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  :مقدمه

و الصاله و السالم ، و احمده فى السّراء و الضّراء، أثنى على اهلل احسن الثناء

و لعنه اهلل على اعدائهم ، و آله افضل االوصياء محمّد، على رسوله خير الورى

  بعداما و  لدینیوم ا من اآلن الى قيام، اجمعين
به سعادت و جامعه  رسیدن همه افرادبراى بی نظیری  جامع وکامل و اسالم برنامه آیین 

نیازمندیهاى مردم دنیا و تمام جوابگوى برنامه ای که ، رستگاری حقیقی طرح ریزی کرده است
به طور صحیح و  اسالم رنامهبه طوری که اگر ب مشکالت جهان بشریت استهمه برطرف کننده 

  .تبدیل می شود، به مدینه فاضله ای که آرزوی هر فرد مؤمنی است دنیا، اجرا شود دقیق
اقتصادى برنامه اقتصادی آن است که این برنامه ، یکی از جنبه های مهم برنامه اسالم 

 و می باشدنظیر  بى جامع و کامل ودر نوع خود ، اسالمقوانین و مقررات  برنامه ها ومانند سایر ه
 ربشاقتصادی قانون  برنامه وترین  مترقى، به جرأت می توان گفت که برنامه اقتصادی اسالم

هاى اقتصادى دنیاى کنونى  نابسامانى، آن و دقیقدرست  شود که در صورت اجراى محسوب مى 
بندد و   هاى اقتصادى رخت برمى کشى ها و حق عدالتى یابد و بى طور چشمگیرى کاهش مى  به

و در یک کالم  دهد شکاف طبقاتى و فقر و محرومیت جاى خود را به رفاه و آسایش همگانى مى 
 . عدالت اجتماعی در حد اعالی خود برقرار می شود

یکی از مهم ترین بخش های برنامه اقتصادی اسالم که می تواند در به وجود آوردن 
می باشد که از نظر شیعه « خمس»حکم  اجرای درست، عدالت اجتماعی تأثیر شگرفی بگذارد

متعلق حکم خمس ، هفت نوع از اموال، توجه به عرف و لغت سنّت و استناد به قرآن وبا ، امامیّه
می و عموجزء مهم ترین « سود کسب ها»یعنی « ارباح مکاسب»، که در میان این اموال، است

عام تر و وسیع تر ، علما معنایی والبته ارباح مکاسب از نظر فقها ؛ ترین آن ها محسوب می شود
 . از معنای لغوی آن دارد
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و حکم مسلّمات آیین اسالم می باشد  یکی ار ضروریّات و «خمس»فریضه با آن که 
بعضی از  بر اثرحاضر  در حالاما در طول تاریخ مخصوصاً سنّت ثابت است  وجوب آن در قرآن و

مخصوصاً خمس ارباح ، استجم قرار گرفته اهتحمله و  مورد، شبهات انحرافی عوامل اجتماعی و
تأمین ، ستمرار آنو ا عمومیّت، به خاطر عواملی چون اختصاص آن به فقه امامیّه، مکاسب

بیشتر از موارد دیگر متعلق خمس از ناحیه  ...علمای شیعه به وسیله آن و استقالل مالی فقها و
جم اهتحمله و  موردفکران دینی  روشننماها و برخی شِبه  گاهی از ناحیه مقدس حتی و دشمنان

جوانب مهم مسئله خمس ، پس الزم است برای مقابله با این تهاجم؛ گیرد قرار گرفته و می
شبهات مرتبط مطرح شده  مخصوصاً خمس ارباح مکاسب مورد بررسی قرار بگیرد تا سؤاالت و

 . در باره آن به خوبی جواب داده شود
بهات مطرح شده در مورد مسئله خمس مخصوصاً خمس ش برای جواب دادن به سؤاالت و

بعد از بیان تعریف واژگان کلیدی در فصل اول  :این کتاب چنین تنظیم شده است، ارباح مکاسب
در  ثابت شده است و« ادلّه شرعیه»حکم وجوب خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب به وسیله 

زمان غیبت کبری امام مصرف خمس در ، فصل دوم بعد از بررسی مصادیق مصرف خمس
بعد از آن نظرات مرتبط با چگونگی سلطه مصادیق مصرف  و تا به حال بیان شده زمان

نیم دیگر آن ملک عناوین  خمس ملک مقام والیت امام و نیمی از»نظریه  خمس بررسی شده و
 . با استدالل ثابت شده است« .سادات است

وجوب »جود آمدن شبهاتی در مورد که باعث به و« تحلیل خمس»مسئله ، سومدر فصل 
موشکافی قرار  شده است از دیدگاه تازه ای مورد بررسی و« خمس ارباح مکاسب "پرداخت"

تحلیل خمس بخصوص خمس ارباح مکاسب در سنّت و بیان آثار عدم گرفته است و با بررسی 
بت وجوب پرداخت خمس ثا، در فصل آخر آثار منفی نپرداختن خمس مثبت پرداخت خمس و

 . شده است
می باشد که بعد از حذف و  پایان نامه ارشد مولف، گفتنی است که اصل این کتاب

امید است که این تحقیق باعث شود ؛ تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد ، اصالحات زیادی
جایگاه حقیقی و واقعی خود را پیدا ، در جامعه شیعی، این حکم مهم الهی، تا خمس ارباح مکاسب

 . د و اثرات مثبت اجرای درست این حکم الهی در جامعه شیعی ملموس شودکن
 

 رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ اَنْتَ سميعُ عَليمُ

 99بهار  –زهرا مومني  
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 خمس ارباح مکاسب در فقه اماميّه  فصل اول : بررسي

 

 

تمام نیازهای آن  دستورات موجود در احکام و هکاملی است ک و آیین جامعدین اسالم 

افراد جامعه بشری را برای رسیدن به سعادت و رستگاری حقیقی برآورده می  مادی و معنوی

برقراری حکومت به وسیله پیامبر و جانشینان بر حقش قرار داده ، سازد و در رأس این دستورات

ه بهتر وکامل تر به سعادت و رستگاری شده تا افراد جامعه در پرتو این حکومت عدل الهی هر چ

برای این که حاکم اسالمی بتواند  دستورات الزم دست یابند و بر این مبنا همه احکام و حقیقی

 را به پیش ببرد و به بهترین وجه عدالت را در جامعه نظام اسالمی کند و اهداف ادارهجامعه را 

ایه چنین جامعه ای هر چه بهتر وکامل تر تا در س پیش بینی شده است برقرارکند در دین اسالم

  .اخروی برسند افراد به سعادت دنیویی و

گسترده ای برای حاکم اسالمی  عظیم و مالی پشتوانهیکی از این احکام و دستورات که 

دارایی  می باشد که این حکم در اسالم به بعضی از اموال و« خمس»محسوب می شود حکم 

در این که کدام یک از  -شیعه و اهل سنّت -رقه بزرگ اسالم های تعلق گرفته است که دو ف

ابتدا برای روشن شدن اموال و دارایی ها متعلق حکم خمس می باشند اختالف نظر دارند که در 

اختالف  ،و بعدفقها امامیّه بیان  لغوی و از نظر از نظر و ارباح مکاسب خمسمعنای  ،موضوع

  .به صورت اجمالی ذکر می شود کمیت موارد خمس اهل سنّت در و امامیّهنظرهای شیعه 

 بخش اول: تعریف واژگان کليدی

  :معنای لغوی خُمس ـ1 

آن یک  و 1می باشدپنج یک و یک پنجم درلغت به معنای « نقعُ»بر وزن  «مْسخُ»
 :)به فتح خاء( مْساما خَ 2؛قسمت از چیزی است که به پنج قسمت مساوی تقسیم شده است

                                                 
، سیاح؛ 161، ص2 ج،  ق.ه 1112، دار الکتب االسالمیه: تهران،  قاموس قرآن، على اکبر، قرشى 1

 . 121ص، 1جه.ش، 1111، اسالم: تهران، فرهنگ سیاح، احمد
 . 37، ص2 ج، بی تا، بی نا: بی جا، معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیه، محمود،  عبد الرحمان 2
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در اصل یکی از اعداد است و  2؛نسوه خمس :و من عدد المؤَنث یقال1دأصل في العد»

 . پنج زن :مثالً گفته می شود، کار می رود برای افراد مونث به
حکام الهی می باشد که خداوند متعال حکم و ا خُمس در شریعت اسالم یکی از فروع دین

ک سوره انفال به آیه خُمس ی وجوب آن را در کتاب خود بیان نموده است و در قرآن آیه چهل و

  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ»: مشهوراست

 آن خمس، آورید دست به غنیمتى گونه هر بدانید؛ ...وَ الْمَساکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  وَ الْيَتامى

 [آن ها ]از راه در واماندگان و مسکینان و یتیمان و القربى ذى براى و امبرپی براى و خدا براى
  «...است

 یحقیک نوع  :«خمس» و مفیدبه صورت مختصر  امامیّهبیشتر فقهای شیعه اصطالح در
که خداوند آن را در اموال مخصوصی برای مستحق های بخصوصی بر بندگان خود  1است مالی

از آن  بیست درصدپرداخت یک پنجم یا : ه عبارت دیگر خمسو ب 1ثابت و واجب کرده است
  3 .شرایط آن در شرع آمده است اموالی است که تفصیل و

 
                                                 

،  صفوان عدنان داودى: قیحقت، المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد، هانىفراغب اص1
 . 166ص، 1ج ،  ه.ق 1112، دار العلم: بیروت

 
 . 17، ص1 ج،   ه.ق 1111، دار صادر: بیروت ، لسان العرب، محمد بن مکرم، ابن منظور2
 مؤسسه المعارف: قم، الممسالک االفهام الى تنقیح شرایع االس، الدین زینابن عاملی جبعی،  1

، االسالم شرایع عبادات شرح فی االحکام مدارك، محمد، لیامع؛ 137ص، 1 جه.ق،  1111، االسالمی
ریاض المسایل فی تحقیق ، على بن محمد، طباطبایى؛ 132ص، 3 ج، ه.ق1116، البیت مؤسسه آل: قم

؛ 227، ص3 ج، ه.ق 1111،  ل البیتمؤسسه آ: قم، دیگران و مند محمد بهره: قیحقت ، االحکام بالدالیل
ه.ق،  1112، التراث البیت الحیاء آل مؤسسه: قم، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، محمد بن احمدنراقی، 

، االسالمیه الکتاب دار: تهران، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، حسن محمد؛ نجفی، 3، ص16 ج
 . 21ه.ق، ص 1113، الهادی مؤسسه: قم، سالخمانصاری، مرتضى، ؛ 2، ص11 جه.ش،  1113

؛ 111ص، 2جه.ق، 1162، مؤسسه اعلمی: بیروت، عروه الوثقی، محمدکاظم، یزدیطباطبایی  1
شهاب ، مرعشى نجفى؛ 111، صبی تا، بی نا: بی جا،    رساله فی الخمس،  حسین، طباطبایى بروجردى

، 1 ج،  ه.ق 1161، خانه آیه اهلل مرعشى نجفىکتاب: قم،  عادل علوى: قیحقت،  منهاج المؤمنین،  الدین
فاضل ؛ 2، ص1 جه.ق، 1111، بی نا: بی جا، المستند فی شرح العروه الوثقى،  ؛ خویى، ابو القاسم216ص

 1121، مرکز فقهى ائمه اطهار: قم، دیگران وحسین واثقى : حققت، الخمس واالنفال، محمد، لنکرانى
،  مکتب آیه اهلل سیستانی: قم،   حکیم عبد الهادى: قیحقت، المنتخبهالمسائل ،  على، سیستانى؛ 7ص،  ه.ق

  212، ص ه.ق 1122
: مشهد، گروه پژوهش مؤسسه صاحب الزمان: قیحقت، محمد حسن، مجمع الرسائل، نجفى 3

 . 367، ص1 ج،  ه.ق 1113، مؤسسه صاحب الزمان
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  :اماميّه فقها از نظر« خُمْس»معنای -2

علما شیعه امامیّه در تعریف حکم خمس به  الفاظی که فقها و، در طول تاریخ غیبت کبری
منظور ایشان بسیار به هم نزدیک بوده است که برای  ا وکار برده اند یک نواخت نبوده اما معن

  .روشن شدن موضوع به چند تعریف از خمس که بیشتر کاربرد داشته است اشاره می شود
فقها در کتب خود حکم خمس را از نظر اصطالحی  علما و، در چند قرن اول غیبت کبری

نین تعریفی را از خمس ارائه دادند بعد از چند قرن بیشتر فقها نزدیک به چ تعریف نمی کردند و

 هو الخمس» :که تا قرن ها فقها از خمس همانند همین تعریف را در کتب خود ارائه نموده اند

له  و 1الزکاه عن عوضاً باالصاله مخصوص مال في هاشم لبني یثبت مالي حق

ت هاشم باالصاله عوض از زکات ثاب حق مالی است که برای بنی خمس 2؛شروط و تفصيل

 «.تفصیل است که در آن شروط و باشد می

 یجب المال في لحقّ الخمس اسم» :شیخ انصاری خمس را چنین تعریف کرده است

خمس اسم است برای حقی در مال که ]خداوند[ برای امام  1؛قبيله و السالم عليه للحجّه

  «.و قبیله ایشان واجب کرده است زمان 
»  :نموده است که به آن اشاره می شود کاشانى تعریف بخصوصی از خمس شریف  

 مخصوصه أموال في اللَّه أثبته حقّ في حقيقه الشارع بل المتشرّعه الخمس عند

 و المال إبهام و باألصاله کان ما الثبوت من الظاهر و مخصوص لمستحق

نزد متشرعه بلکه شارع حقیقت در حقی است که  خمس 1؛القول اختالف لمکان المستحق

در اموال مخصوصی برای مستحق های بخصوصی که ظاهراً این ثبوت  خداوندثابت کرده 
 و« .در مستحق ها هم اختالف است این که در کدام اموال است ابهام دارد و باالصاله است و

صاحب عروه الوثقی تعریفی از خمس ارائه دادند که مورد توجه برخی علما قرار گرفت که بیان 

                                                 
دفتر انتشارات : قم، االمامیه الدروس الشرعیه فی فقه، ابن مکی عاملی، محمد بن جمال الدین 1
، 3 ج، پیشین، لیامع؛ 137ص، 1 ج، پیشین؛ ابن عاملی جبعی، 231ص، 1 ج،  ه.ق 1117،  اسالمى

؛ 177، ص2 ج، بی تا، بی نا: بی جا، ذخیره المعاد فی شرح االرشاد،  محمد باقر، سبزوارى؛ 132ص
 ج، الکالم جواهر، نجفی؛ 3، ص16 ج، پیشین، نراقی؛ 227ص، 3 ج، پیشین ، ریاض المسایل، طباطبایى

دار : قم،  عبد اهلل جوادى آملى: مقرر،  حسین آزادی: قیحقت،  الخمس، محمد، محقق داماد؛ 2ص، 11
 .  2ص، 7ص، 1 ج، ه.ق 1111، اإلسراء للنشر

مجمع جهانى تقریب مذاهب : قم،  کنزالعرفان فى فقه القرآن،  مقداد بن عبداهلل، فاضل مقداد 2
 . 211ص، 1 جه.ق،  1112، ىاسالم

 21ه.ق،، ص 1113، الهادی مؤسسه: قم، الخمس، مرتضى، انصاری 1
 . 111، صبی تا، بی نا: بی جا،  الخمس،  حبیب اهلل ،شریف کاشانى 1
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 ذریته ولمحمد تعالى اهلل جعلها قد و رائضالف من هو الخمس»  :می شود

از فرایضی است که خداوند متعال برای رسول  خمس یکی 1؛ لهم إکراما الزکاه عن عوضا

  «.اکرام آنان قرار داده است اش به جای زکات و برای و ذریه ا خد

است که  خمینی از خمس ارائه داده اند تا کنون مورد قبول اکثر علما بوده تعریفی که امام

ـ ذریته  و هوالذی جعله اهلل لمحمد الخمس» :به این تعریف اشاره می شود

 2؛ ایدی الناس اکراماً لهم عن الزکاه التي اوساخ عوضاً ـ کثراهلل نسلهم المبارك

که خداوند نسل  ـ حضرت و ذریه آن خمس آن است که خداوند برای حضرت محمد

داده  برای اکرام ایشان قرار و که اوساخ دست مردم استعوض از زکات  ـ مبارکشان را زیاد کند
  «. است

  :اَرباح مکاسب ـ3 

ارباح مکاسب است ، در آیه خمس« غنیمت»مصادیق  یکی از موارد و، رجوع به سنّت بنابر

 1،الزّیاده الحاصله في المبایعه» :به معنای« الرِّبْح و الرَّبَح» است و« ربح»که ارباح جمع 

وستد داد نما در تجارت و زیادی و، سود 1؛به في کلّ ما یعود من ثمره عملثمّ یتجوّز 

این و « .نتیجه عمل که به دست می آید به کاربرد است و سپس جایز است آن را در هر ثمره و

 اشْتَرَوُا الَّذینَ أُولئِكَ» :آمده است یک مرتبه در همین معنای لغوی آن کلمه در کتاب خدا

                                                 
: بی جا، وسیله النجاه، ابو الحسن، اصفهانى؛ 111ص، 2ج، پیشین،  العروه الوثقى، یزدیطباطبایی  1

؛ 11ه.ق، ص 1111: دفتر انتشارات اسالمى، قم،  الخمس ائرى یزدى، مرتضى، ح؛ 161، صبی تا، بی نا
التعلیقات على ، محمد، فاضل لنکرانى؛ 2، ص1  ج، پیشین، خویى؛ 216، ص1 ج، پیشین، مرعشى نجفى

 . 171ص، 2ج ، بی تا، مرکز فقهى ائمه اطهار: قم، دیگران و واثقى: تحقیق، العروه الوثقى
مرعشى ؛  131ص، 1 ج، بی تا،  مؤسسه دارالعلم: قم، تحریر الوسیله، ح اللّهرو، خمینى موسوى 2

، على ثابتى همدانى: تحقیق، هدایه العباد،  محمد رضا، موسوى گلپایگانى؛ 216، ص1 ج، پیشین، نجفى
الخمس و ،  محمد، فاضل لنکرانى؛ 112، ص1 ج،  ه.ق 1111،  دار القرآن الکریم: قم،  على نیرى همدانى

محمد ، بهجت؛ 7ص،  ه.ق 1121، مرکز فقهى ائمه اطهار: قم، دیگران وحسین واثقى : حققت، نفالاال
 . 113ص، بی تا، بی نا: قم،  وسیله النجاه،  تقى

، مرکز الکتاب للترجمه و النشر: تهران،  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  حسن، مصطفوى 1
، قرشى؛ 112، ص2 ج، پیشین ، ابن منظور؛ 111ص، نپیشی، راغب اصفهانى؛ 21، ص1 ج،  ه.ق 1162

 .  11ص، 1ج، قاموس قرآن
 . 111ص، پیشین، راغب اصفهانى؛ همان 1
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 که هستند کسانى آنان 1؛ مُهْتَدین کانُوا ما وَ تِجارَتُهُمْ رَبِحَتْ فَما  هُدىبِالْ الضَّاللَهَ

 « .اند نیافته هدایت و نداده سودى آن ها تجارت ]این[ و اند فروخته گمراهى به را هدایت

عایدات  و در آمد»: است که هر سه به معنای« کْسِبَهمو َ مَکْسِب، مَکْسَب»مکاسب جمع 

طَلَبُ » :به معنای« الکَسْبُ»است و« کسب»و ماده اصلی همه آن ها 2می باشد« فروش

: و هم چنین این واژه به معنای« .است و معیشتطلب کردن روزی ؛ 1المعيشه و 1الرِّزْقِ

پس اَرباح مکاسب به معنای ، 3آورده شده است«که براى جلب نفع یا دفع ضرر است کاری»
  .برای انسان به دست بیاید می باشدزیادات معیشت از هر چیزی که  سودها و

می ترین مورد از موارد متعلق خمس است از نظر و عموخمس ارباح مکاسب که مهم ترین 
کسب ها  انواع هر گاه فردی از فواید و منافع» :علمای امامیّه چنین تعریف شده است فقها و

اگر با ، آن غیر و از خوردنى دارایی هایی به دست آورد اموال و ...زراعت و، صناعت، مانند تجارت
 افراد تحت تکفلش در طول یک سال بر حسب آن چه از نظر عرف و کم کردن مخارج خود و

چیزی باقی بماند باید یک پنجم از ، دارایی ها به دست آمده شرع به آن احتیاج دارد از آن اموال و
ید در مورد مخارج سالش میانه البته با؛ باقی مانده است را به عنوان خمس اموالش بپردازد آن چه

خمس مقدار اسراف  اسراف کرده باشد باید، در مخارج ساالنه اش اگر روی را رعایت کرده باشد و
 . این تعریف مشهور بلکه مورد اتفاق است و 1«.کند شده را هم محاسبه

                                                 
 . 11آیه ، سوره بقره 1
 . 11ص، ه.ق 1116،  انتشارات اسالمى: تهران،  فارسى -فرهنگ ابجدى عربى، رضا، مهیار 2
 . 711، ص1ج، پیشین ، ابن منظور 1
 . 31، ص16 ج،   التحقیق، مصطفوى 1
 . 162ص، 1ج، قاموس قرآن، قرشى 3
؛ شریف مرتضی، 271ه.ق، ص 1116: دفتر انتشارات اسالمى، قم، المقنعه، محمد بن محمدمفید،  1

؛ طوسی، 223، ص ه.ق 1113، دفتر انتشارات اسالمى: قم ، االنتصار فی انفرادات االمامیه، علی بن حسین
 ؛ سالر121، صبی تا، محمدی قدس انتشارات: قم، الفتاوى لفقه والنهایه فی مجرد امحمد بن حسن، 

المعاونیه : قم، محسن حسینی: تحقیق، المراسم العلویه فی االحکام النبویه، حمزه بن عبد العزیز، الدیلمی
: دفتر قم، المهذب، عبد العزیز ؛ ابن براج،112صه.ق،  1111، الثقافیه للمجمع العالمی الهل البیت

: قم، المعتبر فی شرح المختصربن حسن،  جعفر ؛ حلی،171، ص1 جه.ق،  1161اسالمى، انتشارات 
تحریر االحکام الشرعیه على مذهب ، مطهر بن حسن؛ حلی،  121، ص2  ج، بی تا، مؤسسه سید الشهداء

؛ ابن مکی عاملی، 73، ص1 جه.ق،  1126، مؤسسه االمام الصادق: قم، ابراهیم بهادری: تحقیق، االمامیه
؛ ابن زالدین  111، ص ه.ق 1112،  محقق: قم،  محمد حسون  :قیحقت، البیان، محمد بن جمال الدین

مؤسسه : تهران،  على محالتى حائرى :تحقیقن، جامع عباسى و تکمیل آن، نظام بن حسی، محمد، حسین
بی ، بی نا: جا بی،  مفاتیح الشرایع، محمد محسن، فیض کاشانى؛ 162، ص1 ج، بی تا ، منشورات الفراهانی
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  :خمس در اسالم موارد متعلق :بخش دوم

ت موارد متعلق خمس با هم اختالف نظر اهل سنّت در کمی همان طور که بیان شد شیعه و
دارند که شناخت این اختالف نظرها برای بررسی حکم خمس الزم به نظر می رسد که در این 

 . جا به طور اجمالی آن موارد بیان می شود

  :نظر شيعه اماميّه ـ موارد خمس از1

  1می دانند خمس ها را متعلق حکم وجوب و دارایینوع از اموال  هفت علمای شیعه امامیّه 
البته چند تن از علمای شیعه موارد  2؛ادعای حصر استقرائی تام را در این هفت مورد دارند و

مورد بیان کرده اند اما همه این موارد بیان شده در  2سه یا سی و 1مورد بیست و پنجخمس را 

                                                                                                                   

: قم،  مهدى رجایى: تحقیق، مالذ األخیار فی فهم تهذیب االخبار، محمد باقر؛ مجلسی،  221، ص1 ج، تا
گروه : تحقیق،  مصابیح الظالم، ،وحیدبهبهانى؛ 111، ص1 ج،  ه.ق 1161 ، کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى

؛ 17، ص11  جه.ق، 1121،  بهبهانیمؤسسه عالمه وحید : قم، پژوهش مؤسسه عالمه وحید بهبهانى
، 2  ج،  ه.ق 1162،  مؤسسه األعلمی للمطبوعات: بیروت،  العروه الوثقىى یزدى، محمد کاظم، طباطبای

؛  71، صپیشین، انصاری؛ 13، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی؛  11ص، 16 ج، پیشین، نراقی؛ 112ص
 . 111، صپیشین، محقق داماد

منشورات مکتبه جامع : تهران، قتصاد الهادی الى طریق الرشاداال، محمد بن حسن، طوسی 1
، ابراهیم بهادری: تحقیق، اشاره السبق الى معرفه الحق، علی بن حسن، حلبی؛ 211، صبی تا، چهلستون

شرایع االسالم فی مسایل بن حسن،  جعفر؛ حلی، 111ه.ق، ص 1111: دفتر انتشارات اسالمى، قم
یحیى بن ، حلی؛ 112، ص1 جه.ق،  1162ستقالل، ا: تهران، دق شیرازیتحقیق صا، الحرام الحالل و

؛ 111، صه.ق 1163، مؤسسه سید الشهداء العلمیه: قم،  جمعى از محققین : تحقیق، الجامع للشرایع، سعید
، 1 جه.ق،  1112، مؤسسه اسماعیلیان: قم، ایضاح الفواید فی شرح اشکاالت القواعد، بن مطهر حسن، حلی
گروه پژوهش مؤسسه : تحقیق، جامع المقاصد فی شرح القواعد،  على بن حسین کى عاملی، ؛ کر213ص

الروضه البهیه فی ؛ ابن عاملی جبعی، زین الدین، 36، ص1 جه.ق،  1111، مؤسسه آل البیت: قم، آل البیت
، نجفی؛ 13، ص2 ج،  ه.ق 1116،  ابفروشى داورىکت: قم، محمد کالنتر: تحقیق، شرح اللمعه الدمشقیه

؛ 161ص، پیشین، اصفهانى؛ 111، ص2 ج،         العروه الوثقى، طباطبایى یزدى؛ 3، ص11 ج، جواهر الکالم
م ، 217صه.ش،  1111، پیام عدالت: تهران، توضیح المسایل نه مرجع، سعید، راشدی، لطیف، راشدی
1731 . 

، محمد تقى ایروانى: قیحقت، هالطاهر العتره احکام فی الناضره الحدائق، بن احمد یوسف، بحرانی 2
، 11 ج، جواهر الکالم، نجفی؛ 126ص، 12 جه.ق، 1163، دفتر انتشارات اسالمى: قم،  عبد الرزاق مقرم

 . 1، ص11 ج، تهران: مؤلف، بی تا،  ثقىمصباح الهدى فی شرح العروه الو،  محمدتقى ، آملى؛ 3ص
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ورد بیان می اصل به همین هفت مورد باز می گردد که در این جا به صورت اجمالی این هفت م
 : شود

یا جانشینان برحق ایشان در سرزمین کافران حربی اگر جنگی با اذن پیامبر :اوّل

، مجاهدان اسالم به دست بیاورند هر مقدار که باشد، هایی که در این نبرد غنیمتصورت بگیرد 
همه  مورد اتفاق، این مورد از موارد خمس و؛ متعلق حکم خمس می باشد، یک پنجم از آن غنایم

 1. مسلمانان است
اگر فرد یا افرادی به صورت شرعی و قانونی مالک معدن شوند هر معدنی که صدق  :دوم

، سرمه، سیماب، سرب، مس، برنج، آهن، فیروزه، نقره، طالنام معدن بر آن درست باشد مانند 
مخارج به  در صورتی که بعد از خارج کردن ...ل ارمنىگ، مومیا، گوگرد، نفت، قیر، زرنیخ، نمک

  .یک پنجم آن متعلق حکم خمس می باشد ،باقی مانده به نصاب شرعی برسد، دست آوردن آن
، ی پیدا کنند که از نظر شرعی و قانونی مالک آن شناخته شوندگنجاگر فرد یا افرادی  :سوم

به نصاب شرعی برسد یک پنجم آن ، اگر آن گنج بعد از خارج کردن مخارج به دست آوردن آن
 . ق حکم خمس می باشدمتعل

واسطه غواصى یعنى فرو ه ب را ...عنبر و، جواهرى مثل مروارید و مرجان، اگر فردی :چهارم 
به ، اگر آن غوص بعد از خارج کردن مخارج به دست آوردن آن، آورددست ه دریا ب دررفتن 

  1.یک پنجم آن متعلق حکم خمس می باشد ،نصاب شرعی برسد

حالل  حرام ازبه طوری که اندازه  دواللى مخلوط به مال حرام شمال حهنگامی که  :پنجم
آسان  شرع به عنوان تخفیف و نباشدآن مال حرام مشخص صاحب  هم چنین و تمیز داده نشود

گرفتن بر مسلمان با پرداخت یک پنجم از آن مال به عنوان خمس اجازه تصرف در بقیه مال را 
  .به عنوان حالل می دهد

مانند کشاورزی را و غیر مسکونی مسکونی  زمین ،مسیحیو  ییهودمانند  ذمىاگر  :ششم 
البته قبل از  3؛باید یک پنجم از آن زمین یا خمس قیمت زمین را بپردازد خریدارى کند مسلمانىاز

                                                                                                                   
 ابن زهره؛ 161، صبی تا، بی نا: قم ، الجمل و العقود فی العبادات،  ، محمد بن حسنطوسى 1

،  اول ه.ق،  1117: مؤسسه امام صادق، قم،  غنیه النزوع إلى علمی االصول و الفروع، حمزه بن على، حلبى
 . 116ص

مکتبه : قم، محمد حسون  : تحقیق، الوسیله الى نیل الفضیله، محمد بن على، طوسیابن حمزه  2
 . 111ه.ق، ص 1161مى مرعشی النجفی، آیه اهلل العظ

 
، 1 ج،   دهم، ه.ق 1121، دار التیار: بیروت، الفقه على المذاهب الخمسه، محمد جواد، مغنیه1

 . 111ص
 . 217ص، بی تا، بی نا: بی جا،  ترجمه الجمل و العقود فی العبادات، محمد، واعظ زاده خراسانى 1
 . 112، ص1 ج، الفقه على المذاهب الخمسه، مغنیه 3
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اما از ، امامیّه در محصول چنین زمینی در هرسال خمس را واجب می دانستند شیخ طوسى علما
 اصل زمین واجبدر خمس را ، روایات برخی ازبه استناد  علمای شیعهبه بعد  شیخ طوسىزمان 
 1. اند دانسته

 ...زراعت و، صناعت، کسب ها مانند تجارت انواع هر گاه فردی از فواید و منافع :هفتم
افراد  اگر بعد از کم کردن مخارج خود و ،آن غیر و از خوردنى، هایی به دست آورد و داراییاموال 

شرع به آن احتیاج دارداز آن  طول یک سال بر حسب آن چه از نظر عرف و تحت تکفلش در
یک پنجم از آن چه باقی مانده است ، چیزی باقی بماند، دارایی ها ی به دست آمده اموال و

 البته باید در مورد مخارج سالش میانه روی را رعایت کرده باشد و؛ متعلق حکم خمس می شود
شد باید خمس مقدار اسراف شده را هم محاسبه نماید که به این اگر در مخارج اسراف کرده با

 . گفته می شود "خمس ارباح مکاسب "، مورد از موارد متعلق خمس
خمس ارباح مکاسب بیان شد به راحتی می توان فهمید که این مورد از  تعریفی که از بنابر

اگر این مورد از موارد  و مورد ابتالی عموم مردم می باشد، خیلی بیشتر از بقیه موارد، خمس
 بنابرپس  .مورد ابتالی همگانی نیست موارد دیگر خمس همیشگی و، خمس وجود نداشته باشد

به نظر می رسد که خمس ارباح مکاسب در ، همگانی بودن این مورد از موارد خمس همیشگی و
« حکومت اسالمیمالیات عمومی »بتوان آن را به عنوان  اسالم باید دارای اهمیت زیادی باشد و

اهداف  حاکم جامعه اسالمی می تواند، غنی مطمئنّاً با وجود چنین مالیات منظم و تلقی کرد و
  .خداوند از قرار دادن حکم خمس را به نحو احسن اجرا نماید

  :اهل تسنّن ـ موارد متعلق خمس از نظر2

ارد متعلق خمس از اهل سنّت موارد متعلق خمس را کمتر از شیعه امامیّه می دانند که مو
  :نظر آن ها بیان می شود

مقدار که  آید هر می دسته کافران حربى بدر جهاد با  غنیمتى که، بر اساس قرآن :اوّل
 2. پرداخت خمس آن غنیمت ها بر مجاهدان واجب است باشد

اما در این که مصداق  1؛ خمس واجب است« رکاز»در  دیث پیامبراحابر اساس  :دوم

  :ی است اختالف نظر وجود دارد که باید بیان شودرکاز چه چیز

                                                 
 1161امیر المومنین،  مکتب: اصفهان،  رضا استادى: تحقیق،  الکافی فی الفقهالدین، ، تقى حلبى 1

 . 271، ص176، ص ه.ق
 جه.ش، 1122، دار احیاء التراث العربی: بیروت، معجم البلدان، یاقوت بن عبد اهللحموی رومی،  2

 . 111، ص1 ج، الفقه على المذاهب الخمسه، مغنیه؛ 12ص، 1
، محمد بن ادریس، شافعی؛ 113ص، 1 ج، بی تا، دار صادر: بیروت، مسند احمد ،احمد، ابن حنبل 1
دار : بیروت، احمد محمد شاکر: تحقیق، الرساله، همو؛ 27، صبی تا، دار الکتب العلمیه: بیروت، المسند
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و رکاز 1،می باشد« خفى صوت»است و رِکز در لغت به معنای « رکز»، ماده اصلی رکاز
و  «گنج»که اگر به فعل آدم مخفی شده باشد مصداقش  2را می گویند «مدفون مال مخفی و»
پس می توان گفت که است « معدن»گر به فعل خداوند متعال مخفی شده باشد مصداقش ا

ولی بعضی معدن به تنهایی و یاگنج به تنهایی  1هر دو مصداق رکاز هستند« گنج معدن و»
 رامصداق رکاز می دانند

 3. است« گنج»بیشتر قایل به این هستند که مصداق رکاز و1
امادر این که ؛ خمس واجب است 1«سیوب»در  دیث پیامبراحابر اساس  :سوم

   :است اختالف نظر وجود دارد که باید بیان شود مصداق سیوب چه چیزی
آمده «روان  باران، نافله، عطا»در لغت به معنای  « السَّیْب» است و« سیب» ، مفرد سیوب

وجود دارد ولی بیشتر  ،و در مصداق سیوب هم اختالف نظرهایی که در مصداق رکاز است7است

                                                                                                                   

محمد ، بخاری؛ 11ص، 2 جه.ق،  1166، الفکر دار: بیروت، األم، همو؛ 123، صبی تا، الکتب العلمیه
سنن ، احمد بن شعیب، نسایی؛ 117ص، 2 جه.ق، 1161، دار الفکر: بیروت، صحیح بخاری، عیلاسما

دار : بیروت، سنن ترمذی، محمد بن عیسى، ترمذی؛ 11، ص3 جه.ق،  1111، دار الفکر: بیروت، النسایی
ه.ق، 1112، االعتدال: دمشق، الدارمى سنن، بن الرحمن عبداهلل، دارمی؛ 112ص، 2 جه.ق، 1161، الفکر

