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  چکیده
ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای  در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به

مسلمان اختالف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای 
اند.  ، فتوا داده- های زیر زمین یعنی دفینه -سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز اهل
در آیه » غنمتم«این اختالف نظر را عالوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژۀ  ریشۀ
» ارباح مکاسب«یکم سورۀ مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس و چهل

استناد » و في الرکاز الخمس«حدیث نبوی  جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به
رسد  بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می اند، اما امامیه به احادیث اهل کرده

سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله  نظر میان فقه اهل اختالف
این امر  ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه گردد، که چنین رویّه برمی

آید؛ و در  شمار می در میان همه مذاهب اسالمی متداول است و اصلی پذیرفته شده به
مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب 

  اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. خمس ارائه داده
خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و  مقاله حاضر در نظر دارد

نظریات مختلف دربارۀ رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح 
  سنت، ارائه دهد. مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل
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  . مقدمه1
و در وجوب تخمیس غنائم که  دانند یممذاهب اسالمی خمس غنائم را واجب   همه

 آن باید طبق بیان قرآنی پنجم کآن اختصاص به رزمندگان اسالم دارد و ی چهارپنجم
 ،1 ج ،19 ؛327 ص ،4 ج ،3[ ] به مستحقین پرداخت شود، اختالفی نیست.41[انفال، 

 ص ،37 ؛272 ص ،4 ج ،35 ؛433 ص ،1 ج ،24 ؛120-121 ص ،9 ج ،20 ؛179 ص
 ص ،4 ج ،55 ؛222 ص ،4 ج ،54 ؛461 ص ،2 ج ،46 ؛471 ص ،2 ج ،38 ؛955- 958
ولی نسبت به تعلق وجوب خمس به  ]366-367 ص ،4 ج ،59 ؛352 ص ،2 ج ،58 ؛42

اختالف  سو کیازت که چیزهای دیگری غیر از غنائم، میان مذاهب فقهی، اختالف اس
و از سوی  ،دانند ینممذاهب فقهی با فقه امامیه است که خمس ارباح مکاسب را واجب 

 دیگر اختالف مذاهب فقهی با یکدیگر است که در تعلق مطلق یا مقید خمس به معادن،
، زمینی که اهل ذمه از مسلمانان شود یمیی که در اثر غواصی اخراج زهایچگنج، 

اجماع همه  الجمله یف که یدرحال. با یکدیگر اختالف شدید دارند ها آنال و امث خرند یم
مذاهب بر تعلق خمس به موارد مذکور محقق و ثابت است اگرچه در کم و کیف تعلق 

مطلق برای اموالی که  صورت بهدر بعضی مذاهب  .وجوب خمس با همدیگر اختالف دارند
، و در بعضی مذاهب مثالً دانند یمجب ، پرداخت خمس را واشود یماز معادن استخراج 

رو سؤاالتی که از این .دانند یمی استخراجی پرداخت خمس را واجب ا نقرهدر طال و 
؟ دانند یمیی جز غنیمت را واجب زهایچخمس چه  ،مطرح است: اینکه مذاهب فقهی

به وجوب تعلق خمس در غیر غنیمت دارند؟ و چه اختالفاتی در  نسبتچه اشتراکاتی 
ی دیگر مذاهب با امامیه چه ها دگاهیدلق وجوب خمس جز غنیمت دارند؟ اشتراکات تع

فقط  شود یمتصور  که آناندازه است؟ آیا اشتراکات غلبه دارد یا اختالفات؟ از جهت 
اختصاصی  از آراءحکم کرده است و آن را  متیغن ریغامامیه به وجوب تعلق خمس به 

شمرند، تحقیق  ان امامیه با دیگر مذاهب اسالمی میی اختالفی میها دگاهیدامامیه و از 
ینکه میزان اشتراکات و اختالفات امامیه و سایر مذاهب اسالمی در اتا ضرورت دارد جامع 

آشکار شود و منشأ و مستند اختالفات بیان گردد، تا  متیغن ریغوجوب تعلق خمس به 
همانند دیگر  مسئلهین و مشخص شود که اختالفات در ا  روشنوجاهت اختالف  که نیا

فقه، در گسترده فقه و استنباط است و اختالف ویژه و اساسی  اهلاختالفات اجتهادی 
تطبیقی و مقارن به بررسی نظریه انحصار خمس در غنائم و  صورت بهنیست. این تحقیق 

  کند. ادلّه آن پرداخته و خمس غیر غنیمت را از دیدگاه مذاهب اسالمی تبیین می
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  مس در مذهب امامیه. اهمیت خ2
تردیدی نیست که همه مذاهب اسالمی تالش بسیاری برای در فهم اسالم و دستیابی به 

، در آن اصالً اند مخلصو در تالش و سعی خودشان  رندیگ یمو  کاررفته بهحکم شرعی 
فهم اجتهادی خودشان  نظر ازتا به آن چیزی که  دانند ینمتسامح و تساهل را مجاز 

که حجت شرعی بر  کوشند یمی ا اندازه بهآنها  .دارند یبرنمت از تالش صحیح است، دس
برای  تواند ینم ،تمام شود. پس کسی که مسلمان است اگر چیزی حکم اسالم باشد ها آن

خذ فقهی به این آقطعاً فقیه هر مذهبی بر اساس نصوص، ادله و منابع و م .او مهم نباشد
آن را انکار  وقت چیهدر حرف واجب است، شغل  نتیجه برسد که مثالً خمس درآمد

که انکار کردن مساوی با خروج از دین و کافر شدن است. متهم کردن همه  کند ینم
از ایمان و انصاف به  ،علمای مذاهب به جانبداری از مرام و مسلک و زاویه داشتن با حق

است، خودش  واجب» أرباح مکاسب«خمس مثالً  ندیگو یمدور است. بنابراین اگر افرادی 
در : دیگو یمی هم که کس آنو  ندیب یمرا بابت این سخن در برابر خداوند متعال مسئول 

 ردیگ یم برعهده و است ریپذ تیمسئولخمس نیست بابت گفتار خودش، » ارباح مکاسب«
 متیغن ریغرو حکم به وجوب پرداخت خمس  این که پاسخگوی خداوند متعال باشد. از 

ادله مختلف است. به از نتیجه فهم متفاوت  ،خمس غیر غنیمت یا عدم وجوب پرداخت
از ضروریات دین  الجمله یفهمین جهت شیخ مرتضی حائری یزدی وجوب خمس را 

، 14[ ؛»و اما انکار الخمس فی غیر غنائم الحرب فال یکون کفراً«دانسته و فرمودند: 
ن منکر ی جنگی موجب کافرشدها متیغن ریغیعنی: انکار وجوب خمس  ]11ص
 - که برای او حجت است -اند که با ادله شرعی  . روشن است منظور کسانیشود ینم

که واجب بودن آن را احراز نه اشخاصی  ؛دنشو ینمکافر  اند، وجوب آن را احراز نکرده
ی ها متیغنبگویند که خمس غیر  ،ضروری دین نیست که آنسپس به بهانه ، نمایند

  کافر هستند.جنگی واجب نیست، چنین افرادی 
بر اساس ادله و فهم مختلف مذاهب متعدد فقهی اسالم، از آغاز تأسیس و تدوین فقه 

. یک نگرش و دیدگاه است هدو نگرش کلی و متفاوت در مورد خمس پدید آمد ،مذاهب
 ؛(ص) دارد و عوض صدقه استمحمدآن است که خمس تماماً و کالً تعلق به آل

کما رواه ابن  -الخمس جمیعه لذوی القربی ان لیقو «: اند کردهکثیر نقل  ابن که چنان
حدثنا الحارث، حدثنا عبدالعزیز، حدثنا عبدالغفار، حدثنا المنهال بن عمرو: سألت  - حریر

