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که مبانی مختلفی در مورد ماهیت سهام وجوود دارد، بوالتبا احکوام سوهام نیوا متفواو   جاییبحث در احکام سهام بود، و از آن

 شود.که در بحث از خرید و فروش، رهن، قرض و... طبق مبانی مختلف، احکام سهام متفاو  میخواهد بود، کما این

 :باشدیکی از احکام مربوط به سهام، بحث از خمس سهم می

 خمس سهام
 شود یا خیر؟ بح های دیگر، با وجود سایر شرایط تعلق خمس، مشمول خمس میآیا سهم نیا مثل ر

که متعلق باشد یا اینمی« کاالها و اموالی که ابعاد ثالثه خارجی دارند»گردد که متعلق خمس تنها ریشه مسئله به این برمی

باشد بلکه شامل تمام امور اعتباری دیگر هام، نمیشود؛ لذا این بحث مختص به موضوع سخمس اعم  است و شامل اموال اعتباری نیا می

شود، یعنی آیا خرید سرقفلی نیا همانند خرید مغازه است که جاوی از سرمایه شخص مثل حقوق مالی دیگر مثل سرقفلی و ... نیا می

 شود؟محسوب شود و با شرایط وجوب خمس، خمس آن واجب می

 باشد.باشد ولی طبق برخی دیگر از مبانی همانند سرقفلی مغازه میازه میسهام نیا بر اساس برخی مبانی همانند خود مغ

 خمس دارد یا نه؟« اختیار معامله»شود یعنی آیا نیا می« اختیار معامله»همچنین بحث شامل 

ه وجوب شود، و باید بحث شود که ادلپس این بحث اختصاصی به سهام ندارد و شامل تمامی امور اعتباری و اموال اعتباری می

 شوند یا خیر؟خمس، شامل اموال و امور اعتباری می

 

 اصل اولی در بحث خمس
برای ورود در این بحث باید، مقتضای اصل اولی در بحث از وجوب خمس مشخص شود تا در صورتی کوه در زموان بررسوی ادلوه 

همان اصل اولی )چه مسوتفاد از ادلوه لفظوی خاصه، اگر دلیلی بر وجوب یا نفی وجوب خمس، به دست نیاوردیم، در این صور  مرجا، 

 است. باشد و چه مستفاد از اصول عملیه باشد(

 کنیم:که البته در این قسمت در دو مقام بحث می

 مقام اول: مقضای اصل اولی بر اساس ادله لفظی
اسوت، « به امووالعدم تعلق خمس »در مورد اصل لفظی در بحث خمس و تعلق خمس به اموال، ممکن است ادعا شود که اصل 

گوییم اصل اولی این است که خمس به این شئ تعلق نگرفتوه یعنی در مواردی که شک داریم، فالن شی متعلق خمس است یا خیر، می

 است.

جا به صور  مختصر برخی از آن وجووه کوه در بحوث موا است ولی در اینبرای اثبا  این ادعا وجوه متعددی از فقهاء اقامه شده

 کنیم:، اشاره میدخالت دارند
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اند ولی چون واضح است که این آیه ارتباطی استناد کرده 1«ال َيْسَئْلُكْم أَْمواَلُكم»برخی )ابن ادریس حل ی در سرائر( به آیه شریفه 

آن  ، زیرا که در آیه گفته شده است که همه اموالتان خواسته نشده است بلکه بخشی از2شویمبه بحث خمس ندارد، متعرض آن نمی

تان، ایمان آوردن را ترک نکنید، بلکه خواسته شده است، ولذا آیه در مقام بیان این جهت است که به دلیل ترس از دست دادن اموال

 نترسید و نگران نباشید و ایمان بیاورید.

 به روایاتی استناد شده است برای اثبا  عدم وجوب خمس در موارد شک:

 : صحیحه عبدالله بن سناندلیل اول

 اند:مرحوم صدوق و شیخ طوسی این روایت را نقل کرده

ْعُت َأََب َعْبِد اَّللَِّ ع يَ ُقولُ  َُمُْبوب  ُُمَمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَُْسْْيِ ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلََْسِن ْبِن  لَْيَس اْْلُُمُس ِإالَّ ِف  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِسَنان  قَاَل َسَِ
 3.َخاصَّة   اْلَغَنائِمِ 

 .4َرَواُه الشَّْيُخ ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلََْسِن ْبِن َُمُْبوب   وَ 
 بنابراین روایت در تهذیب، استبصار و من الیحضره الفقیه آمده است.