 . 121ص، 2 ج
، 3 ج، پیشین، فراهیدى؛ 131، ص3 ج، پیشین ، ابن منظور؛ 112، ص1 ج،  قاموس قرآن، قرشى 1

 . 126ص
 . 131، ص3 ج، 21، ص1 ج، پیشین، طریحى؛ 111، صپیشین، راغب اصفهانى 2
 . 111، صپیشین، راغب اصفهانى 1
 131، ص3 جپیشین،  ، ابن منظور؛ 21، ص1 ج، پیشین، طریحى 1
 . 267ص، 3 ج،            الصحیح من السیره، عاملی؛ 126ص، 2 ج، المعتبر، حلی 3
، ابن قدامه؛ 111ص، 2 ج، بی تا، دار الکتاب العربی: بیروت، المغنی، عبد اهلل بن احمد، ابن قدامه 1

، لفضلابی ا، عیاض یحصبی؛ 311ص، 2 ج، بی تا، دار الکتاب العربی: بیروت، الکبیر الشرح، عبدالرحمن
، محمد بن علیابن بابویه، ؛ 73ص، 1 جه.ق،  1162، دارالفکر: بیروت، الشفا بتعریف حقوق المصطفى

احمدی ؛ 271ه.ش، ص 1111، دفتر انتشارات اسالمى: قم، کبر غفاریاعلی : تصحیح، معانی االخبار
علی بن ، اکربن عسا؛  111ص، 1 جه.ش،  1171، دار الحدیث: بی جا، مکاتیب الرسول، علی، میانجی
دار : بیروت، تحقیق علی شیری، تسمیه من حلها من االماثل ذکر فضلها و تاریخ مدینه دمشق و، حسن 
محمد عبدالمعید : تحقیق، غریب الحدیث، ن سالمب قاسم ، رویه؛ 121ص، 12 ج، ه.ق 1113، الفکر
 . 216ص، 1 جه.ش،  1111، بی نا: بی جا، خان

؛ 177، ص1 جپیشین،  ، ابن منظور؛ 211، ص3 ج، التحقیق، مصطفوى؛ 111، صپیشین، مهیار 7
 . 111، صپیشین، راغب اصفهانى
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البته  1است« نقرهو معادن طال » مخصوصاً« معادن»، قایل به این هستند که مصداق سیوب
ارباح ، گسترده است به طوری که می توان گفت که در معنای آن معنای سیوب بسیار عام و
 . در حالی که اهل سنّت مصداق سیوب را بسیار محدود کرده اند، مکاسب هم جای می گیرد

خمس ، صابدر حال حاضر از نظر هر چهار فرقه اهل سنّت در گنج بدون در نظر گرفتن ن
 الزم را خمس، بدون در نظر گرفتن نصاب در آن حنیفهفقط فرقه ی ، دنامعاما در  2واجب است

هر گاه به نصاب شرعی  محصول معادن، هو حنابل هشافعی، همالکی می داند ولی از نظر فرقه های
  1. برسد باید یک چهلم آن به عنوان زکات پرداخت شود

ه امامیّه قایل به خمس در آن است اهل سنّت خمس در در مورد بقیه موارد خمس که شیع
میوه ، اما هر چهار فرقه اهل سنّت در مال التجاره یا همان سرمایه کسب 1آن را واجب نمی دانند

حبوبات یک چهلم آن را به عنوان زکات واجب می دانندو در پول نقد اگر به نصاب برسد  ها و
 3 .ر آن هستنده قایل به زکات دشافعیو  همالکی، حنفیه

و  حکمی همگانی، حکم خمس، موارد خمسی که اهل سنّت آن را قبول دارد بنابر
پس از نظر ، برخی افراد شامل این حکم می شوند، فقط در مواقع بخصوصیو  همیشگی نیست

تلقی شود که به وسیله آن حاکم « مالیاتی عمومی»ایشان حکم خمس نمی تواند به عنوان 
اف مورد نظر خداوند را در مورد مصارفی که برای خمس قرار داده است را اسالمی بتواند اهد

تعمیم بیشتری داده اند اما  اگر چه اهل سنّت موارد زکات را نسبت به شیعه امامیّه؛ عملی نماید
چرا که در اسالم ، تعمیم ایشان در موارد زکات نمی تواند عدم تعمیم حکم خمس را جبران نماید

برخی موارد مصرف است که فقط مخصوص حکم و  با خمس متفاوت است موارد مصرف زکات
زکات به آن تعلق نمی گیرد و هم چنین در صدی که از اموال زکات گرفته و  خمس می باشد

پس مقدار آن دو با ، می شود بسیار کمتر از آن درصدی است که از اموال خمس گرفته می شود

                                                 
، حصبییعیاض ؛ 311ص، 2 ج، الشرح الکبیر، ابن قدامه؛ 111ص، 2 ج، المغنی، ابن قدامه 1
 . 73، ص1 ج، پیشین

ى حائر؛ 12ص، 1 ج، پیشین، حموی رومی؛ 117، ص1 ج، الفقه على المذاهب الخمسه، مغنیه 2
 . 12، صپیشین، یزدى

ابن ؛ 111ص، 2 ج، پیشین، المغنی، ابن قدامه؛ 117، ص1 ج، الفقه على المذاهب الخمسه، مغنیه 1
الصحیح ، جعفر مرتضی، عاملی؛ 73ص، 1 ج، پیشین، عیاض حصبی؛ 311ص، 2 ج، الشرح الکبیر، قدامه

؛  271، صپیشین، عانی االخبارم، شیخ صدوق؛ 261ص، 3 جه.ق،  1113، دار الهادی: بیروت، من السیره

، رویه؛ 121، ص12 ج، پیشین، تاریخ مدینه دمشق، شافعی؛ 111ص، 1 ج، پیشین، احمدی میانجی

 . 216ص، 1 ج، پیشین
 . 111، ص111ص، 1 ج، الفقه على المذاهب الخمسه، مغنیه؛ 217، صپیشین، خراسانى 1
 . 117ص، همان 3
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عمیم حکم زکات جبران کننده عدم تعمیم حکم خمس هم قابل مقایسه نیست تا بتوان گفت که ت
  .در اموال است

 

  :اثبات حکم وجوب خمس ارباح مکاسب در فقه اماميّه :مبخش سو

اهل سنّت اختالف نظر های این دو فرقه در و  با بیان موارد خمس از نظر شیعه امامیّه
توان این را بیان کرد  می ،کمیت موارد خمس دانسته شد و با دقت در همه موارد متعلق خمس

بسیار ، نسبت به موارد دیگر خمس، که خمس ارباح مکاسب که مورد قبول اهل سنّت نیست
، هم چنین استمرار آنو  بیشتر مورد ابتالی عموم جامعه می باشد و به دلیل همین عمومیت

  .ی رسدضروری تر به نظر مو  مفید فایده، تبیین این مورد از مورد خمس برای عمومو  بررسی
اولین گام در بررسی و تبیین هر حکمی اثبات اصل آن حکم از طرف خداوند متعال است 

و تقریر رسول خدا و  ،فعل، سنّت که همان قول، قرآن» :که این مهم می تواند به وسیله

 1ثابت شود« اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد و حکم عقل، می باشدامامان معصوم 

اهل سنّت قایل به خمس در آن و  است مختص شیعه که خمس ارباح مکاسب با توجه به آنو 
  .ضروری می باشدو  بسیار مهم« ادله شرعی»اثبات اصل وجوب آن توسط این ، نیست

  :اثبات حکم وجوب خمس ارباح مکاسب در قرآن :گفتار اول

شود چرا که  وجود هر حکمی از احکام و دستورات اسالم باید از طرف خداوند متعال ثابت 
اگر وجود حکمی را نتوان از طرف خداوند متعال و  تشریع احکام فقط فعل خداوند متعال است

  .ثابت کرد آن حکم جزء دین اسالم محسوب نمی شود
را به  حضرت محمد ، دستورات خود به مردمو  خداوند متعال برای ابالغ احکام

ه بشر تا قیامت برای رسیدن به سعادت دستوراتی کو  همه احکامو  پیامبری خود برانگیخت
سه سال به صورت تدریجی به پیامبرش از و  اخروی الزم داشت را در مدت بیستو  دنیوی

تا وفات ایشان را عصر تشریع  طریق وحی ابالغ نمود به همین دلیل از بعثت پیامبر اکرم 

  2. می نامند
مع آوری شده است پس اگر کاست در کتابی به نام قرآن جو  تمام وحی الهی بی کم

حکمی از احکام در قرآن بیان شده باشد در وجود آن حکم از طرف خداوند تردیدی وجود نخواهد 

                                                 
، 1ج ه.ش،  1171، دارالفکر: قم، علی محمدی: مهترج شرح و، اصول فقه، محمد رضا، مظفر 1

 . 211ص
 . 27، صپیشین،، جناتی 2
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بر این اساس باید برای اثبات حکم وجوب  1؛ داشت و باید مورد قبول تمام مسلمانان قرار بگیرد
چون خمس در ارباح  خمس ارباح مکاسب از طرف خداوند متعال آن را در قرآن ثابت کرد ولی

 . مکاسب یکی از موارد حکم خمس می باشد در ابتدا وجوب حکم خمس در قرآن باید ثابت شود

  :حکم وجوب خمس در قرآن ـ 1

این احاطه باعث شده و  خداوندی است که بر همه چیز آگاه می باشد، واضع همه احکام
م در جهانی مادی زندگی می کنند تمام احکام را یک باره وضع کند اما چون مخاطبان این احکا

اجرای همه آن احکام به یک باره و  ابالغ، مکانی هستندو  که دارای محدودیّت های زمانی
ابالغ و اجرا شود که ، مصلحت آن حکم بنابرهر حکمی باید  بنابراین، دارای مصلحت نیست

عال بر اساس مقتضیات در این باره خداوند متو  احکام دین اسالم هم ازاین مورد مستثنا نیست
نازل می هر موقع مصلحت ایجاب می کرد حکمی از احکام اسالم را بر پیامبر اکرم، زمانی

 وَ »: و بعد از غزوه بدر مصلحت دید که حکم وجوب خمس را بر پیامبرش نازل کند 2فرمود

 وَ  الْيَتَامَى وَ  الْقُرْبىَ لِذِى وَ سُولِلِلرَّ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ  شىَ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا اعْلَمُواْ

 الْفُرْقَانِ یَوْمَ عَبْدِنَا  عَلىَ أَنزَلْنَا مَا وَ بِاللَّهِ ءَامَنتُم کُنتُمْ إِن السَّبِيلِ ابْنِ وَ الْمَسَاکِينِ

، آورید دست به یمتىغن گونه هر بدانید1؛ قَدِیر ءٍ  شىَ   کُلّ  عَلىَ اللَّهُ وَ الْجَمْعَانِ الْتَقَى یَوْمَ

 راه در واماندگان و مسکینان و یتیمان و القربى ذى براى و، پیامبر براى و، خدا براى آن خمس
 گروه دو درگیرى روز، باطل از حق جدایى روز در خود بنده بر آنچه و خدا به اگر، است [آن ها ]از

 چیزى هر بر خداوند و اید آورده ایمان، کردیم نازل بدر ـ جنگ ـ روز ایمان[ بى و ]باایمان
 «. تواناست

در قرآن فقط همین آیه است که به صراحت حکم وجوب خمس را بیان می دارد برای 
همین این آیه مبارکه یکی از آیاتی است که پیرامون آن بحث بسیاری شده است که در ابتدا 

  .شأن نزول آن بیان شود، فهم بهتر این آیهو  برای درك

  :ل آیه خمسشأن نزو ـ 1 ـ 1

زادگاه خود رسالت الهی خود را انجام می داد  مکه در سیزده سال، بعد از بعثتپیامبر

، کافران فشارهای بر اثرمکّه جنگی به وجود نیامد اما بعد از سیزده سال  و کافران ایشان میان و

                                                 
 . 11، ص1ج، بی تا، بی نا: بی جا، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمى، همو 1
 . 31، صپیشین، شهابی 2
 . 11آیه ، سوره انفال 1
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ر اکرم پیامب 1. هجرت کردند مدینه زندگی خود راترك کرده و بهو  مسلمانان خانهو  ایشان
درسال دوم هجرت به و  2با هجرت به مدینه دست به تشکیل حکومت اسالمی زدند 

مهم تجارتى که از چهل  بزرگ مکّه در رأس یک کاروان نسبتاً، ابو سفیانمدینه با خبر شدند که 
پیامبر ، رددگ باز مى کهشد از شام به سوى م ار دینار مال التجاره تشکیل مىپنجاه هزنفر با 
سیزده و  سیصدضربه بر قدرت اقتصادى و در نتیجه بر قدرت نظامى دشمن با ی زدن برا 

مصادره کردن برای دادند  مجموع مسلمانان مبارز اسالم را در آن روز تشکیل مى نفر که تقریباً
   1. رهسپارشدندکاروان  این سرمایه و مال التجاره

آگاه شد  از این تصمیم پیامبر ابوسفیان به وسیله دوستان خود در مدینه از آن طرف 

جا که بسیارى از  و از آن، به سرعت به مکّه فرستاد، برای کمک نظامی به کاروان و قاصدى را
نفر مرد  پنجاه و نهصدبه سرعت بسیج شدند و حدود ، مردم مکّه در این کاروان سهمى داشتند

صد رأس  صد شتر و یک ها بزرگان و سرشناسان مکّه بودند با هفت جنگى که جمعى از آن
  1. برای جنگ با مسلمانان رهسپار شدند اسب به فرماندهى ابو جهل

 پیامبرند رسیدبه هم  بین راه مکّه و مدینه، بدرکفار در نزدیک چاه های و  لشکر مسلمانان 
سر انجام آتش جنگ  اما ى باقى نماندآن هاتا عذر و به دادپیشنهاد صلح در ابتدا به کفار 

و  3ور گردید شعله روایتى در روز نوزدهم ماه رمضاننا بو  هفدهم ماه رمضاندر مشهور قول ه ب
هفتاد کشته شدند و ، بود آن هادشمن که ابو جهل درمیان  لشکرهفتاد نفر از این جنگ  در نتیجه

                                                 
، 2 ج،  ه.ش1116، نوفرهنگ نشر : تهران،  تفسیر سور آبادى، عتیق بن محمد، سور آبادى 1

 . 137ص
  21، ص1 جه.ش،  1171، دار الکتب االسالمیه: تهران،  تفسیر نمونه، ناصر، مکارم شیرازى 2
، 1 جه.ق، 1111،  انتشارات حکمت: قم، حجه التفاسیر و بالغ االکسیر،  عبد الحجت، بالغى 1

،  انتشارات اسالمیه :  تهران ،  محمد باقر بهبودى: تحقیق،  تفسیر خسروى، على رضا ، خسروانى؛ 11ص
 . 123، ص1 ج،  ه.ق 1126

؛ 123، ص1 ج، پیشین، خسروانى؛ 11، ص1 ج، پیشین، بالغى؛ 132، ص2 ج، پیشین، سور آبادى 1
بی ، محمد هادى، محمد حسین حرز الدینلقرآن الکریم، تحقیق: تفسیر ا، ثابت بن دینار، ابوحمزه ثمالى

 . 116صه.ق،  1126، بی نا: جا
: قم، موسوى همدانى محمد باقر: ترجمه،   المیزان فى تفسیر القرآن،  محمد حسین، طباطبایی 3

، جرجانى حسینى؛ 111، ص2 ج،   پنجم،  ه.ش 1171، ى مدرسین حوزه علمیه دفتر انتشارات اسالمى جامعه
؛ 117ص، 1ج ،    ه.ق 1161، انتشارات نوید: تهران،  ق: ولى اهلل اشراقىیحقت ، تفسیر شاهی، امیر ابو الفتح

مجمع ، فضل بن حسن  ، طبرسى؛ 111، ص1 ج، ه.ق 1161، انتشارات نوید: تهران، آیات االحکام،  همو
 .  221ص، 16 ج،  ه.ش 1116،  انتشارات فراهانى: تهران ،  ترجمان: ترجمه، البیان فى تفسیر القرآن
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 پیروزى غیر منتظرهبا ، و با نصرت خداوند این جنگ نا برابر نفر به دست مسلمانان اسیر گشتند
   1. یافتپایان  مانانمسل

 در پیرامون از آن ها دسته یک :شدند دستهسه  مجاهدان لشکر اسالم پایان غزوه بدردر 
مشغول جمع آورى  دسته ی دیگرو و از ایشان محافظت می کردند  جمع شدهپیامبر اکرم 

م و یپس از پایان جنگ و جمع آورى غنا؛ پرداختند تعقیب دشمنبه  سوم دسته یو  شدندم یغنا
م و اسیران یغنا با این که در این، م بسیار بودیاوّلین جنگ مسلمانان و همراه با غنا چون، اسیران

 2. نظرهاى مختلفى وجود داشت، اولویّت دارند در مالک شدن آن ها کسانى و چه چه باید کرد
را  نه سوره انفالو  خداوند متعال برای بیان حکم غنایم در ابتدا به پیامبرش آیه شصت

از آنچه به ؛  فَکلُُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»: نازل کرد

با «  .حالل و پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید خداوند آمرزنده و مهربان است، اید غنیمت گرفته
مالک غنیمت و  آن ها چنین فهمیده بودند که مجاهدان، و تجویز خوردن غنیمتتوجه به آیه 

اند مالک  دانستند آیا تمامى اشخاصى که حاضر در میدان جنگ بوده جز اینکه نمى، شوند انفال مى
مساوى بینشان تقسیم  طوره بو این که غنایم اند؟  شوند و یا تنها کسانى که قتال کرده مى
 1؟بین آن ها تقسیم می شود اختالفا شود و یا ب مى

 د کهدنترسی می، محافظت کرده بودندو از سوی دیگر کسانی که از پیامبر

اند قسمت  داشته مشارکت که در حمله و تعقیب دشمن کسانیه فقط ب م رایغناپیامبر

اختالف نظر ها در مورد آیه به این دلیل بود  و این ها بهره و نصیبى نداشته باشند فرموده و آن
اى آن  هر طایفهو  بیان کرده بود مجمل به صورت غنایم را حکم، فالنه سوره انو  آیه شصت که

 1. کرد را به نفع خود تفسیر مى

                                                 
، ه.ش 1131، انتشارات توس: رانته، مترجمان: ترجمه، تفسیر طبرى، محمد بن جریر، طبرى 1

 . 111، ص2 ج، پیشین، سور آبادى؛ 327، ص1 ج
آل ؛ 16، ص7 ج، پیشین،  تفسیر نمونه، ناصر، مکارم شیرازى؛ 17ص، 2 ج،  المیزان، طباطبایی 2
، عبداهلل، بیضاوى؛ 131ص، ه.ق 1161، بی نا: بی جا،  تیسیر الکریم الرحمن، عبدالرحمن بن ناصر، سعدى
، کاشفى سبزوارى؛ 12ص، 1 ج، ه.ق 1111، دار احیاء التراث العربى: بیروت،  التنزیل و اسرار التأویلانوار 

 . 171صه.ش، 1112، انتشارات اقبال سازمان چاپ و: تهران،  مواهب علیه،  حسین بن على
، زاد المسیر فى علم التفسیر،  عبدالرحمن بن على، جوزى؛ 16، ص7 ج،   تفسیر نمونه، مکارم 1
؛ 131، صپیشین، آل سعدى؛ 117، ص2 ج ه.ق 1122، بی نا: بیروت،  عبدالرزاق المهدی: تحقیق

 . 17ص، 2ص، 2 ج،  المیزان، طباطبایی؛ 126، ص1 ج، پیشین، خسروانى؛ 12، ص1 ج، پیشین، بیضاوى
: تهران،  محمد باقر بهبودى: تحقیق،  انوار درخشان،  محمد حسین، حسینى همدانى؛ همان 1

 . 223، ص7 ج،  ه.ق 1161،  بفروشى لطفىکتا
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 و ن در میان خود مشاجره کننداناباعث شد که مسلماین اختالف دیدگاه در معنای آیه  
 و سرانجام به رسول خدا بین آن ها شدمنجر به کدورت ، غنایم و اسیران در تقسیم اختالف

 خداوند متعال برای رفع ابهاملذا ، ندیدپرس حکم غنایم را توضیح از ایشانو  عه نمودهمراج

یَسَْلُونَكَ عَنِ  »: 1کردنازل  اول سوره انفال را بر پیامبرش آیهکدورت میان مسلمانان و 

بَيْنِکُمْ وَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ  الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ أَصْلِحُواْ ذَاتَ

[  و هر گونه مال بدون مالک مشخص، از تو درباره انفال ]غنایم؛ رَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ

خدا بپرهیزید و  [مخالفت فرمان]از ، انفال مخصوص خدا و پیامبر است پس :کنند بگو سؤال مى
و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان آشتى دهید ، خصومتهایى را که در میان شماست

 « .دارید

کرده  «فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ »که از جمله برداشتین را در انامسلمخداوند ، با نزول این آیه 

غنایم را به عنوان مصداقی از انفال  تخطئه نمود و غنایم می شوند و پنداشته بودند که مالک
را از مسلمانان ، رسولشو  بعد از اختصاص انفال به خودو  رداو معرفی ک مختص به خدا و رسول

رسول دستور داد و  اطاعت از خداو  آن ها را به اصالح بین خودو  کردتخاصم و کشمکش نهى 
  .رسول در مورد غنایم را نشانه ایمان واقعی معرفی کردو  و تسلیم در برابر تصمیم خدا

با توجه به پیامبر  آن گاه؛ خاتمه یافتانان و تخاصم مسلم مشاجره با نزول آیه انفال

هر سه دسته  در میان اختیار تامی که خداوند به ایشان در مورد انفال داده بود غنایم غزوه بدر را
 . طور مساوى تقسیم کرده ب مجاهدان

خداوند  بعد از تقسیم مساوی غنایم در غزوه بدر توسط پیامبر اکرمبه فاصله کمى 

 »: کردنازل وره انفال را به عنوان حکم نهایی غنیمت ها بر پیامبر اکرم یک سو  چهل آیه

 وَ  الْيَتَامَى وَ  الْقُرْبىَ لِذِى وَ لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ  شىَ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا اعْلَمُواْ وَ

 الْفُرْقَانِ یَوْمَ عَبْدِنَا  عَلىَ أَنزَلْنَا مَا وَ هِبِاللَّ ءَامَنتُم کُنتُمْ إِن السَّبِيلِ ابْنِ وَ الْمَسَاکِينِ

، آورید دست به غنیمتى گونه هر بدانید؛ قَدِیر ءٍ  شىَ   کُلّ  عَلىَ اللَّهُ وَ الْجَمْعَانِ الْتَقَى یَوْمَ

 راه در واماندگان و مسکینان و یتیمان و القربى ذى براى و، پیامبر براى و، خدا براى آن خمس
 گروه دو درگیرى روز، باطل از حق جدایى روز در خود بنده بر آنچه و خدا به اگر، است [آن ها ]از

 چیزى هر بر خداوند و اید آورده ایمان، کردیم نازل بدر ـ جنگ ـ روز ایمان[ بى و ]باایمان
چون خداوند متعال در این آیه شریفه به صراحت حکم وجوب خمس در همه غنیمت 2«. تواناست

                                                 
؛ 276ص، 1 جه.ش،  1111، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن: تهران، تفسیر نور،    محسن، قرائتى 1
، 1 ج،  ه.ش 1116،   انتشارات صدوق: تهران،  على اکبر غفارى: تحقیق،  تفسیر عاملى،  ابراهیم، عاملى

 . 212ص
 . 211، ص1 ج،  ه القرآنکنزالعرفان فى فق، فاضل مقداد 2
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، این آیه به آیه خمس معروف و مشهور شده است و با نزول آیه خمس، ا بیان کرده استها ر
غنایمی که به مجاهدان در غزوه از  اطاعت از امر خداوند متعالو  خاطر امتثاله بپیامبر 

  1. اخذ کردو  یک پنجم آن را به عنوان خمس از ایشان مطالبهداده بود  بدر
کمی از غزوه بدر نازل شده است مؤیداتی وجود دارد مانند  در این که آیه خمس به فاصله

 جدایى روز؛ یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ» :این که خداوند در آخر آیه خمس می فرماید

همه مفسران عقیده دارند ، که به اتفاق« ایمان[ بى و ]باایمان گروه دو درگیرى روز، باطل از حق

، می باشد بدر غزوه روز، مذکور هدر آی « یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعان وْمَ الْفُرْقانِیَ»از  منظورکه 
روى هم قرار داد و آن دو را از هم ه که خداوند حق و باطل را روببود  روزى بدر غزوه روز زیرا2

ا بو  1؛ آن را ابطال نمود، حق را احقاق و با یارى نکردنش از باطل، جدا کرد و به تصرف خود
در آن روز با پیروزی  عمالً هبودمسلمانان جنگ عمومى  اولین «بدر»جنگ توجه به این که 

  1.شدحق و باطل از هم جدا ، مسلمانان
سال دوم  غزوه بنى قینقاع در پانزدهم شوال البته برخی مفسران زمان نزول آیه خمس را

در  غزوه احدنزول این آیه را در و برخی دیگر  3از غزوه بدربعد از یک ماه و سه روز  هجرت یعنی
 1.روز هفتم شوال سال سوم هجرت دانسته اند

این که چرا در مورد زمان نزول آیه خمس اختالف نظر یک ساله ای وجود دارد با آن که 
اختالف  :زمان نزول آن را در فاصله کمی از غزوه بدر تأیید می کند می توان گفت که، مؤیداتی

خاطر فرق نگذاشتن میان زمان نزول آیه خمس و زمان مطالبه خمس نظر ها دراین مورد به 
در این باره بسیاری از مفسران اعتقاد دارند که پیامبر ؛ می باشدغنایم جنگی توسط پیامبر 

 اخذ نموده است اما برخی اعتقاد دارند درو  خمس غنایم جنگی را در غزوه بدر مطالبهاکرم 

                                                 
 . 2، ص2 ج،  المیزان، طباطبایی 1
؛ 221، ص16 ج،  مجمع البیان، طبرسى؛ 111، ص1 ج، پیشین، حسینى جرجانى؛ 111ص، همان 2

 . 111، ص7 ج، پیشین، حسینى همدانى
،  جالء االذهان و جالء األحزان،  حسین بن حسن، جرجانى؛ 111، ص2 ج،    المیزان، طباطبایی 1

 . 2، ص1 ج،  ه.ش 1177،  انتشارات دانشگاه تهران:  رانته

 . 171، ص7 ج،   تفسیر نمونه، مکارم1 
، 13 جه.ق،  1126،   دار احیاء التراث العربى: بیروت،  مفاتیح الغیب، فخرالدین محمد، رازى 3

، 2 جه.ق،  1167، بی نا: بی جا،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود، زمخشرى؛ 111ص
؛ 266، ص3 جه.ق،  1113، بی نا: بی جا،  روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، محمود، آلوسى؛ 221ص

دار :  بیروت ، زکریا عمیرات  : تحقیق،  غرائب القرآن و رغائب الفرقان تفسیر، ، حسن بن محمدنیشابورى
 . 161، ص1 جه.ق،  1111،  الکتب العلمیه

  .126، ص1 ج، پیشین، خسروانى 1
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خمس غنایم از آن ها مطالبه و  ن به طور مساوی تقسیم شدههمه غنایم بین سربازا غزوه بدر
خمس غنایم را در غزوه بنی قینقاع یا در غزوه احد از ولی پیامبر اکرم 1نشده است

 . اخذ کرده استو  سربازان اسالم مطالبهو  مجاهدان
به نظر می رسد که مسئله تشریع وجوب خمس با مسئله مطالبه خمس توسط پیامبر اکرم 

؛ در عین حال مرتبط با هم باشد ولی نباید این دو با هم خلط شوندو  موضوع متفاوتدو 

مسلم است که هر حکمی باید از طرف خداوند تشریع  :برای توضیح این مطلب باید گفت که
اخذ خمس و  که در مورد حکم خمس این مسئله ثابت شد ولی خداوند متعال زمان مطالبه، شود

مصلحت و  گذاشته است که ایشان این حکم را بر اساس مقتضیات زمانیرا بر عهده خلیفه خود 
مسلمین اجرا نماید پس این امکان وجود دارد که حکم وجوب خمس بعد از غزوه بدر و  اسالم

بر اساس اختیاری که خداوند متعال در زمان مطالبه خمس نازل شده باشد اما پیامبر اکرم 

خمس غنایم جنگی را از ، مسلمینو  ن مصلحت اسالمبه ایشان داده است با در نظر گرفت
این فرضیه بعید و  در غزوه بنی قینقاع یا غزوه احد مطالبه کرده باشد، سربازان اسالمو  مجاهدان

بر و  مسلمانان در مضیقه مالی شدیدی بودند، به نظر نمی رسد چرا که در سال های آغاز هجرت
با ، ت را چنین دیده است که در چند جنگ اولمصلحاین اساس امکان دارد پیامبر اکرم 

زود تر بر و  مشکالت مالی آن ها بهتر، سربازان اسالمو  بخشیدن خمس غنایم به مجاهدان
  .طرف شود

که حکم وجوب خمس هرگونه غنیمت در قرآن ثابت است اصل وجوب حکم  بنابراین
 هر مسلمانی که، ضروری بودناین ، خمس از مسلّمات و ضروریّات دین اسالم می باشد و بنابر

 2. منکر اصل وجوب آن شود از دین اسالم خارج و مرتد محسوب می شود

                                                 
 . 116، ص16 ج،  مجمع البیان، طبرسى؛ همان1
انتشارات مهدوی : اصفهان، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، جعفر بن خضر، شف الغطاءاک 2

 و محمد باقرى: قیحقت،  مصباح الفقیه ، بن محمد هادى ، رضا همدانى؛ 132ص، 1 ج، بی تا، اصفهان بازار
محاضرات فی میالنى، محمد هادى،  حسینى؛ 3، ص11 ج، ه.ق 1111،  موسسه نشر اسالمی: قم، دیگران

ه.ق، 1123،  مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى: مشهد ، فاضل حسینى میالنى: قیحقت، فقه االمامیه
على : تحقیق،  مجمع المسائل، محمد رضا، موسوى گلپایگانى؛ 2، ص1 ج، پیشین، خویى؛  7، ص1 ج

؛ 211، ص1 جه.ق،  1162،  القرآن الکریم دار: قم،  على نیرى همدانى، نىعلى ثابتى همدا، کریمى جهرمى
  1، ص  الخمس و االنفال، فاضل لنکرانى



 اماميه هاز دیدگا مس ارباح مکاسبخ

 

18 

 

  :بر وجوب خمس تأکيد خداوند ـ 2 ـ 1

یکی از بحث های مرتبط با آیه خمس تأکیداتی است که در این آیه برای بیان حکم 
واکیدى که در این آیه توجوب خمس در غنیمت ها وجود دارد که حتی بعضی مدعی شده اند که 

  :که در این جا این ادعا ثابت می شود 1استواقع شده در هیچ آیتى واقع نشده 

این نشان از آن دارد که حکم وجوب خمس و  آغاز شده است «واعلموا»کلمه این آیه با  .1
متضمن تحقیق  «واعلموا»و هم چنین 2است جمیع مکلفین تا قیامته خطاب بدر غنیمت ها 

یک حکم تشریعى  تحقیق ظهور در این دارد که حکم وجوب خمس در غنیمت ها و این است
  1. این حکم را ساقط نمایدو  کند نسخ حکم این آیه را ناسخىپس هرگز امکان ندارد  ابدى است

شده « فَأَنَّو  أَنَّما» به وسیله ی کلمات «نّأ »مؤکّد به حرف، آن دو موضع در این آیه .2
  3. بیشتر بر حکم وجوب خمس در غنیمت ها است کیدأبه منظور ت صرفاًو تکرار آن  1است

براى « من»آورده شده است که « مِن » حرف ، « ء شَیْ» قبل از کلمه نکره ، در آیه .1
 1 .باشدمی استغراق آن فایده  ه شده است وتأکید تنکیر آورد

للّه »  خداوند در این آیه مبارکه حکم وجوب خمس در غنیمت ها را با جمله اسمیه .1
در ، موقّتو  نه موسمى، مى استیاست که این حکم دا آنبیانگر این و  بیان کرده است«  خُمُسه

 . آورده می شد چنین استفاده ای از آن نمی شد «خمسه للّه»حالی که اگر در آیه 

مقدار و اندازه مالیات های حکومت اسالمی نیامده است  در قرآن به طور صریح و واضح .3
تبیین آن بر عهده خلیفه الهی نهاده شده و  زکات یا جزیه در قرآن مشخص نشده مثالً مقدار

است « یک پنجم»یا « خمس»در حالی که در حکم خمس به وضوح مقدار آن که همان ، است
  .بیان شده است

                                                 
  2، ص  الخمس و االنفال، فاضل لنکرانى؛ 121، ص1 پیشین ج، حسینى جرجانى 1
، 1 ج ،ه.ش 1171،  انتشارات اسالم: تهران، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،  عبد الحسین، طیب 2

 . 121ص
بنیاد معارف : قم، زبده التفاسیر،  مال فتح اهلل، کاشانى؛ 123، ص3 ج،  قاموس قرآن، قرشى 1
 .  11، ص1 جه.ق،  1121،  اسالمى
،  کتابفروشى محمد حسن علمى: تهران،  منهج الصادقین فى الزام المخالفین،  فتح اهلل، کاشانى 1
 . 122، ص1 ج، شینپی، حسینى جرجانى؛ 262، ص1 جه.ش،  1111

،  تفسیر شریف الهیجى،  محمد بن على، شریف الهیجى؛ 111، ص2 ج،  المیزان، طباطبایی 3
 . 127، ص2 ج،  ه.ش 1171،  دفتر نشر داد: تهران

دکتر : تحقیق، روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن،    ابوالفتوح حسین بن على، رازى 1
 1161،   بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى : مشهد،  اصحمحمد مهدى ن، محمد جعفر یاحقى

 . 111، ص2 ج، ه.ق
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 «. خمس بدهید، اگر ایمان دارید؛ وان کنتم آمنتم»در آخر آیه خداوند می فرماید  .1
ایمان است از لوازم و  چیزى که نشانه و از لوازم ایمان شناخته شده است خمسبنابراین پرداخت 

خمس را نشانه و  پس حکم وجوب خمس در غنیمت ها دایمی می باشد؛ تواند موقّت باشد نمى
  1. است خمسحکم وجوب غایت مبالغه و نهایت اهتمام در باب ، ایمان قرار دادن

 :حکم خمس دارای فضایل بسیاری مانند با آن که مخاطبان اولیه راستى عجیب است
، از مهاجرین، عقاید سالم داشتن، اهل نماز و روزه بودن، کنار پیامبر بودن، شرکت در جبهه»

با آن  ولی باز هم، بودند« مجروح شدن و باالخره بر سپاه کفر پیروز شدن، انصار و سابقین بودن
اگر این یعنی « . م را بپردازیدیخمس غنا، اگر ایمان دارید »: به ایشان خطاب شد همه کماالت

ولى به دستور خمس عمل ، عمل کردیدرا  ...روزه و، نماز، به بعضى از دستورات مثل جهاد
 مؤمن کامل کسى است که در برابر همه دستورات مخصوصاً و ایمان واقعى ندارید، نکردید

 2. شودئل نهاى الهى قا دستورات مالى تسلیم باشد و تبعیضى در میان برنامه

  :اثبات وجوب خمس در ارباح مکاسب از آیه خمس ـ 3 ـ 1

صریح حکم وجوب خمس را بیان می و  چنان چه بیان شد در قرآن یک آیه به طور واضح

 به غنیمتى گونه هر بدانید؛ 1...خُمُسَهُ و لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ  شىَ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا اعْلَمُواْ وَ »: دارد