لنا، فقلت لعلی: فإن  عبدهللا بن محمد بن علی، و علی بن الحسین عن الخمس، فقاال: هو



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال   178

، 8» [فقاال: یتامانا و مساکیننا ]41انفال، » [والیتمی والمساکین وابن السبیل«هللا بقول: 
  ]445ص ، 2ج 

 هاشم یبنبر این اساس، یک نظریه فقهی در مورد خمس، آن است که تمام خمس به 
و بنی مطلب اختصاص دارد و ایتام و مساکین و در راه ماندگان آنان باید از خمس بهره 

اختصاص (ص) جانشین پیامبربه  سهم خدا و رسول خدا و ذی القربی که چنانببرند؛ هم 
 ،40؛284-285 ص ،26؛432- 433 ص ،5 ج ،20 ؛181- 182ص ،1ج ،19دارد. امامیه [

این نظریه را پذیرفتند. دیگر  ]272ص ، 37زیدیه [ ] و86- 87 ص ،45 ؛65 ص ،2 ج
-194 ص ،4 ج ،57 ؛461 ص ،2 ج ،46؛18 ص ،3 ج ،31 ؛327 ص ،4 ج ،3مذاهب [

، یا به مصالح المسلمین، المال تیب، بقیه را یا به اند دادهبی القر ] سهمی را به ذوی193
] 41که اطالق ظاهر آیه [انفال،  اند دادهسبیل مسلمین اختصاص  ، مساکین و ابنتامیا

] اما 272ص ، 37؛ 327ص ، 4ج ، 3[ .اند کرده نیز و به آن عمل کند یم افادهآن را 
رو نگرش  این از  ]462-472ص ، 14[ .اند کردهامامیه و زیدیه به ادله خاص استناد 

مذاهب، خمس برخالف نگرش دیگر  ،امامیه که ریشه در اظهارات صحابه و تابعین دارد
. با این نگرش، خمس در مذهب اند دانسته(ص) و امام معصوم را مختص ذراری پیامبر

فصلی  است که از آغاز تدوین حدیث و فقه، کرده دایپامامیه اثنا عشریه اهمیت بسیاری 
و در مورد خمس، همانند صالت، زکات، حج، و  اند دادهرا به مباحث خمس اختصاص 

در کافی جزء مباحث اصول کافی  که چنانو  اند دادهدیگر ابواب فقه بحث مستقلی انجام 
به خمس اختصاص یافت و در کتاب  بخشی از مباحث جهاد در فروع کافی نیچن  هم

عقد کردند، و در تهذیب األحکام باب خمس، غنائم، و من باب خمس ،من الیحضره الفقیه
منعقد نمودند، و در استبصار فیما اختلف فیه من األخبار باب وجوب الخمس  انفال
ی الهدایه فی االصول و ها کتابدر  نیچن هم] 55-63ص ، 2ج ، 15[ .است شده منعقد

یی ها کتاباضر الفروع، المقنع شیخ صدوق، النهایه و المبسوط شیخ طوسی تا عصر ح
است. همچنین همانند تحریر الوسیله، منهاج الصالحین دارای باب مخصوص در خمس 

که فهرست  ،ی بسیاری در مورد خمس در تاریخ فقه شیعه نوشته شدهها ینگار تک
را » خمس«که امامیه  دهد یمنشان  ها نیاهمه  .خارج از هدف مقاله است ها آنکردن 

 گونه نیا .دانند یم(ص) هللا رسولزیرا حق خاندان  ؛اند کردهه یک بحث اصلی نگا عنوان به
نیست که آن را ذیل فرعی از فروعات باب جهاد یا باب زکات نگاه کرده باشند و به 

 اند کرده(ع) و عبدهللا بن عباس نقل ثیر، مسلم و دیگران از امام سجادکنگرشی که ابن
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ی ها بضاعت یبب که جنبه حمایتی از که با نگرش دیگر مذاه اند شدهملتزم و معتقد 
] متفاوت است. با توجه به اختالف 75ص، 10ج، 40؛ 190ص، 2ج، 12مسلمانان دارد [

اهمیت دادن به خمس هم متفاوت شده است هرچند زیدیه هم به خمس  ها نگرش
  امامیه اثنا عشریه نبوده است. اندازه بهاما  اند دادهاهمیت 

  
  یمت در فقه مذاهب. اجماعی بودن خمس غیر غن3

 همچنانکه .در اسالم مذهبی نیست که وجوب خمس را منحصر به غنائم جنگی بداند
اختالفی نیست و وجوب آن از ضروریات اسالم  1ینسبت به وجوب خمس غنائم جنگ

نسبت به وجوب خمس در غیر غنائم جنگی هم اتفاق کلمه در تمام مذاهب فقهی  ؛است
 ،4اجماعی است. اهل حدیث [ الجمله یف غنائم ریغخمس وجوب  در نتیجه وجود دارد و

- 327 ص ،4 ج ،3] و اهل فقه [225 ص ،11 ج ،60 ؛262 ص ،1 ج ،12 ؛341 ص
- 354 ص ،1 ج ،57 ؛30- 35 ص ،3 ج ،55 ؛166-168 ص ،46 ؛21- 22 ص ،10 ؛324
] از آغاز تأسیس و تدوین فقه تاکنون برای چیزهای دیگری غیر از غنائم، خمس 353

، اگرچه در تفصیل آن، میان مذاهب اسالمی اختالف است، ولی در اصل اند بودهئل قا
ادعای ضرورت  شود یمی که ا گونه بهوجوب خمس برای غیر غنائم اصالً اختالفی نیست، 

جنگی از ضروریات دین اسالم است، زیرا اجماع  غنائم ریغکرد و گفت وجوب خمس 
امت اسالمی کشف از ضرورت دینی اسالم  و اجماع قرار داردامت اسالمی پشت آن 

و انکار چنین حکمی آسان و ساده نیست، یعنی کسی که مسلمان و ملتزم به  کند یم
شبهه و  دیآ یماسالم است ممکن است نسبت به احکامی که از ادله ظنی به دست 

ی احکام اسالم رهیداو از  دینما یمتردید پیدا کند، حتی برخی از آن احکام را انکار 
بیرون بداند، و انتساب آن حکم به اسالم را نپذیرد اما حکمی که همه مذاهب اسالمی به 

، انکار آن راحت و آسان نیست که شمارند یمآن اذعان دارند و آن را حکم اسالم 
  ی بگوید: اسالم چنین حکمی ندارد.راحت بهشخصی 

  
  غنائم ریغ. چگونگی پیدایش اعتقاد به وجوب خمس 4
و  دانند یمکریم وجوب خمس غنائم جنگی را حکم قرآنمه مذاهب اسالمی ه میدان یم

                                                                                                                                                                        
برای تفصیل بیشتر در مورد واژه غنیمت نگاه کنید به: کتاب الخمس، آیه هللا حسین نوری، انتشارات . 1

  بوستان کتاب.
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. اما شمارند یم، آن را حکم مسلم و قطعی اسالم انفالبا استناد به آیه چهل و یکم سوره 
برای دریافت منشأ وجوب خمس غیر غنائم، استقرائی در آثار فقهی مذاهب اسالمی 

چیست؟ آن ادله چه  غنائم ریغجوب خمس بر و ها آنضرورت دارد تا مشخص شود ادله 
  دارد؟  غنائم ریغاندازه ارزش و اعتبار برای اعتقاد پیدا کردن به وجوب خمس 

» رکاز«خمس وجود دارد و تعبیر آنها برای » رکاز«اند که در  مذهب حنفیه قائل -یک
هر دوی و ] 499، ص 61[شود یمشامل کنز (گنج) و معدن » رکاز«چنین است: اسم 

 که چنان، شود ینمدر لغت چیزی ثابت است و منتقل » رکاز«، زیرا ردیگ یبرمرا در  ها آن
، حرکت نکرد و رفت فرویعنی: نیزه او در زمین » رکز رمحه فی األرض: «شود یمگفته 

