف کردندشما سزاوارتر )در تصرف نفس( نیستم؟  من نسبت به

-(.سپس بعد از اعتراف مخاطبین به اولویت پیامبر برای خودشان ، حضرت4/۰1۸، 4441الصحاح،

 ،والیت و اولویت امیرالمؤمنین علیهم السالم را اثبات نمودند و فرمودند:

 (.1۸1تا،)بحرانی، بی« . تر به خودتان استستهاولی و شایعلی)ع( از همه شما »

تر نسبت به شما از جهت تصرف بنابر این هنگامی او به شما اولویت دارد مستلزم این است که شایسته 

 ( 41/۸، 4146در اموالتان باشد که در جایی جز این مورد معنای ملکیت در اموال نشده است.)همدانی،

توان ملتزم شد و مخالفت با ظاهر آن بدیهی که به ظاهر این خبر نمی برخی قائل به این مسأله هستند

 اند که فرمود:است  زیرا تنها گوینده آن را ابن ابی عمیر دانسته

همانا دنیا ملکیت کاملش برای امام است و ایشان نسبت به کسانی که دنیا)اموال در دنیا( در 

گوید:امالک شود و میمالک خشمگین میدستشان است شایسته تر است. بعد از این بیان ابو

کند برای امام)ع( اعم از فیءُ مردم متعلق به  خودشان است مگر آنچه خداوند حکم می

 ۰چنین خداوند برای امام مشخص نموده که چگونه از آن استفاده نماید.،خمس و غنائم و هم

 (4/141، 4461)کلینی،

                                                           
 ِنم الْأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ » -علیه الساّلم -وجدنا فی کتاب علی»، قال: -السّالم علیه -و فی خبر أبی خالد الکابلی عن أبی جعفر . 4

 «الْعاقِبَۀُ لِلْمُتمقِینَ
ک الناس لهم  لّا ما حکم اللّه به لإلمام . قال ابن أبی عمیر:  نّ الدنیا کلّها لإلمام على جهۀ الملک، و أنّه أولى بها من الذین فی أیدیهم، و قال أبو مالک: أمال۰

أین یضعه و کیف یصنع به، فتراضیا بهشام بن الحکم و صارا الیه،  -علیه الساّلم -ء و الخمس و المغنم، فذلک له، و ذلک أیضا قد بیّن اللّه لإلماممن الفی

 د ذلکفحکم هشام ألبی مالک على ابن أبی عمیر، فغضب ابن أبی عمیر، و هجر هشاما بع
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که منظور از آن این نیست که مالکیت امام )ع( منافی آید این است آنچه از این روایت به دست می 

مالکیت مردم است بلکه این مالکیت از سنخ ملکیت خداوند تبارک و تعالی است نسبت به آنچه در 

اختیار دارند.پس مسأله تعبد به ظاهر روایت همان التزام به این صورت است و مانند وضعیت عبدی 

بخشد و در واقع اینجا جایگاه امام با رسول اهلل)ص( قیاس شده است که موالی او چیزی را به او می

است و اجازه تصرف در آن مال به او داده شده است نه اینکه مالکیت را از صاحب مال قطع نماید.که 

  (41/ ۸، 4146کند.)همدانی،هم عقل و هم نقل این معنا را تأیید می

م )ع( از نظر معرفتی همه زمین و اموال مردم با توجه به آنچه گفته شد توسعه مالکیت و حق اما

است و از نظر شرعی مطابق آنچه خداوند حق خمس را در اموال مردم  به صورت کلی قرار داده به 

ایشان تعلق خواهد گرفت. در واقع مرحوم همدانی مبنای معرفتی خمس را که مالک امام در راستای 

ده و بعد جنگ داخلی و تقدم آن بر بعد ظاهری را از مالکیت خداوند متعال است مورد توجه قرار دا

ای که رابطه موال و عبد یک رابطه دهد به گونهدیدگاه امام شناسی مبنای  پرداخت خمس قرار می

دهد که بر مبنای یک معنوی تلقی شده و والیت ائمه معصومین)علیهم السالم( را مورد توجه قرار می