 

 بررسی سندی:

ست روایت از حیث سندی مشکلی ندارد و صحیحه است،گرچه سند شیخ در مشیخه، مشکلی دارد ولی سند مرحوم شیخ در فهر

باشند، البته در فقیه، راوی اول، محمد بن موسی بن متوکل است ولی ایشان نیا اجالء و سند مرحوم صدوق در فقیه، تام  و تمام می

باشند و ثقه است و ادله فراوانی بر وثاقت او وجود دارد از جمله، ادعای اجماعی که سید بن طاووس در فالح السائل در مورد وثاقت می

که بعد از مرحوم کلینی تا زمان ما، ز جمله، محمد بن موسی بن متوکل دارد؛ همچنین شهاد  شهید ثانی مبنی بر اینچندین نفر ا

باشد )که شیخ مرحوم باشند که یکی از آن افراد محمدبن موسی بن متوکل میتمامی مشایخ مشهور ما، مشهور به عدالت و وثاقت می

 صدوق است(.

  

 تقریب استدالل:

 غنائم در روایت، غنیمت جنگی است. )الغنیمة ما یؤخذ فی الحرب( مراد از

                                                

 
 .93. محمد )ص(: 1

 . برای توضیح بیشتر مناسب است به تفسیر المیاان مراجعه شود.2

 582؛ ص 9وسائل الشیعة ؛ ج. 3

 .185 -23 -5، و االستبصار 929 -155 -5التهذیب  -(3)  4



 

 

9 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                            

 32 سه:جل                                         فقه بورس و اوراق بهاداردرس: 

 52/09/1999 تاریخ:            سهام خمس موضوع:

  حفظه ال ل  عندلیبی علی: استاد 
 

های جنگی، بنابراین گنج، معدن، سود کاسبی، هبه و بنابراین مفاد روایت این است که هیچ چیای خمس ندارد مگر غنیمت

 هدیه و... خمس ندارد، چه این اموال عینی باشند یا اعتباری باشد.

آوریم، حکم به وجوب گیرد و تنها در مواردی که دلیل بر وجوب خمس آن به دست میقرار میپس این دلیل مرجا فوقانی ما 

کنیم، زیرا که بر اساس این دلیل لفظی، یک مخصص متصل برای عدم وجوب شود ولی در غیر آن به عام فوقانی رجوع میخمس می

کنیم و در غیر این صور  بر بر اساس آن عمل می است ولذا اگر مخصص منفصل احراز شود،« غنیمت»خمس ذکر شده است و آن 

 شود.اساس دلیل عام عمل می

 اشکال داللی

ولی اشکالی  باشدباشد؟ اگر غنائم به معنای غنیمت جنگی باشد، چنین استداللی تمام میمراد از غنائم در روایت چه چیای می

است، و در غیر فوائد، « کندای که شخص آن را تحصیل میر فایدهه»که وجود دارد این است که غنیمت معنای عامی دارد و به معنای 

که شخص کاالیی را فروخته است و با همان پول، کاالی دیگری خریده است، این کاالی جدید، فایده گیرد مثل اینخمس تعلق نمی

ه معوض پول شخص است، که در این که چیا جدیدی به دست آورده باشد، بلکشود، زیرا با همان پول بوده است نه اینمحسوب نمی

کند ولی مواردی که عرفاً غنیمت و فایده است مثل معدن، گنج، سود و... طبق صور  این صحیحه از غیر فوائد نفی وجوب خمس می

 باشد.باشند، ولذا باید بحث سود که فوائد شامل چه مواردی میهمین حدیث، متعلق خمس می

یحه مبتنی بر این است که غنیمت به معنای غنیمت جنگی باشد، ولی وجهی برای اثبا  آن که استدالل به این صحخالصه این

ای معنای غنیمت را منحصر در غنیمت جنگی باشد، گرچه عدهاز حیث لغت و عرف، دارای معنای عام می« غنیمت»باشد، زیرا که نمی

رسد این کار لغوی ون جنبه سیاسی اند، که به نظر میمت بیان کردهاند که ریشه در تعریفی است که برخی لغوی ون برای واژه غنیگرفته

اند و را حمل بر غنیمت جنگی کرده 1داشته است نه جنبه لغوی و کشف معنای لغت، و برای همین جهت سیاسی غنیمت در آیه شریفه

 اند.بالتبا آن لغوی ون، برخی فقها نیا چنین احتمالی را مطرح کرده

وده است که خمس متعلق به ذوی القربی و مساکین و... بوده است ولذا وسیا بودن دایره خمس، به ضرر جنبه سیاسی این ب

 اند.سالطین و حاکمان جور بوده است ولذا دایره آن را محدود به غنائم جنگی نموده

 ون، مشکل است.به سخن این دسته از لغوی   ولذا با توجه به این احتمال که در معنای غنیمت وجود دارد، استشهاد

 

 قات خمس هستندلدلیل دوم: روایاتی که در مقام بیان متع

باشند ها واجب است، پرداخت شود، این روایا  ظاهر در حصر میروایاتی که در مقام بیان شمردن مواردی هستند که خمس آن