 که چنانیی نیست، جا جابهشد. مال در معدن ثابت است و قابل انتقال و ثابت در زمین 
به پیامبر (ص) عرض کردند: رکاز چیست؟  که یوقت .است هگون نیهمکنز (گنج) هم به 

ی که خداوند متعال از روز خلقت زمین، در آن آفرید. و ا نقرهپاسخ فرمودند: طال و 
 شود یمی عادی یافت ها خرابهیی که در زهایچاز رسول خدا (ص) درباره  که یوقت

 که آنرد. از جهت و در رکاز خمس دا ها خرابهدر  ها شدهپرسیدند، فرمود: یافت 
 ،اند کرده(ص) رکاز را بر مالی که در زمین دفن گردیده بود (مدفون) عطف پیامبر

که مقصود از رکاز، معدن است، معنائی که در معدن وجود دارد این  شود یمدانسته 
  ، ازشود یمو ارزشمندی است که از زمین استخراج  است که مال معدن مال نفیس

که  معنائی که در کنز وجود دارد زیرا .ند کنز در آن خمس باشدرو واجب است همان این
ی که از ا نقرهدر معدن هم وجود دارد، زیرا طال و  ،به خاطر آن خمس در کنز واجب شد

» اهل حرب«در دست کفار  ها نیزمکه این  از زمانی دیآ یمی زمین در معدن پدید ها رگه
 .ا تاختن اسب به دست مسلمانان افتاددر زمین وجود داشت، سپس ب ها رگهبوده، این 

در  جهیدرنتاست،  گرفته تعلقی زمینی ها رگهبنابراین حقوق موارد مصرف خمس به این 
رو معدن و  این از  .، خمس ثابت استدیآ یمی زمینی پدید ها رگهآن چیزی که از آن 

ده گنج خمس آن از به دست آورنده مال از معدن و یابن و اند مساوی جهت نیازاکنز 
دادن خمس اموال  ،و بقیه آن سهم به دست آورنده است. البته حنفیه شود یمگرفته 

مانند گچ، نوره، سرمه، زرنیخ و امثال  ،معدنی که برای استفاده نیاز به ذوب شدن ندارد
همانند آب،  دانند یمهمچنین معدنیات مایع را از اموال عمومی  .آن را قائل نیستند
به ذوب شدن بستگی دارد.  ها آنی که استفاده از تیامعدنآن. تنها در  نفت، جیوه و امثال

و فی الرکاز «حدیث پیامبر (ص) است که فرمودند:  ها آنخمس دارد. دلیل  ها آن نظر از
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، ص 61؛ 172ص ، 1ج ، 58؛ 53ص ، 2ج ، 54؛ 211- 212ص ، 2ج ، 31». [الخمس
ؤلؤ و عنبر که از دریا استخراج ] ابو یوسف از ائمه حنفیه معتقد است در ل494- 493

و احتجاج  اند کرده، خمس هست و ایشان این مطلب را در جامع الصغیر ذکر شود یم
و از ایشان درباره  اند نوشتهخطاب نامه  أمیه به عمربن بن یعلی به روایتی که اند کرده

که در  : عنبریاند نوشته. ایشان در جواب شود یماند که در ساحل پیدا  عنبری پرسیده
و در آن  دهد یمبه هرکس که بخواهد  ؛مال خداوند متعال است ،شود یمساحل یافت 

همانند  ،دیآ یماز اموال نفیس در دریا به دست  آنچه که آندلیل  و به .خمس وجود دارد
که  دیآ یمآن چیزی از اموال نفیس همانند طال و نقره است که در خشکی به دست 

خشکی را دارد که در آن خمس واجب است. البته حکم و موقعیت اموال نفیس 
، و مکتوب دانند ینمابوحنیفه و محمد بن حسن شیبانی خمس عنبر و لؤلؤ را واجب 

دلیل  ] که به261ص ، 1ج ، 12عباس نقل کرده است [ ، و از ابناند کردهعمر را توجیه 
و خمس  ردیگ ینمچیزی به آن تعلق  ،ی فراوان استخراج عنبرها یسختمشکالت و 

] البته ابوحنیفه 169ص ، 1ج ، 58؛ 56ص ، 2ج ، 54؛ 212-213ص ، 2ج ، 31[ .ندارد
ابو یوسف معتقدند که در جیوه و سیماب (زنبق) که  برخالفو محمد بن حسن شیبانی 

  ]213ص ، 2ج ، 31[ .دارداز معدن به دست آید خمس وجود 
رو در رد  این  ، ازاند بودهمخالف  ظاهراً بخاری با نظر ابوحنیفه در تعمیم رکاز به معدن

است و مثل » رکاز«: معدن اند گفته - که منظور ابوحنیفه است - : بعض الناساند گفتهایشان 
هرگاه چیزی از معدن خارج شود او  که نیاگنج و مال دفن شده اهل جاهلیت است به دلیل 

د. در نقص بیان و فهم در معدن ثابت بوده است خارج ش آنچهیعنی » أرکز المعدن: «دیگو یم
یا این سود فراوانی نصیب او  شود یم: گاهی به کسی چیزی هبه داده اند گفتهابوحنیفه به او 

 جا جابه رقابلیغیعنی مال » أرکزت: «ندیگو یمشود،  اش زیاد می گردید یا محصوالت باغی
دگاه سپس ابوحنیفه دی - شدن، نصیب او گردید. ظاهراً به این نقض پاسخی داده نشد

، کتمان کند یماستخراج  از معدنرا  آنچه: ایرادی ندارد اند گفتهخودش را نقض کرده و 
  ]120ص ، 53؛ 262ص ، 1ج ، 12[ نمایند و خمس آن را نپردازند.

، 2» [و فی الرکاز الخمس«با نقل روایت پیامبر (ص) که فرمودند:  انسمالک بن  - دو
یی است که اختالفی درباره آن زهایچاز : خمس رکاز اند گفته] در تفسیر آن 249ص 

منحصراً این است که رکاز گنج و  گفتند یماز علما شنیدم که  آنچهوجود ندارد.  نزد ما
که با هزینه کردن درصدد  ،آید دست می مال دفن شده است که از گنج اهل جاهلیت به



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال   182

هرگاه در  .ز نداردیافتن آن نخواهند بود و یافتن آن هزینه، خرج و کار دشوار و زیاد نیا
دشوار و زیاد انجام دهد و گاهی به خطا دچار شود و گاهی  و کاربیفتد  زحمت بهیافتن 

: اند گفته] در مدونه آمده است: مالک 250ص، 2[ .رکاز نیست آمده دست بهبیابد آن مال 
و تالش باشد و  باکارچه  آورد یماز گنج و مال دفن شده اهل جاهلیت به دست  آنچه
البته کندن . ، در آن خمس وجود داردکند ینمدون کار و تالش به دست آید فرقی چه ب

و حفر قبرهای اهل جاهلیت را برای به دست آوردن گنج، مکروه و ناپسند شمرده ولی 
از  آنچه: نظر مالک درباره گنج اهل جاهلیت، و اند گفته. ابن قاسم اند دانستهآن را جایز 

ند جواهر، آهن، روی، مس، لؤلؤ، یاقوت و تمام جواهرات در از همان آورد یمآن به دست 
خمس وجود دارد، سپس از نظریه خودش بازگشت و گفت: نه زکات دارند و نه  ها آن

خمس است.  ها آنو عقیده نهائی او بود اینکه: در  گفتآخرین چیزی که  سپس .خمس
که از هر  دیده است ایندر نزد من پسن ،درباره گنج اهل جاهلیت آنچهابن قاسم گفتند: 

: اند گفته. سحنون شود یمخمس گرفته  ها آناز  آورد یمبه دست  ها آناز گنج  آنچه
از طال و نقره از گنج  آنچهاختالف همه در مورد جوهر، آهن، روی، و مس است، اما 