که بر اساس ظاهر آیه هر چیزی که داخل در واژه « است  ....خدا و براى آن خمس، آورید دست
باید حکم وجوب خمس را بر آن بار کرد اما همه  از مصادیق آن به شمار آیدو  باشد« غنمتم»

و اجماع دارند که حتی اگر واژه  چنین اتفاق، بر خالف ظاهر آیهمفسران اهل تسنّن و  علما
با توجه به این که این آیه در جنگ نازل شده است واژه  ،د مصداق باشددارای چن« غنمتم»
  1. شامل هیچ چیز دیگری نمی شودو  فقط منحصر در غنیمت های جنگی است« غنمتم»

اگر این نظر اهل سنّت پذیرفته شود دیگر نمی توان حکم خمس در ارباح مکاسب را از  
این انحصار در آیه را به خاطر شأن ، عه امامیّهمفسران شیو  قرآن ثابت کرد در حالی که علما

  .نزول آن قبول ندارد و این ادعای اهل سنّت را جواب داده اند

  :شأن نزول آیه حکم خمس را محدود نمي کند ـ 4 ـ 1

از نظر علمای شیعه امامیّه شأن نزول آیه خمس باعث محدود شدن حکم وجوب خمس به 
 : ادعای خود چنین گفته انددر اثبات و  غنایم جنگی نمی شود

                                                 
 . 127، ص2 ج، پیشین، شریف الهیجى 1
 . 121، ص1 ج، تفسیر نور،  قرائتى؛ 172، ص7 ج،   تفسیر نمونه، مکارم 2
 . 11آیه ، سوره انفال 1
 . 227ص، 7 ج، المغنی، ابن قدامه 1
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هیچ  ولى در عین حال، بدر نازل شده است غزوه آیه مورد بحث دردرست است که  :اول
خصوصیت سؤال یعنى جنگ بدر باعث خصوصیت وارد یعنى آیه مورد  یا خصوصیت مورد گاه

 «شود مورد مخصص نمى»شود و به اصطالح  همان مورد سؤال نمىه اختصاص حکم ب و بحث
باعث محدود شدن آن احکام به همان مورد  حکاماالغالب آیات  ى شأن نزول ویژه طور کههمان 

مثالً در ؛ است بوده ضروریّات دینو  مسلّماتاز  احکام و عمومیت حکم آننشده  خاص نزول آن
در باره اجرت زنان شیرده به پدر نوزاد دستور  خداوند متعال سوره بقره سهو  سیو  دویستآیه 

 :خداوند در این مورد فرموده استو  ،اجرت بدهد آن هابه اندازه توانایى خود به که  داده است

این قانون « .شود هیچ کس بیش از آنچه قدرت دارد تکلیف نمى؛ ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها»

اما هیچ عقل سلیمی قبول ندارد که شأن نزول این ، با آن که در مورد خاصی نازل شده است
عدم » قانون کلى بلکه همه از آن، باعث انحصار این قانون درمورد خاص نزولش است، ونقان

درست  که خالصه این؛ را به وضوح دریافت می کنند« آن چه انسان طاقت آن را نداردتکلیف به 
 کلى حکمخواسته است آیه  در اینخداوند متعال  لیشده و جنگ نازل درخمس  آیه است که

 ایمغن»در زمان نزول آیه  که ن چه مصداق غنمتم است را بیان کندوجوب خمس در هر آ
 1 .بوده است« غنمتم»بارزترین مصداق « دارالحرب
نزول آیه خمس در  جنگی به خاطر در غنایم« غنمتم»اگر محدود کردن مصادیق  :دوم

هم  "غزوه بدر"دراین آیه به غنایم « غنمتم»محدودیّت ، جنگ درست باشد باید بر این اساس
مفسران اهل و  علماچرا که این آیه در غزوه بدر نازل شده است در حالی که حتی ؛ درست باشد

پس اگر این محدودیّت اشتباه باشد باید ، نیستند"غزوه بدر"قایل به محدودیّت خمس بهتسنّن 
 2. به غنایم جنگی هم درست نباشد« غنمتم»محدود کردن 

دو کلمه عام و بدون هیچ گونه قید  «ء شی »و «ما» ، « ءٍ يْأَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَ»در  :سوم

گفته می « توان کردبء بر آن اطالق  هر چه اسم شى»بر « ء مِنْ شَیْ» در « ء شَیْ »و  1و شرطند
دایره آن را تنگ تر کرده دایره معنای شیء آن قدر گسترده است که روایات اهل بیتو  شود

 بایست مى، بود می تنها غنایم جنگى در آیه خمس« غنمتم»ل از خداوند متعا اگر منظورو  1است
غنمتم من ما» در آیه « هر گونه غنیمتی به دست آوردید؛ ء غنمتم من شىما »خداوند به جای 

  .را می آورد« غنیمت های که از جنگ به دست آوردید؛ الحرب

                                                 
، على اکبر، قرشى؛ 111، ص7 ج، پیشین، حسینى همدانى؛ 111ص، 7 ج،   تفسیر نمونه، مکارم 1

مجموعه آثار ، مرتضی،  مطهرى؛ 111، ص1 ج، ه.ش 1177،  بنیاد بعثت: تهران، تفسیر احسن الحدیث
  231ص، 21  جه.ش، 1111، صدرا: تهران،  استاد شهید مطهرى

 . 213ه.ش، ص1112، عصمت: قم، فلسفه واسرار احکام، محمد، وحیدی 2
 . 112، ص7 ج،   تفسیر نمونه، مکارم 1
 . 121، ص1 ج، پیشین، طیب؛ 12، ص1 ج، زبده التفاسیر، کاشانى 1
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ز مورد نزول خود جو  اگر آیه های قرآن تنها به مورد نزول آن محدود باشد راستىبه 
جامع همه ی آن چه بشر برای و  جهانى، جاودانآیا قرآن می تواند کتابی ، داشته باشدن یمصداق

مسلماً در صورت محدودیّت آیات به ؛ باشد ها و عصرها براى همه نسل، سعادت خود الزم دارد
 . خواهد شد که زمان مصرفش گذشته است کتاب تاریخى، مورد نزول آن قرآن

  :«غنمتم»در دایره واژه « ارباح مکاسب»ثبات بودن ا ـ 2

به « غنمتم»در جنگ باعث محدودیّت معنای ، حال که ثابت شد شأن نزول آیه خمس
برای اثبات خمس در ارباح مکاسب به وسیله این آیه باید ثابت کرد که ، غنایم جنگی نمی شود

یق آن به شمار می رود که اگر این از مصادو  داخل است« غنمتم»ارباح مکاسب در دایره معنای 
  .داللت خواهد داشت« ارباح مکاسب»بر ، اثبات شود حکم وجوب خمس در آیه

از مصادیق آن به و  است« غنمتم»برای این که ثابت شود ارباح مکاسب در دایره معنای  
  .تفاسیر ثابت شودو  روایات، لغت و بعد قرآن باید این موضوع اول از نظر شمار می رود

  :از نظر لغت« غنمتم»واژه ی  ـ 1 ـ 2

، به الظّفر و إصابته»  :به معنای« غُنْم»است که « غنم»ماده اصلی آن « غَنِمْتُم»واژه  

پیروزشدن و  برخوردارشدن 1؛ غيرهم و العدى جهه من به مظفور کلّ في استعمل ثم

 «.استعمال شده است ،سپس برهرچیزی که مسلط برآن به هر وسیله ای بشویو  بر چیزی است

دست یافتن بر چیزی بدون  2؛ مشقه غير في ء بالشي الفوز» :به معنای« الغنم»هم چنین و 

 . گفته شده است« . سختی

البته «  .هرفایده است که به دست بیاید،؛ المکتسبه الفائده » :غنیمت در اصل به معنای

از  دوم رامعنى  و بعضی 1رده انداطالق ک« آن چه از کفّار گرفته شود»جماعتی غنیمت را بر

ء و  فى غنیمت یعنی 3؛ ء الفي :الغنيمه»  :گفته شده هم چنینو  1اول می دانندمصادیق معناى 

 . «ء بدون مشقت  شىه رسیدن ب
یک سوره انفال باید دایره وسیعی و  حکم خمس در آیه چهل، «غنیمت»بنابر معنای لغوی 
، کسب ها مانند تجارت انواع فواید و منافع»ب که همان ارباح مکاسو  از اموال را شامل شود

                                                 
 . 111ص، پیشین، راغب اصفهانى 1
  127، ص1 جه.ق،  1116، الهجره منشورات: قم،  العین، احمد بن خلیل، فراهیدى 2
 1111،  کتابفروشى مرتضوى: تهران،  احمد حسینى: قیحقت، مجمع البحرین،  فخر الدین، طریحى 1

 . 122ص، 1  ج، ه.ق
 . 121ص، 3 ج، قاموس قرآن، قرشى 1
 . 127ص، 1 ج، پیشین،  فراهیدى 3
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و چون غنیمت  .به شمار می آید« غنمتم» از مصادیق واضح معنای لغوی « ...زراعت و، صناعت
مصادیق و موارد دقیق متعلق حکم خمس را باید از سنّت به ، گسترده ای دارد چنین معنای عام و

 . دست آورد

  :قات آن در قرآنمشتو  «غُنم»واژه  ـ 2 ـ 2 

« غنمتم»مشتقات آن در قرآن به دو صورت آمده است یکی به صورت واژه و  «غُنم»واژه 
 نوزده، آیات پانزده در« مَغانِم»نه سوره انفال و دوم به صورت واژه و  شصتو  یکو  درآیه چهل

ظاهراً در مورد  همه این آیات در میان آیات جهاد و در« غنمتم و مَغانِم »  که بیست سوره فتحو 
چهار سوره نساء هم و  در آیه نود« مَغانِم »غنایم جنگی وارد شده است اما جز این موارد واژه 

خداوند در این آیه ، گسترده ای به کار رفته است آمده که در این آیه واژه مغانم در معنایی عام و

با توجه به  «. خداست نزد شما[ ]براى انىفراو غنیمتهاى؛ کَثيرَهٌ مَغانِمُ اللَّهِ فَعِنْدَ»: می فرماید

فقط غنایم جنگی نیست چرا که اگر در قرآن ، آیه می توان گفت که در قرآن منظور از غنیمت
، همه جا منظور از غنیمت فقط غنایم جنگی می بود در این آیه هم باید منظور خداوند متعال

نمی پذیرد که منظور از مغانمی که  غنایم دار الحرب باشد در حالی که هیچ عقل سلیمی این را
غنایم جنگی است و این نشان دهنده آن است که در قرآن معنای غنیمت گسترده ، نزد خدا است

  .تر از غنایم جنگی است

  :در روایات« غنيمت»واژه  ـ 3 ـ 2

به صورت عام به کار رفته است « غنیمت»واژه و اهل بیت در روایات پیامبر 

 : ه چند مورد اشاره می شودکه برای نمونه ب

  «. شب قدر برای اموات غنیمت است1؛ الْأَمْوَات غَنِيمَهُ الْقَدْرِ لَيْلَهَ إِنَّ» :پیامبر 

به 2؛الْأَکْيَاسِ عِنْدَ تَفْرِیطِ الْعَجَزَه غَنِيمَهَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الطَّاعَهَ» :امیر المؤمنین 

   «.آن گاه که مردم ناتوان کوتاهی کنند، یرکان قرار داد]خود را[ غنیمت زراستی خداوند طاعت

قرض دادن به مومن ]برای طرف دیگر[ 1؛ غَنِيمَه الْمُؤْمِنِ قَرْضُ » : امام صادق

  «. غنیمت است

                                                 
مؤسسه آل :  بیروت ، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت: تحقیق، مستدرك الوسائل،  حسین، نورى 1

 . 131ص، 7 ج،  ه.ق 1161، البیت
 . 111حکمت ، 762ه.ش، ص1172، الهیجی: قم، شتیمحمد د: ترجمه، نهج البالغه 2
ه.ق،  1167، دار الکتب االسالمیه: تهران، االصول من الکافی، محمد بن یعقوب ، کلینی رازی 1

 جه.ق،  1111: دفتر انتشارات اسالمى،  قم ، من ال یحضره الفقیه، محمد بن علی، بن بابویها؛ 11ص، 1ج
 . 31ص، 2
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عامی دارد پس در زمان پیامبر اکرم و  معنای بسیار گسترده« غنیمت»دراین روایات  
بر همین اساس و  ؛جنگی به کار نمی رفته استغنیمت فقط در غنایم و ائمه معصوم 

خمس غنایم جنگی را به ، در نامه های خود می خواستند که مردموقتی پیامبر اکرم 

الفاظی به کار می بردند که منظور خود را « مغانم»نماینده ایشان تحویل دهند بعد از واژه 

خمس غنیمت های ؛ والغز في المغانم خمس أعطى»: صریح برسانند مثالً می فرمودند

لفظ ، آن زمان نشان از این دارد که در« جنگو  غزوه»و این تقید مغانم به « .جنگ را بدهید
« مغانم»اگر در آن زمان منظور از و  غنیمت فقط در غنایم دارالحرب استعمال نمی شده است
  1. نظور نبودجنگ برای رساندن مو  فقط غنایم دار الحرب بود دیگر نیازی به تقید آن به غزوه

  :فقهاو  از نظر مفسران« غنمتم»واژه  ـ 4 ـ 2

یک سوره و  در آیه چهل« غنمتم»مفسران شیعه به اتفاق بر این عقیده هستند که واژه  
شمرده  فایدهو  هر چیزى است که غنیمتشامل و  باشد داراى معناى اعم و وسیعى میانفال 

ین دیدگاه را دارند و ایشان بر اساس عمومیت واژه هم، فقهای شیعه امامیّه همو  و علما2، شود
  1. ارباح مکاسب هم می دانند حکم وجوب خمس را شامل، در آیه خمس« غنمتم»

و اند  به دو گروه تقسیم شده« غنیمت»معنای در مورد اهل تسنّن  مفسرانو  با آن که علما
بی معتقدند که واژه غنیمت در قرط و فخر رازی، طنطاوى، مراغی، آلوسی، ثعالبى گروهی از جمله

، ابن کثیر سنّت از جمله گروهی دیگر از مفسران اهلو 1جنگی و غیر آن است غنایملغت اعم از 

                                                 

 
 1113، دلیل ما: قم، سیره رسول خدا، رسول، جعفریان؛ 217ص، 1 ج، پیشین، احمدی میانجی1
 . 112صه.ش، 

: قم،  االمثل فى تفسیر کتاب اهلل المنزل، ناصر، مکارم شیرازى؛ 126، ص2 ج،  المیزان، طباطبایی 2
ترجمه بیان السعاده ، حشمت اهلل،  خانى ریاضى؛ 113، ص3 ج، ه.ق 1121،  مدرسه امام على بن ابى طالب

، کاشانى؛ 31، ص1 ج،  ه.ش 1172، نور مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام: تهران، ى مقامات العبادهف
، پیشین، حسینى جرجانى؛ 111، ص1 ج، پیشین، حسینى جرجانى؛ 266، ص1 ج، پیشین، منهج الصادقین

؛ 131، ص2 ج، ه.ق 1111، دار الکلم الطیب:  بیروت، فتح القدیر،  محمد بن على، شوکانى؛ 111، ص1 ج
، ه.ق 1121،  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى: قم، تفسیر القرآن المجید، محمد بن محمد، مفید
؛ 111، ص1 ج،  ه.ق 1121،  دار الکتب االسالمیه: تهران،  تفسیر الکاشف، محمد جواد، مغنیه؛ 216ص

 . 11، ص1 ج، زبده التفاسیر، کاشانى
 
،  المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف،  فضل بن حسن  ، طبرسى؛ 271ص،      المقنعه، شیخ مفید 1
، بحرانی؛ 72، ص2 ج،  ه.ق 1116، مجمع البحوث االسالمیه: مشهدو دیگران، چی  مدیر شانه: تحقیق
 . 16، صالخمس و االنفال، فاضل لنکرانى؛ 126ص، 12 ج، پیشین

،  داراحیاء التراث العربى: بیروت،  ر القرآنجواهر الحسان فى تفسی، عبدالرحمن بن محمد، ثعالبى 1
،  تفسیر المراغى ، احمد بن مصطفى، مراغى؛ 136، ص3 ج، پیشین، آلوسى؛ 111، ص1 ج، ه.ق 1111
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معتقدند که  جصاص، طبرى، غوىب، خطیب، ابن العربى، زحیلی، ابن جزى غرناطى ،بغدادى
اما با این حال  .ورندآ می شود که مسلمانان در جنگ با کفار به دست غنیمت به اموالی گفته می

غنایم »درآیه خمس به خاطر شأن نزول آن فقط« غنمتم» همه ایشان معتقدند که مصداق
 1. است« جنگی

گسترده بودن معنای  به نظر می رسد که همین اندازه شاهد برای اثبات مدعای عام و 
د پس مسلم که شأن نزول آیه خمس معنای آن را محدود نمی کن بنابراینو  غنیمت کافی باشد

بر این اساس حکم و  در آیه خمس باشد« غنمتم»باید ارباح مکاسب از مصادیق واضح واژه 
 . وجوب خمس بر ارباح مکاسب به وسیله آیه خمس ثابت می شود

 برای بيان حکم خمس استفاده شده است؟ «غنمتم »چرا از ـ 3

خداوند در آیه خمس فقط اگر منظور  :آن چه بیان شد این سؤال به ذهن می آید که بنابر 
که ه است کار رفته ببرای بیان حکم عام خمس  «غنمتم» واژه پس چراغنایم دار الحرب نیست 

آیا واژه دیگری نبوده که منظور خدا را بتواند بهتر  معطوف شود؟غنایم دار الحرب افکار به سوى 
 برساند؟

                                                                                                                   

بی ،  التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، محمد، طنطاوى؛ 111، ص2 ج، بی تا،  داراحیاء التراث العربى: بیروت
، 1 ج، بى تا، دارالفکر: بیروت،   تفسیر روح البیان،  اسماعیل، ى بروسوىحق؛ 22ص، 1 ج، بی تا، بی نا: جا

: تهران،  الجامع الحکام القرآن، محمد بن احمد، قرطبى؛ 111، ص13 ج،   مفاتیح الغیب، رازى؛ 117ص
 . 1، ص1 جه.ش، 1111سرو، ناصر خ
 1112، ر الکتب العلمیهدا: بیروت، تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن عمرو ، بن کثیر دمشقىا 1

دار الکتب : بیروت،  لباب التاویل فى معانى التنزیل، عالء الدین على بن محمد، بغدادى؛ 32، ص1 جه.ق، 
: تحقیق، التسهیل لعلوم التنزیل، محمد بن احمد بن جزى، غرناطى؛ 112، ص2 جه.ق،  1113، العلمیه

وهبه بن ، زحیلى؛ 121، ص1 جه.ق،  1111،  ى االرقمشرکت دار االرقم بن اب: بیروت،  دکتر عبداهلل خالدى
التفسیر المنیر فى العقیده و  ، همو؛ 161، ص1 ج، ه.ق 1122، دار الفکر:  دمشق، تفسیر الوسیط،  مصطفى

احکام ، محمد بن عبداهلل، ابن عربى؛ 7، ص16 جه.ق،  1111، دار الفکر المعاصر: بیروت،  الشریعه و المنهج
: بیروت، احکام القرآن، على بن محمد، طبرى کیا هراسى؛ 133، ص2 ج، بی تا، ی ناب: بی جا، القرآن

دار : بیروت،  محاسن التاویل،  محمد جمال الدین، قاسمى؛ 131، ص1 ج،  ه.ق 1163، دارلکتب العلمیه
، 1 ج، پیشین،  تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، نیشابورى؛ 221، ص3 جه.ق،  1111،  الکتب العلمیه

: بیروت، عبدالرزاق المهدى: تحقیق،  معالم التنزیل فى تفسیر القرآن، حسین بن مسعود، بغوى؛ 161ص
،  جامع البیان فى تفسیر القرآن، محمد بن جریر، طبرى؛ 211، ص2 جه.ق،  1126،  داراحیاء التراث العربى

دار احیاء : بیروت، احکام القرآن ، احمد بن على، جصاص؛ 2113، ص16 ج، ه.ق 1112،  دار المعرفه: بیروت
 . 211، ص1 جه.ق،  1163،  التراث العربى
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 : در جواب این سوال باید گفت 
ـ غنایم  که مورد نزول می رفتهکار ه باید تعبیرى ب هجنگ بود، مسخ چون جایگاه نزول آیه :اول

 . بهترین واژه است« غنمتم» و واضح شامل شود و در این باره واژه را به طور شفاف دارالحرب ـ
خداوند در قرآن از واژه های استفاده می کند که بار معنایی زیادی دارد که اگر به  :دوم

 زیبایی و، نظم، مصادیق آن ها بخواهد آورده شود قرآن معنا و، جای این واژه های پرمفهوم
خسته کننده تبدیل می شود و واژه و  به کتابی طوالنیو  اعجاز خود را از دست می دهد

  .هم از نمونه هایی است که معنای عامی داشته و مصادیق بسیاری را شامل می شود« غنمتم»

 ت؟قرآن یك بار آمده اس چرا حکم خُمس در ـ 4

یکی از بحث های دیگر پیرامون آیه خمس این است که چرا حکم وجوب خمس فقط در 
آیا این یک ، یک آیه آمده است در حالی که مثالً به حکم زکات در قرآن بسیار اشاره شده است

  ؟بار آوردن حکم خمس به ثبوت این حکم لطمه ای وارد نمی کند
  :برای پاسخ به این سوال می توان چنین گفت

کسی هم و  حکم وجوب خمس در غنیمت ها به وضوح اعالم شده است، در آیه خمس .1
شکی در آن ندارد اگر چه در تطبیق موارد بر غنمتم اختالف است اما این ربطی به اصل وجوب 
حکم خمس ندارد و بی شک همین یک بار اعالن کردن حکم برای اثبات حکم کافی است و در 

 . ام است که حکم آن یک بار بیان شده استموارد دیگری از احک قرآن
همان طور که بیان شد در آیه خمس برای بیان حکم خمس تأکیدات زیادی به کار رفته  .2

است که چنین تأکیداتی کمتر برای بیان یک حکم به کار می رود پس این همه تأکید برای بیان 
 . اهمیت وجوب حکم خمس است

یک سوره انفال حکم وجوب خمس بیان شده است و  درست است که فقط در آیه چهل .1
آن آیات برای تأکید بر حکم خمس نازل ، نظر مفسران بنابراما آیات دیگری هم وجود دارد که 

 1تا  1آیات، 1سوره معارج 23و21آیه ، 2سوره اسراء 21آیه  ،1سوره نحل 26آیه  :شده اند که
 . نداز جمله این آیات هست 1سوره فجر 11آیه ، 1مطففین

                                                 
محمد ، بروجردى؛ 13، ص11 ج،  مجمع البیان، طبرسى؛ 172، ص12 ج،  المیزان، طباطبایی 1
، 11 ج،   تفسیر نمونه، مکارم؛ 11، ص1 ج،  ه.ش 1111، انتشارات صدر: تهران،  تفسیر جامع،  ابراهیم

 . 232، ص1 ج،  کنزالعرفان فى فقه القرآن، ادفاضل مقد؛ 112ص
 . همان  2
، محمد باقر؛ مجلسى،  111، ص11 ج،     تفسیر احسن الحدیث، قرشى؛ 271، ص7 ج، پیشین، نورى 1

 . 126ص 21 جه.ق،  1161، مؤسسه الوفاء: بیروت، بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار
 . 111، ص21 ج، همان 1
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  :اثبات حکم خمس ارباح مکاسب درسنّت :دوم گفتار

و  سیره و روایات، دلیل شرعی بر وجود احکام الهی استو  همان طور که قرآن حجت 
دلیل شرعی احکام و  به عنوان سنّت هم حجت و ائمه معصوماحادیث پیامبر اکرم 

شد اما آن حکم را بتوان از بنابراین اگر حکمی به صورت صریح در قرآن بیان نشده با، هستند
و هیچ 2حجت بر ثبوت آن حکم خواهد بودو  این اثبات در سنّت هم دلیل، سنّت اثبات کرد

و  بیان شده اند اخبار و روایاتمسلمانی این منطق رانمی پذیرد که چون بعضی احکام فقط در 
 1. صریح در ظاهر کلمات قرآن نیست پس مورد قبول نمی باشند، دستور به آن

حکم وجوب خمس در ارباح با مراجعه به سنّت می توان دریافت که از نظر اهل بیت  

حتی به وضوح روایاتی ارباح مکاسب را به عنوان مصداقی از آیه خمس و  مکاسب ثابت است
معرفی کرده اند که به عنوان شاهد چند روایت در مورد حکم وجوب خمس در ارباح مکاسب بیان 

 : می شود

 مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ لَهُ قُلْتُ قَالَ )ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِيسٍ بَنِي محُکَيْ». 1

حکیم ابن عیسى 1؛ ...بِيَوْمٍ یَوْماً الْإِفَادَهُ اللَّهِ وَ هِيَ لِلرَّسُولِ قَالَ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ

 أَنَّما اعْلَمُوا وَ" [آیه منظور از]: به امام گفتمه کندک نقل مى)صلوات اهلل علیه( از امام صادق 

ى  فایده آن به خدا قسم :دنفرمو ]چیست؟[ "لِلرَّسُول وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ

 «...است روز به روز

 أَوِ غَنِمَ رِئٍامْ کُلِّ عَلَى اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ». 2 

عبد 3؛ ...دَانِقٌ مِنْهُ فَلَنَا دَوَانِيقَ بِخَمْسَهَ قَمِيصاً یَخِيطُ الْخَيَّاطُ حَتَّى ...الْخُمُسُ اکْتَسَبَ

 غنیمتى بیابد یا کسب کند بر او سیهر ک :فرمودند امام جعفر صادق :گفت اللَّه بن سنان

از آن برای  یک دانگدرآمدش  نج دانگپاز دوزد  حتى خیاطى که پیراهنى مى ...ستخمس ا
 1 «...ماست

                                                                                                                   
 . 272ص، 7 ج، پیشین، ىنور 1
 . 173، ص7 ج،   تفسیر نمونه، مکارم 2
 . 126، ص1 ج، ه.ق 1121،   انتشارات اسالمیه: تهران،  تفسیر آسان، محمد جواد، نجفى خمینى 1
گروه : تحقیق، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، حسنحر عاملی، محمد بن  1

 . 12112ح ، 311، ص2 جه.ق،  1161ه آل البیت، : مؤسسقم، پژوهش مؤسسه آل البیت
 . 12311ح ، همان 3

 1111،  مؤسسه اسماعیلیان: قم،  لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه،  محمد تقى ، مجلسى 1
 . 163، ص3 ج،  ه.ق
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 فِي عَلَيْهِمْ وَاجِبَهٌ فَهِيَ...قَالَ وَ جَعْفَرٍ أَبُو إِلَيْهِ کَتَبَ قَالَ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ» .1

 وَ هُخُمُسَ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ عَامٍ کُلِّ

 الْفَائِدَهُ وَ الْمَرْءُ یَغْنَمُهَا الْغَنِيمَهُ فَهِيَ اللَّهُ یَرْحَمُكَ الْفَوَائِدُ وَ فَالْغنایم...لِلرَّسُولِ

علی ابن مهزیار گفت که نامه  1؛...خَطَرٌ لَهَا الَّتِي لِلْإِنْسَانِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْجَائِزَهُ وَ یُفِيدُهَا

پس آن چه واجب است بر شما هر  ...: در آن نامه امام فرمودند شتم ونوای به امام جواد 

 وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ": فرموده خداوند تعالی بنابرسال 

فوایدی است که خداوند به شما می دهد و آن هر غنیمتی است و  پس آن غنایم "...لِلرَّسُولِ

جایزه ای است که فردی به فرد و  هر فایده ای است که می بردو  رد به دست می آوردکه ف
  «...دیگری می دهد و آن جایزه چیز بزرگی باشد

 وَ سَلْمَانَ وَ ذَرٍّ لِأَبِي قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى»  .1

 الصَّلَاهِ إِقَامِ مَعَ مُؤْمِنَهٍ وَ مُؤْمِنٍ کُلِّ عَلَى وَاجِبَهُ مَفْرُوضَهٌ بَيْتِهِ أَهْلِ مَوَدَّهَ أَنَّ ...الْمِقْدَادِ

 مَا کُلِّ مِنْ الْخُمُسِ إِخْرَاجِ وَ أَهْلِهَا فِي وَضْعِهَا وَ حِلِّهَا مِنْ الزَّکَاهِ إِخْرَاجِ وَ لِوَقْتِهَا

 فَلْيَدْفَعْ الْمَالِ مِنَ الْيَسِيرِ عَلَى إِلَّا یَقْدِرْ لَمْ وَ عَجَزَ فَمَنْ ...النَّاسِ مِنَ أَحَدٌ یَمْلِکُهُ

، به ابوذرپیامبر اکرم  :از پدرشامام کاظم  2؛...بَيْتِي أَهْلِ مِنْ الضُّعَفَاءِ إِلَى ذَلِكَ

مرد مومنی واجب و  دوستی اهل بیت بر هر زنو  به راستی مودت ...: فرمودند مقدادو  سلمان
دادن آن به اهلش و اخراج خمس و  زکات از مال حالل اخراجو  قامه نماز در وقتشاست همراه ا

جز به مال کمی و  پس اگر کسی عاجز شد ...از هر آن چه که هریک از مردم مالک می شوند
  «...قادر نبود همان را به ضعیفان از اهل بیت من بپردازد

 وَ مَوْلَاهُ إِلَيْهِ یُهْدِی الرَّجُلِ فِي إِلَيْهِ کَتَبْتُ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي ». 3

 فَکَتَبَ الْخُمُسُ فِيهَا عَلَيْهِ هَلْ اکثر أَوْ أَقَلَّ أَوْ دِرْهَمٍ أَلْفَيْ َبْلُغُ هَدِیَّهً إِلَيْهِ الْمُنْقَطِعُ

 یَأْکُلُهُ الْفَاکِهَهُ فِيهِ نُالْبُسْتَا دَارِهِ فِي یَکُونُ الرَّجُلِ عَنِ وَ ذَلِكَ فِي الْخُمُسُ

 فَکَتَبَ الْخُمُسُ عَلَيْهِ هَلْ دِرْهَماً خَمْسِينَ أَوْ دِرْهَمٍ بِمِائَهِ ءَ الشَّيْ مِنْهُ یَبِيعُ إِنَّمَا الْعِيَالُ

مه ای به امام ابی بصیر گفت که نا  1؛الضِّيَاعِ کَسَائِرِ هُوَ فَنَعَمْ الْبَيْعُ أَمَّا وَ فَلَا أُکِلَ مَا أَمَّا

درهم یا  هدیه ای که هزار ،نوشتم در مورد مردی که موالیش به او هدیه می دهدصادق 

 در آن :امام ]در پاسخ [ نوشت پرسیدم [ آیا بر او در آن خمس است؟ بیشتر یا کمتر است ]و
و ]هم چنین سوال کردم [ در مورد مردی که در خانه اش باغی است که میوه اش  .خمس است

                                                 
 . 12311ح، 362، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى 1
 . 12123ح ، 331ص، همان 2
 . 12311ح ، همان 1



 اماميه هاز دیدگا مس ارباح مکاسبخ

 

18 

 

آیا بر او  ]وپرسیدم [ بعضی از آن را به صد یا پانصد درهم می فروشدو  خانواده او می خورند را
اما در آن چه و  ]خمس[ نیست در آن چه می خورد پس :]در پاسخ [ نوشت امام؛ خمس است؟

 « . معایشو  صنایع، پس بله ]خمس است [ مانند سایر حرفه ها می فروشد

 رَأْیَكَ حَدُّهَا مَا وَ الْفَائِدَهُ مَا تُعَلِّمُنِي الْفِدَاءَ لَكَ جُعِلْتُ کَتَبْتُ قَالَ یزِیدَ» .1

 لَا وَ لِي صَلَاهَ لَا حَرَامٍ عَلَى مُقِيماً أَکُونَ لَا لِکَيْ ذَلِكَ بِبَيَانِ عَلَيَّ تَمُنَّ أَنْ اللَّهُ أَبْقَاكَ

 أَوْ الْغَرَامِ بَعْدَ حَرْثٌ وَ رِبْحِهَا مِنْ تِجَارَهٍ يفِ إِلَيْكَ یُفِيدُ مِمَّا الْفَائِدَهُ فَکَتَبَ صَوْمَ

به من یاد ، من فدایت شوم :[ نوشتمقحضرت صاد] به  اى نامه در :ید گفتیز1؛ جَائِزَهٌ

بر و به بیان آن ، ستا باشد و مقدارآن چقدر است که در آن خمس واجب فایده چه می بدهید که
؛ رام واقع نشوم و نماز و روزه من باطل و ضایع نگردد؟در حبرای این که ؛ من منت گذاشته

زراعت  که درتجارت از آن سود ببری و ]فایده[ ستا هر چیزی، فایده :نوشتدر جواب[  ]امام

  «. آن است و هم چنین جایزه ]فایده[ است بعد از بیرون کردن هزینه

 النَّاسُ أَفَادَ مَا کُلِّ فِي فَقَالَ الْخُمُسِ عَنِ الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ قَالَ سَمَاعَهَ» . 7

چه در  خمسکه  رسیدمپ سماعه گفت از حضرت موسى بن جعفر 2؛ کَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ مِنْ

  «. اندك و یا بسیار به دست آورند از مردمکه اى  فایده در همه آن :دنفرموپس امام  ؟ی استچیز

 بِالْقِيَامِ أَمَرْتَنِي لَهُ قُلْتُ رَاشِدٍ بْنُ عَلِيِّ أَبُو يلِ قَالَ قَالَ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ » .1 

 فَلَمْ حَقُّهُ ءٍ شَيْ أَیُّ وَ بَعْضُهُمْ لِي فَقَالَ بِذَلِكَ مَوَالِيَكَ فَأَعْلَمْتُ حَقِّكَ أَخْذِ وَ بِأَمْرِكَ

 وَ أَمْتِعَتِهِمْ فِي فَقَالَ ءٍ شَيْ أَیِّ فَفِي فَقُلْتُ الْخُمُسُ عَلَيْهِمُ یَجِبُ فَقَالَ أُجِيبُهُ مَا أَدْرِ

بن  علی1؛  مَئُونَتِهِمْ بَعْدَ أَمْکَنَهُمْ إِذَا فَقَالَ بِيَدِهِ الصَّانِعُ وَ عَلَيْهِ التَّاجِرُ وَ قُلْتُ صَنَائِعِهِمْ

شما به من فرمان دادید که  :تمگف[به امام]من  :فته استبه من گ بن راشد علی گفت مهزیار

برخی از  پس .را از آن آگاه کردم موالیان شما، امر شما قیام کنم و حق شما را بگیرم و من برای
 .چیزی جواب آن است دانستم چه نمی[ است؟ اماماو ] حق چه چیزی :به من گفتند آنان

در  :فرمود  ؟[خمس واجب است]چه چیز  در :گفتم .خمس واجب است آن هابر  :حضرت فرمود
؟ کسی که با دست چیزی می سازد ]خمس[ است تاجر و بر آیا :گفتم .انصنایع ش کاالها و

هنگامی که امکان داشته باشد برای آن ها بعد از مؤونه شان ]پرداخت خمس واجب  :فرمود
  «. است[