 شته باشیم، خمس واجب نیست.ولذا تنها بر این امور خمس واجب است و لذا در غیر این موارد، در هر موردی که شک دا

                                                

 
ِ َو اْعلَُموا أَنَّما غَنِْمتُْم مِْن َشيْ . »1 ُسوِل َو لِِذي الُْقْربی ٍء فََأنَّ ِل ل ِ َو ما أَنَْالْنا َعلی َو الَْیتامی ُخُمَسُه َو لِلرَّ ل بیِل إِْن کُْنتُْم آَمْنتُْم بِال  َعبِْدنا  َو الَْمساکیِن َو ابِْن السَّ

ُ َعلی ل  .51األنفال: « ٍء قَدیرکُلِّ َشيْ  یَْوَم الْفُْرقاِن یَْوَم الْتََقی الَْجْمعاِن َو ال 
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 برخی از این روایا  عبار  اند از:

 

اد به عیسی به نقل از کلینی:  مرسله حم 

 اْْلُُمسُ  ع قَاَل: صَّاِلحِ َعْن َعِليِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم ْبِن َهاِشم  َعْن أَبِيِه َعْن ََحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن بَ ْعِض َأْصَحابَِنا َعِن اْلَعْبِد ال يَ ْعُقوبَ ُُمَمَُّد ْبُن 
َحة اْلَغَنائِمِ ِمْن ََخَْسِة َأْشَياَء ِمَن   1َو اْلَغْوِص َو ِمَن اْلُكُنوِز َو ِمَن اْلَمَعاِدِن َو اْلَمَّلَّ

اد به عیسی به نقل از شیخ: مرسله  حم 

 َعِن اْلََْسِن ْبِن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َصاِلح   3َعْن َأِب اْلََْسِن اْلَبْغَداِديِ  ِبِِْسَناِدِه َعْن َعِليِ  ْبِن اْلََْسِن ْبِن َفضَّال  َعْن َعِليِ  ْبِن يَ ْعُقوبَ 2 وَ 
َوَِّل عالصَّْيَمرِيِ  َعِن اْلََْسِن ْبِن رَاِشد  َعْن ََحَّاِد ْبِن ِعيَسى قَاَل َرَواُه ِل بَ ْعُض َأْصَحابَِنا ذََكرَُه َعِن اْلعَ  اْْلُُمُس ِمْن  قَاَل: ْبِد الصَّاِلِح َأِب اْلََْسِن اْْ

َحِة. 4ََخَْسِة َأْشَياَء ِمَن اْلَغَنائِِم َو ِمَن اْلَغْوِص َو اْلُكُنوِز َو ِمَن اْلَمَعاِدِن َو اْلَمَّلَّ
 

 

اد بن عیسی میاین روایت مرسله می  باشد.باشد که از اصحاب اجماع میباشد و مرِسل آن حم 

در کنار سایر موارد، ظهور در « غنائم»مس واجب نیست، البته باید توجه داشت که مورد، خ 5بر اساس این روایت، بر غیر این 

ای معنا کرد که شامل کنا، غوص و معدن و... نشود، لذا غنیمت در این روایت منحصر در گونهقسیم بودن دارد، یعنی باید غنیمت را به

ر موارد از باب ذکر خاص بعد از عام باشند، که در این صور  حقیقتاً غنیمت جنگی است، و إال  اگر غنیمت به معنای عام باشد، باید سای

 خمس در یک چیا بوده است نه در پنج چیا، ولی این مطلب بر خالف ظاهر است.

کنیم پردازیم و نتیجه آن را ذکر میگرچه در اینجا مناقشا  فراوانی مطرح شده است ولی فعالً از باب اختصار به آن موارد نمی

ولذا بر  باشند مگر در همین موارد.شود که اصل این است که اشیاء متعلق خمس نمییت ظاهر در حصر است ولذا استفاده میکه روا

 اساس این روایت ارث، هدیه، ربح و سود و... خمس ندارد.
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 حدیث: 

َعِن اْلََْسِن ْبِن َُمُْبوب  َعْن َعمَّاِر ْبِن َمْرَواَن  1ََيََْي َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى ُُمَمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَُْسْْيِ ِف اْلَِْصاِل َعْن أَبِيِه َعْن ُُمَمَِّد ْبنِ 
ْعُت أَََب َعْبِد اَّللَِّ ع يَ ُقولُ   .2 يُ ْعَرْ  َصاِحُبُه َو اْلُكُنوِز اْْلُُمسُ ِفيَما ُُيْرَُج ِمَن اْلَمَعاِدِن َو اْلَبْحِر َو اْلَغِنيَمِة َو اْلَََّْلِل اْلُمْخَتِلِط َِبْْلَرَاِم ِإَذا لَْ  قَاَل َسَِ

 

توان به آن جایی که شبیه سایر روایا  است، میتوان ادعا کرد که در مقام حصر است ولی از آنگرچه در مورد این روایت نمی

 استشهاد کرد.