هیچ اختالفی نیست، نظر او قاطع است که آن طال و نقره رکاز  دیآ یمجاهلیت به دست 
و  داند یممالک خمس را منحصر به رکاز  واقع در .و در آن خمس وجود داردهستند 

و برای غیر رکاز یا حقی  کند یمرکاز را منحصر به مال مدفون و کنز جاهلیت تفسیر 
غیر از حدیث  .داند یمچه زکات و چه خمس و یا فقط زکات را واجب  ،قائل نیست

که مردی از قبیله مزینه از  کند یمحدیث دیگری نقل  ،(ص) که ذکر شدپیامبر
کنزی از کنزهای جاهلیت را در قرارگاهی که اهل  هللا رسولکردند: یا  سؤالص) (امبریپ

حکم آن چیست؟ رسول خدا (ص)  میابی یمی جاهلیت ها رانهیوآن ساکن نیستند یا در 
، 2ج ، 46؛ 248-251ص ، 2[ .و در رکاز خمس وجود دارد دیابی یم آنچهفرمودند: در 

  ]30- 35ص ، 3ج ، 55؛ 53-56 ص
رأی راجح درباره معادن آن است که زکات دارد رأی بر  که آنشافعیه ضمن  - سه

و حدیث فی الرکاز الخمس را پذیرفته و آن  اند کردهوجود خمس در معادن را نووی ذکر 
و خمس در غنیمت را منحصر به آن دانسته و   کردهرا مال دفن شده جاهلیت تفسیر 

 که چنان ؛دیآ یم حساب بهکه در حقیقت زکات  ،اند دانستهزکات  ا نیز مصرفمصرف آن ر
  ]120 ص ،53 ؛118ص ، 1ج ، 16[ .: و هو عندنا زکاهاند گفتهنووی 

و مورد مصرف  اند دانستهحنبلیه با قبول حدیث پیامبر (ص) آن را خمس  -چهار
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 ریکفار تفس کاز را همان مال مدفونرا مورد مصرف خمس معرفی کرده و ر رکاز
مورد مصرف آن همان مورد مصرف زکات است را  که نیاالبته قولی هم بر  .اند کرده

اگرچه عمل عمر را دلیل بر آن  .اند دادهمطرح کرده و عمل علی (ع) را دلیل بر آن قرار 
  ]353- 354ص ، 1ج ، 57[. شود خمس محسوب می  اند که شمرده

 نظر ازاند که بر درآمدها  عمومیت قائلزیدیه برای مفهوم غنیمت شمول و  - پنج 
غنیمت، : بر هر به دست آورنده اند گفتهرو ابن یحیی  این  از .شود یمغنیمت اطالق  ها آن

یی که در خشکی و دریا صورت شکارها - 1دادن خمس بر سه چیز واجب است: 
 کی وآنچه از ظاهر و روی خش - 3. شود یماز خشکی و دریا استخراج  آنچه - 2. ردیگ یم

به دست آوردن مال گمشده  که آن شرط بهمانند معدن، گنج  دیآ یمدریا به دست 
، هیزم، گیاهانی که برای مصرف زنبورعسلدیگران نباشد درو گوهر، عنبر، مشک، 

درخت هیزم و گیاهان مصرف شونده در سوخت  که آن شرط به شوند یمسوخت استفاده 
را در ملک خودش یا ملک  ها آناگر  را خودش غرس نکرده باشد، خمس دارند حتی

عسل مباح یعنی عسلی که از زنبورهای وحشی به  زیندیگری به دست آورده باشد و 
  ]445ص ، 39، نه زنبور اهلی و پرورشی خمس دارند. [دیآ یمدست 

  آن اجماعی است از محل بحث خارج است. غنائم جنگی که تعلق خمس به - شش
  .شود یماز اهل ذمه گرفته  آنچهامله و و مع دوفروشیخر، درآمدها - هفت

: واجب کردن خمس در این سه نوع با اند آوردهالبته شوکانی در نقد نظریه زیدیه 
عصمت اموال مردم منافات دارد و بر اساس دلیل و رأی مستقیم نیست، دلیل خمس 

است که در تفسیر رکاز اختالف شده است، مالک و شافعی » و فی الرکاز خمس«حدیث 
، ابوحنیفه و ثوری و دیگران معدن را رکاز اند دانستهن را مال دفن شده اهل جاهلیت آ

، شافعی در مورد اموال دفن شده اهل جاهلیت تنها طال و نقره را رکاز دانسته، اند دانسته
و ابن منذر همین نظر را  اند ندانستهاما جمهور اهل سنت آن را مختص طال و نقره 

در کلمه رکاز اصطالح شرعی و حقیقت شرعیه ثابت نیست  که نآاختیار کرد. از جهت 
 اند کردهقول اهل لغت در تفسیر آن حجت است که در صحاح اللغه تفسیری که از رکاز 

: اهل حجاز و عراق در تفسیر آن اند گفتهدر نهایه  ریاثاما ابن  .شود یمشامل معدن 
اهل جاهلیت را واجب اختالف دارند و خودش سرانجام خمس گنج و مال مدفون 

  ]269- 271ص ، 37[ اند دانسته
خمس  ،بیان ابن حزم، ظاهریه با استناد به حدیث پیامبر (ص) بر اساس - هشت
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جاهلی بودن و نبودن کفار فرقی ندارد  .دانند یماموال دفن شده کفار غیرذمی را واجب 
که ذمی  یا زمینی ،و نیز میان زمینی که مسلمان مالک آن شده است به دست آید

و  شود یمزیرا که دفینه و کنز بوده رکاز شامل آن  .تفاوتی ندارد ،مالک آن شود
  ]324- 325ص ، 4ج ، 3[ .ندینما یمی مذاهب حنفی، شافعی و مالکی را رد ها لیتفص

از  آنچهدر نهایت رأی امامیه است که غیر از غنائم، خمس معادن، گنج، غواصی،  -نه
شود، مال حاللی  انداز پس اش نفقهخودش و عیال واجب درآمد مشاغل از هزینه سال 

ممکن نباشد و زمینی که کافر ذمی از مسلمان  ها آنکه به حرام مخلوط شود و تمیز 
که برای هریک از این موارد تفصیل وجود دارد که ذکر همه  دانند یمبخرد را واجب 

- 440ص ، 1ج ، 24؛ 179- 181ص ، 1ج ، 19[ .خروج از موضوع این مقاله است ها آن
  ]236- 238ص ، 1ج ، 40؛ 433

  
  ی مذاهب فقهیها دگاهید. تحلیل 5

که اوالً  شود یمی مذاهب فقهی در خمس غیر غنائم، روشن ها دگاهیدبا دقت و تأمل در 
اگرچه در مورد مفاد آیه غنیمت نیز  .دلیل وجوب خمس منحصر به آیه غنیمت نیست

] 20 ص ،8 ج ،49؛443- 447ص ، 2ج ، 8[ .ی فراوانی دارندنظرها  اختالفمذاهب 
و علماء مذاهب  فقهای از مسائل فقهی دلیل بر اتّفاق نظر ا مسئلهصرف وجود آیه در 

اسالمی نشده و نخواهد شد، بلکه درباره همان آیه هم اختالف دیدگاه فراوان با یکدیگر 
ند. هم اختالفی ندار باهمنسبت به اصل وجوب خمس غنائم  اگرچه .اند داکردهیپ

دلیل وجوب خمس منحصر به آیه غنیمت نیست با همدیگر اختالف ندارند، اما  که چنان
 ،4»[و فی الرکاز الخمس«با پذیرفتن دلیل دیگری غیر از آیه غنیمت که همان حدیث 

و به تفسیر  داست، به مستند خمس غیر غنیمت اجتها ]262ص ، 1ج ، 12؛ 337 ص
: اند گفتهنووی با صراحت  که چنانهمان زکات است؟  که آیا خمس رکاز اند پرداختهآن 
خمس رکاز فقط همان خمس  که آن] یا 226ص ، 11ج ، 60[ ،»و هو زکاة عندنا«