                                                 
 . 12313ح ، 361ص، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 71، ص1 ج، پیشین، امادمحقق د 1
 .  71، ص1 ج، پیشین، محقق داماد؛ 12311ح ، 362، صهمان 2
 . 12311ح ، 366ص، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى 1
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 جَعْفَرٍ أَبِي إِلَى أَصْحَابِنَا بَعْضُ کَتَب قَالَ الْأَشْعَرِیِّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ» . 2

 مِنْ کَثِيرٍ وَ قَلِيلٍ مِنْ الرَّجُلُ یَسْتَفِيدُ مَا جَمِيعِ عَلَى أَ الْخُمُسِ عَنِ أَخْبِرْنِي يالثَّانِ

 1؛ الْمَئُونَه بَعْدَ الْخُمُسُ بِخَطِّهِ فَکَتَبَ ذَلِكَ کَيْفَ وَ الصُّنَّاعِ عَلَى وَ الضُّرُوبِ جَمِيعِ

که ما را از خمس  نوشتند نامهجواد  امام به ما برخی از اصحاب :اشعری گفت بن حسن محمد

صنایع از همه کارها و بر آوردچه کم چه زیاد  چه شخص به دست می آن همه خبر بده که آیا بر
بر این مؤونه ]بعد از  :مبارك خود نوشت خط به امام ؟آن چگونه استو  ست؟[ اخمس]

  «. است خمس واجب [همه
ذکر همین مقدار ، رباح مکاسب در سنّتبه نظر می رسد برای اثبات وجوب حکم خمس ا

نباید هیچ کسی در وجوب ، روشنی با وجود چنین شواهد واضح وو  روایت کافی باشدو  حدیث
 . حکم خمس ارباح مکاسب شک و تردید داشته باشد

  :اجماع اثبات حکم وجوب خمس ارباح مکاسب توسط :سوم گفتار

فقها بر آن و  علماسنّت نباشد اما  ن ومدرك معتبری در قرآاگر حکمی از احکام دارای 
نظر معصوم و  اجماع آن ها کاشف از رأیو  اتفاقآن و  اتفاق داشته باشندو  حکم اجماع

 . دلیل بر آن حکم شرعی محسوب شودو  اتفاق می تواند به تنهایی حجتو  این اجماع، باشد

میّه به جز فقهای شیعه اماو  در مورد حکم وجوب خمس ارباح مکاسب همه علما
اجماع فقها در ، آن چه درمورد حجیت اجماع گفته شد بنابراما  2اجماع دارندو  اتّفاق« قدیمین»

و  دلیلی مستقل به موازات قرآنو  نمی تواند حجت، مورد حکم وجوب خمس در ارباح مکاسب
چون  سنّت ثابت است وو  حکم وجوب خمس در ارباح مکاسب در قرآن سنّت باشد چرا که

نمى تواند  است این اجماع مدرکی محسوب می شود وسنّت و  قرآن، ك علما در این اجماعمدر
اکثر فایده آن  حد و1ی باشددر کنار دیگر دلیلها بر وجوب حکم خمس ارباح مکاسب دلیل مستقلى

  .خواهد بودسنّت تأیید ادله قرآن و 

                                                 
 . 71، ص1 ج، پیشین، محقق داماد؛ 12372ح ، همان 1
السرائر الحاوی لتحریر ، مد بن منصورمح؛ ابن ادریس حلی، 223، ص   االنتصار،  شریف مرتضى  2
؛ حلی، 121ص، 2 ج، پیشین، المعتبر، حلی؛ 126، ص1 جه.ق،  1116: دفتر انتشارات اسالمى، قم، الفتاوی

 1111آل البیت،  مؤسسه: قم، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت: تحقیق، تذکره الفقهاء، مطهر بن حسن
، فیض کاشانى؛ 171، ص3 ج، پیشین، عاملی؛ 111، صالبیان؛ ابن مکی عاملی، 121، ص3 جه.ق،، 

، نجفی؛ 11، ص16 ج، پیشین، نراقی؛ 111، ص1 ج، مالذ األخیار؛ مجلسی، 221، ص1 ج،  مفاتیح الشرایع
، فاضل لنکرانى؛ 21، ص11 ج، پیشین،  همدانى؛  72ص، پیشین، انصاری؛ 13، ص11 ج، جواهر الکالم

 . 167ص   الخمس و االنفال
 . 226، ص1ج، نپیشی، مظفر1
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مربوط به  ات و روایاتازآی یک حکم برداشت فقها درو  علما، در حقیقت در اجماع مدرکی
 چند عالماز سوى ، این نوع برداشتِ مورد اتفاق اکثر علما و اگراتفاق دارند و  اجماع، آن حکم

این ، برداشت دیگری داشته باشند، مربوط به آن حکم روایاتو  چند عالم از آیاتو  دوپذیرفته نش
ن مخالفت قدیمین نمی تواند برداشت متفاوت آن ها باعث خدشه بر اجماع علما نمی شود بنابرای
به ، وارد کند ولی با این حال، خدشه ای بر اجماع علما در مورد حکم وجوب خمس ارباح مکاسب
 . خاطر اهمیت این موضوع به بررسی این مخالفت پرداخته می شود

فقها و  علما هم چنین دوران غیبت صغری امام زمان و در دوران ائمه معصوم 

روایات مربوط به و  احادیث، ح فتوا نمی دادند بلکه در جواب مسایل فقهیدر مسایل فقهی صری
 ابی بن عیسى بن حسن آن را بیان می کردند اما در اوایل دوران غیبت کبری امام زمان 

در جواب مسایل  ق(. ه 111اسکافی ) جنید بن احمد بن محمد ق ( و. ه 111عمانی ) عقیل
در صریح فتوای خود را اعالم می کردند و ، ث مربوط به آناحادیو  به جای ذکر روایات، فقهی
استفاده می کردند ولی با توجه به این که در آن دوران هنوز  عقلى استدالالت فتوا بسیار از دادن

اصول فقه امامیّه شکل نگرفته بود این دو عالم در استدالالت خود باید از اصول فقه اهل سنّت 
داده   نسبت آن دو به را استحسان و قیاس به در این باره عمل  گاه که آنجا تا 1استفاده می کردند

و این امر باعث شد تا بسیاری از فتاوای ایشان با مسلّمات شیعه امامیّه مغایر باشد و فتاوای  2اند 
نظرات آن دو را و  آرا ایشان از بعد فقهاى، به خاطر همین مسایل 1نادر تلقی شودو  شاذ آن ها

و فقط بعد از این که اصول فقه در  1متروك شدند آن ها به این دلیل کتاب هایو  ندقبول نداشت
 عالمهو  (ق. ه 171) حلى محقق علمای چون، میان علمای شیعه امامیّه جای خود را باز کرد

نظرات این دو عالم را در کتب خود نقل قول کردند ولی با این حال چون آن دو ( ق. ه 721) حلّى
شهرت یافته اند و با « قدیمین»استفاده از اصول فقه بودند به و  ن در دادن فتواجزء پیشگاما

توجه به این که فتاوای این دو عالم بزرگ از اولین فتاوا در مورد خمس ارباح مکاسب محسوب 
 : به بررسی آن پرداخته می شود، بعد از نقل عین فتوای ایشان، می شود

 کلّها األموال في الخمس »: خمس ارباح مکاسب عمانی در مورد عقیل ابی فتوای ابن

 ألنّ یده کسب في الصانع و، البستان و الدار غلّه و النجّار و الخيّاط على حتى

                                                 
 . 22، صپیشین،  جناتی  1
 .  161، صبی تا، بی نا: بی جا، مقارن فقه دائرالمعارف، ناصر، مکارم شیرازی 2
 . 171، صپیشین، انصاری 1
مجمع : مشهد،  محمد آصف فکرت: ترجمه، اى بر فقه شیعه مقدمه، حسین، مدرسى طباطبایى 1

 . 12، ص اول ه.ق،  1116، البحوث االسالمیه
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1؛غنيمه و اللَّه من أفاده ذلك
غله و  نجارو  در همه اموال خمس است حتی در کار خیاط 

غنیمت محسوب و  فایده از خدا، کسی که با دستش کار می کند برای این که آن ها باغ وو  خانه
  «. می شود

از ظاهر فتوای این عالم این طور برداشت می شود که ایشان تمام اموال را مشمول خمس 
ارباح مکاسب می دانند البته در عبارات رسیده از ابن عقیل عمانی به موردی در عدم وجوب 

دسترسی داشته اند این  خمس ارباح مکاسب بر خورد نمی شود اما علمایی که به کتب ایشان
ظهور در عفو این ، طور بیان کرده اند که فتاوای ابن عقیل عمانی در مورد خمس ارباح مکاسب

نمی ، ولی چون عین فتوای ایشان در این مورد موجود نیست؛ مورد از موارد خمس داشته است
  2. توان به بررسی آن پرداخت

 کدّ أو ميراث من استفيد ما» : کاسباسکافی در مورد خمس ارباح م جنید فتوای ابن

 في الروایه الختالف إخراجه فاألحوط ذلك نحو أو تجاره ربح أو أخ صله أو بدن

 یکن لم اإلنسان یخرجه لم لو و1المعنى هذا محتمل فرضه لفظه ألن و 1، ذلك

ا هر آن چه انسان از میراث یا تالش وکار بدن یا هدیه ی3؛فيها خالف ال التي الزکاه تارك

این احتیاط به خاطر اختالف و  احتیاط اخراج خمس از آن است، ربح تجارت یا مانند استفاده برد
احتمال وجوب خمس ارباح مکاسب را دارد ولی اگر ، در روایات است و این که الفاظ روایات

انسان ]خمس آن چه گفته شد از اموالش[ خارج نکند مانند تارك زکات نیست چرا که در ]وجوب 
 « .ت[ اختالف روایت وجود نداردزکا

احتیاط حکم اخراج  بنابراز ظاهر فتوای ابن جنید اسکافی چنین برداشت می شود که ایشان 
قطع به وجوب این حکم ، خمس را در کلیه اموال قبول دارند اما به دالیلی چون اختالف روایات

یک سوره انفال و  چهلپس ایشان همانند اهل سنّت قایل است که حکم خمس در آیه ؛ ندارند
چون درظاهر روایات مربوط به وجوب خمس ارباح و  ظهور در وجوب خمس ارباح مکاسب ندارد

                                                 
  ، عبد الرحیم بروجردى  : تحقیق،  مجموعه فتاوى ابن ابی عقیلابى عقیل، حسن بن على،  1

گروه پژوهش : تحقیق،  حیاه ابن ابی عقیل و فقهه، همو؛ 13، صبی تا، بی نا: قم ، پناه اشتهاردى على
 . 161ه.ق، ص 1111،  مرکز المعجم الفقهی: قم،  مرکز المعجم الفقهى

 . 162، صهمان 2
: قم،  على پناه اشتهاردى  : تحقیق، مجموعه فتاوى ابن جنید، محمد بن احمد، اسکافى  بن جنیدا 1

 . 161ه.ق، ص 1111دفتر انتشارات اسالمى، 
 . 161، ص   حیاه ابن ابی عقیل و فقههابن عقیل،  1

فتر د: قم، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، احمد بن محمد، مقدس اردبیلى 3
، ه.ق 1161،  حسین یزدى اصفهانى، یپناه اشتهارد على، مجتبى عراقى: قیحقت،  قم انتشارات اسالمى

 . 111، ص1 ج
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یقین حکم به وجوب خمس در و  اختالف دیده می شود پس نمی توان به طور قطع ،مکاسب
  .ارباح مکاسب داد

 : در جواب چنین برداشتی از ظاهر فتوای ابن جنید چنین می توان گفت 
 . شامل ارباح مکاسب هم می شودو  درآیه خمس عمومیت دارد« غنمتم »الف( واژه 

حکم وجوب خمس ارباح و  ب( در سنّت روایات وجوب خمس ارباح مکاسب مشهور است
 1. فتوى شیعه امامیّه ضرورت دارد و روایت اهل مکاسب نزد

و بعید نیست منظور 2 ابن جنید ظهور در توقّف در مورد خمس ارباح مکاسب دارد ج( عبارت
ابن جنید و هم چنین ابن عقیل این باشد که چون در وجوب خمس در تمام اموال اختالف روایت 

محکوم ، مستحل آن مانند مستحل زکاتو  است پس حکم وجوب آن از ضروریّات مذهب نیست
و  اردپس ظاهر فتوای ایشان فقط ظهور در احتیاط اخراج خمس تمام اموال را د 1به کفر نیست

  .مؤیدی که بتوان عدم وجوب خمس ارباح مکاسب را به دست آورد وجود ندارد
علما شیعه امامیّه مدعی هستند که در مورد وجوب خمس در ارباح  از سوی دیگر اکثر

پس معنای فتوای ابن  1مکاسب قبل از زمان ابن ابی عقیل و ابن جنید اجماع وجود داشته است
  3. علما بزندو  ه باشد نمی تواند هیچ لطمه ای به اجماع فقهاابی عقیل و ابن جنید هر چ

  :اثبات حکم وجوب خمس ارباح مکاسب توسط دليل عقلي :چهارم گفتار

فقهای بزرگ می توان دریافت که ایشان در مسئله حکم و  جستجو در کتب علماو  با تتبع
فقها به حکم و  استناد علمااین عدم ؛ وجوب خمس ارباح مکاسب به حکم عقل استناد نکرده اند

حکم وجوب خمس ارباح مکاسب به وسیله قرآن  :عقل در این مورد می تواند برای این باشد که
تأیید این حکم به و  سنّت بر وجوب آنو  با وجود دالیل محکم از قرآنو  و سنّت ثابت است

 . ده استاحساس نمی ش، نیازی به حکم عقل برای اثبات وجوب این حکم، وسیله اجماع

 : نتيجه

امامیّه  و علمای اجماع فقهاو  سنّت ثابت استو  در قرآن خمس اریاح مکاسب حکم وجوب
 تردید داشت. در حکم وجوب خمس در ارباح مکاسب بنابراین نمی توان آن را تأیید می کند

                                                 
 . 21، ص11 ج، پیشین، همدانى؛  71، صپیشین، انصاری؛ 13، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی 1
 . 11، ص16 ج، پیشین، نراقی 2
 . 111ص، پیشین،  شریف کاشانى 1
 . 171، ص3 ج، پیشین، عاملی؛ 111، صالبیاناملی، ابن مکی ع 1
 . 21، ص پیشین ، جناتی 3
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 فصل دوم: بررسي مصارف خمس ارباح مکاسب در فقه اماميّه 

 

 

و  حکومتی نیاز مبرم به پشتوانه ی مالی غنیو  دل الهی همانند هر نظامنظام عو  حکومت

و  منظم دارد تا بتواند به وسیله آن جامعه را اداره و اهداف مورد نظر اسالم را در جامعه اجرا نماید

  .به بهترین وجه عدالت اجتماعی را برقرار سازد

، برای حکومت الهی جه فراوانبوددین اسالم در راستای تامین این پشتوانه ی مالی و 

احکام خاصی دارد و طروق مختلفی را پیش بینی کرده است و از سوی دیگر موارد و  دستورات

مصرف این بودجه فراوان را هم مشخص کرده است و به اصالح امروزی آن را بودجه بندی 

ی و تعیین مطالعه گسترده در مورد طروق تأمین بودجه حکومت اسالمو  کرده است که با دقت

، مصارف آن یا همان بودجه بندی آن می توان به خوبی فهمید که نظام مالی حکومت اسالمی

  .بهترین و کارا ترین نظام مالی دنیا می باشد، جامع ترین

خمس می باشد که عمومی ترین مورد ، یکی از طروق تأمین بودجه حکومت اسالمی

هم چنین استمرار آن می توان آن را و  مومیتاین ع، بنابرارباح مکاسب است که ، متعلق خمس

ثابت شد ولی یکی  امامیّهدانست که حکم وجوب آن در فقه « مالیات عمومی حکومت اسالمی»

موارد مصرف آن در اسالم است چرا ، دیگر از مسائل مهم مربوط به حکم خمس ارباح مکاسب

که در این  ومت تعیین می کندکه موارد مصرف هر بودجه ای اهمیت آن را در نظام مالی آن حک

  .مسائل مرتبط با آن پرداخته می شودو  فصل به بررسی موارد مصرف خمس

  :بررسي مصادیق مصرف خمس :اول بخش

بالفاصله موارد ، هرگاه اسالم یک بودجه ای را برای حکومت اسالمی پیش بینی کرده

درست آن می توان به بهترین چنان دقیق برنامه ریزی شده است که با اجرا ، مصرف آن بودجه

خداوند ، وجه اهداف اسالم را در مورد آن بودجه تحقق بخشید که در مورد حکم مالی خمس هم

بال فاصله موارد مصرف آن را هم بیان ، در همان آیه ای که حکم وجوب خمس را اعالن کرده
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  الْقُرْبىَ لِذِى وَ لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لَّهِلِ فَأَنَّ ءٍ  شىَ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا اعْلَمُواْ وَ»: نموده است

 به غنیمتى گونه هر بدانید 1؛بِاللَّهِ ءَامَنتُم کُنتُمْ إِن السَّبِيلِ ابْنِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ  الْيَتَامَى وَ

و در راه  مسکینان و یتیمان و القربى ذى براى و پیامبر براى و، خدا براى آن خمس، آورید دست

  «.اید آورده ایمان خدا به اگر، است [آن ها ]از انماندگ

در مورد مصارف خمس از ظاهر آیه چنین می توان برداشت کرد که موارد مصرف خمس 

که مناسب است برای ؛ و ابن سبیل مساکین، یتامی، القربى ذى، رسول، اهلل :شش گروه می باشند

  .ه پرداخته شودبحث در ابتدا به بررسی مصداق این شش گرو روشن تر شدن

  :در آیه خمس« رسول اهلل و»مصداق  :اول گفتار

این جزء و  آفرینده و مالک تمام هستی می باشد، خداوند یکتا، در آیه خمس منظور از اهلل
فقط وجود مبارك خاتم ، منظور از رسول در آیهو  ؛بدیهیات است که کسی شکی در آن ندارد

 رسول، در زمان نزول آیه خمسیامبر اکرممی باشد چرا که پالنبیین حضرت محمد

، در آیه خمس« رسول»پیام آور خدا بوده و رسالت هم با ایشان ختم می شده است پس واژه و 
  .در شخصی دیگر نمی تواند مصداق پیدا کند، جز در ایشان

  :در آیه خمس« القربى ذى»مصداق  :دوم گفتار

ف شده است که بعد از بیان معنای لغوی در مصداق ذی القربی در میان مسلمانان اختال 
  .به بیان مصداق واقعی آن پرداخته می شود، آن

جز به صورت مضاف و  می باشد« یذو»کلمه ای مفرد است که جمع آن  «یذ»واژه ی  
نقیض در لغت « ربقُ» و واژه 1است« صاحب »در لغت به معنای « یذ»و 2استعمال نمی شود 

و  قربدر لغت به کسی که « ذِی الْقُرْبى »و1می باشد« نزدیکى»دوری و به معنای و  بُعْد
  3.گفته می شود، با انسان داشته باشد نسبىنزدیکی 

بیشتر آن ها همه و  علمای اهل سنّت در مصداق ذی القربی با هم اختالف نظر دارند
، و برخی از ایشان1را مصداق ذی القربی می دانندخویشاوندان نسبی پیامبر اکرم

                                                 
 . 11آیه ، سوره انفال 1
 . 111، صپیشین، راغب اصفهانى2
 .  267، ص1 ج، پیشین، فراهیدى 1
  . 111، صپیشین، راغب اصفهانى؛  111، ص1 ج، پیشین ، ابن منظور 1
 . 221، ص3 ج،  قاموس قرآن، قرشى؛ همان 3
 . 111، ص13 ج،   مفاتیح الغیب، رازى1
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امام معصوم که قایم ، اما علمای شیعه 1یشاوندان نسبی خلیفه را مصداق ذی القربی می داندخو
دارد را است و قرابت نسبی نزدیکی هم با پیامبر اکرمجانشین پیامبر اکرمو  مقام

و مسلم چون اهل سنّت مسئله امامت را قبول ندارند هیچ کدام قایل  مصداق ذی القربی می دانند
اجماع استدالل و  سنّت، برای اثبات ادعای خود به قرآن، نشده اند ولی علمای شیعهبه این نظر 
  .کرده است

  استدالل به قرآن ـ 1

واژه ذی القربی در آیه خمس کلمه ای مفرد است پس مصداق ذی القربی باید یک نفر از  
 داشتهکرمپیامبر ا این جز در فردی که قرابت نسبی نزدیکی بهو  خویشاوندان نسبی باشد

  .باشد مصداق پیدا نمی کندشایسته قایم مقامی پیامبر اکرمو 

همان  تناوب دره صورت مبکه از خاندان ایشان هستند جانشینان پیامبر اکرم بنابراین

 . قایم مقامی خود مصداق ذی القربی در آیه خمس می باشند زمانمدت 
یا د همه خویشاوندان پیامبر اکرمامکان ندار، با توجه به مفرد بودن واژه ذی القربی 

اگر منظور از ذی القربی بیشتر از یک نفر می بود و  خویشاوندان خلیفه مصداق ذی القربی باشند
می آمد پس حمل کردن ذی القربی بر « ذوی القربی»در آیه خمس « ذی القربی» باید به جای

 2. قرآن استیا خویشاوندان خلیفه خالف ظاهر همه خویشاوندان پیامبر اکرم

  استدالل به سنّت ـ 2

مصداق ذی القربی را امام معصوم معرفی احادیث زیادی از ائمه معصومو  در روایات

 : که برای نمونه به سه روایت اشاره می شود1کرده است 

 ینَالَّذِ اللَّهِ وَ نَحْنُ یَقُولُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ سَمِعْتُ قَالَ قَيْسٍ بْنِ سُلَيْمِ» .1

که سلیم بن قیس گفت که شنیدم از امیر المومنین امام علی 1 ؛ ...الْقُرْبَى بِذِی اللَّهُ عَنَى

    « ...ما به خدا قسم کسانی هستیم که منظور خداوند از ذی القربی است :می فرمودند

                                                 

 
: عربستان،  اسعد محمد الطیب: تحقیق، تفسیر القرآن العظیم، عبدالرحمن بن محمد، ابن ابى حاتم1

 . 1761، ص3 ج،  سوم ،  ق 1112، مکتبه نزار مصطفى الباز
القرآن و  متشابه،  محمد بن على، ابن شهرآشوب مازندرانى؛ 221، ص   االنتصار،  شریف مرتضى  2
منتهى المطلب فی تحقیق ، مطهر بن حسن،  حلی؛ 173ص، 2 ج،  ه.ق 1116، انتشارات بیدار: قم،  مختلفه
، 1 جه.ق،  1113، مجمع البحوث االسالمیه: مشهد، بخش فقه پژو هش های اسالمی: تحقیق، المذهب

 . 127، ص3 ج، پیشین، عاملی؛  111، ص1 ج، پیشین، حسینى جرجانى؛ 337ص
 . 221، صپیشین، نصاریا 1
 . 12161ح ، 311، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى 1
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 ذَوِی خُمُسُ وَ امِلِلْإِمَ الرَّسُولِ خُمُسُ وَ لِلْإِمَامِ اللَّهِ خُمُسُ ع قَالَ أَحَدِهِمَا ». 2

، خمس سهم خدا از :فرمودند امام باقر یا امام صادق 1؛  ...الْإِمَامِ الرَّسُولِ لِقَرَابَهِ الْقُرْبَى

سهم ذی القربی از خمس برای امام ؛ برای امام است، سهم رسول از خمس؛ برای امام است
 « ...است

 ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ جَلَّ وَ زَّعَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سُئِلَ قَالَ الرِّضَا ». 1

 فَقَالَ هُوَ فَلِمَنْ لِلَّهِ کَانَ فَمَا لَهُ فَقِيلَ - الْقُرْبى لِذِی وَ لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ

در از امام رضا  2؛  ثالْحَدِی لِلْإِمَامِ فَهُوَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ کَانَ مَا وَ -ص اللَّهِ لِرَسُولِ

 لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ" :جل ومورد سخن خدای عز 

هر آن چه و  خدا است مال رسول خدا است هر آن چه از :فرمودند ؛سوال شد "الْقُرْبى لِذِی وَ

  «.مال رسول است پس برای امام حاضر است

  :استدالل به اجماع ـ 3

ائمه ، قول به این که مصداق ذی القربی در آیه خمس در بین علمای شیعه امامیّه
 هستند شهرت زیادی دارد بلکه در این باره می توان گفت که علمای شیعه امامیّهمعصوم

د به علمایی در همان ابتدای غیبت کبری با استنا، البته درمیان علمای امامیّه 1؛اجماع دارند
 1،دانسته اندمصداق ذی القربی را همه خویشاوندان پیامبر اکرمحدیثی از امام صادق 

، بیان شد ولی با توجه به این که مدرك اجماع علما در این مورد معلوم است چنان چه قبالً
حجت مستقلی و  این اجماع دلیلو  خدشه ای بر اجماع مدرکی وارد نمی کند، مخالفت چند عالم

  .سنّت باشدو  فقط می تواند مؤید ادله قرآنو  نمی شودمحسوب 

                                                 
 . 12161ح ، 316، صهمان 1
 . 12163ح ، 312، صهمان 2
گروه پژوهش دفتر انتشارات : قیتحق، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، مطهر بن حسنحلی، 1
، نجفی؛ 127، ص3 ج، یشینپ، عاملی؛ 127، ص1 جه.ق،  1111، دفتر انتشارات اسالمى: قم،  اسالمى

، نصرت ،امین؛ 112، صپیشین، محقق داماد؛  221، صپیشین، انصاری؛  11، ص11 ج، جواهر الکالم
فاضل ؛ 126، ص3 ج، ه.ش 1111،  نهضت زنان مسلمان:  تهران،   پیشین ،  مخزن العرفان در تفسیر قرآن

 . 231، صالخمس و االنفال، لنکرانى
گروه پژوهش مؤسسه امام : تحقیق،  الهدایه فی االصول و الفروع، لیمحمد بن ع، بن بابویها 1

،    االنتصار، شریف مرتضى؛ 163، صپیشین، اسکافى؛ 177، ص1 جه.ق،  1111،  هادى علیه السالم
 . 223ص
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  :در آیه خمس« ابْن السَّبيلو  مساکين، یتامى»مصداق  :سوم گفتار

السَّبیل همانند مصداق ذی القربی اختالف نظر وجود دارد  ابنو  مساکین، در مصداق یتامى
صادیق واقعی آن پرداخته بعد از بیان معنای لغوی به بررسی م، برای شناخت مصداق واقعی آن

 . می شود
واحد هر »در لغت به معنای و  می باشد« الیَتِیم» مفرد آنو  جمع است« یتامىال» :یتامى

آمده « ههر چیز بى نظیر و ارزند، توده ریگ تک افتاده، خانه تنها و شهر تک افتاده، چیزى
داده باشد و این فقط  کسی است که در سن کودکی پدر خود را از دست یتیم در انسان و1است

 2. یتیم می گویند «مادر مرده»انسان ها به  غیر اختصاص به انسان دارد و در
« آرام گرفتن بعد از حرکت، سکون»است که به معنای « سکن»اصل مساکین  :مساکین

مفرد مساکین  و1؛ است« در ماندگی »به معنای « همسکن»و مفرد مصدر مساکین  1آمده است
  3. است«  درمانده» شد که به معنای می با« مسکین»

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ »شده است ردیف ذکر یک در  مساکین راو  در قرآن در یک آیه فقرا 

شده که در معنای مسکین اختالف این باعث و  1«...لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها

 صنف بخصوصى، باید هر یک از آن ها، فقرا ن ومساکی اصل مادهه با توجّه بنظر پیدا شود و 
 :در مورد این دو صنف گفته شده آن دو جمع شوند و در بعضى مصادیقامکان دارد گرچه ؛ باشند
مسکین از چون  و فقیر یعنى حاجتمند و مستمند پس معنى حاجت استه فقر در لغت بچون 

، کن است در اثر فقر و یا مرضدرماندگى مم البته این؛ یعنى درماندهپس مسکین سکون است 
بر  است عام ترمسکین از فقیر و بر حسب ظاهر  باشد ...نقص عضو و دورى از مال و اهل و، فلج

هر فقیر از لحاظ دلیل آن ها این است که  ه اند وخالف بعضى از بزرگان که فقیر را اعمّ دانست
از لحاظ دیگری درمانده و  ندفقیر نیستها  مسکین و درمانده است ولى بعضى مسکین، حاجت
 حالش ست که هیچ چیز نداشته باشد و آنکسی ا مسکین آن :اند گفته در این باره برخی 7هستند

                                                 
 . 117، صپیشین،  مهیار  1
ن، پیشی ، ابن منظور؛ 216، 222صص، التحقیق، مصطفوى؛ 232، ص7 ج،  قاموس قرآن، قرشى2

،  المیزان، طباطبایی؛ 226، ص16 ج،  مجمع البیان، طبرسى؛ 126، ص1 ج، پیشین، طریحى؛ 113، ص12 ج
 . 111، ص1 ج، پیشین، نجفى خمینى؛ 111، ص2 ج

، 11 جپیشین،  ، ابن منظور؛ 111، صپیشین، راغب اصفهانى؛ 111، ص3 ج، التحقیق، مصطفوى 1
 . 212، ص1 ج،  قاموس قرآن، قرشى؛ 212ص

 . 211ص، مانه1
 . 213ص، همان 3
 . 16 آیه، توبهسوره  1
 . 111، ص3 ج، التحقیق،  مصطفوى؛ 213، ص1 ج،  قاموس قرآن، قرشى 7
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و  2بیفتد خطر به جانش بسا چه نشود کمک او به به طوری که اگر 1استشدیدترو  تر بداز فقیر 
 1. دگى خود را فراهم سازدتواند ضروریّات زن مسکین نیازمندى است که نمى :اند گفته دیگر بعضى

و  که راه هدایت باشد یا راه معمولى اعم از آن 1است راهبه معنای « سبیل» :السَّبیل ابن 
کسى است که از وطنش دور مانده و جز و  1سفر کننده، مسافر»به  ابن السبیلو  3ضاللت یا راه

در راه مانده است و براى مسافرى است که هزینه سفرش به پایان رسیده و و  7راه معرّفى ندارد
   2. گفته می شود«  اگر چه در شهر خود توانگر باشد 1رسیدن به مکان خود نیازمند مالى است

هم چنین و  آن هاضعف و محدودیّت و احتیاجات این سه مصداق به ترتیب ، در آیه خمس
را آورده چون  یتیم وّلامرتبه در و  رعایت آن ها از نظر اولویّت نیاز به کمک ذکر شده است

نداشتن سبب ه بهم چنین و  او محزون به خاطر فقدان پدر است، محدودیّتو  مضاف بر عجز
دارد پس یتیم در  ضعف کلّى و از این لحاظقیام کند اوانجام امور پدر دیگر کسی را ندارد که به 

عاجز به و  در مرتبه بعد مسکین را ذکر کرده که او محدودو  رعایت اولی تر از مسکین است
در آخر ابن سبیل را آورده چون او فعالً عاجز است و امکان دارد که در و  سبب های مختلف است

 16. وطن خود عاجز نباشد
ابن سبیل  مسکین و، از ظاهر آیه چنین برداشت می شود که هر کسی که مصداق یتیم

خویشاوند پیامبر یا ، مامیّهشیعه امامیّه یا غیر شیعه ا، مسلمان یا ذمی، باشد اگر چه کافر یا مشرك
 آیه از این لحاظ عام است و  11او می شود باشد حکم این آیه شامل ...خویشاوند پیامبر و غیر

                                                 
 . 112، ص1 ج،  المیزان، طباطبایی؛ 213، ص1 ج،  قاموس قرآن، قرشى؛ 111ص، همان 1
 . 111، ص11 ج،   تفسیر نمونه، مکارم 2
 . 226، ص16 ج،  مجمع البیان، طبرسى؛ 111، ص7 ج، پیشین، حسینى همدانى 1
 . 126، ص11 ج، پیشین ، ابن منظور 1
 . 221، ص1 ج،  قاموس قرآن، قرشى 3
 . 31، صپیشین، مهیار 1
 . 221، ص1 ج،  قاموس قرآن، قرشى 7
نجفى ؛ 136، ص2 ج، ه.ش 1116،   مرکز نشر کتاب: تهران،  تفسیر روشن،  حسن، مصطفوى 1
، 16 ج،    مجمع البیان، طبرسى؛ 111، ص7 ج، پیشین، حسینى همدانى؛ 111ص، 1 ج، پیشین، خمینى

 . 111، ص2 ج،  المیزان، طباطبایی؛ 226ص
 . 121، ص2 ج،     روض الجنان، رازى 2

 . 111، ص11 ج،   تفسیر نمونه، مکارم؛ 117، ص3 ج،  التحقیق ، مصطفوى 16
، دار القرآن الکریم: قم،  مهدى رجایى: حقیقت، رسائل، همو؛ 221، ص   االنتصار،  شریف مرتضى  11

: قم، مناهج األخیار فی شرح االستبصار، احمد بن زین العابدین،  علوى عاملى ؛  ؛ 221، ص1 جه.ق،  1163
 . 261، ص1 ج،  ه.ق 1111،  مؤسسه اسماعیلیان
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، مصداق یتیم، ظاهر آیه بنابرکه  معتقدند آن هاعموم فقهاى اهل سنّت و مفسران  
قایل به  ال کهولی با این ح 1و شامل همه مسلمانان می شود تعمیم دارد، ابن سبیلو  مسکین

است « مسلمانان»این حکم مختص به ، تعمیم در این مسئله شده اند اما با قایل شدن به این که
در حقیقت قایل به یک نوع تخصیص در آیه شده اند پس ایشان هم قایل ، «غیر مسلمانان»نه 

 . ابن سبیل نیستندو  مسکین، به تعمیم در مصداق یتیم
در آیه خمس به وسیله « ابن سبیلو  مسکین، یتیم»عموم از نظر علمای شیعه امامیّه 

علمای شیعه امامیّه اعتقاد دارند این سه ، احادیثو  روایات بنابرسنّت تخصیص خورده است و 
که در این باره به ؛ است نه عموم مسلمانانرسول خدامصداق مربوط به نزدیکان نسبی 

  :که به آن اشاره می شود، اندقولی استدالل کرده و  اجماع عملیو  سنّت، قرآن

  :استناد به قرآن ـ 1

« تعریف الف و الم»هرسه دارای « السَّبیل ابن، المساکِین، الیتامى»در آیه خمس کلمات 
در  این حاکى از آن است که آن سه و اند عطف شده  «ذِی الْقُرْبى»به  «واو»هرسه با و هستند 

رسول نزدیکان نسبی ماندگان باید از راه  مساکین و درو یمان باشند یعنى یت ذى القربى داخل مى
 2. باشند  خدا

  :استناد به سنّت ـ 2

سنّت  هوسیله آن ب قیود و آمده عامبسیارى از احکام در متن قرآن به طور همان طور که 
 در ظاهر عام است اما« السَّبیل ابن، المساکین، الیتامى»در این آیه هم با آن که ، بیان شده است

که در این باره احادیث زیادی وارد شده که  1قیودی در سنّت برای مصداق آن ها ذکر شده است
باید از خویشاوندان نسبی « السَّبِیل ابْنِ و الْمَساکِین، الْیَتامى» مضمون همه آن ها این است که

  :باشند که به روایتی در این باره اشاره می شودپیامبر اکرم

 وَ الرَّسُولِ آلِ یَتَامَى الْيَتَامَى وَ ...خُمُسُ قَالَ تَعَالَى اللَّهِ وْلِقَ فِي أَحَدِهِمَا» 