 

 :3محمد به نقل از شیخ مرسله احمد بن

ثَ َنا بَ ْعُض َأْصَحابَِناِبِِْسَناِدِه َعْن ُُمَمَِّد ْبِن اْلَْسَ  وَ  اْْلُُمُس ِمْن ََخَْسِة َأْشَياَء  َرَفَع اْْلَِديَث قَاَل: 4ِن الصَّفَّاِر َعْن َأَْحََد ْبِن ُُمَمَّد  قَاَل َحدَّ
 .5اْْلَِديثَ  ِمَن اْلُكُنوِز َو اْلَمَعاِدِن َو اْلَغْوِص َو اْلَمْغَنِم الَِّذي يُ َقاَتُل َعَلْيِه َو َلْ ََيَْفِظ اْْلَاِمسَ 

 جا غنیمت به غنیمت جنگی تفسیر شده است.که در این

 

 نیا نقل شده است: 6البته این حدیث از مرحوم صدوق

ََْيِ َواحِ َعْن َأَْحََد ْبِن زََِيِد ْبِن َجْعَفر  اْْلََمَذاِن ِ َعْن َعِليِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْي   وَ   د  َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل: َعْن 
 .7 اْْلَاِمسَ اْْلُُمُس َعَلى ََخَْسِة َأْشَياَء َعَلى اْلُكُنوِز َو اْلَمَعاِدِن َو اْلَغْوِص َو اْلَغِنيَمِة َو َنِسَي اْبُن َأِب ُعَمْي  

 

اد بن عیسی بگوییم که مورد پنجم، مالحه بوده استکه می و اگر نتوانیم احراز کنیم که مورد پنجم  توان به قرینه مرسله حم 

 توان به این احادیث برای نفی خمس از سایر اشیاء استناد کرد، زیرا چه بسا مورد پنجم، شوند و نمیچیست، این احادیث مجمل می

                                                

 
د بن عیسی. -في المصدر -(5)  1  أحمد بن محم 

 .595، ص: 9وسائل الشیعة، ج .2

 .935 -153 -5التهذیب . 3

 ابن أبي عمیر، لما تقدم من روایة المقنا، و لما یأتي في أحادیث المعادن من روایة الخصال" منه قده". -الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو -(9)  4

 .589، ص: 9وسائل الشیعة، ج. 5

 .29 -591 -الخصال. 6

 .595، ص: 9وسائل الشیعة، ج .7
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 شود.فائده بوده است، که شامل بسیاری از اشیاء و اموال می

  

گفته اند که حصر در این احادیث اضافی و نسبی است ولذا در برخی روایا  اند و گرچه در این دلیل نیا برخی خدشه کرده

اگر محدود به تعدادی معدود است که موارد خمس توان گفت که در مجموع دیگر، برخی موارد اضافه شده است ولی با این حال می

باشد و حصر این روایا  تنها به خمس می باشند و در موارد مشکوک، اصل عدم تعلقها داشته باشیم، متعلق خمس میدلیل بر آن

شود ولی نسبت به سایر موارد، هنوز روایا ، حصر دارند؛ پس نسبت مواردی که دلیل بر تعلق خمس به آن موارد، داریم، شکسته می

اشته باشد، از مفهوم حصر در این روایا  داللت بر عدم وجوب خمس در غیر این موارد وجود دارد که فقط در جایی که دلیل وجود د

 زنیم.داریم و مفهوم را تخصیص میاین مفهوم دست بر می

 

نتیجه: مقتضی اصل لفظی، عدم وجوب خمس در غیر مواردی است که دلیل بر وجوب خمس، نسبت به آن وجود دارد و به 

ی است که در روایا  دیگر ذکر قرینه این روایا ، معنای غنیمت در صحیحه عبدال ل بن سنان نیا اعم از غنیمت جنگی و موارد خاص

 شده است.

 ولی اگر ادله لفظی عام و خاص، کافی برای استنباط حکم نبودند، باید به سراغ اصل عملی مناسب برویم:

 مقام دوم: مقتضای اصل اولی بر اساس اصول عملیه
که به برائت در وجوب خمس برخی فرموده اند: در صورتی که دلیل لفظی نداشته باشیم، اصل عدم وجوب خمس است، زیرا 

 تمسک می شود.