و آیا خمس رکاز فقط شامل  - که ذکر شد - مصطلح است؟ که دیگر مذاهب عقیده دارند
ظاهریه  اهل حجاز و مالک، ابن حنبل و که چنانگنج و مال مدفون اهل جاهلیت است؟ 

اهل عراق و حنفیه معتقد  که چنان؟ شود یمشامل معادن هم  که آنیا  ،اند داشتهاظهار 
هستند، تفسیرها و اجتهاد اهل مذاهب است که البته نقد علمی و اجتهادی دیگر 

انحراف تأویل آراء اجتهادی ضاللت شمرده که  آناجتهادات منع شرعی و عقلی ندارند نه 
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تالف از عصر صحابه وجود داشته است، و از حضرت علی (ع) نقل این اخ که چنانشود. 
] و ابوعبید 287-288ص ، 51؛ 340ص ، 4[ .اند دانستهشد که ایشان معدن را رکاز 

دان و صاحب  قاسم بن سالم بن مسکین بن زید جمحی هروی لغوی متخصص لغت
، 50[ اند توجه کردهبه آراء او  اجتهادو اهل  نظران صاحب ] که340ص ، 4کتاب األموال [

] ضمن نقد دیدگاه اهل حجاز و مالک که معادن را به زراعت تشبیه کرده و 45ص ، 1ج 
» مغنم«: معادن به اند گفتهزکات در معادن را پذیرفته، نظر اهل عراق را ترجیح داده و 

زیرا استخراج معدن همانند به دست آوردن غنیمت رنج  ؛است تا به زراعت تر هیشب
ردن، خود را در معرض خطر انداختن دارد که شبیه جهاد با دشمن خطر شدید هزینه ک

رو کمترین چیزی  این و بزرگی دارد، خداوند متعال در غنیمت سهم خمس را قرارداد، از
 قرار دادههمانند جهاد با دشمن باشد که خمس در آن  که نیا ،که در معدن واجب است

از رکاز را ترجیح داده و آن را به معدن تفسیر شود. از این جهت تفسیر حضرت علی (ع) 
و با این  دانسته یمکه ایشان رکاز را معدن  اند کردهو از ابن شهاب زهری نقل  اند کرده

] 340ص ، 4[ .که در رکاز خمس واجب است اند کردهتفسیر، روایت پیامبر (ص) را نقل 
اشهب از مالک نقل  که انچناین اختالف در فتاوای ائمه مذاهب تأثیر داشته است،  که

بدون دردسر است و بدون رنج و کار از آن چیزهای  که ایشان معدنی را که اند کرده
] و ابن ابی زناد 258ص ، 2ج ، 50[ اند کردهرا از رکاز تفسیر  شود یماستخراج  گران بهاء

یعنی اموال در آن ثابت  ؛از پدرش نقل کرده که عمر بن عبدالعزیز معدنی را رکز هستند
، و نیز نظر مالک را نیز همین گرفتند یماست و نیاز به استخراج دارد از آن خمس 

که  اند کردهعبدالعزیز نقل  عمر بنعبدالرزاق از  که چنان] 339ص ، 4[ .اند دانستهتفسیر 
] بخاری از حسن نقل 339-340ص ، 4[ .اند دانسته یمایشان خمس عنبر را واجب 

] با توجه به 261ص ، 1ج ، 12[ .اند بودهکه در عنبر و لؤلؤ قائل به خمس  اند کرده
اجتهادها و تفسیرهای مختلف، احتمال وجوب خمس غیر غنائم جنگی، احتمالی دور از 

در کتب احادیث از  آنچهمستند احکام قطعاً منحصر به  که نیاعقل و شرع نیست و 
قطعاً پذیرفته  .بوده باشد ها آنموطأ و امثال قبیل صحیح بخاری و مسلم و سنن اربعه و 

مستند احکام است را  آنچهبا قطع مدعی شود که همه  تواند ینمنیست و کسی 
و هرکس مدّعی مستند دیگری شود در  اند کردهی گردآوری درست  بهیا   کردهگردآوری 

ال باید احتم ،ادعای خودش کاذب است. ضمن ارج نهادن به همه زحمات انجام شده
در گردآوری مستندات  ها آننرسیده یا  ها آنعقالئی وجود مستنداتی که به دست 
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جدی گرفت و منکر دیگر مستندات  دیرا باباشند  شدهاحتماالً دچار غفلت یا خطائی 
نشد. با این نگرش است که مذهب امامیه اثنا عشریه غیر از غنائم جنگی پرداخت خمس 

مکاسب که مازاد بر مخارج متعارف ساالنه اشخاص خمس ارباح  ازجملهچیزهای دیگری 
که باید از دیدگاه مذاهب اسالمی حداقل یک اجتهاد  اند شمردهو خانوار باشد را واجب 

ی ریگ موضعدر مقابل آن  که آنآید نه  حساب بهموجه و پذیرفته در شریعت اسالمی 
ائم جنگی تخریبی صورت گیرد و آیه غنیمت را منحصر در وجوب پرداخت خمس غن

  تلقی کرد. اعتبار یبشمرد و هر مستند دیگری را 
  
  . اختالفات اجتهادی و فقهی امامیه با دیگر مذاهب6

] و این 469ص ، 1ج ، 34پیامبر(ص) اختالف وجود دارد [ صحابهکه میان  گونه همان
] ضمن آنکه 476-478ص ، 1ج ، 34کشیده شده است. [ فقهااختالف به تابعین و 

، دهند یمو بر اساس آن فتوا  کنند یمب، به روایات و آراء صحابه استدالل ی مذاهفقها
اما در اختالفات با دالیلی بعضی از روایات را بر بعض دیگر یا بعضی از اجتهادات را بر 

 شود یممثالً آیا بعد از پایان نماز با صدای بلند تکبیر گفته  .دهند یمبعض دیگر ترجیح 
امام علی (ع) پس  ،ع) و عمر نقل گردید که در ایام تشریق(یعل ی ازنظر اختالفیا خیر؟ 

و اخذ ابو : «اند گفته آنگاه گفتند و عمر پس از نماز ظهر. از نماز عصر بلند تکبیر می
ص ، 2ج ، 31...» [لقوله تعالی  عنه هللا یرضتعالی یقول علی  هللا رحمهیوسف و محمد 

 قول[ و به«ن مسعود و علی (ع) نقل شده است: ] اما درباره دیگر اختالف رأی میان اب43
] و در موردی 7ص ، 2ج ، 31...» [أخذنا اقرب ألنه أقرب إلی اإلحتیاط فانها  ]مسعودابن 

ج ، 31...» [و اما حدیث علی رضی هللا تعالی عنه قلنا ال یمکن العمل به «هم گفته شد: 
وی عن ابن عمر ... و قول و مذهب أبی حنفیه مر«] در جای دیگر گفته شد: 214ص ، 1
] اگر استقراء ما در همه 129ص ، 12ج ، 31...» [فقیه من الصحابه مقدم علی القیاسال

بیش از یک جلد  ها آن) ادامه یابد ذکر همه شود یمگانه (که سی جزء مجلّات پانزده
کتاب خواهد شد. ترجیح یک روایت بر روایت دیگر یا یک اجتهاد بر اجتهاد دیگر با 

مالک تعبدی و معصومانه ندارند و  ها آناز  کی چیه. شود یمی اجتهادی انجام ها کمال
هم نیست که فقط اختالف صحابه یا تابعین یا مجتهدین با یکدیگر قداست  گونه نیا