امام باقر یا امام  1؛  غَيْرِهِمْ إِلَى مِنْهُمْ یُخْرَجُ فَلَا مِنْهُمْ السَّبِيلِ أَبْنَاءُ وَ مِنْهُمْ الْمَسَاکِينُ

                                                 
، 3 ج، پیشین، اءتذکره الفقه، حلی؛ 116، ص2 ج، المعتبر، حلی ؛223، ص   االنتصار،  شریف مرتضى  1

 . 313ص، 21 ج،   تفسیر نمونه، مکارم؛ 111ص
، ثقفى تهرانى؛ 111، ص2 ج،     روض الجنان، رازى؛ 111، ص1 ج،     تفسیر احسن الحدیث، قرشى 2
،       تفسیر روشن، مصطفوى؛ 311، ص2 ج،  ه.ق 1121،  انتشارات برهان: تهران، تفسیر روان جاوید، محمد

 . 136، ص2 ج
 . 171، ص7 ج،   تفسیر نمونه، کارمم 1
 . 12161ح، 311، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 277ص،      المقنعه، شیخ مفید 1
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منظور یتیم های خاندان  یَتَامَىو در الْ ...: در مورد سخن خداوند در آیه خمس فرمودندصادق 
پس از ایشان ]خاندان ، السَّبِیل از ایشان ]خاندان رسول[ است رسول هستند و الْمَسَاکِین و أَبْنَاءُ

 « .رسول[ به غیر آن ها خارج نمی شود

  :قولي استناد به اجماع عملي و ـ 3

ر آیه خمس خویشاوندان نسبی د« السَّبِیل ابْنِ، الْمَساکِین، الْیَتامى»در این که مصداق 
در طول تاریخ و  1اتفاق است هستند میان همه علمای شیعه امامیّه اجماع وپیامبر اکرم

مساکین و در ، شیعیان بر همین اساس عمل کرده اند و خمس را به یتیمانو  غیبت کبری علما
 2. پرداخت کرده اندراه ماندگان از خویشاوندان پیامبر اکرم 

  :پيامبر اکرم سلسله نسب :رمچها گفتار 

ابن سبیل در آیه خمس باید از خویشاوندان نسبی و  مساکین، حال که مصادیق یتامی
این سؤال پیش می آید که به چه کسانی خویشاوندان نسبی پیامبر اکرم ، باشدپیامبر اکرم 

رم پیامبر اک برای روشن شدن این موضوع اگر در ابتدا سلسله نسب ؟اطالق می شود

که مورد نظر آیه خمس بیان می شود بهتر می توان خویشان نسبی پیامبر اکرم 

  .است را باز شناخت
دارای نسب شریفی است که اصل نسب پیامبر به حضرت اسماعیل پیامبر اکرم  

بزرگی و  انسان های موحد، فرزند حضرت ابراهیم برمی گردد و تمام پداران پیامبراکرم

عبد مناف می باشد که نام دو تا از پسران ، کالب، مره :داد اعالی ایشان به ترتیبنام اج؛ بوده اند
نسل هاشم و  محسوب می شودمطلب است که هاشم جد پیامبرو  هاشم؛ عبد مناف

، عبّاس، طالب ابو ،اللّه عبد :که ایشان دارای ده پسر به نام های، مختص به عبدالمطلب می باشد
در این میان نسل  1؛حارث بوده است، مقوّم، غیداق یا حجل، ارضر، لهب أبو، زبیر، حمزه

ابولهب شده است که در حال حاضر  و حارث، عباس، طالب اوالد ابو در عبدالمطلب منحصر
  .گفته می شود طالبیان و عبّاسیانکه به آن ها  1است عباس و طالب منحصر در اوالد ابو

                                                 
 . 227، ص1 ج،        رسائل، شریف مرتضى؛ 112، ص1 ج،      مختلف الشیعه، حلی 1
 . همان2
 . 216ص، پیشین، شف الغطاءاک 1
،     روض الجنان، رازى؛ 122، ص2 ج، بی تا، بی نا: قم،  جامع المسائل،  محمد تقى، بهجت؛ همان1

 . 111، ص2 ج
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  د؟چه کساني هستنپيامبر خویشاوندان نسبي ـ 1

در و  مسکینانو  باید دید که نسب یتیمانبا روشن شدن سلسله نسب پیامبر اکرم 

برگرد که آن ها پیامبر اکرم راه ماندگان در آیه خمس باید به کدام یک از اجداد

که برای فهم این مطلب می  ؛و مصداق آیه خمس باشندخویشاوندان نسبی پیامبر اکرم

  :این زمینه به روایتی اشاره می شودمراجعه کرد و در  توان به سنّت

 ص النَّبِيِّ قَرَابَهُ هُمْ الْخُمُسَ لَهُمُ اللَّهُ جَعَلَ الَّذِینَ هَؤُلَاءِ :الصَّالِح)ع( الْعَبْدِ »

 فُسُهُمْأَنْ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بَنُو هُمْ وَ -الْأَقْرَبِينَ عَشِيرَتَكَ أَنْذِرْ وَ فَقَالَ اللَّهُ ذَکَرَهُمُ الَّذِینَ

 لَا وَ أَحَدٌ الْعَرَبِ مِنَ لَا وَ قُرَیْشٍ بُيُوتَاتِ أَهْلِ مِنْ فِيهِمْ لَيْسَ الْأُنْثَى وَ مِنْهُمْ الذَّکَرُ

 لِمَوَالِيهِمْ النَّاسِ صَدَقَاتُ تَحِلُّ قَدْ وَ مَوَالِيهِمْ مِنْ الْخُمُسِ هَذَا فِي مِنْهُمْ لَا وَ فِيهِمْ

 فَإِنَّ -قُرَیْشٍ سَائِرِ مِنْ أَبُوهُ وَ هَاشِمٍ بَنِي مِنْ أُمُّهُ کَانَتْ مَنْ وَ سَوَاءٌ النَّاسُ وَ هُمْ وَ

 1؛ لِآبائِهِمْ ادْعُوهُمْ یَقُولُ اللَّهَ لِأَنَّ ءٌ شَيْ الْخُمُسِ مِنَ لَهُ لَيْسَ وَ لَهُ تَحِلُّ الصَّدَقَاتِ

آن ها خویشاوندان نسبی پیامبر اکرم کسانی که خداوند برای آن ها خمس را قرار داده است 
وایشان "الْأَقْرَبِینَ  عَشِیرَتَکَ أَنْذِرْ وَ" :گفت استو  کسانی را که خدا ذکر کرده، هستند

از دیگر طوایف قریش نیستند و هیچ یک از و  ؛فرزندان عبد المطلب هستند چه پسر چه دختر
و  و صدقات مردم بر موالی ایشاندیگر عرب ها و موالی ایشان در این خمس سهمی ندارند 

 ،پدرش از سایر قریشو  کسی که مادرش از بنی هاشم استو  ؛دیگر مردم حالل استو  اعراب
برای این که خداوند ، صدقات بر ایشان هم حالل است و از خمس برای آن ها چیزی نیست

  «. شان بخوانیددر آنایشان را به واسطه پ :گفته است

 هاشم جد اعالی پیامبر اکرم ت کسانی که نسبشان از طرف پدر بهمراجعه به سنّ بنابر
 . محسوب می شوندبرگردند خویشاوندان نسبی پیامبر اکرم 

 نظر علمای شيعه در مورد خویشان نسبي پيامبر اکرم  ـ 2

، از همان اوایل دوران غیبت کبری میان علمای شیعه امامیّه بر اساس مراجعه به سنّت 
در راه ماندگان در آیه خمس باید در میان و  مسکینانو  ست که مصداق یتیمانمشهور بوده ا

در این باره فقط ابن و  برسدپیامبر اکرم کسانی باشند که نسب ایشان به هاشم جد اعالی

الجنید معتقد بوده که کسانی که نسبشان به مطلب برادر هاشم هم برسد مصداق آیه خمس 

                                                 
 .  12167ح، 311، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى 1
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، مطلب نسل بقای در حال حاضر :چنین می توان گفت که که در جواب چنین نظری1،هستند
و هم چنین باقی علما با نظر ابن جنید در این مورد 2،نیست اصالً ثابت، نسب حفظ با برادر هاشم

ابن سبیل از نسل هاشم مصداق و  مساکین، مخالفت کرده به طوری که علما در این که یتامی
 1.کرده اند آیه خمس هستند ادعای اجماع

مه علما به جز سید مرتضی قایل به این هستند که باید افراد از طرف پدر به هاشم ه
، نه از طرف مادر مناط نسبت از طرف پدر استچرا که ، منتسب باشند تا مصداق آیه خمس باشند

ولی در این باره سید مرتضی قایل است که چون دختر هم حقیقتا فرزند می باشد پس اگر فرد  1
و اگر چه این سخن که دختر هم  3م منتسب به هاشم شود استحقاق خمس دارداز طرف مادر ه

نسب اگر از طرف پدر به هاشم ، استدالل به سنّت بنابرحقیقتا فرزند می باشد درست است اما 
برسد در صورتی که آن فرد جزء اصناف سه گانه ذکر شده در آیه خمس باشد مصداق مصرف 

 . خمس محسوب خواهد شد

مثالً بحث شده که در میان ، لما بحث های دیگری هم در این باره شده استدرمیان ع
در این مورد  ؟ارجح تر است به هاشم پرداخت خمس به کدام طایفه از آن ها بهتر و منتسبان

؛ از میان طالبیانو  پرداخت خمس به طالبیان از عباسیان مستحب تر است :علما قایل شده اند که
استحباب خیلی بیشتری نسبت به میان آن ها فرزندان حضرت فاطمه زاو  1علویین اوالترند

                                                 
؛ 11، ص مجموعه فتاوى ابن ابی عقیل، همو؛ 161، ص      حیاه ابن ابی عقیل و فقهه، حذّاء عمانى 1

عبد : تحقیق، رائع لمختصر الشرائعالتنقیح ال، مقداد بن عبد اللّه، فاضل مقداد؛ 163، صپیشین، اسکافى
 . 112، ص1 جه.ق،  1161، کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى: قم،  اللطیف حسینى کوهکمرى

 . 122، ص2 ج،        جامع المسائل،  بهجت؛ 216ص، پیشین، شف الغطاءاک 2
: تحقیق، مامیهالمبسوط فی فقه اال، محمد بن حسن، طوسى؛  223، ص       االنتصار،  شریف مرتضى  1

، حلی؛  212، ص1 ج،  ه.ق 1167، المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه:  تهران ،  محمد تقى کشفى 
، نراقی؛ 216، صپیشین، شف الغطاءاک؛ 71، ص1 ج،        تحریر االحکام، حلی؛ 111، ص1 ج،        شرائع االسالم
 . 21، ص16 ج،        مستند الشیعه

؛ حلی، 111، ص1 ج،        شرائع االسالم، حلی؛ 167، صحیاه ابن ابی عقیل و فقهه، انىحذّاء عم 1
، ؛ ابن مکی عاملی، محمد بن جمال الدین71، ص1 ج، تحریر االحکام، همو؛ 112، ص1 ج،      مختلف الشیعه

؛ 216ص، پیشین، شف الغطاءاک؛ 33ه.ق، ص 1111، دار الفکر: قم، اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه
طباطبایى ؛ 166، صپیشین، انصاری؛ 26، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی؛ 23، ص16 ج، پیشین، نراقی
، 2 ج، پیشین،   المیزان ، طباطبایی؛ 111، ص2 ج،     روض الجنان، رازى؛ 161، ص2 ج،         العروه الوثقى، یزدى

 . 261، ص1 ج،  پیشین ،  علوى عاملى  ؛ 113ص
اللمعه ؛ ابن مکی عاملی، 111، ص1 ج،      مختلف الشیعه؛ حلی، 112، ص2 ج، رالمعتب، حلی 3

 . 217، ص3 ج،         ریاض المسایل، طباطبایى؛ 33، صپیشین، الدمشقیه
 . 131، صالبیانابن مکی عاملی،  1
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و  رضوی بر موسویو بعید نیست در میان فرزندان حضرت فاطمه 1؛بقیه علویین دارند

 2.حسینی مقدم تر باشند و موسوی بر حسنی
الزم به ذکر است که در حال حاضر کسانی که نسبشان از طرف پدر به هاشم می رسد به 

  .مشهور هستند «سید » 

  :چگونگي سلطه ایشان بر خمسو  مصادیق آیه خمس در حال حاضر: دوم بخش

ظاهر آیه خمس جزء مصارف خمس محسوب می شوند  بنابرمصادیق شش گروهی که 

حاضر مصداق ایشان چه کسانی  در حالباید دید ، مشخص شدند حال بعد از مشخص شدن آن

 ؟از خمس دارند بر چه مقدار، هستند و چگونه سلطه ای

احادیثی که در این مورد وارد شده است و آن چه در  با توجه به ظاهر آیه خمس و روایات و

خمس به شش سهم ، فقها شهرت داشته و آن چه که علما بدان عمل کرده اندو  میان علما

هریک از ائمه و پیامبر اکرم ، خداوند متعال»تقسیم می شود که سه سهم اول که حق 

 در حال حاضر ملک امام زمان « به طور متناوب در دوره امامت خود هستمعصوم 

مساکین و ال،  تامىالی»مشهور می باشد و در مورد سه سهم دوم که حق "سهم امام"است که به 

است در حال حاضر ملک این اصناف سه گانه بنی هاشم است و به « بنی هاشم ابن السَّبیل

  .مشهور می باشد "سهم سادات"

مشهور میان ، سادات هم بر نیم دیگر آنو  این نظر که امام بر نیمی از خمس ملکیت دارد 

میان علما اختالف شده ، چه نحوی ملکیتی است، علما است اما این که ملکیت ایشان برخمس

اجتماعی حاکم بر جامعه و  بیشتر به دالیل سیاسی، اکثر علما در طول دوران غیبت کبریو  است

سادات بر خمس شده اند ولی در حال حاضر که و   یل به مالکیت شخصی امامقا، اسالمی

این که  تبیین موقعیت مناسب برای بیان و، مرجع دینی در رأس حکومت اسالمی است فقیه و

هموار شده است و در حقیقت نگرش علما به مسئله « سادات نیست خمس ملک شخصی امام و»

کاملی داشته است و با تحول نگرش علما به مسئله خمس در طول دوران غیبت کبری سیر ت

                                                 
، 2 ج، پیشین، التعلیقات، فاضل لنکرانى؛ 161، ص2 ج،         العروه الوثقى، طباطبایى یزدى؛ همان 1

 . 262ص
 . 21، صپیشین، کاشف الغطاء 2
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متحول می شده است که می توان با اشاره به فتاوای علما  چگونگی مصرف خمس هم، خمس

  .چگونگی نگرش ایشان را به مسئله خمس دریافت، در مورد چگونگی مصرف خمس

  :مصرف خمس در زمان غيبت کبری امام زمان 

سر و  حضور داشتند چون خودشان والیائمه معصومو در زمانی که پیامبر اکرم

مطابق آن چه و  خمس تحت نظارت ایشان و بر طبق بودجه بندی خداوند، پرست خمس بودند
در زمان غیبت صغری هم به خاطر و  به مصرف می رسید، مسلمین می دانستندو  صالح اسالم

ه وکالی خاص امام یا مشکلی در این باره وجود نداشت چرا ک وجود وکالی خاص حضرت 
خمس را مستقیماً به امام می دادند یا این که در هر چه امام اذن می دادند مصرف می کردند 

یا وکالی خاصی که از طرف امام منصوب و  ولی با شروع غیبت کبری به دلیل عدم حضور امام
فیزیکی  سر پرست اصلی خمس حضورو  در حال حاضر که والی :این مشکل پیش آمد که، باشند
این سؤالی است که در طول دوران غیبت کبری یک  ؟باید خمس را به چه مصرفی رساند، ندارد

این به خاطر این بوده که نص صریحی در این که در زمان غیبت و  پاسخ مشخص نداشته است
و  فقها از آیه خمس و روایاتو  و علما، کبری خمس را باید چگونه مصرف کرد وجود نداشته

اجتماعی و  مسلم اوضاع سیاسیو  برداشت های مختلفی داشته اند، وارده در این مورداحادیث 
حاکم در هر دوره ای بر فتوای علما در چگونگی مصرف خمس تأثیر زیادی گذاشته است که با 
بیان نظرات فقها در مورد چگونگی مصرف خمس در دوران غیبت کبری می توان جواب ایشان 

فقها در طی قرن های غیبت کبری  پس مناسب است که نظرات علما و ؛را به این سوال فهمید
 . اثبات می شودو  نظریه درست در این مورد انتخاب، بررسی شود و بعد از آن

 

  :ق(. ه 429تا  329قرن اول غيبت کبری ) ـ 1

و  در سال دویست به امامت رسیدن امام زمان و با شهادت امام حسن عسکری

از دیده های عموم پنهان  امام زمان ، مصالحی به امر خداوند ابربنشصت هجری قمری 
نایب خاصی برای ارتباط با  ،برای آماده سازی شیعیان به نبود ظاهری خود شدند ولی امام 

نه هجری قمری ادامه یافت و  بیستو  شیعیان خود معین کردند و این تعیین نایب تا سال سیصد
چهار نایب خاص را معین کردند و این دوران ،  مام نه سال او  که در این مدت شصت

البته در آن دوران  1؛با واسطه نواب خاص را دوران غیبت صغری می نامند ارتباط امام 

                                                 
ه.ش، 1171، تعلیماتی امام صادق مؤسسه تحقیقاتی و: قم، سیره پیشوایان، مهدی، پیشوایی 1

 . 11صه.ش، 1172، مکتب اسالم: قم، آخرین امید، داود، الهامی؛ 113ص
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افرادی به عنوان وکیل به ، مستقیم از طرف خود امام یا غیر مستقیم از طرف وکالی خاص امام
  .مناطق مختلف شیعه نشین اعزام می شدند

 ،علی بن محمد سمری، شش روز مانده به وفات چهارمین نایب خاص خود مان امام ز
در آن خبر فوت او را در شش روز آینده دادند و به او فرمان دادند و  توقیعی برای ایشان نوشتند

که برای خود جانشینی به عنوان نایب خاص امام انتخاب نکند چرا که غیبت کامل با وفات او 
 1. شروع می شود

، نه هجری قمریو  بیستو  د از شش روز از آن توقیع یعنی در نیمه شعبان سال سیصدبع
با وفات او به علت تعیین نکردن نایب خاص از طرف و  فوت نمودند آخرین نایب امام زمان

، این توقیع بعد از وفات آخرین نایب خاص امام، بنابرو  2دوران غیبت کبری شروع شد امام
بسیار از خود  عای هر کسی مبنی بر هر گونه وکالت از سوی امامشیعیان نسبت به اد

حساسیت نشان می دادند به طوری که اگر کسی چنین ادعایی می کرد از طرف شیعیان طرد و 
و این حساسیتِ شیعیان باعث شد که وکالی اعزامی امام به مناطق مختلف به  1لعن می شد

های خود را به عنوان وکیل امام متوقف کنند و  همه فعالیت، لعن نشوندو  خاطر این که طرد
برای این که متهم نشوند حتی اگر کسانی از شیعیان به هر دلیلی وجوهاتی را به آن ها تحویل 

در چنین اوضاعی نمی توان تصور کرد که علمای  و1امتناع می کردند می دادند از پذیرش آن
  .فقها داده باشندو  مکاسب به علما فتوا به تحویل خمس ارباح، اوایل دوران غیبت کبری

از طرف دیگر با آن که از زمان غیبت کبری امام زمان تا کنون بیشتر از یازده قرن گذشته 
شیعیان تحت حکومت جور زندگی کرده اند و اگر هم ، است اما در بیشتر این زمان نسبتا طوالنی
بر این اساس ، نی نبوده استمرجع دی، حاکم ایشان، در مقاطعی تحت حکومت شیعی بوده اند

قوانینی که اسالم برای و  کاربردی به احکامو  جامع، اکثر علمای شیعه امامیّه با نگاهی کلی
حکم خمس ارباح مکاسب ، حکومت اسالمی پیش بینی کرده بود نمی نگریستند که در این باره

  .نمونه ای از آن است
هم و زمان حضور ائمه معصومدر مورد خمس ارباح مکاسب رسم و روال عادی در 

علمای ، سیره بنابراینچنین غیبت صغری این بود که همه خمس به امام تحویل داده شود و 
تصرف بی اذن امام را و  اوایل دوران غیبت کبری همه خمس را ملک شخصی امام می دانستند

پس اکثر ، همانند تصرف در اموال شخصی دیگران جایز نمی دانستند، در ملک شخصی ایشان
در و  تا هنگام مرگ حفظ شودو  علمای آن دوران رأی به این دادند که باید خمس از اموال خارج

                                                 
 . 111، ص31ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 116، صپیشین، الهامی 2
 . 117، ص31ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 131، صپیشین، الهامی 1
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این نگهداری به دست ثقه ها و  هنگام مرگ باید آن را به فردی ثقه سپرد تا آن را نگهداری کند
 1. خمس به ایشان تحویل داده شودو  آن قدر ادامه پیدا کند تا امام ظهور نمایند

بهترین فتوا به نظر می رسید مخصوصاً که از زمان ، این رأی با توجه به شرایط آن زمان 
شیعیان گمان نمی کردند غیبت امامشان و  زمان زیادی نگذشته بود، غیبت امام زمان

ملک امام به ایشان تحویل ، امید داشتن که با سپردن خمس به ثقه، بر این اساسو  طوالنی شود
 2. ن عقیل عمانی از این دسته از علما استداده شود که اب

نظرهای دیگری هم در این مورد نقل و  رأی، به موازات این رأی در قرن اول غیبت کبری
که علمای بعد از این دوران تحت تأثیر همین  بنابراینشده است که قایل آن مشخص نیست اما 

 : شوند بیانباید و  این نظرها دارای اهمیت هستند، نظرات عمل کرده اند
 اگر در هنگام مرگو  نگهداری آن تا هنگام مرگ الزم استو  الف( اخراج خمس از مال

بهترین راه در رساندن خمس به  1امکان پرداخت خمس به امام به وجود نیامد بر اساس روایتی
  1. دفن خمس در زمین است، صاحب اصلی آن

هم چنین زمان و  می دانستنداین نظر در آن دوران که خمس را ملک شخصی امام و  
نقره بود رأی عجیبی به نظر نمی و  زیادی از غیبت امام نگذشته بود و پول رایج در آن زمان طال

  .رسید
. ب ( برخی علما بدون استناد به روایتی قایل شدند که خمس اموال باید به دریا ریخته شود

3 
ب نه وجوب می توان خمس را میان ج ( برخی دیگر از علما معتقد بودند که از باب استحبا

  1. توزیع کرد شیعه فقرا وذریه پیامبر اکرم

براین اساس باشد که چون در زمان به نظر می رسد توزیع خمس میان ذریه پیامبر

خمس میان ذریه پیامبر ، هم چنین غیبت صغریو و ائمه معصوم حضور پیامبر اکرم

تحباب رأی به توزیع خمس میان خاندان پیامبر برخی علما از باب اس، توزیع می شداکرم 

احتمال می رود که مقداری ، این که توزیع بین فقرای شیعه را هم بیان کرده اندو  داده اند

این و  از خمس در دوران حضور و غیبت صغری در میان فقرای شیعه توزیع می شده است

                                                 
 . 213، ص     المقنعه، شیخ مفید 1
 . 111، صپیشین، انصاری؛ 111، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی 2
 (111: ص، 1 ج، تهذیب األحکام) أَنَّ الْأَرْضَ تُظْهِرُ کُنُوزَهَا عِنْدَ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع 1
جواهر ، نجفی؛ 213، ص     المقنعه، شیخ مفید؛ 166، صحیاه ابن ابی عقیل و فقهه، ء عمانىحذّا 1
 . 122، ص11 ج، پیشین، مصباح الهدى،  آملى ؛ 111، صپیشین، انصاری؛ 111، ص11 ج، الکالم

 . 321صف  3ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول 3
 . 213، ص     المقنعه، شیخ مفید 1
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بسیاری از شیعیان در مضیقه مالی احتمال بعید نیست چرا که در آن دوران با وجود حکومت جور 
فقط در آن شرایط به  امام بودند و با توجه به رأفت بی اندازه امام بعید به نظر می رسد که

 . به نفع سایر شیعیان استفاده نکند، از بودجه تحت اختیارخودو  فکر قبیله خود باشد
رأی ، 1سیم کرده استد ( برخی علما با توجه به روایاتی که خمس را به دو قسمت کلی تق

مانند زمان حضور باید خمس به دو قسمت تقسیم شود که ، به این دادند که در زمان غیبت هم
و  ملک شخصی ایشان استو  حق خالصو  سهم امام، سهم گروهای سه گانه اول در آیه خمس

  2. استسهم گروه های سه گانه دیگر حق و ملک شخصی اصناف سه گانه آل رسول

تی که بیان شد مربوط به علمای اوایل دوران غیبت کبری می باشد و می توان این نظرا
( ق. ه 111 -111) مفید گفت بزرگ ترین عالم شیعی بعد از گذران دوران اولیه غیبت کبری شیخ

فتوای ایشان در مورد چگونگی مصرف خمس ارباح مکاسب ، جایگاه علمی ایشان بنابراست که 
ه ای باشد ولی مسلم است که حتی فتاوای علمای بزرگ هم چون می تواند حایز اهمیت ویژ
از طرف دیگر همیشه اوضاع و  فتاوای علمای قبل از خود بوده استو  شیخ مفید متأثر از نظرات

اجتماعی جامعه ای که هر عالم در آن زندگی می کرده بر فتوای آن عالم تأثیر گذارده و  سیاسی
مای قبل از شیخ مفید بیان شد پس برای تبیین نظر شیخ الزم نظرات عل، که در این مورد1؛ است

  :است در ابتدا اوضاع سیاسی اجتماعی آن دوران هم به صورت اجمالی بیان شود
و  مردم را در مسایل دینی مخصوصاً امام زمانو با توجه به این که ائمه معصوم

علما در مسایل و  نظرات فقها، دندارجاع داده بو، فقها و روایان حدیتو  حوادث روزگار به علما
عام  علما میان شیعیان به عنوان نایبانو  اما با این حال هنوز فقها، دینی برای شیعیان حجت بود

حتی و  شناخته شده نبودند، به طوری که تمام وظایف امام بر عهده ایشان باشد امام زمان
اخذ خمس و  ن نایبی که مسئول مطالبهخود را به عنوا، علماو  می توان گفت که تا مدت ها فقها

قلمداد نمی کردند چرا که از یک طرف خمس را ملک شخصی ، ارباح مکاسب از شیعیان باشند
اجتماعی نا و  شرایط سیاسیو  از طرف دیگر با وجود حکام جور بنی عباسو  1امام می دانستند

جمع آوری می کردند این و  مطلوب آن دوران اگر علما خمس ارباح مکاسب را از شیعیان مطالبه

                                                 
حَابِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْ 1

یَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَالنِّصْفُ لَهُ یَعْنِی نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْ
الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّکَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ  -أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ کَمَا صوَ إِنْ نَقَ ءٌ فَهُوَ لَهُ یُعْطِیهِمْ عَلَى قَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَیْ
 (12121ح ، 321: ص، 2 ج، وسائل الشیعه)  صَارَ لَهُ الْفَضْلُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ

 . 211، ص     المقنعه، شیخ مفید 2
 . 116، صپیشین، جناتی 1
 . 271، ص     المقنعه، شیخ مفید 1
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همین مسئله می توانست باعث فشار و  اقدام آن ها شورش علیه حکومت وقت محسوب می شد
  .بیشتری بر شیعیان شود

نظرات علمای قبل از و  اجتماعی حاکم بر جامعه اسالمیو  اوضاع سیاسی بنابرشیخ مفید 
به صواب  ظاهر قرآن بنابربودند را نظر علمایی که خمس را به دو قسمت کلی تقسیم کرده ، خود

نیمی از خمس حق اصناف سه گانه آل رسول است  :فتوا ایشان به این کهو  1،نزدیک تر دانست
در راه ماندگان آل رسول فراهم و  مسکین هاو  زمینه را برای دادن نیمی از خمس به یتیم ها

نظر علمایی که فتوا به است قایل شد که  در مورد نیم دیگر خمس که حق امامو  2،نمود
استدالل ایشان و  سپردن خمس به ثقه داده اند از نظرات دیگر علما در این رابطه واضح تر است

، این بود که چون نیمی از خمس حق و ملک امام غایب است پس باید با سپردن این حق به ثقه
  1. ملک امام به دست ایشان برسد، به این وسیلهو  شود این حق حفظ

 محمدى بود شریعت احیاگر شیعه و علمى هاى بزرگ استوانه از که شیخ مفید یکى راینبناب
مذهبى شیعیان محسوب می شد نظر ایشان در این مورد باعث  پیشواى بزرگترین در زمان خودو 

 1. شد نظرات قبلی تحت الشعاع قرار بگیرد

  :ق (. ه 929تا 429قرن دوم غيبت کبری ) ـ 2

شیعه  دنیوى و دینى ریاست دار عهده( ق. ه 111 -133) مرتضى سید ،بعد از شیخ مفید 
 1.و ایشان هم در مورد چگونگی مصرف خمس نظر استاد خود شیخ مفید را قایل شدند3امامیّه شد

سید مرتضی در مورد چگونگی مصرف خمس طرفداران زیادی و  زمینه سازی شیخ مفید 
واجب است » :ق( در این مورد صریح فتوا داد که. ه 117پیدا کرد به طوری که ابو صالح حلبی )

نیم و  در راه ماندگان از بنی هاشم داده شودو  یتیمان، نیمی از خمس از مال خارج و به مساکین
اگر این امکان و  اگر ممکن بود به ولی امر رسانده شودو  دیگر خمس هم باید از مال خارج شود

به ثقات و آن را ، ودند نگهداری کرد و در هنگام مرگخمس را باید تا زمان زنده ب وجود نداشت
 7«.سپرد عدول 

                                                 
 . 211، صهمان 1
 . 277، ص     المقنعه، شیخ مفید؛ 223، ص       االنتصار،  شریف مرتضى  2
 . 213، صهمان 1
 . 12، صپیشین، جناتی 1
 . 11، صهمان 3
 . 221، ص1 ج،        رسائل، شریف مرتضى 1
 . 171، ص         الکافی فی الفقه، حلبى 7
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فقهای شیعه امامیّه هم به صراحت و  ق( یکی از بزرگ ترین علما. ه 116شیخ طوسى) 
در مورد نیمی دیگر و  تقویت کردندو  تعلق نیمی از خمس را به اصناف سه گانه آل رسول بیان

و با توجه به  1سپردن به ثقه دادندو  دفن کردن ینب خمس که سهم امام است حکم به تخییر
همه نظرات شیخ از جمله نظر ایشان در ، عظمت علمی شیخ طوسی تا صد سال بعد از ایشان

 111البراج ) در همان زمان قاضی ابنو  مورد چگونگی مصرف خمس مورد تقلید علما قرار گرفت
  2. تقویت کردق( که فقیه بزرگی محسوب می شد همین نظر شیخ را . ه

  :ق(. ه 929تا 929قرن سوم غيبت کبری ) ـ 3

بعد از صد سال از زمان شیخ طوسی دوره تقلید از ایشان با ظهور علمایی بزرگ به پایان 
در این دوران در مسئله چگونگی مصرف خمس نظرات متفاوتی نسبت به نظر شیخ ارائه و  رسید

ثر بوده است چرا که گذشت بیشتر از دو قرن از شد که البته گذشت زمان هم در این فتاوا مو
زمان غیبت کبری باعث شد که علما متوجه شوند که حتی اگر همه خمس یا نیمی از آن ملک 

، عدولو  حتی سپردن آن به ثقاتو  شخصی امام باشد با قایل شدن به دفن یا القای آن در دریا
همه خمس یا ، ین روش های اتخاذ شدهنمی توان خمس را به صاحب اصلی آن باز گرداند و با ا

عوامل انسانی و  زلزلهو  نیمی از آن در معرض تلف قطعی به وسیله عوامل طبیعی مانند سیل
  1. عدم امانت داری قرار می گیردو  اختالس، مانند سرقت

فقها در ، یا سپردن سهم امام به ثقاتو  با توجه به اشکاالت پیش آمده در مورد دفن
 حمزهابن ؛ در همین راستا در این قرنو  از بین نرودو  بودند که ملک امام تلف جستجوی راهی

ق( فتوایی در این مورد داد که می توان گفت که تا به حال منحصر به  .ه 311طوسی )زنده در 
: ایشان چنین فتوا داد که، بعد ایشان به این نظر قایل نشده استو  هیچ کسی قبلو  فرد بوده

تعلق به اصناف سه گانه است به ایشان داده می شود اما نصف دیگر خمس نصف خمس که م»
 ما بین موالی ،باید به جای دفن یا سپردن به ثقه، که متعلق به امام است در دوران غیبت کبری

کسانی که  سداد هستند و و صالح و فقه اهل از به حق امام عارف شیعه ایشان کهو  امام
در مورد چگونگی توزیع خمس چنین نظر داده است و  «.می شودفقیرواهل صالح هستند تقسیم 

خمس را میان مستحقان آن تقسیم کند ، اگر مالک خمس نتواند به طور احسن خودش» :که

                                                 
دفتر انتشارات : قم، واعظ زاده خراسانی: تحقیق، الرسائل العشر، محمد بن حسن ، طوسی 1

، پیشین، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، همو؛ 217ه.ق، ص1161، اسالمى وابسته به جامعه مدرسین
 . 262ص

 . 111، ص1 ج، پیشین، طرابلسی 2

بی ،  عباس ابو ترابى: مقرر،  زبده المقال، حسین، طباطبایى بروجردى؛ 111، صپیشین، انصاری 1 
 . 121، ص11 ج، پیشین، آملى؛ 272، ص11 ج، پیشین،  همدانى؛  112، صبی تا، بی نا: جا
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واجب است که خمس را به کسی که در فقه اهل علم است بسپارد تا ایشان خمس را تقسیم 
خمس را به طور احسن و  سداگر مالک خمس خودش شخص مستحق خمس را می شناو  نماید

می تواند تقسیم کند اجازه دارد خودش خمس را تقسیم کند و حتی در این صورت هم افضل این 
  1«.دینی بدهد تا ایشان تقسیم کنند است که خمس را به فقهای

و  این فتوا اگر چه به صالح شیعیان بود اما نمی توانست در آن زمان جایگاهی میان فقها
نیمی از خمس که حق امام بود ملک شخصی امام محسوب ، ند چرا که در آن زمانشیعیان باز ک

تصرف در مال امام بدون اذن ایشان می ، می شد و علما دادن سهم امام را به شخص دیگری
البته ؛ دانستند مخصوصاً که نص صریحی که چنین نظریه ای را تأیید کند در سنّت وجود نداشت

است سهم امام را در صورتی که مالک نتواند به طور احسن خودش  این که ابن حمزه قایل شده
دادن خمس »می توان ایشان را جزء پیشگامان در نظریه ، تقسیم کند واجب است به فقیه بدهد

  .دانست« به فقیه
مورد قبول ، با توجه به این که نظر ابن حمزه در مورد سهم امام بدون دلیل محکمی بود

، ها در جستجوی راهی در این باره شدند که ضمن عدم اتالف ملک امامپس فق؛ فقها واقع نشد
علما در این مورد با استناد به ؛ دلیل محکمی بتوان بر آن ارائه دادو  آن راه مطابق سنّت هم باشد

وظیفه امام در زمان حضورش این بوده است که اگر سهم سادات برای ایشان کم »: دو روایت که
تکمیل و  قایل شدند که سهم امام را باید در تتمیم 2«تکمیل کندو  ا تتمیمباشد باید امام آن ر