 ولی اشکالی به ذهن می رسد:

به فرض اینکه فی نفسه جریان برائت در مورد متعلق خمس، تمام باشد، شبهه ای وجود دارد و آن این است که این اصل 

 محکوم است و نوبت به جریان اصل برائت نمی رسد:

 استصحاب مقدم بر برائت است، به این معنا که:

که فقط مالک چهار رسد، شک می کند که او مالک تمام این مال شده است یا اینوقتی که کاال یا فایده به دست شخص می

تومان و  800تومان است یا مالک  1000تومان به دست آورد، شک دارد که او مالک  1000پنجم این مال شده است )مثالً وقتی که 

 استصحاب می کند و می گوید: تومان دیگر متعلق خمس است(، ولذا 500

قبل از این که این کاال و فایده را به دست بیاورم، مالک این مال نبوده ام، بعد از این که این مال به من رسید، نسبت به چهار 

متعلق پنجم، یقیناً مالک شده ام )نقض یقین به یقین می شود( نسبت به یک پنجم باقی مانده، شک در مالکیت دارم )زیرا که اگر 

 خمس باشد، مالک نیستم( ولذا مجرای استصحاب عدم ملکیت نسبت به یک پنجم جاری می شود.

ولذا دیگر معنا ندارد که بگویم اصل عدم وجوب خمس است، زیرا که اصالً این قسمت از اموال، در ملک شخص نیست و نوبت به 

 برائت نمی رسد.

 ی در هر موردی که شک در تعلق خمس داشته باشیم، اصل این است پس اصل اولی در موارد مشکوک، وجوب خمس است یعن
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 «.خمس این مقدار واجب است»چیای جا این نیست که « من مالک نیستم»که این اموال، در ملک من نیستند و معنای این که 

 جواب اول:

بر اساس قول به عدم جریان استصحاب، در شبها  حکمیه این اشکال مبتنی بر جریان استصحاب در شبها  حکمیه است که 

 )که نظر مختار استاد می باشد(، چنین اشکالی مطرح نمی شود.

 جواب دوم:

این اشکالی صرفاً مبتنی بر برخی مبانی تعلق  خمس به اموال است نه مبتنی بر همه مبانی، زیرا که تنها بر اساس برخی مبانی 

ال که متعلق خمس است )همان یک پنجم( از اول داخل در اموال اشخاص نمی شود و آن ها مالک آن گفته می شود که مقداری از م

   مقدار نمی شوند، پس صاحبان خمس )ذوی القربی و یتامی و...( از اول به صور  مشاع در اموالی که متعلق خمس هستند، شریک 

 می باشند.

       تعلق خمس بعد از دخول اموال در ملک »مثل این که گفته شود که ولی بر اساس مبانی دیگر، این اشکال وارد نیست ؛ 

     یعنی شخص ابتدا مالک تمام اموال و فوائد می شود و سپس از ملک او خارج می شود و در ملک صاحبان خمس وارد « می باشد

ا  حکمیه می گوییم که این اموال به می شود، که بر اساس این مبنا نتیجه برعکس می شود یعنی بنابر جریان استصحاب در شبه

تمامه داخل در ملک شخص بوده است، شک در خروج از ملکی ت او داریم، استصحاب بقاء ملکیت جاری می کنیم که معنایش عدم 

 تعلق خمس به این اموال می باشد.

ام این اموال به دست آمده می باشد ولذا شخص مالک تم« حق  »یا بر اساس مبنای دیگری که گفته می شود: خمس به معنای 

حق ی به گردن او آمده است که باید نسبت به صاحبان خمس اداء کند، که در این صور  نیا همامان با تحقق ملکی ت، می باشد ولی 

همه اموال در ملک شخص می باشد و استصحاب عدم ملکیت معنا ندارد، بلکه استصحاب عدم حق  نیا جاری می شود به این صور  

ملکی ت آن لحظه ای که در بل از ملکی ت من نسبت به این اموال، صاحبان خمس، حق ی نسبت به این اموال نداشته اند، بعد از که: ق

 .، شک می کنم که آیا آنها حق پیدا کرده اند، استصحاب عدم حق  داشتن صاحبان خمس، جاری می کنمدرآمدندخودم 

، جاری نمی شود، زیرا که در زمانی که البته در این مورد اخیر ممکن است که شبهه شو د که در این جا استصحاب عدم حق 

یقین به عدم استحقاق صاحبان خمس داریم، این اموال در ملک شخص نبوده است که ملک دیگری بوده است و شک در این است که 

ه است یا خیر؟ پس حاال  سابقه در همان لحظه که در ملک من داخل شده است، آیا در همان لحظه متعلق حق  صاحبان خمس شد

ندارد مگر بر اساس قول به استصحاب عدم ازلی. )ولذا حالت سابقه به این معنا که در زمانی ملک من بوده است و متعلق خمس نبوده 

د، از است، از اول مشکوک است(، ولی بر اساس اسصحاب عدم ازلی گفته می شود که این اموال قبل از این که در ملک من وارد شون

باب سالبه به انتقاء موضوع، متعلق خمس نبوده اند، شک داریم که در آن لحظه که در ملک وارد شده است، متعلق خمس نیا شده 

 است یا نه؟ استصحاب عدم تعلق خمس را جاری می کنیم. )گرچه استصحاب عدم ازلی علی التحقیق جاری نیست(.