 است.رابطه و قرابت بین مردم و امام 

 نقد و بررسی ادله وجوب خمس از دیدگاه طباطبائی حکیم-7

مرحوم سید محسن کاظم طباطبایی حکیم در ارتباط با وجوب خمس استناد به روایات ذیل  

نموده که عالوه بر روایات مذکور که منکر وجوب خمس را کافر شمرده بودند ایشان غاصب و ظالم 

کنند. کسی را که تصرف در سهم خمس حالل تند را بیان میبودن کسانی که در زمره منکرین خمس هس

 داند.شمارد کافر میمی

 :4در روایت أبی بصیر است که از امام باقر)علیه السالم(پرسید

خورند شوند؟ فرمود:هنگامی که مال یتیم را میچگونه بندگان به آسانی وارد آتش جهنم می

 (4خمس ح،ذیل مبحث 1، 4141و مایتیم هستیم.)حرعاملی،

                                                           
 «قلت ألبی جعفر )ع(: ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال )ع(: من أکل من مال الیتیم درهماً، و نحن الیتیم». قال:  4
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در این روایت از ائمه )علیهم السالم( به عنوان یتیم یاد شده است.یتیم از این جهت که از تصرف در 

اموال او منع شده است وکسی که مالش را را با مال یتیم مخلوط نماید مانند این است که آتش می 

کند همین پرداخت نمیخورد و به واسطه این کار وارد آتش می شود. در واقع کسی هم که خمس را 

آید و سبب ورود به آتش غضب الهی می شود.)ر.ک. نقل به تصرف درمال غیر به حساب می

 .( ۸/  7۰،  4144.مجلسی، 4/۸6م: ۰444مضمون:ابن منظور،

عالوه بر آنچه بر روایاتی که فقهای پیشین به آنها استناد کردند و وجوه مختلف را در اطالق مطلق 

 قرار دادند.روایات ذیل دال بر اطالق منافع در وجوب خمس داللت دارد.فائده مورد توجه 

حسن اشعری گوید: برخی از اصحاب ما به امام جواد )چنین نوشتند: محمدبن

برد، از ی خُمس به ما بگویید، آیا بر هر چیزی که انسان از آن بهره میدرباره»

خط خود پس با دست ؟«وران واجب است و چگونهی انواع و نیز بر پیشههمه

ی زندگی[ گرفته ی ساالنهپنجم آن پس از ]کسر هزینهیک»چنین نوشت: 

 (.1/4۰4، 4461؛ طوسی،1/166، 44۸4،)برازش4.«شودمی

 نتیجه گیری

)به معنی « غنم»سوره انفال از نظر لغوی غنیمت از ریشه  14با توجه به آیه 

دشمن و یا غیر دشمن به  گوسفند( گرفته شده سپس در هر چیزی که انسان از

دست می آورد به کار رفته است و نیزهر سود و منفعتی است که به دست انسان 

 برسد، چه منفعت کسب باشد چه غنیمت جنگی یا هر سود دیگری.

از سوی دیگر در این آیه تأکیدهای ادبی متعددی وجود دارد: واعلموا، انّما، مِن  

رساند که مخصوص به تُم که  اهمیت باالی خمس را میشیءٍ، فَإنّ، لِلّه،  ن کنتُم آمَن

 یک واقعه یا مقطعی از زمان نیست.

                                                           
علیه السالم( أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَی جَمِیعِ مَا یَسْتَفِیدُ الثمانِی )جَعْفَرٍالْأَشْعَرِیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا  ِلَی أَبِیالْحَسَنِبْنِعَنْ مُحَممدِ  -. الجواد )علیه السالم( 4

 بَعْدَ الْمَئُونَهْ.الرمجُلُ مِنْ قَلِیلٍ وَ کَثِیرٍ مِنْ جَمِیعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَی الصُّنماعِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ 
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کند، زیرا این آیه خطاب اولیه اش اول آیه جایگاه برجستۀ خمس را مشخص می