سهم سادات استفاده کرد چرا که هر وظیفه ای بر امام در حضور الزم است در غیبت هم بر 
می توان و  1ایشان الزم است و آن چه خداوند واجب کرده باشد با غیبت از امام ساقط نمی شود

ق( را از پیشگامان این نظریه به شمار . ه 313زهره حلبى ) ابنو  ق(. ه 371الدین راوندى)  قطب
 1 .آورد

                                                 
 . 111، 117صص، پیشین، ابن حمزه طوسی 1
ا حَابِنَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْ 2

 الْمَسَاکِینِ وَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَالنِّصْفُ لَهُ یَعْنِی نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْیَتَامَى وَ
اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ  الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّکَاةُ عَوَّضَهُمُ -أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ کَمَا صءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَ یُعْطِیهِمْ عَلَى قَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَیْ
 (12121ح ، 321: ص، 2 ج، الشیعه وسائل)  صَارَ لَهُ الْفَضْلُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ

 . 111، صهمان 1
 1163، مکتبه آیه اهلل المرعشی النجفی:  قم، فقه القرآنالدین سعید بن عبداللّه،  قطب، راوندى 1

 . 121، ص         غنیه، حلبى؛ 211، ص1 ج،  ه.ق
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  :ق( .ه 929تا  929قرن چهارم تا هفتم غيبت کبری)  ـ 4

به وسیله دو عالم بزرگ جهان « صرف سهم امام در تتمیم و تکمیل سهم سادات»نظریه  
ایشان ضمن بیان  ؛تکمیل شدو  دق( تأیی. ه 721حلّى ) ق( و عالمه. ه171محقق حلّی ) ،تشیع

فقهای »بیان داشتند که ، این که سهم امام از باب تتمیم باید به اصناف سه گانه سادات داده شود
از  ،مسؤول انجام وظیفه امام در باب تتمیم سهم سادات هستند به عنوان نایب امام« مأمون

مربوط به همه غابیان است و امام متولی امور ، نظر ایشان این نیابت به خاطر آن است که فقیه
باید فقیه باشد  هم چون جزء غابیان محسوب می شود پس متولی اموال شخصی امام زمان

و  و بر فقیه الزم است وظایف غایب را به وسیله اموالش انجام دهد پس سهم امام باید در تمیم
  1. تکمیل سهم سادات به کار گرفته شود

هم از سنّت دلیل و  که هم باعث می شد سهم امام تلف نشود این نظریه با توجه به این 
واضحی بر آن بود مورد قبول واقع شود و بر این اساس اکثر علمای بعد از عالمه حلی به آن فتوا 

ق( همانند شیخین ـ . ه216ثانى ) محقق ق( و. ه 711اول ) علمایی هم چون شهید البته، دادند
فتوا به حفظ سهم امام داده اند ولی با این حال از نظر  ـشیخ طوسی ، سید مرتضی، شیخ مفید

علما دین در مورد سادات اشکالی در پی ندارد چرا که از و  صرف سهم امام به دست فقها، ایشان
  2. سند جواز این کار در سنّت وجود دارد، نظر ایشان

 

  :ق ( .ه 1229تا 929تا دهم غيبت کبری )  قرن هفتم ـ 9

و  عالمه حلی مستندو  ن که در مورد چگونگی مصرف خمس نظر محققبا توجه به آ 
متیقن به نظر می رسید این نظریه تا چند قرن مورد توجه علمای بزرگ شیعه قرار گرفت به 

، ق(. ه 1611ق( و اکثر علمای بعد از ایشان چون شیخ بهائى ). ه 211طوری که شهید ثانی )
ریاض ـ  صاحب طباطبایى ـ سید علی، ق(. ه 1227)الغطاء  کاشف، ق(. ه 1676اول ) مجلسى

ق( به همین . ه 1213نراقى )  مهدى محمد بن و احمد ق(. ه 1212قمى ) میرزاى، ق(. ه 1211)
متأخّرین  و متقدّمین این است که این قول بین از نظر محقق نراقی حقّو  نظریه فتوا داده اند

 1 .مشهور است

                                                 
: تحقیق، اناالیم احکام الى ارشاد االذهان، بن مطهر حسن؛ حلی، 111، ص2 ج، المعتبرحلی،  1

تحریر االحکام الشرعیه على ، همو؛ 221، ص1 جه.ق،  1116: دفتر انتشارات اسالمى، قم، حسون فارس
 . 113، صالمسائل المهنّائیه اجوبه،  همو؛ 113، ص1 ج، تذکره الفقهاء، همو؛ 73، ص1 ج، مذهب االمامیه

 . 31، ص1 ج، پیشین، محقق ثانى؛ 131، صالبیانابن مکی عاملی،  2
مجلسى ؛ 162، ص1 ج، پیشین، ؛ ابن زین الدین حسین173، ص1 ج، پیشینابن عاملی جبعی،  1

الشرح ،  على بن محمد، طباطبائى؛ 211ص، پیشین، شف الغطاءاک؛ 321، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، اول
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  :ق ( .ه 1329ا ت 1229قرن دهم غيبت کبری ) ـ 9

یکی از فقهای بزرگ شیعه ، ق( صاحب جواهر الکالم. ه 1211باقرنجفى ) بن حسن محمد
ایشان نظر مشهور بین متقدمین و متأخرین در مورد چگونگی مصرف خمس را چنین ، می باشد

 این که علمای متقدم و متأخر قایل شده اند که سهم امام را باید به اصناف سه»: تبیین می کند
دو  بنابرچنین نبوده است اما  گانه سادات داد این حکم از ابتدای غیبت کبری امام زمان

جبران ، عمل علما بر دادن سهم امام به سادات، حدیث در مورد وظیفه امام در تتمیم سهم سادات
روایاتی است که درمورد ، هم چنین دلیل این کار به جز دو روایت مورد استدالل فقها؛ می شود

بر طرف کردن فقر از سادات وارد شده است و این روایات اقتضا دارد که امام در و  ک به اکرامکم
مقتضای عدم مواخذه ، دادن سهم خود به سادات رضایت داشته باشدو این مهربانی امام بر سادات

از طرف امام در صرف حق ایشان در مصارف مهم اصناف سه گانه سادت که خانواده حقیقی امام 
مالک شود نه به  مجهول مال معامله ی اقوى در سهم امام این است که با آن دارد و، ندهست

این که در وصول سهم امام  مجهول به اسم و نسب باشد بلکه به اعتبار ،اعتبار این که خود امام
باید در دادن آن ]به سادات[ نیت صدقه  به صاحب اصلی اش مانع وجود دارد پس نایب امام

  1«.کند
صاحب جواهر درتبیین قول مشهور در چگونگی مصرف خمس به جز دلیلی که علمای  

این  دیگر مطرح کرده بودند دو دلیل دیگر را هم در این زمینه بیان نمودند که مطرح کردن
این دالیل مخصوصاً مطرح کردن و  قبل از ایشان سابقه نداشته است، دالیل برای مصرف خمس

توانست جرقه ای باشد برای این که مصرف سهم امام  ،رف خمسدر مص« رضایت امام»مسئله 
  .بشود وارد مرحله جدیدی

غایب است و امور همه غابیان بر عهده امام  که امام بنابراینتا قبل از صاحب جواهر 
فقیه متولی اموال شخصی امام بود اما صاحب جواهر قایل شده است که چون فقیه متولی ، است

فقیه ، ک است و اموال امام هم به نوعی حکم اموال مجهول المالک را دارداموال مجهول المال

                                                                                                                   

، نه آیه اهلل مرعشى نجفىانتشارات کتابخا: قم،  ىیمهدى رجا: قیحقت، الصغیر فی شرح مختصر النافع
 عباس: تحقق، غنایم االیام فی مسایل الحالل والحرام، ابو القاسم، قمی؛ 216، ص1 ج،  ه ق 1162

جامع الشتات فی ، همو؛ 122، ص1 جه.ق،  1171، اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات مرکز: قم، تبریزیان
، نراقی؛ 111، ص1 ج،  اول ، ه ق 1111، نمؤسسه کیها: تهران،  مرتضى رضوى: قیحقت،  اجوبه السؤاالت

 . 162، ص16 ج، پیشین
 
 . 177، ص171ص، 11 ج، جواهر الکالم، نجفی 1

 



 خمس ارباح مکاسب دوم : بررسي مصارففصل 

11 

 

که در اموال مجهول المالک باید نیت صدقه  بنابراینمتولی سهم امام است و قایل شده است 
  .کرد در صرف سهم امام هم باید نیت صدقه داشت

اصول می  ه وق( عالم بزرگ فق. ه 1211انصاری ) شیخ اعظم، هم زمان با صاحب جواهر
 .فقها بسیار مورد توجه قرار گرفته استو  عالمی که نظرات ایشان در میان علما، زیسته است

مرجع تقلید ، جایگاه بلندی در میان شیعیان داشته و در زمان خودو  که موقعیت بنابراینایشان 
، بودند قدرت استثنایی که در اجتهاد به دست آورده بنابراکثر شیعیان محسوب می شدند و 

  .توانستند تحولی عظیمی در چگونگی مصرف سهم امام به وجود آوردند
که شیخ انصاری می خواست نظریه جدیدی را در مصرف سهم امام ارائه بدهد که  بنابراین

هم و  مسلم برای قبول این نظریه از طرف علما دیگر، با نظرات قبل از خود بسیار متفاوت بود
ت نظریه مشهور را بیان می کردند و نظر خود را با استناد به سنّت ثابت چنین شیعیان باید اشکاال

مصرف آن و  استداللی در مورد خمسو  کتابی جامع، اهمیت این موضوع بنابرپس ، می نمودند
و  توانستند علما، نوشتند و با نقد نظرات علما قبل از خود در این مورد و استدالل بر نظریه جدید

  .مورد قانع نمایندشیعیان را در این 
نقد ایشان از نظر ، بر اهمیت نظر شیخ انصاری در مورد چگونگی مصرف سهم امامبنا 
  :استدالل ایشان بر نظر جدید خود بیان می شودو  مشهور

  :نقد نظر مشهور در مورد چگونگي مصرف سهم امام ـ 1 ـ 9

وایت قایل شده بودند که دو ر بنابرعلما در طی چند قرن و  فقها :همان طور که بیان شد
سهم ایشان ، چون در زمان حضور امام وظیفه امام است که اگر سهم سادات برای آنان کافی نبود

و  تکمیل کند پس در زمان غیبت هم سهم امام باید به وظیفه ایشان اختصاص یابدو  را تتمیم
  :چنین نقد می کنندفقط در تتمیم سهم سادات به کار رود که شیخ انصاری این نظر مشهور را 

 دارد "حضور"هنگامی که امام  :الف( دو روایت مورد استناد نظر مشهور این را می گوید که
ظیفه تتمیم سهم سادات بر عهده ایشان الزم می و همه خمس هم به دست ایشان می رسدو 
  .آید

 کامسلطنت ظاهری امام است نه از اح و والیت ریاست و ب( تتمیم سهم سادات ازاحکام
تا گفته شود در زمان غیبت هم باید سهم امام در تمیم سهم سادات ، حجت بودن ایشانو  امامت

 . به کار برود
شاید ، ج( این دو روایت داللت ندارد که تتمیم سهم سادات باید حتماً از سهم امام باشد

هم امام باید سو  تتمیم سهم سادات توسط امام باید از مال دیگری غیر از سهم امام انجام شود
  .در جای دیگری صرف شود
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به  تتمیم با تمسّک از باب سهم امام در اصناف وجوب صرف اثبات، اشکاالت وارده بنابر
مخصوصاً هنگامی که مصارف مهم تری از تتمیم سهم سادات ، نظر است این دو روایت محلّ

  1.برای سهم امام وجود داشته باشد

  :چگونگي مصرف سهم امام در مورد نظریه جدید شيخ انصاری ـ 2 ـ 9 

که سهم امام ملک ایشان  بنابراین :شیخ انصاری نظر جدید خود را چنین تبیین می کند
مذهب و ادله عقلی و احتیاط اقتضا می کند که حفظ خمس برای امام و  است پس قواعد دین

وجود دارد که مال غایب باید حفظ شود ولی دالیل زیادی و  واجب باشد چون امام غایب است
سهم ایشان از  می توان با استدالل به آن ثابت کرد که می توان در زمان غیبت امام زمان

 : خمس را به مصرف رساند که به آن دالیل اشاره می شود
شیعه او در این زمان و  ضعفای احوال در و  امام احوال و دقت نظر در الف( با تأمّل

بر   قطع پیدا شود که امام ، احوال ضعیفان شیعه به نسبت حال امام  مالحظه ی سپس
 و عامه صرف سهم خود برای رفع گرفتاری های ضعیفان شیعه خود و رفع آن چه شیعیان از امور

 . رضایت دارد، خاصه احتیاج دارند
احسان محض نسبت به ، عامه مورد احتیاج شیعیانو  ب( مصرف سهم امام درامور خاصه

  .تی اگر خصوص رضایت ایشان در این مورد دانسته نشودمحسوب می شود ح امام
مجهول المالک محسوب می شود حکم آن را پیدا می  که سهم امام به نوعی بنابراینج(  

 . باید از طرف صاحب آن صدقه داده شودو  کند
أنّ الخمس عوننا على دیننا و على » :در مورد مصرف خمسد( بنابر حدیثی از امام رضا

سهم امام می تواند در زمان غیبت ایشان در حوایج « ...و على موالینا و ما نبذله و نشتریعیاالتنا 
 2. شیعه ایشان مصرف شودو  ذریه

با رعایت  بر اساس دالیل گفته شده می توان سهم امام را در مصالح عام و خاص مسلمین 
د فرض کند خودش مالک یا مجتهد بای، در مورد مصرف سهم امامو  ؛فاالهم مصرف نمود اهم

و  جستجو از مصالح ]اسالمو  بعد از فحص، سپس بر اساس این دیدگاهو  است امام زمان
صرف کند و  مصالح که در نظرش مهم تر آمد واجب است خمس را در آن مسلمین[ هر کدام از

صرف سهم امام در »در همان است و حکم  آن چه انتخاب کرده است پس رضای امام 
است نه تابع والیت مالک یا مجتهد در  تابع اذن و اجازه و رضایت امام « لحمهم ترین مصا

، وجود دارد رضای امام  خصوص مدخلیت احتمال، پس چون در صرف سهم امام؛ سهم امام

                                                 
 . 117، 111صص، پیشین، انصاری 1
 . 113، 111صص، همان 2
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است پس این کار بهتر است توسط ایشان  مواضع رضایتو  به مواقع ابصر حیث فقیه از این
  1. انجام بگیرد

شواهد تاریخی دیگر از زمان غیبت کبری امام تا زمان و  کنون گفته شد بر آن چه تابنا
در میان شیعیان مهم ترین مصرف خمس ارباح مکاسب اصناف سه ، شیخ انصاری یعنی نه قرن

ولی ؛ گانه سادات بوده اند و این در حقیقت نوعی جزئی نگری به مسئله مهم خمس بوده است
تحولی عظیمی در مصرف خمس به وجود آورد ، در سهم امامشیخ انصاری با ارائه نظریه جدیدی 

مسلمین مصرف و  و بر این اساس علمای شیعه توانستند نیمی از خمس را در مصالح اسالم
شیخ انصاری یکی از مهم ترین مصالح اسالم را اداره حوزه های علمیه ، کنندودر همان زمان

وزه های علمیه به وکالی تحت صرف سهم امام در حو  تشخیص دادند و چون جمع آوری
امروزه بعضی از  که شیوه ای وکالت به، نظارت مرجع تقلید احتیاج داشت بر اساس این احتیاج

  2.  روحانیون از مراجع تقلید در اخذ خمس دارند به وسیله شیخ انصاری بنیان نهاده شد 

  :ق ( .ه 1429تا  1329قرن یازدهم غيبت کبری) ـ 7

نظریه جدیدی در چگونگی مصرف سهم امام توسط شیخ انصاری این  بعد از مطرح کردن
نظریه در فتاوای علمای بعد از ایشان بسیار موثر بود اما به موازات تأثیر از فتوای شیخ در این 

ولی با ، تأثیر خود را در فتاوا می گذاشت هنوز نظر مشهور در چگونگی مصرف سهم امام ،مورد
و  ر این مورد باعث تحول در نگرش همه علما به مسئله خمس شدنظریه جدید شیخ د، این حال

جایگاه خمس از یک مسئله عبادی جزئی که فقط برای رفع فقر گروهی خاص وضع شده است 
 : به مسئله کلی تری تبدیل شد که به اختصار نظرات برخی علما در این باره بیان می شود

در راه ماندگان از سادات و  یتیمان، فقراسهم سادات در » :ق(. ه 1122همدانى )  رضا آقا
ه به همه فقرا داده شود از جانب ایشان صدقو در سهم امام اقوا این است که  صرف می شود

بلکه صرف سهم امام در آن چه وظیفه امام است مانند اعتالی دین وکلمه حق که قیام به ؛ مطلقاً
و در سهم امام  فاالهم الحظه ی االهمآن از وظایف امام است خالی از قوت نیست خصوصاً با م

هاشمی اقوی نمی باشد و واجب است که مجتهد جامع شرایط فتوا به عنوان  بر فقرای اقتصار
پس احتیاط در پرداخت سهم  1متولی سهم امام باشد همان طور که متولی مال غایب است، نایب

خمس احوط است اگر چه اقوا امام با حاکم یا اجازه از او در این مورد است و این در تمام 
 1«.نیست

                                                 
 . 112، صهمان 1
 . 161، صپیشین، جناتی 2
 . 211، ص211، ص11 ج، پیشین،  همدانى 1
 . 222، 221صص، همان 1
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بر سادات  اقتصار احوط سهم امام  در صرف» :ق(. ه1117یزدی) سید محمد کاظم
نایب  به است تا وقتی که سهم آن ها ]سادات[ کافی نباشد و این امر در دوران غیبت کبری راجع

ا به سادات جامع شرایط است و در سهم سادات جایز است خود فرد آن ر امام یعنی مجتهد
چون مجتهد ، یا اجازه از او در این باره است پرداخت آن به مجتهد احوط پرداخت نماید ولی

 1«.بهتر می شناسد، مواقع و مرجحاتی که سزاوار است در این باره لحاظ شود
 :ق(. ه 1113الحسن اصفهانى ) ابو ق( و سید. ه 1116کاشانى) شریف  اهلل حبیب مال

، به مجتهد داد تا ایشان بر طبق فتوای خود عمل کند چرا که حکم مجتهدسهم امام را باید »
 2«.تصرف امام است تصرف او و حکم امام است

با دقت در نظرات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که شیخ انصاری در تغییر دیدگاه علما 
احتیاط  و وجوب دادن سهم امام به مجتهد»س بسیار مؤثر بوده است و نظریه در مورد حکم خم

نمونه کامل تغییر نگرش علمای آن دوران در مورد خمس است و « دادن سهم سادات به مجتهد
هر چه زمان بیشتری می گذشت نظریه شیخ انصاری تأثیرخود را بیشتر نشان می داد به طوری 

نظر شیخ انصاری شاخص اصلی در چگونگی ، ق( به بعد. ه 1116اهلل بروجردی ) که از زمان آیه
هم چنان متکامل تر از قبل می شد ، نظرات علما در مورد خمسو  رف سهم امام قرار گرفتمص

 : که نمونه هایی از آن بیان می شود
سهم  قطعاً رضایت دارد که در این که امام» :ق(. ه 1116حسین بروجردی ) اهلل آیه

 حفظ امام در نظر امور ایشان در تتمیم سهم سادات صرف شود اشکال است چرا که اهمّ
خون خود را بذل کرده اند و و  روح، به خاطر دین است و به تحقیق ائمه معصوم  دین

تا ، سهم ایشان احتیاج دارد بر بذل مرسلین سید شریعت ترویج و دین اعتالی، که بنابراین

پا بر جا شود و دشمنان امامان به این وسیله بترسند پس صرف سهم و  این که ارکان دین استوار
اگر و  به غیر این راضی نمی شود است و امام اهم رضای امامو  اشد ،امام در این موارد

خصوصاً با توجه به احتیاج ترویج دین به ؛ سهم سادات سهم ایشان در چیز دیگری مانند تتمیم
دین است پس رجوع  داناتر بر مصالح فقیه چونو  مقبول خواهد بود غیر، صرف شود، سهم امام
، سنّت و ادّله کتاب اطالق مقتضى، هاشم  بنى درسهم امّا و سهم امام واجب است به او در

  1«. صرف در اصناف سادات است وجوب
صرف شود چه این  امام سهم امام الزم است در رضاى» :ق(. ه 1111داماد ) محقق

چون رضای امام به آن ]تتمیم سهم سادات[ ، رضا در تتمیم سهم سادات باشد یا غیر آن

                                                 
: قم، احمد محسنى سبزوارى: تحقیق، العروه الوثقى) المحشَّى(، محمد کاظم، یزدى یىطباطبا 1

 . 161، ص1 جه.ق،  1112دفتر انتشارات اسالمى، 
 . 113، صپیشین، اصفهانى؛ 211ص، پیشین،  شریف کاشانى 2
 . 111، ص111ص،            زبده المقال، طباطبایى بروجردى 1
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چون هدف امام به و  صرف شود نظر امام  سهم امام الزم است در اهم اختصاص ندارد و
، هر آن چه در آن صالح امت اسالمی می باشد ومرسلین سید احیای سنن و دین اعتالی

بر می گردد پس باید سهم ایشان در آن صرف شود و صرف سهم امام در اهمّ نظر ایشان باعث 
همه خمس به امام یا وکالی ، چون در زمان حضورو  کلیف می شودیقین به برائت ذمه از ت

اقوی این است که همه خمس به فقیه داده شود و آن که بعضی این ، ایشان تحویل داده می شد
را واجب نمی دانند یا به خاطر این است که والیت و سیطره فقیه را بر همه خمس ثابت نمی 

ت سیطره والیت امام نمی دانند تا بعد از ثبوت والیت دانند یا این که اصالً همه خمس را تح
 1«.سیطره فقیه بدانند برای امام همه خمس را تحت والیت و

سهم امام در دوران غیبت کبری در دست نایب امام » :ق(. ه 1126) سیدمحسن طباطبایى
 نایب امام و  است ا به مصارف خمس است که باید یا سهم امام ر عارفو  مأمون فقیه

فقیه باید سهم امام را در آن چه مطمئن  به او تحویل داد یا در صرف آن از او اجازه گرفت و
بر پا داشتن  که در این زمان رضای امام 2صرف کند، در آن است است که رضای امام 

 احکام آن است قواعد و نشر و مقدس شرع ترویج ستون های دین و باال بردن نشانه های آن و
و  دینی علوم درتحصیل علمی که اوقات خود را مخارج اهل باید این سهم درهم چنین و 

بین  ذات اصالح و وعظ آن ها و مؤمنین نصیحت و ضالّین ارشاد و جاهلین تعلیم نفسشان را در
 نفوس و تکمیل دین و اصالح هم چنین در هر آن چه بر می گردد به بذل می کنند صرف شود و

مراجعه به  در صرف آن احتیاط لزوم و ن سهم امام را صرف کرددرجات مسلمین می توا علوّ
برای ، در سهم سادات هم احوط مراجعه به مجتهد است عامه است و بر جهات مطلع عام مرجع

 1«. این که او مواقع و مرجحاتی که سزاوار است که در این باره مالحظه شود را می شناسد
صرف شود و در  امام امام باید در رضاى سهم»: ق(. ه 1121آملى )  تقى محمد میرزا

 اضالل از شیعه عقاید حفظ و شرع ترویج و دین اقامه اساس دوران غیبت کبری اهمّ امور
دین را حفظ می  علما و روحانیون که ایشان حمایت از ومرسلین سید احکام نشر و مضلّین

باطل می د مرسلینسی کنند به حیث این که اگر آن نبودند دین از بین می رفت و سنن

 . شد
اضمحالل از شؤون  و بنیان آن از زوال حفظ ستون های و بنای آن وو  حفظ اساس دین 

 به ابقای حوزه های علمیه متقوّم، جد ایشان شریعت اساس است و در حال حاضر حفظ امام
های  چون ابقای دین به ابقای حوزه های علمیه بستگی دارد و ابقای حوزه ادامه آن است و و

                                                 
 . 111ص، 111، ص116ص، پیشین،  محقق داماد 1
، 1 جه.ق،  1116، دار التعارف للمطبوعات: بیروت،  منهاج الصالحین ، محسن، طباطبایى حکیم 2
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قطع پیدا می شود که امام اگر خودشان حضور  ،به بذل صرف سهم امام بستگی دارد علمیه
پس در زمان غیبت ایشان هم باید سهم امام در ، داشتند سهم خود را در آن صرف می کردند

 . رضای ایشان صرف شود
اگر حاکم بعید نیست که و  یا نه؟ دو قول است در این که خمس را باید به حاکم شرعی داد

در ، کند ...زکات و، قیام به وظایف والیتی خود مانند جمع خمسو  الید باشد مبسوط ،شرع
 1«. اقوی وجوب دفع خمس به ایشان باشد، صورت مطالبه خمس

مسلم بیان همین نظرات برای اثبات تحول در مسئله خمس کافی می باشد و به نظر می 
تثبیت این مطلب بوده ، ر قرن یازدهم غیبت کبریمهم ترین تحول در مسئله خمس در اواخ رسد

که همه خمس را باید به حاکم شرعی تحویل داد که این خود می تواند سر منشاء تحول عظیم 
  :تری شود که برای نمونه چند فتوا از علما در این باره ذکر می شود

و آن را مطابق امر سهم امام راجع به حاکم اسالمی است که ا» :ق(. ه 1162خمینی ) امام 
 2«. به دست حاکم است اقوی بنابرفتوای خود صرف می کند و امر سهم سادات هم 

امر سهم امام راجع به مجتهد جامع » :ق(. ه 1111گلپایگانى )   موسوى رضا محمد سید
الشرایط است که او مطابق فتوای خود آن را صرف می کند و امر سهم سادات هم احوط بلکه 

 1«.تهد استاولی به دست مج
امر سهم امام راجع به حاکم است که او مطابق » :ق(. ه 1126فاضل لنکرانی ) اهلل آیه

تقویت "مانند  احتیاط در صرف آن اطمینان از رضای امام و فتوای خود آن را صرف می کند
اقوی به دست  بنابراست و امر سهم سادات هم  "کمک به مضطرّین و مسلمین تعظیم و دین

   1«.حاکم است
امر سهم امام راجع به مجتهد جامع الشرایط است که او »: ق(. ه 1116ت )بهج اهلل آیه

 به قطع موارد سهم امام باید در، کبرى غیبت زمان مطابق فتوای خود آن را صرف می کند که در
یا اح و دینی علوم تعلّم و تعلیم و دین ترویج به مربوط چه آن» :)روحی له الفدا( مثل امام رضاى

 و شرعیّه احکام مبلّغینِ و حقّه معارف معلّمینِ و دینی علوم طلّاب از متدینین از دستگیرى و آن
و امر سهم  صرف شود ضابط تحت ...دیگری برای رفع حاجات فقرا و محل عدم با شیعه فقراى

  3«.سادات هم احوط به دست مجتهد است
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کبری تا به حال می توان چنین  بر فتاوای علما در مورد مصرف خمس از زمان غیبتبنا
خمس ملک شخصی امام و سادات  :استفاده کرد که اکثر علما به نوعی قایل به این بوده اند که

حتی بعد از تحول و  در مورد چگونگی مصرف خمس فتوا داده اند، است و بر اساس همین دیدگاه
نین نظریه ای را در شگرف شیخ انصاری در چگونگی مصرف سهم امام می توان غالب بودند چ

بین علما مشاهده کرد چرا که صرف سهم امام بر اساس رضایت ایشان خود نوعی قایل شدن به 
 . ملک شخصی ایشان است که باید در مورد رضایت ایشان صرف شود، این است که سهم امام

از همان اوایل غیبت کبری تا به حال « سادات استو  خمس ملک شخصی امام»نظریه  
اوضاع ، تقویت شده است و یکی از مهم ترین دالیل تأیید چنین نظریه ایو  عی تأییدبه نو

چرا که در طول غیبت کبری تا قبل از انقالب ، سیاسی حاکم بر جامعه اسالمی بوده است
وجود نداشته  حاکم باشد، هیچ نظام شیعی که در رأس آن فقیه جامع الشرایط فتوا، اسالمی ایران

حکومتی و  بسیاری از احکام سیاسی وجود چنین حکومتی باعث شده است کههمین عدم و  است
، شریعت اسالم و من جمله مسئله خمس با یک نوع جزئی نگری رو به رو شود ولی به حمد اهلل

راه را برای اجرای تام دستورات حکومتی ، وجود نظام اسالمی که در رأس آن والیت فقیه است
بهتر از ، احکام حکومتی اسالم، بیشتر از عمر این نظام می گذردهر چه و  اسالم باز کرده است

و  جایگاه حقیقی خود را پیدا می کنند که در این میان به مسئله خمس هم نگرشی کلی تر، قبل
نمونه ای تام از ، در این باره  شیرازى)حفظه اهلل( مکارم اهلل جامع تری شده است که نظرات آیه

   :که به آن اشاره می شود به مسئله خمس است فقهاو  تغییر دیدگاه علما
حق [ در اموالِ  و اینخمس حق مالی است ]» : شیرازى)حفظه اهلل( مکارم اهلل آیه

 بنی هاشمو  که از اهل بیت پیامبرندرسول او و ائمه معصومو  باالصاله برای خدا مخصوصی

خمس به شش سهم ، رسیدهاین امر واضح است که بر اساس آیه خمس و روایات و  1ثابت است
تقسیم می شود که سه سهم اول آن حقی است که خداوند به خاطر منصب والیت امام بر همه 

دارای ، چرا که امام بر اساس منصب والیت الهی خود بر مردم 2،مردم برای او قرار داده است
لک م، و سه سهم دوم 1وظایف مشخص خطیری است که انجام آن هزینه زیادی در بر دارد

ملک  عناوین سه گانه سادات است نه ملک شخصی ایشان و چون خداوند سه سهم دوم را
پس امام ، قرار نداده است و والیت بر سهم سادات را بر عهده امام گذارده است شخصی سادات

ولی چون نیمی از خمس ملک عنوانی سادات ، والیت تام بر سهم خود و بر سهم سادات دارد
ز خمس از وظایف متولی خمس یعنی امام می باشد که هر مقدار از این سهم انفاق نیمی ا، است
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سادات در ، قبل از آنو  ملک شخصی ایشان می شود، بعد از تطبیق عنوان به سادات داده شود
  1. فقط ملکیت عنوانی برای ایشان ثابت استو  خمس ملکیت شخصی ندارند

متولی ، والیت تامّه بر همه مردم بر اساس  براین اساس در حال حاضر امام زمان 
: اصلی همه خمس است و خداوند نیمی ازخمس را به خاطر وظایف خطیر والیت عامّه الهی مانند

معارف آن در همه و  گسترش احکام اسالم، تحکیم ستون های اسالم، محافظت از دین"
دین در برابر محافظت از ، شعایر اسالمی تعظیم، سایر سر زمین هاو  سرزمین های اسالمی
و  تأمین زندگی کسانی که خودشان را به هر طریقی وقف دین کرده اند، شبهات معاندان اسالم

و مسلم این وظایف  2در اختیار امام قرار داده است "مسلمین استو  هر چه به مصلحت اسالم
ی که پس در زمان غبیت هر کس، والیتی امام با غایب شدن ایشان از میان مردم ساقط نمی شود

چون چنین و  باید متولی همه خمس شود، قایم مقام امام در اجرای وظایف والیتی ایشان باشد
ثابت است به یقین ، عالم دینی جامع شرایط فتواو  ـ برای فقیه منصبی ـ بر اساس ادله شرعیّه

ا باشد که ایشان باید خمس ر، فقیه جامع شرایط فتوا، باید در حال حاضر متولی امر همه خمس
بر اساس همان وظایف مشخص والیتی امام که مربوط به شؤون دینی به معنای خاص آن است 

از  ،چون انفاق نیمی از خمس بعد از تطبیق عنوان بر اصناف سه گانه ساداتو  به مصرف برساند
وظایف والیتی امام است در حال حاضر هم باید فقیه همین وظیفه والیتی امام نسبت به خمس 

  «.بدهدرا انجام 
نظریه نیمی از خمس ملک والیت امام است ولی هر گاه امام مقداری از آن را به  بنابراین 

آن مقدار ملک شخصی امام می ، خانواده تحت تکفلش بردارد عنوان مخارج شخصی خود و
ثابت ، دیدگاه در حال حاضر در مورد فقیهی که متولی خمس از طرف امام است هم و این1شود

بعد از  نیم دیگر خمس ملک عناوین سادات بوده و، طورکه در زمان حضور امام است و همان
ملک شخصی ایشان می شده است در حال حاضر هم سهم سادات همین حکم را  تطبیق عنوان

  .دارد
تفاوتی میان آثار این نظریه با آن چه مشهور میان علما از زمان شیخ ، اگر چه در ابتدای امر

نمی شود ولی در اصل میان این دو نظریه تفاوت های زیادی وجود دارد چرا دیده ، انصاری بوده
که بر اساس نظریه مشهور چون نیمی از خمس ملک شخصی امام است در مصرف آن یقین به 

پس حتی اگر خود شخص در ، صدقه از طرف ایشان است نیت احوطو  رضایت امام شرط است
بر اساس و  سهم امام را به مصرف برساند، واند خودمی ت، کاری به رضایت امام یقین پیدا کرد

علم اگر غنی باشند گر چه  این نظریه صرف سهم امام در برخی موارد مانند دادن آن به اهل
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و  مساجد هم چنین دادن آن در بنایو  دین باشند کاتب ماهری در ترویج یا مدرس یا خطیب
ند مشکل است چراکه این ها از مصارف چاپ کتاب های دینی و مثل این ها اگر چه ضروری باش

باید به وسیله  نظریه جدید چون متولی امر خمس در زمان غیبت بنابرصدقه نیستند در حالی که 
را انجام دهند آن مواردی که بر اساس نظر  سهم امام وظایف والیتی مشخص امام زمان 

ی در صرف سهم امام در آن در این دیدگاه هیچ مانع، صرف سهم امام در آن مشکل دارد، مشهور
 1. وجود ندارد، موارد

در حال حاضر چون ولی فقیه که در رأس   شیرازى)حفظه اهلل( مکارم اهلل از نظر آیه
 دینی قتصادی است و شؤونو ا سیاسی شؤون دارای، حکومت اسالمی قرار دارد به عنوان حاکم

وجوب پرداخت همه  ه اقوىبلک مراجع تقلید می باشد احوط اشراف به معنای خاص آن تحت
البته تا ، خمس به مراجع تقلید یا وکالی ایشان و یا اذن از ایشان در صرف خمس می باشد

  2. هنگامی که اوضاع به همین منوال باشد
از آن چه گفته شد چنین برداشت می شود که چگونگی مصرف خمس در طول غیبت  

ان شاء اهلل با و  احل پایانی خود می باشدکبری سیر تکاملی داشته است و در حال حاضر در مر
 پیامبر اکرم جایگاهی که در زمان حکم خمس آن، والیت فقیه در رأس نظام اسالمی وجود

داشته است را دوباره باز خواهد یافت و مسلم است که به دست گرفتن تمام شؤون دینی 

شماری را به همراه دارد که نتایج بی  توسط والیت فقیه برکات و، مسلمانان به معنای اخصّ آن
که خود ، یکی از نتایج مهم آن تبدیل شدن خمس ارباح مکاسب به یک مالیات عمومی است
می تواند ، تبدیل خمس ارباح مکاسب به مالیات عمومی و برنامه ریزی کارشناسانه در این باره