خص ابتدا مالک تمام اموال می شود و بعد از تحقق ملکی ت، صاحبان خمس یا بر اساس مبنای دیگر که گفته می شود که ش

، در این جا نیا بنا بر جریان استصحاب در شبها  نسبت به آن اموال حق  پیدا می کنند )در صورتی که اموال متعلق خمس باشد(

 این اموال در ملک شخص وارد شده است،  حکمیه، استصحاب عدم تعلق حق  جاری می شود زیرا که می توان گفت که در لحظه اول که
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 متعلق حق  نبوده است ولذا وقتی شک پیدا کردم که حق به آن تعلق گرفته است، استصحاب عدم تعلق حق  جاری می شود.

 البته مبانی دیگری نیا در مقام وجود دارد، مثل:

ه تعلق می گیرد: در این صور  می ه جاری کرد،  خمس به اموال تعلق نمی گیرد و فقط به ذم  توان استصحاب عدم اشتغال ذم 

به این صور  که: قبل از ملکی ت ذمه شخص مشغول نبوده است، بعد از ملکی ت شک می شود که آیا از باب کلی  فی المعین، ذمه 

که تغال ذمه جاری می شود. )ل شده است یا خیر؟ استصحاب عدم اششخص مشغول به حق  صاحبان خمس نسبت به یک پنجم اموا

 همان اشکال و جواب های قبلی مطرح می شود(.

و می توان مبنای دیگری نیا تصور کرد که ظاهر کسی قائل نیست و آن این که: خمس، حکم تکلیفی محض باشد؛ که در این 

 صور  استصحاب عدم وجوب مطرح می شود.

 

باشد، در طرف دیگر نیا استصحاب جاری البته باید گفت به فرض جریان استصحاب عدم ملکی ت شخص نسبت به اموال جاری 

است، یعنی در طرف صاحبان خمس نیا استصحاب عدم ملکی ت صاحبان خمس، نسبت به آن اموال جاری می شود. )زیرا که شک 

داریم که این اموال متعلق خمس است یا خیر( و در حقیقت شک دارد که این اموال در ملک اوست یا در ملک صاحبان خمس است و 

ممکن است گفته شود که علم اجمالی دارد که یا در ملک خودش یا صاحبان خمس می باشد ولذا دو استصحاب تعارض و تساقط لذا 

ی باشد تا دو استصحاب تعارض می کنند، که جواب می دهیم که در این جا موضوع علم اجمالی یک فرد نمی باشد و مکل ف واحد نم

ت به خود، استصحاب جاری کنند )همانند بحث واجد المنی فی ثوب واحد، که هر دو نفر کنند، بلکه ممکن است که هر دو طرف نسب

در مورد خودشان استصحاب جاری می کنند( ولذا این علم اجمالی منجا نیست، البته اگر گفته شود که استصحاب عدم ملکی ت از باب 

یک طرف درست کند یعنی شخص علم اجمالی دارد که یا این که الزمه اش عدم جواز تصرف است، می تواند علم اجمالی نیست به 

ف او در این اموال جایا است یا جایا نیست. )که در این صور  نیا خمس اثبا  نمی شود( ولذا در صور  جریان هر دو استصحاب،  تصر 

 ملکیت هیچ طرفی اثبا  نمی شود و در صور  عدم جریان، باید مصالحه شود.

 

جاری شد، این مطالب مطرح می شود و در غیر این صور  نوبت به جریان اصل برائت می رسد، که  پس اگر در مقام استصحاب 

 در این صور  نیا بر اساس مبنای مختلف باید بگوییم که:

بر اساس این که شک داریم که در ملک شخص وارد شده است یا نه، رفا ماال یعلمون را نسبت به حکم وضعی ملکی ت 

 یجه اش عدم ملکی ت شخص است؛ که این مطلب خالف امتنان است.جاری می کنیم که نت

 اگر هم بخواهیم نسبت به ملکی ت صاحبان خمس، برائت جاری کنیم، در این صور  نیا بر خالف امتنان است.

 پس در این جا نمی توان برائت از ملکیت جاری کرد.

 م، در این مورد نیا خالف امتنان است.حتی اگر بخواهیم برائت نسبت به حق داشتن صاحبان خمس جاری کنی

ولذا می گوییم که در این مواردی که جریان برائت، موجب تضییا حقوق دیگران می شود )در صور  انکشاف خالف واقا(، 

 خالف امتنان است و مشکل می شود.
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 )برائت در مواردی است که امتنان به یک طرف، بر خالف امتنان به دیگران نباشد(.