با  ها آنکه  گونه همان .ضاللت و انحراف باشد ها آنداشته باشد و اختالف دیگران با 
خالف شرع و عقل نخواهد بود.  ها آندیگران با  تالفاخ ،اند داشتهاختالف  گریکدی
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اختالفاتی  ها آنتابعین هم با  ،اند داشتهصحابه با یکدیگر اختالف  که چنانبنابراین 
رو پذیرفته خواهد بود که  این که در همین کتاب المبسوط آمده است. از  اند داکردهیپ

(ع) با صحابه و  تیب اهلختالف بین ا که چناناختالف داشته باشند،  ها آنهم با  تیب اهل
خمس منهال بن عمرو  مسئلهتابعین در کتب حدیث و فقه آمده است. مثالً در همین 

: دنگفت ها آن: از عبدهللا بن محمد بن علی و علی بن الحسین از خمس پرسیدم اند گفته
: دیفرما یممتعال  خداوندخمس منحصراً متعلق به ما است. به علی بن الحسین عرض کردم: 

فرمودند:  ها آن] 41[انفال، » ماندگان برسد درراهخمس به مصرف یتیمان، مسکینان و «
ابن عقیل از  نیچن هم] 445ص ، 2ج ، 8منظور یتیمان و مسکینان ما اهل بیت است [

: غنائم در عهد رسول اند گفتهکه  اند کردهمردی از فرزندان علی(ع) که به نام عمر روایت 
، شد یمسهم به صاحبان غنیمت داده  وچهار ستیبشد.  سهم تقسیم می (ص) به سیخدا

، سهم خدا، سهم رسول خدا، سهم صاحبان قرابت و خویشاوندی که ماند یمشش سهم باقی 
، سهمی برای یتیمان، سهمی برای مسکینان و سهمی برای اند بودهنزدیکان رسول (ص) 

  ]326ص ، 2ج ، 4[. شد یمماندگان. بر این اساس خمس تقسیم  درراه
البته به دلیل مختلف و متضادبودن روایت مربوط به تقسیم خمس و عملکرد 

ص)، هم آراء فقهی مختلف است و هم رسیدن به ( امبریپپس از  خلفامتفاوت و مختلف 
آراء متضاد و متباین،  همه نیا بارویّه واحد دشوار و سخت. تنها سخن در این است که 

پذیرفتنی و موجه هست؟ اما اختالف اجتهادی و فقهی امامیه با  چگونه همه این اختالف
دیگر مذاهب ناموجه و نپذیرفتنی است؟ باألخره در مجموع احادیث مختلف و متباینی 

استوار  ها ثیحد بعضی از آن بر اساسامامیه نیز مذهب فقهی خودش را  ،که هست
 أبیرا  ثیلبته همه آن احادا. شد هها پرداخت از آن یکه در مقاله به بعض است داشته

در ) ق 481(د.  ویهمعروف به ابن زنج یخراسان یذرأ بهیبن قت خلدبن م دیحمد حمأ
سند معتبر  ثیاز ح ها ثیاند و آن حد کرده تیروا ]304- 307ص ، 4[ موالکتاب األ

 لیتحص یال عهیوسائل الش لیدر کتاب تفص هیماماکامل  دگاهیشناخته شدند. البته د
 جا در اینوجود دارد که  یحر عامل خیمحمد بن حسن معروف ش فیلأت عهیشرمسائل ال

  .میستین ثیداحادرصدد گزارش آن 
  

  . تردید در صحت احادیث مورد استناد امامیه7
(ص) وجود ندارد، بلکه همه امبریپ تیب با اهل یمخالفت چیممکن است گفته شود ه
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. دانند یها را عادل و ثقه م (ع) آنتیب ضمن ارادت به اهل شد انیگونه که ب مذاهب همان
منقول  اتیبا روا یمخالفت چیو هیند رایودل پذ با جان گردد تیها روا آن قیکه از طر یثیاحاد

ها  به آن هیاست که امام یاتیها نسبت به روا آن دیترد ، بلکهع) ندارند(تیب اهل قیاز طر
 ،باشد یرفتنیپذ هیامام قی) از طرع( تیب منتسب به ائمه اهل اتیهرگاه روا ،دهند ینسبت م

  خواهد شد. تر کینزد گریبه همد ها دگاهیو د داکردهیها کاهش پ از فاصله یاریبس
 .نخواهد کرد جادیا هیامام یها دگاهیاجتهاد و د پذیرفتندر  یمشکل چیه شبهه نیا

 همه هافعیمگر ش .است جیمتداول و را یدر مستندات اجتهادات مذاهب امر دیترد رایز
در  هیهمه مستندات شافع هی؟ مگر حنفپذیرد میدر استنباط احکام را  هیمستندات حنف

به محمد  ،محمد بن حسن یلکتاب الرد عاستنباط احکام را قبول دارد؟ مثالً شافعی 
اند  کرده تیص) روا( امبریکه با استناد به عبدهللا بن مسعود از پ دهد ینسبت م یبانیش

 کند یرا رد مآن روایت خودش  سپس ،شود یم دهیهم بردر هد دنیبا دزد دکه دست دز
که  تاس یاز مرد تیاز ابن مسعود ثابت نشده است و سند روا یتیروا نی: چندیگو یو م

نسبت  یهحنف به یشافع نیهمچن ]325ص ، 7ج ، 33[ .مرتبه وثاقت است نیدر کمتر
هم زن و  هیتا ثلث د یعنی ؛دانند یمردم م هیزن را مطلقاً نصف د هیها د که آن دهد یم

که  دهند یو عمر نسبت می اثبات نظر خودشان به عل یو برا دانند ینم یمرد را مساو
 ستین ستهیشا و ندآن دو نفر هم نظر زیرا .ه مرد استیزن نصف د هید :اند ها گفته آن

ثابت  ،شد تیو عمر روای آنچه از عل :دیگو یعمل شود. اما خودش م گریکه به نظر د
  ]329ص ، 7ج ، 33. [ستین

دارند  دهیها عق او ذکر کرده که آن ارانیو  هفینظر با ابوحن در اختالف یشافع نیچن هم
اموال مرتد  یشافع یع) دارند، ول( ینظر را از عل نیو ا رسد یاو به ارث م نیمال مرتد به وارث

که از  یثیو بر طبق حد ؛شود یمنتقل م المال تیکه به ب داند یمسلمانان م ءیرا ف
مالک صحت  نیکرده و با ا یارث بردن مسلمانان از کافر را نف کند یص) نقل م(امبریپ

ج ، 33. [کند یم یآن را نف تیحج ،و با فرض صحت کند یع) را مخدوش می(از عل تیروا
 ای دشو یسنگسار م سپس،، شود یزده م انهیتاز نخست اآیمحصن  فریو در ک ]383ص ، 7
که نخست تازیانه زدند سپس  اند دادهنسبت ) ع(ی؟ به علشود یفقط سنگسار م نکهیا

  ]18ص ، 7ج ، 33[ .اند کرده دیترد(ع) د و شافعی در صحت این فعل از علیسنگسار کردن
اگر کتاب  ،است در مقابل بیرونو موارد از حد و شماره  ستیالبته بنا بر استقصاء ن

 یشافع یهم در مستندات فتاواها  آن شد یبررس ینائیمرغ هدایه ای یالمبسوط سرخس
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ثار را در رد باآل یکتاب المحل اصالً یاند و ابن حزم ظاهر مطرح کرده یادیز هایدیترد
 دیها ترد نسبت به مستندات آن یادیاند و در موارد ز نوشته یفعمالک و شا ،هفیابوحن
 واست  یقطعاً منتف مستندات ادعاییکه  ستیبر آن ن لیدل یشافع یدهایاند. ترد کرده

هم  که عکس آن و مستندها محرز است، چنان آن ادلهاز نظر مخالف او  و احراز نشده است
مستندات  هیامام نیادعا کرده محرز است. بنابرا هک ییو از نظر او مستندها کند یصدق م