   .مسلمین در پی داشته باشدو  نتایج زیادی را به نفع اسالم

  :رسي نظریه های مطرح شده در مورد مسئله خمسبر :بخش سوم

چگونگی مصرف خمس متأثر از طرز نگرش علما به مسئله ، در طول تاریخ غیبت کبری
، خمس بوده است و از ابتدای غیبت کبری تاکنون چهار نوع نگرش نسبت به مسئله خمس

  :مطرح شده است که این چهار نوع نگرش بدین قرارند
 . لک شخصی امام و نیم دیگر آن ملک شخصی سادات استالف( نیمی از خمس م

 . ب( همه خمس ملک شخصی امام است
 . مقام والیت امام است ج( همه خمس ملک

 . نیم دیگر آن ملک عناوین سادات استو  د( نیمی از خمس ملک والیت امام
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می توان با بررسی این چهار نوع نگرش یا چهار نوع نظریه ی مطرح شده در مسئله 
چگونگی مصرف ، نظریه درست را تشخیص داد و مسلم با مشخص شدن نظریه درست، خمس

  .درست خمس هم مشخص می شود

نيمي از خمس ملك شخصي امام و نيم دیگر آن ملك شخصي »بررسي نظریه  :اول گفتار

  :« سادات است

ت ساداو  خمس را ملک شخصی امام، از ابتدای غیبت کبری تا کنون بسیاری از علما
که در ، بر اساس همین طرز نگرش در مورد چگونگی مصرف خمس فتوا داده اندو  دانسته اند

  .بعد از آن به بررسی این نظریه پرداخته می شودو  ابتدا دالیل این نظریه بیان

 وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ  شىَ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا اعْلَمُواْ وَ»: در آیه خمس :دالیل نظریه

بر سر سه گروه اول  « السَّبِيلِ ابْنِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ  الْيَتَامَى وَ  الْقُرْبىَ لِذِى وَ لِلرَّسُولِ

الم » ،«الم»وارد شده است که به این « حرف الم« »ذی القربى، رسولال، للّها»مصرف خمس 
ن دارد که بر ایداللت ، سه گروه اول خمس می گویند و وجود چنین المی بر سر« اختصاص

و در سه گروه دوم مصرف خمس  1، شخصی دارندسلطنت ایشان بر نیمی از خمس ملکیت و 
« واو»نیامده است اما چون با حرف عطف « الم»اگر چه این  «ابن السّبیل، مساکینال،  تامىالی»

بر سر این سه گروه هم داخل شده « الم»معطوف شده است مثل این است که  به قبل از خود
پس ایشان هم بر نیمی از خمس ملکیّت شخصی دارند و روایاتی این نوع نگرش به خمس ، است

 الْحَدِیثَ رَفَعَ أَصْحَابِنَا بَعْضِ»  :را تأیید می کند که به روایتی در این مورد اشاره می شود

 وَ -ص لِلرَّسُولِ سَهْمٌ وَ لِلَّهِ سَهْمٌ أَسْهُمٍ سِتَّهِ عَلَى فَيُقْسَمُ الْخُمُسُ فَأَمَّا ...قَالَ

 فَالَّذِی السَّبِيلِ لِأَبْنَاءِ سَهْمٌ وَ لِلْمَسَاکِينِ سَهْمٌ وَ لِلْيَتَامَى سَهْمٌ وَ الْقُرْبَى لِذَوِی سَهْمٌ

 لِذِی هُوَ لِلرَّسُولِ الَّذِی وَ خَاصَّهً لَهُ فَهُوَ بِهِ أَحَقُّ اللَّهِ فَرَسُولُ ص اللَّهِ فَلِرَسُولِ لِلَّهِ

 أَبْنَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ لِلْيَتَامَى النِّصْفُ وَ خَاصَّهً لَهُ فَالنِّصْفُ زَمَانِهِ فِي الْحُجَّهِ وَ رْبَىالْقُ

 مَکَانَ اللَّهُ عَوَّضَهُمُ الزَّکَاهُ لَا وَ الصَّدَقَهُ لَهُمُ تَحِلُّ لَا الَّذِینَ -ع مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ السَّبِيلِ

اما خمس به  ...: فرموندکه امام :برخی از اصحاب ما گفتند  2؛ الْحَدِیث بِالْخُمُسِ ذَلِكَ

 سهمی برای ذی القربی و سهمی برای رسول و، سهمی برای خدا :شش سهم تقسیم می شود
پس آن چه برای خدا است ، سهمی برای ابن سبیلو  سهمی برای مساکینو  سهمی برای یتامی

چیزی که برای رسول و  خدا احق نسبت به آن استپس برای رسول خدا است چرا که رسول 
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 پس نصف خمس فقط مال اوست، آن برای ذی القربی است و او حجت در زمان خود است، است
کسانی که صدقه و زکات بر ، مساکین و ابن سبیل از آل محمد استو  نصف دیگر برای یتامیو 

شان خمس را قرار داده صدقه[ برای ایو  ایشان حالل نیست پس خداوند در عوض ]زکات
  «.است

ملک شخصی ایشان است و نیمی از خمس در زمان حیات پیامبر این نظریه، بنابر

در زمان امامتشان می باشد نیمی ازخمس ملک شخصی هر یک از ائمه، بعد از وفات ایشان

است که به سهم امام مشهور می  نیمی از خمس ملک شخصی امام زمان ، و در حال حاضر
است که به سهم سادات مشهور می  نیم دیگر خمس سهم اصناف سه گانه آل رسولو  باشد
 . باشد

این نظریه از ، عوامل سیاسیو  عوامل زیادی مخصوصاً عللو  علل بنابر :بررسی نظریه
حتی در و  ،نسبت به مسئله خمس بوده است نظریه مشهور علما، زمان غیبت کبری تا به حال

اشکاالتی بر این نظریه وارد است که باعث می شود این نظریه  است اما سنّت هم مؤیداتی داشته
دچار چالش شود و حتی شهرت آن هم نمی تواند باعث شود اشکاالت وارده بر آن نادیده گرفته 

هم در مورد سه و  شود که این اشکاالت هم در مورد ملکیت شخصی سه گروه اول مطرح است
  :شکاالت اشاره می شودکه به ترتیب به این ا؛ گروه دوم

« الم»درست است که  :اشکاالت وارده بر ملکیت شخصی سه گروه اول در آیه خمس 
است اما بدون مراجعه به آیات « سلطنتو  الم ملکیت»وارده بر سر سه گروه اول در آیه خمس 

و  داللت بر ملکیت« الم»یقین گفت که این و  دیگر قرآن و سنّت نمی توان به طور قطع
می توان ثابت کرد ، بر خمس را نشان می دهد و با مراجعه به قرآن و سنّت "شخصی"طنت سل

 : به آن اشاره می شود داللت بر ملکیت شخصی ندارد که« الم»که این 
باید ، باشد« سلطنت شخصیو  الم ملکیت»وارده بر سر سه گروه اول « الم»الف( اگر 

ی که در حال، اللت بر ملکیّت شخصی می کنددر مورد خداوند هم د« الم»قایل شد که این 
خداوند بی نیاز از احتیاج به چنین اموال شخصی است همان طور که رسول و ذی القربی هم 

چرا که زندگی 1برای اداره زندگی شخصی خود به اموال زیادی همانند پادشاهان احتیاج ندارند
و با زهد همراه بوده است بی آالیش ، همواره ساده و ائمه معصومشخصی پیامبر اکرم

  .رهبر جامعه اسالمی باید مانند ضعیف ترین مردم زمانه خود زندگی کند، و بنا به گفته خودشان
ب( با بررسی آیات قرآن می توان چنین نتیجه گرفت که پیامبران الهی مخصوصاً پیامبر  

پاداش دنیوی و  زددر تبلیغ دین خدا تأکید کرده اند که در برابر هدایت مردم هیچ ماکرم
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منظمی مالی و  غنیو  ولی اگر نیمی از خمس که سرمایه خطیر و منبع عظیم 1نمی خواهند
این شبهه را به وجود ، ذی القربی محسوب شودو  ملک شخصی پیامبر، محسوب می شود

هیچ مزد دنیوی نخواسته است پس تملّک شخصی نیمی از خمس  می آورد که اگر پیامبر

  ؟تواند داشته باشد چه معنایی می
باید خمسی که در ، ذی القربی باشدو ج( اگر نیمی از خمس ملک شخصی پیامبر

 میان وارثان ایشان تقسیم شود در حالی که روایات، دست ایشان به جامانده باشد بعد از وفاتشان
د اشاره عکس این قضیه را ثابت می کند که به روایتی در این مور، احادیث رسیده در این موردو 

رُوِیَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى »  :می شود

ءِ فَيُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِي ع  بِالشَّيْ

ابى على بن  2؛  ي وَ مَا کَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى کِتَابِ اللَّهِفَهُوَ لِ هِبِسَبَبِ الْإِمَامَ

گویند  مى و آورند چیزى مى نزد ما ]وکال[گاه هر  :گفتمامام[ گفت به امام هادیوکیل ]راشد

هر چه از پدر من است به سبب  :حضرت فرمودند ؟چه کنیم، نزد ماست ابی جعفر که این از

باید بر اساس کتاب باشد آن میراث است و غیر از این ست و اگر ا آن از من [ثل خمسم]امامت 
گونه روایات خمس نمی تواند ملک شخصی پیامبر  بنابراین« . خداوند ]میان ورثه[ قسمت شود

 . و ذی القربی باشد

بر  فقط داللت واضح، د( روایاتی که برای اثبات این نظریه مورد استدالل قرار گرفته اند
نیم دیگر آن و  حق امامو  این دارند که خمس به دو قسمت تقسیم می شود که نیمی از آن ملک

است از چنین روایاتی استفاده  "شخصی"ملکیّت و  حق سادات است اما این که این حقو  ملک
 . نمی شود

درست است با آن که  :اشکاالت وارده بر ملکیت شخصی سه گروه دوم در آیه خمس 
بر سر سه گروه دوم نیامده است با عطف این سه گروه دوم به سه گروه اول به « کیتالم مل»

ملکیت و  الم بر سر این سه گروه دوم هم داخل شده است، مثل این است که« واوعطف»وسیله 
برای سه گروه ، بر خمس« ملکیت شخصی»بر نیمی از خمس برای ایشان هم ثابت است اما اگر 
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ریق اولی برای سه گروه دوم هم ثابت نیست و هم چنین ملکیت شخصی ثابت نباشد به ط، اول
  :برخمس برای سادات اشکاالت دیگری هم دارد که به آن اشاره می شود

الف( اگر نیمی از خمس ملک شخصی سادات باشد باید اگر روزی مقادیر زیادی از سهم 
هم چنان راکد بماند که ، عظیماین ثروت ، محتاج به آن تا مدتها پیدا نشدو  ایشان اضافه آمد

آیا  :بر این اساس سؤال بزرگی را به وجود می آورد و آن این کهو  شاید روزی به آن احتیاج باشد
اختصاص نیمی از خمس به سادات تبعیض میان طوایف مردم نیست در حالی که اسالم تمام 

  ؟چنین تبعیض هایی را نفی کرده است
ایشان باید بتوانند در اموالی که ، اصناف سادات باشداگر نیمی از خمس ملک شخصی  ب(

در آن مقداری که ملک ایشان ، حتی بدون جلب رضایت مالک آن اموال، متعلق خمس است
 نه سنّت تأیید می کندو  در حالی که چنین نظری را نه عقل سلیم می پسندد، است تصرف کنند

 . نه علما به آن فتوا داده اندو 

  : «همه خمس ملك شخصي امام است»نظریه  بررسي :دوم گفتار

ابتدای غیبت کبری برخی علما همه خمس را ملک شخصی امام می دانستند و بر  در 
در مورد چگونگی مصرف خمس سه نوع نظر به وجود ، اساس این نوع نگرش به مسئله خمس

ج( همه  .نداختب( همه خمس را باید در دریا ا .الف( همه خمس را باید در زمین دفن کرد :آمد
 . خمس را باید به ثقه داد تا به دست امام برسد

همه دالیل ملکیت شخصی امام برنیمی از خمس که در نظریه قبلی مطرح  :دالیل نظریه
بر « الم ملکیت و اختصاص»آن که در آیه خمس  بنابرشد در این نظریه هم صدق می کند اما 

بر  سلطنتو  مفید ملکیت الموان از نیامدن می تو  سر سه گروه دوم مصرف خمس نیامده است
و  رسول، اهلل»ی که سلطنتو  آن ملکیت نتیجه گرفت که «مساکین و ابن السَّبیلال،  تامىالی »رس

ثابت نیست پس همه خمس  ذکر شده در آیه گانه اصناف سهدرخمس دارند برای « ذی القربی
گروه از مصارف خمس در آیه در کنار  این که این اصناف به عنوان سهو  مال سه گروه اول است

از مهم ترین موارد  سه گروه اول بیان شده اند می تواند برای این باشد که این اصناف سه گانه
و به عبارت دیگر خداوند با ذکر این اصناف سه گانه به عنوان گروه های 1خمس هستند مصرف

اصناف را در مصرف خمس  فقط خواسته است اهمیت این، مصرف خمس در کنار سه گروه اول
  :که به آن اشاره می شود دارد بیان و تأکید کند و این نظریه مؤیداتی شواهدی در سنّت

هیچ و  همه خمس به ایشان تحویل داده می شده است الف( در زمان حضور ائمه

کسی قایل نیست که فقط نیمی از خمس تحت اختیار امام بوده است پس همه خمس ملک 
  .ستشخصی امام ا
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ب( روایاتی است که همه خمس را ملک امام می داند بدون این که نیمی از آن را به 

أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ مَا »  :سادات اختصاص دهد که به روایتی در این باره بیان می شود

ابی بصیر گفت که آن   1؛...خُمُسُءُ وَ الْأَنْفَالُ وَ الْ حَقُّ الْإِمَامِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ الْفَيْ

 « ...خمس انفال و فیء و :امام فرمودند ؟ها گفتند به او ]امام[ که حق امام چیست
و  مقتضیات سیاسی بنابر ائمه، ج( روایاتی وجود دارد که در برخی از زمان ها

این گونه و  همه شیعیان یا برخی از شیعیان را از پرداخت همه خمس معاف می کردند، اجتماعی
اگر نیمی از خمس ملک و  روایات به طور واضح داللت دارد که همه خمس ملک امام است

سادات باشد چگونه امکان داشته است که امام بتواند کسانی را از پرداخت همه خمس معاف کند 

 اللَّهِ عَبْدِ يأَبِ عِنْدَ کُنْتُ قَالَ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ» :که به روایتی در این باره اشاره می شود

 الْأَمْوَالُ وَ الْأَرْبَاحُ أَیْدِینَا فِي تَقَعُ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقَالَ الْقَمَّاطِينَ مِنَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَدَخَلَ

 امَ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ مُقَصِّرُونَ ذَلِكَ عَنْ أَنَّا وَ ثَابِتٌ فِيهَا حَقَّكَ أَنَّ نَعْلَمُ تِجَارَاتٌ وَ

که من نزد حضرت امام جعفر بن یعقوب گفت یونس  2؛ الْيَوْم ذَلِكَ کَلَّفْنَاکُمْ إِنْ أَنْصَفْنَاکُمْ

، فداى تو :داخل شد و گفتبر امام  سازند جماعتى که خانه از نى مى مردی ازبودم که  صادق

ما در و  استاموال واقع می شود که حق شما در آن ثابت و  سودها، در دست ما با تجارت هایی
تکلف بیندازیم و  شما را در امروز به زحمت انصاف نباشد که ما :امام فرمودند .آن مقصر هستیم

 «[خمس اموال تان را از شما مطالبه کنیم ]و
« نیمی از خمس ملک شخصی امام است»همان اشکاالتی که بر نظریه  :بررسی نظریه

چون بر » :که در این نظریه گفته شده است که وارد بود بر این نظریه هم وارد می باشد اما این
« ان هیچ گونه ملکیتی برخمس ندارندوارد نشده است پس ایش« الم»سر اصناف سه گانه 

  :اشکاالتی وارد است که بیان می شود
وارد نشده است اما « الم ملکیت»الف( درست است که بر سر سه گروه دوم در آیه خمس 

، سه گروه اول معطوف شده اند پس به خاطر این عطف در اصل به« واو عطف»این سه گروه با 
نمی توان به خاطر نبودن و  هم داخل شده است بر سر این سه گروه دوم در آیه خمس« الم »
هیچ گونه و  با وجود عطف نتیجه گرفت که سه گروه دوم فقط مصرف خمس هستند« الم»

می ، ه جز این که با قواعد ناسازگار استچرا که چنین نظری ب، ملکیتی برای ایشان ثابت نیست

لُونَكَ ئیَسْ» :خداوند در آیه اول سوره انفال می فرماید، آن را نقض کرد، توان با شاهدی از قرآن

و هر گونه مال بدون ، ز تو درباره انفال ]غنایما؛ ...قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ عَنِ الْأَنفَالِ

و در این آیه با آن که  «.انفال مخصوص خدا و پیامبر است :کنند بگو [ سؤال مى مالک مشخص
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در انفال هیچ مالکیتی « الرسول»نیامده است ولی کسی قایل نیست که  «الم»، «رسول»بر سر 
 . ندارد

ملک و  غیر قابل تأویل وجود دارد که در آن نیمی از خمس را حق ب ( روایاتی واضح و
جایی که امکان دارد باید ما بین روایاتی که نیمی از خمس را ملک تا و  سادات معرفی کرده است

اصناف سه گانه سادات معرفی کرده است با روایات مورد استناد در این نظریه که به ظاهر 
داللت واضح روایات متعارض با ، جمع نمود نه این که بدون دلیل محکمی، متعارض هستند

  .نظریه را نپذیرفت
  

  :«مقام والیت امام است همه خمس ملك»ي نظریه بررس :سوم گفتار

در قرن های اخیر نظریه ای مطرح شده است که در آن همه خمس را ملک والیت امام بر 
که در ابتدا به دالیل چنین  1هنوز هم کسانی در پی اثبات این نظریه هستندو  مردم می داند

  .بعد به بررسی آن پرداخته می شودو  نظریه ای اشاره
و  الم ملکیت»بر سر این سه گروه اول مصرف خمسدر آیه خمس  :یل نظریهدال
بر آن در این آیه طولی است خمس و سلطنت وارد شده است و مسلم این ملکیت بر « اختصاص

ذی و  رسول بنابراینو ، ذی القربى استبعد و  رسولبعد  اهللراجع به  یعنی این ملکیت اول
ایشان به عنوان والی مردم دارای هزینه و  بر روی زمین هستند جانشینان بر حق خداوند، القربی

سلطنت خمس که به خود و  خداوند ملکیت، برای انجام وظایف والیتی شان می باشند های زیاد
و  اختصاص داده استاختصاص دارد آن را به جانشین خود بر روی زمین یعنی پیامبر اکرم

بر مردم است بعد از وفات ایشان به ی پیامبرسر پرست چون این ملکیت به خاطر والیت و

به طور متناوب در مدت والیتشان بر ، هستندقایم مقام ایشان که ائمه معصوم جانشین و

، شخصی نیست بلکه خمس، سلطنت ایشان هم بر خمسو  و ملکیت؛ مردم اختصاص می یابد
از و  ر روی زمین استسر پرستی ایشان بر مردم به عنوان جانشین خدا بو  ملک والیتو  حق

بر سر سه گروه دوم مصرف « الم ملکیت و اختصاص»آن که در آیه خمس  بنابرطرف دیگر 
فقط و  ذکر شده در آیه دارای هیچ گونه ملکیتی نیستند گانه اصناف سهخمس نیامده است پس 

همه خمس ملک والیت امام می و  2مطرح شده اند خمس مصرفبه عنوان مهم ترین موارد 
متعددی می باشد که و  دارای حکمت های بالغه، اختصاص برای امامو  د و این گونه ملکیتباش

مسلمین توسط ایشان بهترین نمونه این حکمت است و تمام و  کاربرد خمس در مصالح اسالم
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دالیل مطرح شده برای اثبات در نظریه قبلی در این جا هم مطرح است چرا که آن دالیل فقط 
به هیچ وجه داللتی بر ملکیت شخصی امام بر و  ر همه خمس ثابت می کندملکیت امام را ب

 . خمس ندارد
همان اشکاالتی که بر نظریه قبلی وارد است بر این نظریه هم وارد می  :بررسی نظریه

مصرف  "مهم ترین"اگر اصناف سه گانه در آیه خمس به عنوان  :به جز آن باید گفت کهو  باشد
نظر با این که ایشان قایل به این هستند که همه خمس ملک والیت امام  مطرح شده اند آیا این

مهم ترین ، باید در وظایف والیتی امام مصرف شود سازگار است؟ آیا در مقام والیت امامو  است
و  آیا اصال بدون ترویج دین ترویج دین؟و  بر طرف کردن احتیاج سادات است یا حفظ، مسئله

مسئله خمس به مرحله اجرا در نمی ، و بدون بر پایی سنن خاتم النبیّنشعایر آن و  شریعت اسالم
 ترویج دین آید؟ آیا اگر منظور خدا بیان مهم ترین مصارف خمس بود شایسته تر نبود که در ابتدا

 بیان می داشت؟  شریعت راو 

وین نيم دیگر آن ملك عناو  نيمي ازخمس ملك مقام والیت امام»بررسي نظریه  :چهارم گفتار

  :«سادات است

نظریه ای دیگری ، در پی اشکاالتی که در نظریه های مطرح شده در مسئله خمس داشتند
مطرح شده است که به نظر می رسد که این نظریه را می توان جدیدترین و بهترین نوع نگرش 

  :به مسئله خمس دانست که دالیل اثبات این نظریه بیان می شود
الم »حرف ، بر سر سه گروه اول مصرف خمس، یه خمسدر آ :دالیل اثبات نظریه 
بر آن در این آیه طولی است خمس و سلطنت و مسلم این ملکیت بر 1وارد شده است« ملکیت

و در حال حاضر این ملکیت ، ذی القربى استبعد و  رسولبعد  اهللراجع به  یعنی این ملکیت اول
چرا که امام ، ی بالغه ای نهفته استحکمت ها، می باشد و در این بیان برای امام زمان 
وظایفی مشخصی دارد که واضح است این وظایف به هزینه های زیادی ، براساس والیتش

احتیاج دارد و قرار دادن نیمی از خمس برای انجام این وظایف بسیار بجا و درست است و 
یشان غصب کنند یا اگر چه حکومت را از ا، که هیچ گاه والیت از امام ساقط نمی شود بنابراین

برای مدتی طوالنی حضور فیزیکی در میان امّت نداشته باشد پس وظایفش هم از او ساقط نمی 
عهده دار انجام وظایف والیتی امام و  باید قایم مقام امام، شود و اگر امام حضور فیزیکی نداشت

 . متولی سهم ایشان شود
نیامده است اما « الم ملکیت»در آیه خمس اگر چه بر سر سه گروه دوم مصرف خمس 

بر سر این « الم»به قبل از خود معطوف شده است مثل این است که « واو» چون با حرف عطف
ملکیت دارند اما ملکیت ایشان ، پس ایشان هم بر نیمی از خمس، سه گروه هم داخل شده است
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این ملکیت چون و  بر خمس شخصی نیست بلکه ملکیت بر عناوین اصناف سه گانه بار می شود
پس سهم ایشان محتاج به ، به عناوین اصناف سه گانه اختصاص دارد نه به شخص این اصناف

یک متولی برای تطبیق بر عناوین است و مسلم در این باره کسی جز جانشین بر حق خداوند بر 
ه مراجعه ب بنابرو از طرف دیگر  نمی تواند چنین والیتی بر سهم سادات داشته باشد، روی زمین

سنّت می توان برای امام والیتی فراتر از تطبیق عنوان بر سهم سادات را فهمید به طوری که می 
توان گفت که امام دارای والیت تام بر همه خمس است چرا که اگر امام تنها بر سهم سادات 

همه خمس را  "پرداخت"هیچ گاه نمی توانست حکم وجوب ، تطبیق عنوان داشت والیت برای
  .بر دارد یا بر برخی افرادو  زمان هادر برخی 

بین روایاتی است که مورد استناد نظریه های ، نظریه بیان شده در حقیقت جمع درست
 . نمی توان بر این نظریه اشکالی را مطرح کردو  قبلی قرار گرفته است

  :بودن خمس« وجه الماره» ـ

ربوط به مصرف خمس است نظریه جدید در مسئله خمس به جز این که جمع بین روایات م
، این روایت، هماهنگی کامل دارد، یاد کرده است« وجه الماره»با روایتی که از خمس به عنوان 

 مَعَایِشِ ذِکْرِ مِنْ الْقُرْآنِ فِي جَاءَ مَا أَمَّا وَ قَالَ عَلِيٍّ»  :خمس را چنین معرفی می کند

 الْإِمَارَهِ وَجْهُ فَأَمَّا...أَوْجُهٍ خَمْسَهِ مِنْ ذَلِكَ انَهُسُبْحَ أَعْلَمَنَا فَقَدْ أَسْبَابِهَا وَ الْخَلْقِ

از آن  :فرمودندامام علی 1؛ ...خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ فَقَوْلُهُ

پنج وجه اسباب آن در قرآن آمده است به تحقیق ما می دانیم آن بر و  چه در بیان معایش مردم

 فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا"اما وجه االماره پس در سخن خدا است که و  ...: است

 « "...خُمُسَهُ لِلَّهِ

و  به معنای اموالی است که رئیس یک نظام به وسیله آن اهداف امارت« وجه االماره» 
والیت تام « وجه االماره»خمس به عنوان خداوند با قرار دادن و  حکومت خود را به پیش می برد

رهبر حقیقی مردم قرار داده است تا ایشان به وسیله آن بتواند و  بر همه خمس را برای والی
مسلمین آن را به و  وظایف والیتی خود را به نحو احسن انجام بدهد و بر اساس مصلحت اسالم

خمس قرار داده که اصل در مصرف  البته خداوند خود یک نوع بودجه بندی برای، مصرف برساند
اختیارات زیادی را در مورد خمس ، خمس همان بودجه بندی اولیه است اما با این حال خداوند

برای متوالی خمس گذارده است که متوالی خمس می تواند با توجه به این اختیارات و در 
ر مورد خمس سیاسی حاکم بر جامعه اسالمی دو  اقتصادی، نظرگرفتن مقتضیات اجتماعی

خمس را از دوش همه شیعیان یا  "پرداخت"تصمیماتی را بگیرد مانند این که برای مدتی وجوب 
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برخی از افراد بردارد یا این که اگر مرزهای اسالم در تهدید نظامی یا فرهنگی بود تمام خمس را 
، سادات کافی نبود برای مبارزه با تهدیدات به کار ببرد و یا اگر نیمی از خمس برای رفع احتیاجات

  ...از بقیه خمس برای رفع احتیاجات آنان استفاده کند و
 

 ؟شش سهم آیه خمس برای چيست، بر اساس دید گاه بر گزیده :گفتار پنجم

در مورد این که شش سهم گروه های خمس ، مناسب است که بر اساس دیدگاه برگزیده
 . بحث شود، برای چیست

  ؟يستبيان سه گروه اول برای چ ـ 1

  :اهللسهم  ـ 1 ـ 1

این که چرا خداوند خود را جزء گروه های مصارف خمس بیان کرده است در حالی که  
می تواندچند دلیل  به هیچ چیز نیازمند نیست، مالک همه چیز است و در عین حال خداوند متعال

 . داشته باشد
منظور ه ب یت خالص ونشان از این دارد که خمس باید بان، وندذکر سهمى براى خدا :اول

 1. خداوند انجام گیرده تقرب ب
که موجب  در جهاتى نشان از این دارد که این سهم باید، وندذکر سهمى براى خدا :دوم

تبلیغات و رساندن نداى اسالم ، حاکمیّت قانون خدا :مانند 2وند می شود صرف گرددخداه تقرّب ب
  ...کننده گان و فسداننجات مستضعفان و جلوگیرى از م، به گوش جهانیان

 حاکمیت و والیت و، خداوند با آوردن نام خود در ابتدای گروه های مصرف خمس :سوم
با ذکر نام جانشینان خود بر روی زمین بعد از و  سر پرستی خود را بر اموال مردم نشان داده است

   1. کید می کندتأو  سر پرستی را برای ایشان تثبیتو  حاکمیتو  همان والیت، نام مبارك خود
خداوند با ذکر نام خود در ابتدای گروه های مصرف خمس می خواهد نشان دهد  :چهارم

برتری با اخذ کننده است نه پرداخت ، که در ملکیّت و سلطنت خمس توسط گروه های دیگر
خود بیان کرده ردیف سهم  را همایشان سهم ، برای این که این برتری نشان داده شودو  کننده
 1. است
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را خاطر نشان می اصل مسئله خمس اهمیت  ،خداوند با آوردن نام خود در آیه خمس :پنجم
  1. کند

  :رسولسهم  ـ 2 ـ 1

به عنوان جانشین خداوند متعال بر روی زمین حق ملکیّت و سلطنت بر  پیامبر اکرم 

د سلطنت خمس باعث ملکیت شخصی خمس برای ایشان نمی شوو  این ملکیّتو  خمس دارد
خداوند با قرار و  سر پرستی پیامبر به عنوان جانشین خداوند استو  بلکه خمس مال مقام والیت

غنی و ، الزمپشتوانه مالی  خواسته است که، دادن چنین ملکیت و سلطنتی برای جانشین خود
که اگر چه تأمین مخارج زندگی  2رهبری ایشان فراهم شودو  رسالت، برای مقام والیت منظم

افراد تحت تکفلش هم جزء مصارف آن محسوب می شود اما اصل و  یامبر اکرمشخصی پ

نمی باشد به طوری که اموال به جامانده از خمس  پیامبر اکرم اموال شخصى ءخمس جز

خمس بعد از رسول خدا به جانشین بر حق  بلکه، منتقل شود شانبه وارثانبعد از وفات ایشان 
، رهبرى شؤون مقام والیت ودر  رسول خدا باید خمس را، بناایشان منتقل می شود پس بر این م

هاى  ها و نیازمندى رفع محرومیت، تجهیز لشکر اسالم، توسعه و ترویج فرهنگ و معارف اسالمى
  .استفاده کنند ...ویژه سادات و جامعه به

  :ذی القربيسهم  ـ 3 ـ 1

 لطنت بر اخذ خمس داردسو  مالکیت، جانشین برحق ایشان بعد از وفات پیامبر اکرم

هر کدام در  سلطنت متعلق به مقام جانشینی ایشان است پس ائمه معصومو  این ملکیتو 

سلطنت بر و  دوره والیت خود مصداق ذی القربی در آیه خمس بوده و در همان زمان هم ملکیت
انشینی سر پرستی خود داشته اند و در حال حاضر مقام جو  اخذ خمس را بر اساس مقام والیت

 ملکیتو  ایشان مصداق ذی القربی آیه خمس می باشندو  ثابت است پیامبر برای امام زمان
که خمس ملک شخصی ذی القربی  بنابراینو  سلطنت خمس به ایشان منتقل شده استو 

و ترویج همانند پیامبر خمس را براى حفظ آبروى دین و ذریه پیغمبر، نیست ایشان هم باید

 1. به کار ببرند تشخیص می دهند مصالح مردم چه که خود برایهر آن و  شریعت
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 ؟بيان سه گروه دوم برای چيست ـ 2

برقرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی از جامعه اسالمی ، یکی از اهداف مهم شریعت اسالم
که در همین راستا بر ، دستوارت زیاد و ویژه ای در این باره صادر کرده، می باشد که خداوند

را از طریق  خویشاوندان نسبی پیامبر اکرم تأمین زندگی محتاجان، حکمت خود اساس

نیمی از خمس را برای فقر زایی از ایشان اختصاص ، خمس قرار داده و در بودجه بندی خمس
 . که البته متولی امر سهم ایشان از خمس امام می باشد، داده است

 م تبعيض نيست؟آیا اختصاص نيمي از خمس به بني هاش :چهارم بخش

نمی توانند برای  ...ملیت و، قوم، زبان، از نظر خداوند همه انسان ها برابر هستند و رنگ
برتر هستند که و  کسی برتری بر انسان های دیگر را به وجود آورد و فقط کسانی نزد خدا گرامی

وده است اما با این خداوند هرگونه برتری دیگر را نفی نم، جز اینو  در تقوا برتر از دیگران باشند
می توان چنین سوالی را مطرح کرد ، حال به خاطر اختصاص نیمی از خمس به طایفه بنی هاشم

، نیمی از خمس را به اصناف سه گانه بنی هاشم، چرا خداوند در بودجه بندی خمس :که
به عبارت روشن تر آیا اختصاص نیمی از خمس به اصناف سه گانه بنی و  اختصاص داده است

اشم تبعیض قایل شدن میان طایفه بنی هاشم با بقیه طوایف نیست؟ آیا اختصاص نیمی از ه
خمس به طایفه بنی هاشم یک نوع امتیاز اقتصادی برای ایشان محسوب نمی شود؟ آیا این نوع 

برتر دانستن طایفه بنی هاشم نسبت و  قایل شدن به نوعی تبعیض بین طوایف امتیاز دادن خود
  ؟نیست به دیگر طوایف

« همه خمس را ملک شخصی یا ملک مقام والیت امام»چنین سؤالی در دو نظریه ای که 
 بنابراما ، چنین سؤالی قابل مطرح است، نمی تواند مطرح باشد اما در دو نظریه دیگر، دانسته اند

نمی توان به این سؤال جواب ، نیمی از خمس را ملک شخصی سادات می دانند، نظر کسانی که
قانع کننده ای داد و  جواب زیبا، می توان به این سؤال، نظریه برگزیده بنابرن شکنی داد اما دندا
  :این جواب بیان می شود که

شریعت اسالم بر قرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی از و  یکی از اهداف مهم دین :جواب
است که اجرای جامعه اسالمی می باشد که در همین راستا احکام مالی خاصی گذارده شده 

فقر را از و  عدالت اجتماعی را ما بین همه مردم اجراو  ثروت را در جامعه تعدیل، درست آن
  .جامعه ریشه کن می کند

حکم زکات است که خداوند آن را در اموال خاصی ، یکی از مهم ترین این احکام مالی

 وَ لِلْفُقَراءِ لصَّدَقاتُا إِنَّمَا» : واجب کرده است و مصارف آن را چنین بیان نموده است
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 سَبيلِ  في وَ الْغارِمينَ وَ الرِّقابِ فِي وَ قُلُوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَهِ وَ عَلَيْها الْعامِلينَ وَ الْمَساکينِ

 فقرا مخصوص به راستی زکات ها 1؛حَکيمٌ عَليمٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِنَ فَریضَهً السَّبيلِ ابْنِ وَ اللَّهِ

 جلب براى که کسانى و، کشند مى زحمت آورى[آن ]جمع براى که است رکنانىکا و مساکین و
 آیین[ ]تقویت راه در و، بدهکاران دین[ ]اداى و، ]آزادى[ بردگان براى و، شود مى اقدام محبّتشان

  «.است حکیم و دانا خداوند و است ]مهم[ الهى فریضه یک، این ؛راه در واماندگان و، خدا
جزء مصارف زکات  ...بردگان و بدهکاران از مسلمانان و، مساکین، فقرا مطابق این آیه همه

و  محتاجان، البته به جز زکات؛ به این وسیله تحت حمایت قرار می گیرندو  محسوب می شوند
هم چنین حاکم اسالمی و  کمک های مالی دیگر هم استفاده کنند فقرا می توانند از صدقات و