در مورد اصل عملیه اولی در مقام نیا این شبها  وجود دارد و نمی توان برائت جاری کرد و در مورد استصحاب نیا باید بنابراین 

 بر اساس مبانی مختلف، بحث کرد.

 بعد از اتمام بحث از اصل اولی در مورد تعلق خمس، به سراغ ادله خاصه بحث تعلق خمس می رویم:

 ادله خاصه تعلق خمس
خاصه، ادله ای که مربوط به بحث ما می شوید، آیه و روایا  مربوط به فوائد و ارباح مکاسب می باشد ولذا باید از این از بین ادله 

جهت بحث کنیم که آیا این ادله شامل اموال اعتباری که عین خارجی نیستند، نیا می شود یا خیر؟ یعنی بر فرض این کوه ایون آیوه  و 

متعلق خمس می باشند، آیا شامل امور اعتباری مثل سهم نیا می باشند یوا  1وائد و ارباح مکاسب و امثالهمروایا  دال  بر این باشند که ف

 نه؟

 آیه خمس
ُسوِل َو لِِذي الُْقْربیَو اْعلَُموا أَنَّما غَنِْمتُْم ِمْن َشيْ » ِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ ل ِ َو َو الَْمساکیِن َو ابِْن السَّ  َو الَْیتامی ٍء فََأنَّ ِل  ل بیِل ِإْن کُْنتُْم آَمْنتُْم بِوال 

ُ َعلی ما أَنَْالْنا َعلی  2«ٍء قَدیرکُلِّ َشيْ  َعبِْدنا یَْوَم الُْفْرقاِن یَْوَم الْتََقی الَْجْمعاِن َو ال ل

 محل بحث در آیه شریفه، سه قسمت است:

 ت جنگی است.که شامل همه فوائد می شود و یا تنها منحصر در غنیم«: غنیمت»معنای  .1

 « ءٍ ِمْن َشيْ  »مقصود از  .5

 «ما غَنِْمتُمْ »در « ما»مقصود از  .9

 

 بحث اول: معنای غنیمت

 به صور  مختصر می گوییم که مقصود فائده است و منحصر به غنیمت جنگی نمی باشد و در این جا دو روایت ذکر می کنیم:

 روایت صحیحه روایت اول:

باشد، ذکر و ابرام قرار گرفته است ولی بخشی از آن که در مورد تفسیر آیه خمس می روایت مفصلی است که بسیار مورد نقض

 شود:می

يعا   وَ  ََ ِبِِْسَناِدِه َعْن ُُمَمَِّد ْبِن اْلََْسِن الصَّفَّاِر َعْن َأَْحََد ْبِن ُُمَمَّد  َو َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُُمَمَّد  َجَِ ََِِيَر قَاَل َكَت ْْ  ِإلَْيِه أَبُو َجْعَفر  ع   َعْن َعِليِ  ْبِن َم
                                                

 
 رمایه.. مثل س1

 .51. األنفال: 2
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ْم ِِف ُكلِ  َعام  قَاَل اَّللَُّ تَ َعاَل  ........ َو قَ َرْأُت أَََن ِكَتابَُه ِإلَْيِه ِِف َطرِيِق َمكََّة قَاَل: ِْ َِْي َواِجَبٌة َعَلْي ََِنْمُتْم  فَأَمَّا اْلَغَنائُِم َو اْلَفَوائُِد َف ا  َو اْعَلُموا أَّنَّ

َعْبِدَن يَ ْوَم  َو اْلَمساِكِْي َو اْبِن السَِّبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم َِبَّللَِّ َو ما أَنْ َِْلنا َعلى َو اْلَيتامى َو ِلِذي اْلُقْرىب -نَّ َّللَِِّ َُخَُسُه َو لِلرَُّسولِ ء  فَأَ ِمْن َشيْ 
ا اْلَمْرُء َو اْلَفائَِدُة يُِفيُدَها َو اْلَْ  -1رٌ ء  َقِديُكلِ  َشيْ   اْلُفْرقاِن يَ ْوَم اْلَتَقى اْْلَْمعاِن َو اَّللَُّ َعلى َْ َي اْلَغِنيَمُة يَ ْغَنُم ِْ ائَُِِة فَاْلَغَنائُِم َو اْلَفَوائُِد يَ ْرََحَُك اَّللَُّ َف