به مجاهدان جنگ بدر است و ایمان واقعی آنها را مشروط به پرداخت خمس 

ل تعمیم به همه اعصار است.حتی کند که این شرط استمرار دارد و قابمعرفی می

کنند که اند انکار نمیکسانی که یکی از معانی غنیمت را غنائم جنگی ذکر کرده

معنی اصلی آن معنی وسیعی است که به هرگونه خیری که انسان بدون مشقت به 

 شود.آن دست یابد گفته می

دانند قابل یظاهر منحصر به غنائم جنگی م همچنین روایاتی که مورد خمس را در 

تقیید و تخصیص به واسطه روایات عام خواهد بود و موارد خمس قابل اتساع 

 معنایی و کاربردی در مصادیق و موارد احصاء شده در روایات مخصص است.

سیره مستمر و متشرعه نیز در بین فقهای امامیه این است که مطلق فائده و ارباح 

رث و هبه به صورت جزئی اختالف مکاسب متعلق خمس قرار است و در موارد ا

 نظر است.

دانند و برخی نیز با دید معرفتی مالکیت کل زمین را از آن امام علیه السالم می

-کسی که در جهاد با نفس پیروز شده است را مکلف به پرداخت خمس معرفی می

کنند بیشتر رویکرد معرفت شناختی و عرفانی را در رابطه بنده با موال مورد تأکید 

قرار داده و از نظر شرعی عمل به منصوصات در تعیین سهم امام در خمس اعتبار 

 گردد.سنجی می
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 ،بیروت،احیاءالتراث.کفایه االصولق(،41۰1خراسانی،محمدکاظم)

 ، بیروت، احیاء التراث.موسوعۀ االمام الخوییخویی، سید ابوالقاسم)بی تا(،

 ،قاهره،دارالکتب العربیه.التفسیر الحدیث(،44۸4دروزه ،محمدعزت)

 بیروت،بی نا.التفسیر الکبیر،ق(،41۰4رازی،ابن ابی حاتم)

 ،نشرالکتاب،قم.المفردات فی غریب القرآن(،4141راغب اصفهانی،حسین بن محمد)

 ،بیروت،دارالهدی.مسالک االفهام فی شرح شرائع االسالمتا(،شهید ثانی،زین الدین بن علی)بی 

 ( ، مستمسک العروة الوثقى، قم ،مؤسسۀ دار التفسیر.4146طباطبایى حکیم، سید محسن)

، ترجمه: سید محمد باقرموسوی همدانی، انتشارات تفسیر المیزان( ، 4471طباطبایی، سید محمد حسین)

 اسالمی،  قم.

 ،تهران،دارالکتب االسالمیه.تهذیب االحکام فی شرح المقنعه، (4461طوسی،محمدبن حسن)

 قم،معارف االسالمیه.زبده التفاسیر،ق(،41۰4کاشانی،مولی فتح اهلل)

 ،قم،موسسه نشراالسالمیه.فوائد االصول(،4461کاظمی خراسانی،محمدعلی)

 اسالمیه. شارح: هاشم رسولی، تهران، کتابفروشیاصول کافی، (، 4461کلینی، محمد بن یعقوب)



 

 از دیدگاه آیت اهلل خوئی)ره(بازخوانی، نقد وتطبیق ادله وجوب خمس  / 011

 

ترجمیه: ابوالحسین موسیوی همیدانی،  بحاار االناوار،ق(، 4144مجلسی، محمد باقر بن محمد تقیی،)

 تهران،کتابخانۀ مسجد ولی عصر. 

 ،قم،مرکز فقهی ائمه اطهار.رساله فی الخمسق(،41۰4موحدی لنکرانی)بروجردی(،محمد)

 العربی. بیروت، داراالحیا التراث جواهر الکالم،(، 4141نجفی، محمدحسین)

، قیم ، مؤسسیۀ الجعفرییۀ إلحییاء التیراث و مصباح الفقیهق(، 4146همدانى، آقا رضا بن محمد هادى)

 مؤسسۀ النشر اإلسالمی.

 ،بیروت،بی نا.الوسیط فی تفسیر القرآن المجید(،4146واحدی نیشابوری،علی)
 