او  طعاًها را احراز کرده است. ق آن تیو حج داند یم یرا حجت حق و حجت شرعخود 
حکم  شود یو نم ردیفتواها را به عهده بگ یشرع تیلئومس ت،یراز حجبدون اح خواهد ینم

 ،اند آمده گریکدی یزاهد، پارسا، وارسته که در پ تیشخص همه نیااسالم  خیکرد که در تار
 اند. قطعاً فرسا را انجام داده سخت و توان یها تالش همه نیا یو وجدان یمانیبدون تعهدات ا

 میآثار عظ همه نیخودشان، ا یانجام رسالت اله یدشان در پها بر اساس اجتهاد خو همه آن
و  نندیب یم یتعال اند و خود را در محضر حضرت حق آن را فراهم آورده مانندو  یاصول ،یفقه
  اند. رنج و زحمت را تحمل کردهاین همه خداوند متعال  یبرا

  
  . حجت امامیه در وجوب خمس غیر غنیمت8

 حضرت فاطمه ،)(ع یحضرت عل ریفعل و تقر ،قول تیاحراز حج هیاثنا عشر هیامام
تا  ع)(نیاز فرزندان و نوادگان امام حس نه تنو  نیامام حس ع)،امام حسن ( س)،زهرا(

 یبرا] 228-238 ص ،43 ؛48 ص ،41؛226 و 178 ص ،1 ج ،17[ج) (ع یحضرت مهد
 .کنند یمو کمال استناد  تیهداائمه به کالم آن  یغنائم جنگ ریاثبات وجوب خمس غ

 جبیابواب ما «با عنوان  دارند یباب عهیالش لیوسا لیدر کتاب تفص یکه حر عامل چنان
را در  السالم همیعل تیالب ائمه اهل اتیکه روا ]483و  508ص ، 9ج ، 15[ »الخمس یف
قول همه آن   که نقل اند ذکر کرده ،ها واجب است که پرداخت خمس آن ییزهایچ
 ،شود یپرداخت آنچه از معادن استخراج م جوبالبته در و ،ستیدر مقاله ممکن ن اتیروا

 یبعض دگاهیبا د -که گذشت چنان -لؤلؤ و عنبر مانند دیآ یآنچه از گنج به دست م
سکوت مذاهب در مورد آن  گریخمس درآمد مشاغل که دباره در ،مذاهب مشترک است

 سنازجمله محمد بن ح ؛دشو ینقل م یاتیروا ،وجود ندارد یظردر فقه آنها نو  کنند می
 السالم هیعل )الجواد یامام محمدتقی (به ابوجعفر ثان انیعیش ی ازبعض :اند گفته یاشعر

ما  عیجم یأعل«: که نیاند به ا خواسته یاطالعات مسخ دربارهاند و از او  نامه نوشته
الصناع؟ فکتب بخطه: الخمس  یالضروب و عل عیمن جم ریو کث لیالرجل من قل دیستفی
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به دست  یدر کاسب یآنچه انسان همه ایآ ی:عنی ]500ص، 9ج، 15[ .»بعد المؤونه
آن را  خمس دیها با انواع مشاغل و حرفه همهاز  ادیچه زو چه کم باشد  ؛آورد یم

 نیمأپرداخت خمس بعد از ت :امام در پاسخ با خط خودش مرقوم فرمودند ؟بپردازد
 تیوار انیعیاصحاب و ش یهرگاه از گروه :اند گفته هیامام یعلمای است. مخارج زندگ

و  تیبر اعتماد به آن روا قرینهن جمله با ،اند ها نامه نوشته که گفته شود آن آن ایشود 
 ]262ص، 2ج ، 52[ ».شود یها شمرده م عدالت آن یها آن گروه است و از نشانه

 درباره دندیپرس )ابوالحسن ثالث( ع)( یاز امام هاد یشابوریبن محمد ن یعل نیچن هم
و دو توله سنگ  ریس وهشت یمن و س ی[س کرر کصدیکه از مزرعه خودش  یفرد

ده کرر از او زکات  هی)] گندم به دست آورده عشرنیش دهخدا و مع -(ر دکنمتعارف 
کرده است، شصت کرر در دست او  نهیکرر هز یمزرعه س ریتعم وی برای ،گرفته است

او از آن  ارانی یبرا ایبر عهده او است؟ آ یزین گندم چشما از آ یبرا . آیااست مانده یباق
  بر او است؟ یزیگندم چ

مخارج  نیمأپس از ت آن آنچه از که نیبه ا :اند جواب را مرقوم فرموده ع)( یامام هاد
 گریاطالع از د برایش همان).  - من است (ر یآن برا پنجم کی ،آمده است ادیز یزندگ
و از  هیموجود در منابع امام اتیبر روا افزون .آن رجوع شود دربه مص اتیروا
داللت بر  یصورت اجمال دارد که به جودو یاتیروا زین هیامام ریدر منابع غ (ع)تیالب اهل

غنائم  ریغ بر خمس ،اتیروا آن از هیحداقل امام ای ؛دارد یغنائم جنگ ریوجوب خمس غ
 :گفت یکه م دمیعباس شن اند: از ابن گفته یکه ابوحمزه ضبغ چنان ،اند دهیفهم یجنگ
عرض  و شدند ابیص) شرف(امبریبه نزد پ سیز طرف عبد القاکه  یگروه یعنیوفد 
وجود دارند  »مضر« لهیاز قب یفارکما و شما  انیم ؛میهست عهیرب لهیکه ما از قب کردند

فقط  میبا شما مرتبط شو میهر وقت که خواست میتوان یو ما نم بندند یراه را بر ما مکه 
به آن تا ما صادر فرما و  یبرا یدستور ،میبه شما مرتبط شو میتوان یحرام م یها ماه در

شما را به «: فرمودندص) ( امبریپ .میرا به آن دستور بخوان گرانیو د کنیمدستورها عمل 
که به شما دستور  زیآن چهار چ ،دارم یبازم زیو از چهار چ دهم یدستور م زیچهار چ

آنگاه با دست » ال هللا اال هللا« شهادت ،دیتوح بر به هللا و شهادت مانیا رفتنیپذ دهم یم
  پاداشتن نماز  بر -1 :و دست خودش را بست و ادامه داد هکرد جادیخودش گره ا

 دیا گرفته متیخداوند متعال آنچه غن یبرا -4رمضان ه گرفتن روز- 3پرداختن زکات  -2
 کنم یم یو نه دارم یز آن بازمکه شما را ا ییزهایو آن چ دیخمس آن را بپرداز
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 ی(سبو حنتم - 3)گریاز همد یگروه زی(گر رینف - 2تنبل)  یدبا (کدو - 1 :ست ازا عبارت
  ]188ص ، 2ج ، 12[. )»راندودی(زفت اندود و دو ق مزفت -4) اهیو گ بزس

که  ییزهایخمس آن چ: «فرمودند عهیبه قوم رب ص)(امبریکه پ ثیحد نیدر ا
 رایز دانند ینم یرا غنائم جنگ متیغن نیمنظور از ا هیامام .دیدازبپر دیا گرفته متیغن
وارد جنگ شوند و  یحق نداشتند با قوم ص)(امبریپ ندهینما ای ص)(امبریها بدون پ آن

 متیدستور رسول خدا به پرداخت خمس غن نیبنابرا .رندیبگ متیها را به غن اموال آن
ش  - (ر .ن مطلق درآمدها باشدآمنظور از  که نیداشته باشد؟ جز ا تواند یم یچه مفهوم

داشته  یتا غنائم جنگ پرداختند یکه به جنگ نم ها از جهت آن ) آن14 ،کتاب الخمس
درآمدها  اآن همان گرید یاراده شده باشد معنا یگرید یمعنا متیاز غن دیباشند. پس با

 ؛شود یم دیدهب هم ذاهم یدر کلمات فقها ریتفس گونه نیا .باشد یو سود مشاغل م
، کرده سهیدر جنگ مقا متیغن افتیدری ها یرکاز را با دشوار ها یبعض گفتیمکه  چنان