ْنَساِن ِلْْلِْنَسانِ  ََْيِ َأب  َو اَل  2ِمَن اْْلِ َُ ِمْن  اْبن  َو ِمْثُل َعُدو   ُيْصطََلُم فَ ُيْؤَخُذ َمالُُه َو ِمْثُل َمال  يُ ْؤَخُذ اَل  الَِِّت َْلَا َخَطٌر َو اْلِميَاُث الَِّذي اَل َُيَْتَس
ٌَ َو َما َصارَ   َفَمْن َكاَن ِعْنَدُه اْلَفَسَقِة فَ َقْد َعِلْمُت َأنَّ أَْمَواال  ِعظَاما  َصاَرْت ِإَل قَ ْوم  ِمْن َمَواِلَّ  4ِإَل َمَواِلَّ ِمْن أَْمَواِل اْْلُرَِّميَّةِ  3يُ ْعَرُ  َلُه َصاِح

يَصالِِه َو َلْو بَ ْعَد ِحْي  فَِإنَّ نِيََّة اْلُمْؤِمِن َخْيٌ ِمْن َعَمِله 6ِإَل وَِكيِلي َو َمْن َكاَن ََنئِيا  بَِعيَد الشُّقَِّة فَ ْلَيَتَعمَّدْ  5ٌء ِمْن َذِلَك فَ ْلُيوِصلْ َشيْ   7... . ِْلِ
 

باشند، پس معنای غنیمت در آیه منحصر ده و جائاه و ارث و... همگی مشمول آیه شریفه میدر روایت ظاهر در این است که فائ

ی دارد.  به غنیمت جنگی نیست و معنای اعم 

 روایت دوم: 

ان  َعْن َعْبِد الصََّمِد ْبِن َبِشي  َعْن ُحَكْيم  ِبِِْسَناِدِه َعْن َعِليِ  ْبِن اْلََْسِن ْبِن َفضَّال  َعِن اْلََْسِن ْبِن َعِليِ  ْبِن يُوُسَف َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِسنَ  وَ 
ََِنْمُتْم ِمْن َشيْ  قُ ْلُت لَهُ  َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل: 8ُمَؤذِ ِن َبِِن ِعيس   ا  فَاَدُة يَ ْوما   -9ء  فََأنَّ َّللَِِّ َُخَُسُه َو لِلرَُّسولِ َو اْعَلُموا أَّنَّ بَِيْوم  قَاَل ِهَي َو اَّللَِّ اْْلِ

 .11ِمْن َذِلَك ِف ِحل   لَِيُِْكوا 10ِإالَّ َأنَّ َأِب َجَعَل ِشيَعَتَنا

 رسد، معنا شده است. البته فعالً نمی خواهیم به بررسی بر اساس این روایت، غنیمت به فوائدی که هر روز به دست شخص می

                                                

 
 .51 -8األنفال  -(5)  1
 لیس في االستبصار. -) لإلنسان(-(9)  2

 و من ضرب) هامش المخطوط(. -في التهذیب -(5)  3

 . هامش المخطوط(.105 -5 -خرم -هم أصحاب التناسخ و االباحة) القاموس -الخرمیة -(2)  4

 فلیوصله. -في التهذیب -(3)  5

 فلیعمد) هامش المخطوط(. -في نسخة -(4)  6

 .201، ص: 9وسائل الشیعة، ج. 7

 حکیم مؤذن بني عبس. -حکیم مؤذن ابن عیسی) هامش المخطوط( و في المصدر -کذا في األصل، و في المخطوط) بني عیس( و في الکافي -(8)  8

 .51 -8األنفال  -(9)  9

 في الکافي شیعته) هامش المخطوط(. -(10)  10

 .253، ص: 9، جوسائل الشیعة. 11
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 ذیل روایت بپردازیم.

 ر در غنیمت جنگی نمی باشد.پس غنیمت در آیه شریفه معنای عام داشته و منحص

توثیق خاص ندارد )گرچه برخی وجوه عام میتوان در مورد « ُحَكْيم  ُمَؤذِ ِن َبِِن ِعيس  »البته این روایت از حیث راوی آخر یعنی 

 (.وثاقت او مطرح کرد( و همچنین محمد بن سنان محل کالم و اختالف است. )ولی روایت اول صحیحه بود ولذا قابل استناد است

 

ِ ُخُمَسهُ يْ م ِمْن شَ دتم )یا( أفدتَو اْعَلُموا أَنَّ استف»: پس معنای آیه چنین می شود  : هر مقداری از هر چیای به دست «ٍء فََأنَّ ِل ل

ا ذکر آوردید، اعم از اینکه زیاد باشد یا کم باشد، متعلق خمس است. پس آیه اطالق دارد و با توجه به روایا  تفسیره که برخی از آن ه

و با وجود  شد، شامل همه فوائد می شود و سهام )بر اساس همه مبانی(، اختیار معامله، سرقفلی و... نیا از ربح ها و سود ها می باشند

 سایر شرایط وجوب خمس، به این اموال نیا خمس تعلق می گیرد.

 ارجی و اموال اعتباری باشد.اعم  از عین خ« ما غنمتم من شئ»پس تقریب استدالل منوط به این نکته است که 

 

 

 

 

  