 دست  نیازا ییرهایتفس ،نیاند. بنابرا و استخراج از معادن را در مفهوم رکاز داخل دانسته
 هفق یی،متون روا ریتفس هدف به تواند ینم یاست فقه جیو را تداولم یدر متون فقه

  .دیمنتسب نما یضاللت و گمراهرا به  یگرید
  
  جهینت
صراحت و حجت است بررسی متون فقهی آنها  یمذاهب اسالم یفقه دگاهیارائه د یبرا

با  یاما مذاهب اسالم ؛همه مذاهب هست پذیرفته متیغن ریدارد که وجوب خمس غ
اختالف  گریکدیبا  لیبر وجوب خمس در داللت آن دل یقرآن ریغ لیقبول وجود دل

 ریتحت تأث شتریکه ب ،دانند یواجب م زیمعادن را ن سخم یعراق یفقها .اند هداکردیپ
 ریتفس ،صراحت دارد هیامام ریگونه که مستندات غ آن رایز .هستند ع)(یامام عل میتعل

از صحابه رکاز را منحصر به  یاگرچه بعض ،شد یاز رکاز شامل معدن هم م ع)(یامام عل
را  متیغن رهیوجوب خمس غ یفقها حجاز یول .اند دانسته تیکنز و گنج اهل جاهل

. البته در تاریخ متداول و رایج بوده اند دانسته تیاهل جاهل نهیمنحصر به کنز و اموال دف
وجوب خمس  پس و مانند آن را واجب بدانند. است که فقها خمس معادن، لؤلؤ، عنبر

هم  ع)( تیالب اهل وریپ یفقها .ستینبوده و ن یمنحصر به غنائم جنگ یدر مذاهب اسالم
اجتهاد و اختالف در استنباط احکام  کیبلکه  ،به وجوب خمس ندارند یاختصاص دگاهید

 یقرآن ریادله غ ی باعنی. اند یافتهمشترک به آن استنباط دست  اریاست که با منابع و مع
با استعانت از قواعد  اتیروا یبعض ریو تفس اتیاستعانت از روا اب متیغن هیآ ریو تفس
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استنباط استفاده  یبرا یاند و از مستندات دهیبه آن استنباط رس یفن ستعماالتو ا یلغو
از خمس  ریغ یگریمذاهب هم به آن مستندات در موارد د دیگر یاند که فقها کرده

که  السالم همیامام محمدباقر و امام جعفر صادق عل اتیاز روا ژهیو اند که به استفاده کرده
 هانیفق .اند دانسته ع)(یها را مذهب امام عل آن هبمذ ی،فقهاز ائمه مذاهب  یبعض
ها استناد  دانند و به سخنان و اعمال آن یم ع)(یامام علاز ها را  مذهب آن،  هم یهامام
بر اساس آن فتوا  شدآن احراز  تیکه حج یزیآن چ ،هیامام هانینظر فق و از کنند یم
مخارج  نیمأدرآمد مشاغل پس از تها به وجوب خمس  آن یفتوا نیبنابرا ،دهند یم

موارد بر اساس  گریو د یاصغوّ باخمس گنج، معدن، اموال مستخرج  ،یمتعارف زندگ
ها  ها را احراز کرده و ثابت بودن آن آن تیحج هیامام هانیاست که فق یمستندات معتبر

ه فقه که ائم یاظهارات یااند که به نظر  ها فتوا داده را به دست آورده و بر اساس آن
ها  فتوا بر طبق آن کردند یها هم ثابت بودن آن مستندات را احراز م اگر آن ؛اند داشته

مذاهب  گریمختلف با فقه د هیو مالک فتوا دادن در فقه امام اریمع جهت نیا از .دادند یم
 نیمتفاوت است که ا ذاهبم هانیفق گریبا د هیامام یاگرچه مستندات ستین یاسالم

 نیموجب تبا ،ها در مذاهب تفاوت گونه نیاست و ا جیمذاهب متداول و را انیتفاوت در م
  نخواهد بود. هیبا امام هیامام ریمذاهب غ یو تناف
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ی محمـدتق ، تصحیح و تعلیق سید المبسوط فی فقه اإلمامیه). ق 1387حسن (بن  محمد] طوسی، 40[

  کشفی، تهران، مکتبة المرتضویه.
  انصاری قمی، قم، چاپ ستاره. محمدرضا، تحقیق: العدّه فی اصول الفقه). ق 1376(ــــــــــــ ] 41[
  ، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی.کتاب الخالف). ق 1409(ــــــــــــ ] 42[
، تحقیق: سیدعلی جبّاری گل زبدة األصول مع حواشی المصنّف علیها). ق 1383( نیبهاءالد] عاملی، 43[

  سوله، قم، دارالبشیر.باغی ما
  ی.اسالم، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب مسائل النّاصریّات). ق 1417( نیحسالهدی، سیدعلی بن  ] علم44[
  ، مطبعه حیدریه.اشرف، نجف اإلنتصار لما انفردت به اإلمامیه). ق 1391(ــــــــــــ ] 45[
  ، بیروت، مؤسسه الرّیان.لمالکی و ادلّتهمدوّنة الفقه ا). ق 1426عبدالرحمن (] غریانی، صادق 46[
  ، قاهره، مطبعة االأمیریه.المستصفی فی علم االصول مذیّل به فواتح الرحموت). ق 1322ابو حامد (غزّالی،  ]47[
  ، قم، بوستان کتاب.األحکام السلطانیه). ق 1406( نیالحسبن  محمد] فراء حنبلی، ابویعلی 48[
  ، بیروت، دارالفکر.الجامع األحکام القرآن). تا ی(ببن احمد  محمد] قرطبی، 49[
تحقیـق و مقارنـة    بدایة المجتهد و نهایـة المقتصـد،  ). ق 1431رشد (بن احمد بن  محمد] قرطبی، 50[

  بآراء االمامیه وردی و تمیمی، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی.
س محمد ] قلعه چی، 51[   ، بیروت، دارالنفائس.طالب موسوعة فقه علی بن أبی). ق 1417(روّ
مامقـانی، قـم،    محمدرضـا ، تحقیـق:  مقباس الهدایة فی علـم الدّرایـة  ). ق 1411عبدهللا (] مامقانی، 52[

  مؤسسه آل البیت (ع) إلحیاء التراث.
  ، قم، بوستان کتاب.األحکام السلطانیة). ق 1406(حبیب  محمد بنی، ورد] ما53[
  ، کراچی، مکتبة البشری.الهدایة شرح بدایة المبتدی). ق 1429ابوبکر (] مرغینانی، علی بن 54[
  ، بیروت، دارالفکر.الفقه المالکی و ادلّته). ق 1433محمود (] مطرجی، 55[
  ، قم، مؤسسه آل البیت (ع) إلحیاء التراث.دالئل الصدق لنهج الحقة). ق 1426محمدحسن (] مظفر، 56[
  ، بیروت، دارالفکر.بن حنبل احمدکافی فی فقه اإلمام ال). ق 1425قدامه (ابن  عبدهللا] مقدسی، 57[
  ، عراق، مکتبة امیر.اإلختیار لتعلیل المختار). م 2015محمود (بن  عبدهللا] الموصلی، 58[
، حاشیة أعانة الطالبین علـی حـلّ فـتح المعـین    ). ق 1429شطا (] میاطی کبری، عثمان بن محمد 59[

  دمشق، دار الفیحاء، دارالمنهل ناشرون.
  ، بیروت، دارالحیاء التراث العربی.الصحیح با شرح نووی). تا ی(ب] نیشابوری، مسلم بن حجاج 60[
  ، مترجم: عبدالصمد مرتضوی، تهران، نشر احسان.دانشنامه زکاتش)؛ 1392] قرضاوی، یوسف(61[
 