  .را تحت پوشش بیت المال مسلمانان قرار دهد وظیفه دارد که محرومین جامعه
آن چه گفته شد احکامی است که برای محرومیت زدایی همه اقشار جامعه وضع شده است 

گرفتن صدقه و زکات بر همه ، احادیثیو  اما با مراجعه به سنّت مشاهده می شود که در روایات
» : یتی در این باره اشاره می شودشده است که روا بنی هاشم حتی محتاجین از این طایفه حرام

 إِنَّ وَ مِنْهَا عَلَيَّ حَرَّمَ اللَّهَ إِنَّ وَ النَّاسِ أَیْدِی أَوْسَاخُ الصَّدَقَهَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

همانا صدقه چرك دست  :فرمودند رسول خدا2؛...الْمُطَّلِبِ عَبْدِ لِبَنِي تَحِلُّ لَا الصَّدَقَهَ

به راستی صدقه بر بنی عبد و  به راستی خداوند آن را بر من حرام کردمردم است و 
 «...المطلب]سادات[ حالل نیست

بدهکاران امت و  مساکینو  این گونه روایات اگر کسانی از بنی هاشم جزء فقرا، بنابر
تحت و  اسالمی محسوب شوند نمی توانند جزء مصارف زکات یا صدقات مردم به شمار آیند

که  بنابرایناز طرفی ایشان هم جزء امت اسالمی محسوب می شود و و  ر گیرندحمایت قرا
تحقیر ایشان شود پس و  احتیاج ایشان باعث ذلّتو  هستند نباید فقرمنتسب به پیامبر اکرم

 باید خداوند برای حمایت از محتاجین از ایشان حکمی را بیان دارد که در عین حفظ عزّت و
بنا به مصالحی طریقه ، ان هم بر طرف شود که بر همین اساس خداوندحوایج ایش، کرامت آن ها

  .رفع حوایج ایشان را به وسیله حکم مالی خمس قرار داده استو  حمایت از محتاجان بنی هاشم
، نیمی از خمس ملک عناوین اصناف سه گانه سادات ـ بر یتیمان، بر اساس نظریه برگزیده

 سر پرستی امام و  تحت والیت ،ما سهم ایشان از خمسدر راه ماندگان ـ است ا، مسکینان

امام وظیفه دارد که نیمی از خمس را بعد از تطبیق ، می باشد که بر مبنای بودجه بندی خمس
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، قبل از تطبیق عنوانو  به ملکیت شخصی ایشان در آورد، عنوان بر اصناف سه گانه از سادات
مام وظیفه دارد که به محتاجان به اندازه خمس ملک شخصی محتاجان از سادات نمی شود و ا

 ای از خمس بپردازد که کفاف مخارج یک سال ایشان را بکند نه این که ایشان را با خمس غنی
ثروتمند نماید پس بر این اساس فقط محتاجین بنی هاشم آن هم فقط به اندازه احتیاج ساالنه و 

ده از نیمی از خمس را دارند پس با این حق استفا، آن هم بعد از اجازه متولی خمس، نه بیشتر
نمی تواند اختصاص نیمی از خمس به محتاجین از ، همه قیود برای استفاده سادات از خمس

امتیاز اقتصادی محسوب نمی شود و فقط می توان گفت که نیمی ، طایفه بنی هاشم سادات برای
 . ان است نه چیز دیگریاز خمس برای محتاجین سادات یک نوع منبع تأمین حوایج شخصی ایش

اضافه بیاید آن مقادیر به امام بر ، از سهم سادات، از سوی دیگر اگر بعد از تطبیق عنوان
آن مقادیر اضافه آمده و  به مصرف برسد، گردانده می شود تا بنا به تشخیص مصلحت ایشان

ر سهم سادات ب، حتی امامو  ملک سادات نیست تا برای رفع احتیاجات ایشان کنار گذاشته شود
اختیارتی که خداوند به ایشان داده است بنا به  بنابرمی تواند و  والیتی بیشتر از تطبیق عنوان دارد

مصالحی در این سهم به هرگونه که بخواهد تصرف کند پس با توجه به این که امام والیت تام 
، ی هاشمبر همه خمس دارد پس نمی توان گفت که اختصاص نیمی از خمس به محتاجان بن

قایل شدن به یک نوع تبعیض میان این طایفه با طوایف دیگر است مخصوصاً که خداوند برای 
  .تأمین مالی محتاجین دیگر طوایف هم منابع غنی و زیادی قرار داده است

  :فلسفه جدا سازی منبع تأمين محتاجان بني هاشم از سایر مردم ـ 

ن از سادات امتیاز اقتصادی برای ایشان ثابت شد که اختصاص نیمی از خمس به محتاجا
نیست و خداوند خمس را فقط منبعی برای تأمین احتیاجات سادات آن هم با قیود زیادی قرار 

اما هنوز ؛ داده همان طور که برای طوایف دیگر هم منابعی برای رفع احتیاجاتشان قرار داده است
ته است با اختصاص نیمی از خمس به جای طرح این سوال باقی می ماند که اگر خداوند نخواس

امتیاز اقتصادی برای ایشان به وجود آورد پس چرا حکم تأمین محتاجان بنی هاشم را  بنی هاشم
به عبارت دیگر اگر حکم خمس امتیاز  ؟از حکم تأمین محتاجان سایر مردم جدا کرده است

و  ؟هدف دیگری بوده استدر پی چه ، اقتصادی برای بنی هاشم نیست پس خداوند از این برنامه
به عبارت دیگر در این جدا سازی ؟ نتیجه ای مثبتی را در بر دارد این برنامه اسالم چه ثمره و

  ؟چه حکمتی نهفته است، منابع رفع احتیاج
اسالم اهمیت زیادی به  :به این سؤال چنین می توان پاسخ داد، بر اساس نظریه برگزیده

 تولید راه در بیشتر کوشش و تالش به را و در همین راستا افرادفعالیت های اقتصادی سالم داده 
هم چنین از این که افراد سر بار جامعه و  1کرده تشویق اقتصادى جامعه چرخهاى گردش و ثروت
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از ، باشند نهی نموده است اما به هر حال افرادی در جامعه وجود دارند که به دالیل مانند پیری
نمی توانند زندگی خود را تأمین کنند و عدالت  ...قطع عضو و، ناتوانی جسمی، کار افتادگی

اجتماعی اقتضا می کند که زندگی این افراد از طریق دیگری به جز فعالیت اقتصادی خودشان 
تأمین شود که خداوند در همین راستای زکات را در برخی از اموال واجب نموده و مصرف 

برای این ، ا با این همه دستور برای رفع فقر در جامعهصدقات مردم را محتاجین قرار داده است ام
صدقات هیچ فضیلتی ندارد و نباید ، فهمانده شود که تأمین زندگی به وسیله زکات که به افراد

برای تأمین زندگی خود مگر در مواقع ضرورت به این منابع روی آورد و برای این که بفهماند 
دارای فضیلت زیاد است و ثمرات بی شماری ، تصادیتأمین مخارج زندگی به وسیله فعالیت اق

چرك »یعنی « اوساخ الناس»صدقات مردم به و  از زکات؛ برای خود فرد و جامعه در پی دارد
تا به وسیله چنین تعبیری همه بفهمند که تأمین زندگی از این 1تعبیر کرده است« دست مردم

فضیلتی را برای ایشان در بر ، ی محرومینمنابع چندان هم زیبا نیست و حتی استفاده از آن برا
  .ندارد

صدقات مردم را برای تأمین مخارج و  خداوند استفاده از زکات، چنین دید گاهی بنابر 
فقرای ایشان حرام کرده است و  همه ذریه ایشان حتی محرومینو  زندگی بر پیامبر اکرم

کرامت  اشم که به ایشان منسوبندو بنی ه چرا که استفاده از این منابع توسط پیامبر اکرم

صدقات بر بنی هاشم و  استفاده از زکات که بنابراین را زیر سوال می برد ولی پیامبر اکرم

، ضمن حفظ کرامت ایشان حرام است باید محرومین از ایشان از طریق دیگری تأمین شوند تا
چه راهی و  م بر قرار شوداحتیاجات ایشان بر طرف شود و عدالت در مورد ایشان مانند سایر مرد

  .است« بودجه حکومتی»یا همان « وجه االماره»بهتر از 
 حرام بودن زکات، استفاده از سنّت می توان نتیجه گرفت که بنی هاشم در ابتدای امر بنابر

صدقات را برای خود یک نوع محرومیت اقتصادی می دانستند نه این که آن را نوعی امتیاز و 
مهم ترین منبع در چرا که محروم شدن از زکات که در زمان پیامبر اکرم، اقتصادی بدانند

« اموال عمومی»حرومیت اقتصادی از دست یابی به خود یک نوع م، آمدی بیت المال بود
رسیدند و  رجمعى از بنى هاشم به خدمت پیامبمحسوب می شد و در تاریخ آمده است که 

این » :گفتند به پیامبرو  دزکات چهار پایان کن آورى جمع مورأرا م آن هاتقاضا کردند که 

« .ما به آن سزاوارتریم، آورى کنندگان زکات تعیین کرده است سهمى را که خداوند براى جمع
و نه  زکات نه براى من حالل است، ببنى عبد المطل اى» :دنفرمو در جواب ایشان رپیامب

شما به آنچه خداوند و  ...دهم شفاعت مى ولى من به جاى این محرومیت به شما وعده، براى شما
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راضى » :گفتند آن ها «. [و کار به امر زکات نداشته باشید]پیامبر برایتان تعیین کرده راضى باشید 
 1«.شدیم

و سخت  «جامعه اسالمىبودجه عمومی »با توجه به محرومیت بنی هاشم از دست یابی به 
جدا سازی منبع تأمین محتاجان بنی هاشم از یکی از اهداف ، گیری در مورد استفاده از خمس

رفع هر گونه سوء ظن مردم نسبت به این مطلب است که رهبران حقیقی حکومت ، سایر مردم
 . طایفه خود را بر اموال عمومی جامعه ی اسالمی مسلط کرده اند، اسالمی

هاشم صدقات بر همه بر بنی و  از سوی دیگر یکی از حکمت های نهفته در این که زکات
نسب  این است که منتسبان به پیامبر، خمس بر محتاجان بنی هاشم حالل استو  حرام

و  فواید، خود را به خوبی حفظ کنند و تاریخ نشان داده است که این حفظ نسب از طرف ایشان
سلسله تاریخ ثبت کرده است که همواره و  مسلمین به بار می آوردو  نتایج زیادی به نفع اسالم

نسبت به سایر مردم در راه اسالم فعال تر بوده اند و این کوشا ، یّانادات و باالخص علوجلیله س
بودن ایشان در راه اسالم چند عامل داشته است که برای تبیین این حکمت به این عوامل اشاره 

  :می شود
احکام اسالم به طوری است که انسان را به فعالیت در راه دینش تشویق و  الف( دستوات

 . کند می
ژنیتک در انسان را انکار کند و سلسله سادات متأثر از  ب( هیچ کس نمی تواند اثر گذاری

 . هستندو  این ژنتیک در راه دین جد خود بسیار فعال بوده
بوده اند و هم چنین غیر   خاصیت طبیعى اسالماین که متاثر از  غیر از سلسله سادات :سوم

محسوب می کردند پیامبر اکرم که خود را ذریه براینبنا؛ از اثر گذاری ژنیتک در ایشان

می  دیناین  دستوراتکننده به  و عملخود را اولی تر از دیگران در زنده نگهداشتن دین جدشان 
اکثر قیامهاى مقدس بر این مبنا در حمایت از اسالم بسیار کوشش می کردند چنان که و  دانستند

هاى بعد هم در  در دوره و ویین صورت گرفته استها توسط عل ها و دوره عباسی دوره اموی
از سایر ، به نسبت، اند برده افرادى که از پیغمبر نسب مى، حکما و ادبا، میان طبقات مختلف علما

تمام می شده  مسلمین این روحیه همیشه به نفع اسالم و و اند تر بوده افراد در راه اسالم فعال
 . است

زی منبع تأمین مالی محتاجان بنی هاشم از سایر مردم این بنابراین یکی از اهداف جدا سا
نسبشان را  و به این خاطر در سادات باقى بماند به نفع اسالم است که حیحالت رو یک بوده که

                                                 
؛ 732، ص2ج، بی تا، دار الفکر: بیروت، صحیح مسلم،  مسلم بن حجاج ،قشیرى نیشابوری 1

 . 312، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول
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به  روانىروحی و  خواسته است از این حالتخداوند اند و  طورى که حفظ کرده همان، حفظ کنند
   1.گیرى هم کرده است نتیجهو  که استفاده چنان هم، گیرى کند استفاده و نتیجه نفع اسالم

  :بيان احکام مهم مصرف خمس ارباح مکاسب :پنجم بخش

مطالعه بپذیرد و و  عقاید دین خود را با تحقیقو  در شریعت اسالم هر مسلمانی باید اصول
سه راه  در پذیرش اصول دین خود حق تقلید از کسی را ندارد اما در انجام احکام و فروع دین

که خمس یکی از فروع دین اسالم محسوب می شود  بنابراینبرای یک مسلمان وجود دارد و 
  :پس در چگونگی عمل کردن به احکام مصرف خمس سه راه وجود دارد که به آن اشاره می شود

کسی که در مرتبه علمی به درجه ای رسیده است که می تواند احکام دینش را از ادله  :اول
  2.تنباط کند که بر چنین کسی الزم است خودش احکام دینش را به دست آوردشرعیه اس
کسی که اهل فقه است و موارد احتیاط در احکامش را می شناسد و می خواهد در امر  :دوم

چنین کسی باید میان فتاوای مجتهدینی ، احکام دینش همه جوانب احتمالی تکلیف را رعایت کند
 ت جمع نموده و به عبارت روشن تر سخت ترین تکالیف را انجام دهدکه تقلید از آن ها جایز اس

 . البته کسی که به موارد احتیاط وارد نیست اجازه این کار را ندارد
کسی که در امر احکام و فروع دین خبره نیست که باید در چگونگی انجام احکام  :سوم

اعلم و  د هستند مراجعه کندفقهای عظام تقلیو  دینش به کارشناشان دینی که همان مجتهدین
و  هر آن چه که ایشان در احکام دین دستور داده اند انجام دهدو  ترین ایشان را انتخاب کرده

چون تقلید از ایشان بر اساس دستور خداوند است اگر انسان به آن چه که ایشان گفته اند عمل 
که مرجع تقلیدی ندارد در  مأجور است ولی کسیو  کند در روز قیامت در پیشگاه خداوند معذور

 1. پیش خواهد آمد قبولی اعمالش مشکالتی
عموم مردم باید راه سوم را انتخاب ، بنابر این که از سه راه برای چگونگی انجام احکام دین

کنند پس باید احکام مربوط به مصرف خمس را از نظر مراجع معظّم تقلید بررسی کرد که در این 
  .ر این رابطه پرداخته می شودمهم دو  جا به احکام کلی

  خمس را به چه کساني مي توان تحویل داد؟ -

سهم سادات تقسیم و  خمس به سهم امام، در حال حاضر از نظر همه مراجع محترم تقلید
می شود که افراد هر دو سهم را باید به مرجع تقلید خود یا وکیل مأذون از طرف ایشان تسلیم 

                                                 
 . 213، 211صص، 21 ج، پیشین،  مطهرى 1
، دارالفیض: قم، تقلید)مطابق با فتاوای مراجع تقلید( احکام روزه و، حجت ،موسوی خویی 2
 . 12ه.ش، ص1113

 . 21، 26صص، همان 1
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به مصرف رساندن از ایشان اجازه بکیرند البته فرد می تواند خمس کنند یا این که در چگونگی 
خود را به مجتهدین دیگر هم تسلیم کند به شرطی که بداند که مجتهدی که می خواهد خمس 
را به ایشان بدهد خمس را همان طور مصرف می کند که مرجع تقلید خود آن را به مصرف می 

 1 .رساند

  :مصرف سهم امامـ 1

 ضر همه مراجع عظام تقلید بخش اعظم سهم امام را در ترویج دین اصیل اسالمدر حال حا
و  البته بنابر این که مراجع، حوزه های علمیه هستند به مصرف می رسانند، که مصداق اصلی آن

وظایف دیگری ، به جز ترویج دین اصیل اسالم، می باشند نایب عام امام زمان ، مجتهدین
هم امام برای انجام این وظایف کمک می گیرند و هیچ کسی حق ندارد هم دارند که ایشان از س

 . بدون اجازه ایشان سهم امام را به مصرفی که خودش تشخیص می دهد برساند

  :مصرف سهم سادات ـ 2

در حال حاضر سهم سادات را باید به مرجع تقلید خود یا وکیل مأذون از طرف ایشان 
د خودش سهم سادات را به مصرف برساند حتماً باید از مرجع تحویل داد و اگر فردی خواسته باش

از طرف دیگر باید احکامی که مربوط به و  تقلید خود یا وکیل مأذون از طرف ایشان اجازه بگیرد
  :کلی آن اشاره می شودو  سهم سادات است بداند که به احکام مهم

  باید تشخيص داد؟ سادات را چگونه ـ 3

ش سهم سادات را به ایشان بدهد در ابتدای امر باید سیادت کسی که می خواهد خود
تشخیص بدهد که دو راه است که سیادت افرادبه طور یقینی احراز می ، ایشان را از راه درست

 : شود که این سه راه بیان می شود
 . الف( دو نفرعادل سید بودن فردی را تصدیق کنند
ید بودن معروف باشد که از این معروف ب( فردی در بین مردم شهر یا منطقه خود به س

 2 .انسان یقین کند که آن فرد سید است ،بودن

  :شرایط سيدی که مي توان به او خمس داد ـ 4

سیدی که سیادت او محرز شده است باید دارای شرایطی خاص باشد که بتوان به او سهم 
ستند تکلیف را از دوش سادات را داد و دادن سهم سادات به کسانی که دارای آن خصوصیات نی

                                                 
: تهران، اجوبه االستفتائات، علی، خامنه ای؛ 1113. م، 1662ص، رساله نه مرجع، راشدی 1

 . 1661س، 211، صنهمه.ش، 1111، المللی الهدی انتشارات بین
 . 1112م، 1661ص، رساله نه مرجع، راشدی 2
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مکلف بر نمی دارد پس فردی که می خواهد خودش سهم سادات را با اجازه مرجع تقلیدش به 
مصرف برساند بعد از احراز سیادت فردی که می خواهد به او سهم سادات را بدهد باید شرایط 

  :به این شرایط اشاره می شودکه دیگر سید برای گرفتن سهم سادات را هم بداند 

سید باید فقیر باشد و در سیدی که در راه مانده است همان فقر او در سفر کفایت می   .1
 1. کند اگر چه در وطنش فقیر نباشد

  .سید باید شیعه دوازه امامی باشد ولی الزم نیست حتماً فرد عادلی باشد .2

سیدی که معصیت کار است اما آشکارا معصیت نمی کند اگر دادن خمس کمک به   .1
 . نمی توان به او خمس داد، می کندمعصیت او 

سیدی که آشکارا معصیت می کند اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نکند بهتر   .1
 2. احتیاط خمس به او داده نشود بنابراست 

نمی توان به ، سیدی که سفر او سفر معصیت است حتی اگر در سفر فقیر محسوب شود .3
 1. او خمس داد

نمی تواند فرد به ، واجب النفقه فرد محسوب شود، شرعیاگر سید یا سیده ای از نظر  .1
به مصرف آن چه  خمس را، ایشان خمس اموالش را بدهد تا سید یا سیده ای واجب النفقه اش

  1. برسانند، تأمین آن بر خود فرد واجب است

  :نتيجه

موارد  ،سوره انفال بر بندگان خود واجب کرد و  11خداوند حکم مالی خمس را با نزول آیه 
، مساکین، یتامی، ذی القربی، رسول، اهلل» تحت شش عنوان ، مصرف آن را به عنوان حکم اولیه

سرپرستی همه و  تقسیم کرد و والیت «سهم سادات و  سهم امام»به دو قسمت  «ابن السبیل 
خمس را به جانشین خود بر روی زمین واگذار کرد تا ایشان نیمی از خمس را بر طبق مصلحت 

ملک ایشان ، نیم دیگر آن را بعد از تطبیق عنوان بر ساداتو  مسلمین به مصرف برساندو  اسالم
 در حال حاضراست که  سر پرست اصلی خمس امام زمان و  نماید و در حال حاضر والی

. وظایف والیتی ایشان را انجام می دهند، فقها به عنوان نایب عام ایشان به وسیله خمس

                                                 
 . 1113م، 1662ص، همان 1
 . 1117م، 1661ص، همان 2
 . 1112م، 1661ص، همان 1
 . 1111تا  1111م، 1663ص، همان 1
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 در فقه اماميّه بررسي تحليل خمس ارباح مکاسب: فصل سوم

 
 

کسی در اصل تشریع آن از طرف خداوند و  اصل وجوب خمس در کتاب خدا ثابت است
اصل تشریع ، کیف آن اختالف نظر شده است اما این اختالف نظرهاو  شکی ندارد اگر چه در کم

کتاب  بنابرحکم وجوب خمس ، ف دیگر از نظر علمای امامیّهاز طرو  خمس را زیر سوال نمی برد
علمای امامیّه در اصل وجوب خمس ارباح و  سنّت در ارباح مکاسب هم جاری استو  خدا

  .مکاسب ادعای اجماع دارند
بحث بر انگیزی که در مورد حکم وجوب خمس در طول تاریخ و  یکی از مسائل مهم

باعث ابهاماتی در مورد حکم ، است که همین مسئله« ستحلیل خم»مسئله ، اسالم مطرح شده
وجوب خمس شده است و این ابهامات شامل همه موارد متعلق خمس بخصوص ارباح مکاسب 
هم می شود که با بررسی دقیق مسئله تحلیل خمس می توان به ابهامات در مورد حکم وجوب 

  .مناسبی دادو  همه موارد خمس بخصوص ارباح مکاسب پاسخی محکم

  :معنای تحليل خمس :اول بخش

سر پرستی همه خمس را بر عهده جانشین خاص خود بر روی زمین و  خداوند والیت
اختیارات زیادی را در مورد خمس به جانشین خود داده است ، بر اساس این والیتو  گذارده است

و ائمه  پیامبر اکرم :می باشد با این توضیح که« تحلیل خمس»که یکی از این اختیارات 

بر این ، اخذ خمس را از مسلمانان دارندو  حق مطالبه، هر کدام در مدت والیت خودمعصوم

، اخذ خمس از مسلمانان را به خاطر مقتضیات سیاسیو  هر گاه مطالبه، در این مدت، اساس
مسلمین نبینند از جانب و  به مصلحت اسالم، اجتماعی حاکم در جامعه اسالمیو  اقتصادی
خمس را از عهده شیعیان خود یا  "پرداخت"به ایشان اختیار داده شده است که وجوب خداوند 

این رخصت به معنای آن است و  ایشان را از پرداخت خمس معاف کنندو  ،افراد خاصی بردارند
تصرف در اموالی که متعلق خمس است را برای  یا ائمه معصوم و که پیامبر اکرم

  .ر مدت زمان مشخصی حالل کرده استشیعیان خود یا افراد خاصی د
باید این موضوع را در نظر  و ائمه معصوم در مسئله تحلیل از جانب پیامبر اکرم

اخذ خمس را دارند و  حق مطالبه، داشت که چون هر یک از ایشان در همان دوران والیت خود
هرگاه در  ،پس اگر تحلیلی در وجوب پرداخت خمس از جانب هر یک از ایشان صورت بگیرد
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مدت زمان تحلیل قبلی به ، دوباره دستور به پرداخت خمس نمایند، همان مدت زمان والیت خود
دستوری مبنی بر پرداخت خمس از ایشان صادر ، اگر تا پایان زمان والیت خود اتمام می رسد و

 مدت زمان تحلیل خمس به پایان می رسد مگر این که امام بعدی این، نشود با وفات ایشان
 . اخذ خمس به امام بعدی منتقل شده استو  مدت را دوباره تمدید کند چرا که حق مطالبه

  :عدم خلط تحليل خمس با عدم وجوب خمس

نباید میان مسئله تحلیل خمس با عدم ، توضیحی که در مورد تحلیل خمس ارائه شدبنابر
دا از یک دیگر و در ج، چرا که این دو موضوع، اشتباهی صورت بگیردو  خلط، وجوب حکم خمس

« خمس "پرداخت"عدم وجوب »یا همان  «تحلیل خمس» :دو مقام قرار دارند با این توضیح که
نسبت به خمس دارند پس  و ائمه معصوم مربوط به اختیاراتی است که پیامبر اکرم

مربوط « عدم وجوب حکم خمس»تحلیل خمس مربوط به مقام والیت ایشان است در حالی که 
تشریع است که این مقام فقط به خداوند اختصاص دارد پس فقط خداوند می تواند حکم  به مقام

وجوب را از خمس بردارد و آن چه خود واجب کرده است را غیر واجب اعالن کند و با توجه به 
ثابت شد که خداوند خود در این آیه اعالن کرده است که حکم وجوب ، تأکیدات آیه خمس

خمس را در حیطه اختیارات جانشین خود  "پرداخت"اما وجوب  1ستهمیشگی ا خمس دایمی و
  .قرار داده است، بر روی زمین

از طرف « عدم وجوب پرداخت خمس»یا همان « تحلیل خمس» ه گفته شدآن چ بنابر
در مقام تشریع نیست بلکه مربوط به مقام « عدم وجوب حکم خمس»به معنای ، جانشین خداوند

  2. ستوالیت ایشان بر خمس ا

  :بررسي تحليل خمس بخصوص خمس ارباح مکاسب در سنّت :دوم بخش

با توجه به این که ثابت شد مسئله تحلیل خمس مربوط به جایگاه والیتی جانشین خداوند 
باید آن را در سنّت بررسی کرد که به ترتیب ، برای رفع ابهامات پیش آمده در این مسئله، است

 مخصوصاً در دوران غبیت امام زمان ائمه معصوم و همه در دوران پیامبر اکرم

    .مورد بررسی قرار می گیرد

                                                 
 . 123، ص3 ج، قاموس قرآن، قرشى؛ 121، ص1 ج، پیشین، طیب 1
 . 222، ص1 ج، پیشین، محقق داماد 2
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  :  دوران پيامبر اکرم ـ 1

آن ها بر پیامبر اکرم  نزول بلکه، نشده ابالغ و وضع دفعه یک اسالم دین قوانین و احکام
  پیغمبر اکرم رحلت تا بعثت دوره تمام، آن ها صدور و وضع تدریجی بوده است و 

 1. به مسلمانان ابالغ شده است و نازل خاص اقتضایى را در بر گرفته چرا که هر حکمی برحسب
ضرورت زمانی بعد از غزوه بدر  بنابرحکم خمس از احکامی است که خداوند متعال آن را 

نازل کرده است اما با توجه به این که واژه  برای تعیین تکلیف غنایم جنگی بر پیامبر اکرم

باید این آیه به وسیله پیامبر اکرم ، بسیار معنای عامی را در بر داشت، در آیه خمس «غنمتم»
آن چه که در مورد مصادیق و  احکام آن بیان می شدو  مواردو  تبیین و مصادیقو  تفسیر 

این است که در آن زمان با توجه به شأن نزول ، مسلم است در زمان پیامبر اکرم« غنمتم»

که حکم وجوب خمس در آن به ، غنایم جنگی بوده، «غنمتم»رین مصداق بارز ت، آیه خمس
دریافت این و  هم چنین در مورد مطالبه؛ اتفاق همه مسلمانان به وسیله آیه خمس ثابت است

بال فاصله یا با تاخیر یک ساله از زمان وجوب  اکرم گفته شده که پیامبر، مورد از خمس

 . جنگی را از مجاهدان مطالبه و دریافت کرده است خمس غنایم، حکم خمس به وسیله قرآن
 روایات و« گنج معادن و»در دو مورد ، درمورد بیان وجوب خمس در مصادیق دیگر غنمتم 

و  از طریق شیعه و اهل سنّت بیان شده است و در مورد مطالبه احادیث از پیامبر اکرم

نامه هایی است که پیامبر ، شواهدشواهدی وجود دارد که یکی از این ، دریافت خمس از آن دو
را از « مغانم»اخذ و دریافت خمس  برای اخذ خمس به نماینده خود داده و در آن اکرم

 :حزم نوشتند به این مضمون بن به عمرو مانند نامهای که پیامبر، مردم مطالبه کرده اند

که می  2«.یربگ خمس خداوند متعال را، غنیمت ها از؛ اهلل خمس المغانم من یأخذ أن»

در این گونه نامه ها « مغانم»حتی موارد دیگر خمس را از مصادیق واژه  گنج و توان معادن و
زیاد آمده است و تاریخ  و شبیه چنین دستوری در نامه ها و پیمان های پیامبر 1،دانست

تا بتوان جنگی در میان نبوده است ، گواه است که در زمان صدور برخی از این نامه ها و پیمان ها

                                                 
 . 21، ص پیشین ، جناتی؛ 37، ص ادوار فقه، شهابى 1
 صحیح، ابو بکر محمد بن إسحاق، ابن خزیمه نیشابوری؛ 311ص، 2 ج، پیشین، احمدی میانجی 2

؛ 117ص، 1 جه.ق، 1112، مکتب االسالمی: بی جا، محمد مصطفی االعظمی: تحقیق، ابن خزیمه
 علی محمد: مصر، محمد محی الدین عبدل حمید: تحقیق، النبی سیره،  هشام بن الملک عبد، حمیری
 . 117ص، 2 جه.ش، 1111، وأوالده صبیح

 . 262، ص3 ج            ، الصحیح من السیره، عاملی 1
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و هم چنین شاهد  1؛ را غنایم دار الحرب شمرد« مغانم»منظور از ، وجود جنگ در آن زمان بنابر
خمس »هنگامی که در نامه ی منظور شان مطالبه پیامبر اکرم :این مدعا آن است که

ا الفاظی به کار می بردند که منظور خود ر« مغانم »بعد از آوردن واژه ، بوده« غنایم دار الحرب

به « مغانم»و این تقید « .الغزو في المغانم خمس أعطى» :صریح برسانند مثالً می فرمودند

 «غنایم دارالحرب»فقط در « غنیمت»زمان لفظ  در آننشان از این دارد که « جنگو  غزوه»
بود دیگر « غنایم دار الحرب»فقط « مغانم»اگر در آن زمان منظور از و  استعمال نمی شده است

 . برای رساندن منظور نبود« جنگو  غزوه»ه قید نیازی ب
وجوب خمس در ارباح مکاسب را جداگانه به عنوان  در مورد این که پیامبر اکرم

 مُوسَى»  :به آن اشاره می شود بیان کرده باشد روایتی در دست است که« غنمتم»مصداقی از 

 مَوَدَّهَ أَنَّ ...الْمِقْدَادِ وَ سَلْمَانَ وَ ذَرٍّ لِأَبِي قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ

 إِخْرَاجِ وَ لِوَقْتِهَا الصَّلَاهِ إِقَامِ مَعَ مُؤْمِنَهٍ وَ مُؤْمِنٍ کُلِّ عَلَى وَاجِبَهٌ مَفْرُوضَهٌ بَيْتِهِ أَهْلِ

 مِنَ أَحَدٌ یَمْلِکُهُ مَا کُلِّ مِنْ سِالْخُمُ إِخْرَاجِ وَ أَهْلِهَا فِي وَضْعِهَا وَ حِلِّهَا الزَّکَاهِ مِنْ

، به ابوذر از پدر ایشان نقل شده است که پیامبر اکرم از امام کاظم 2؛ ...النَّاسِ

مرد مومنی واجب  دوستی اهل بیت بر هر زن و به راستی مودت و ...: فرمودند مقدادو  سلمان
دادن آن به اهلش و اخراج خمس و  لاخراج زکات از مال حالو  است همراه اقامه نماز در وقتش

  «...از هر آن چه که هریک از مردم مالک می شوند
حکم وجوب خمس در ارباح مکاسب را بیان کرده  پیامبر اکرم، روایت بنابراین

حکم وجوب خمس در ارباح  شاید بتوان شواهد دیگری هم بر این که پیامبر اکرم و1است

این که در این باره شواهد زیادی وجود ندارد و  به دست آوردمکاسب را جداگانه بیان کرده اند 
نوشتن احادیث از ایشان ممنوع  جای تعجب نیست چرا که تا سال ها بعد از پیامبر اکرم

زیادی به نسل و  به خوبی و بدون کم و این ممنوعیت باعث شد که سنّت پیامبر اکرم 1بود

وجب شد که میان مسلمانان در اعمال همه روزه های دیگر منتقل نشود به طوری که حتی این م
اهل سنّت و  نماز شیعه امامیّهو  اختالف نظر به وجود بیاید که تفاوت وضو پیامبر اکرم

                                                 
 محمد، غروی یوسفی؛ 13، ص1ج ، پیشین، قشیرى نیشابوری؛ 131ص، 1ج ، پیشین، بخاری 1

، احمدی میانجی؛ 212ص، 1 جه.ق،  1117، الهادی همؤسس: قم، االسالمی التاریخ موسوعه، هادی
 . 311ص، 2 ج، پیشین

 . 12123ح ، 331ص، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى 2
 . 112، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 1
 . 12ه.ش، ص1111، سنابل: قم، درسنامه علم حدیث، علی، نصیری 1
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پس چگونه با این حال می توان انتظار داشت در موارد متعلق خمس اختالف ، نمونه بارز آن است
  .نظر وجود نداشته باشد

خمس ارباح  "دریافتو  مطالبه"واهد به دست آمده نمی توان البته به طور متیقن از ش 
را ثابت کرد و در تاریخ هم شاهد محکم و واضحی در مورد  مکاسب توسط پیامبر اکرم

به دست نرسیده است و در دلیل  دریافت خمس ارباح مکاسب توسط پیامبر اکرم مطالبه و

ممکن  پیامبر اکرم کاسب توسطنبودن شواهد محکمی در مطالبه و دریافت خمس ارباح م

بیشتر مردم کشاورز و است بتوان این احتمال را بیان کرد که چون در زمان پیامبر اکرم

بنابراین بحث پرداخت زکات به بیت المال ، کمی به تجارت مشغول بودندافراد  ودامدار بودند 
پرداخت خمس ارباح بیشتر از  برای رفع مشکالت مردم از همان اوایل حکومت پیامبر اکرم

 المال بیتکه  و بعد از گذشت مدتی از حکومت پیامبر اکرم 1،مکاسب مطرح بوده است

زکات غنی شد به دلیل بی نیازی بیت المال و دالیلی ، جزیه، خراج، با غنایم جنگی مسلمانان
شاید با وجود این که حکم وجوب خمس ارباح مکاسب را بیان کرده  پیامبر اکرم، دیگری

اخذ خمس یا عدم مطالبه و بخشش خمس بر و  با توجه به اختیارتام خود در مورد مطالبه، ودندب
خمس ارباح مکاسب را از مسلمانان مطالبه نکردند و عمالً آن را بر مسلمانان زمان ، مسلمانان

  2.بخشیده اندو  خود تحلیل کرده
خمس ارباح مکاسب اکرم شاید بتوان در این باره مدعی شد که به احتمال زیاد پیامبر

همان طورکه خمس غنایم دار  را از مسلمانان مطالبه نکرده اند چرا که اگر پیامبر اکرم

زکات را از مسلمانان مطالبه و دریافت می کردند خمس ارباح مکاسب را هم مطالبه و  الحرب و
نین سود سرشاری خزانه خود را از چ هیچ گاه خلفای بعد از پیامبر اکرم، دریافت می نمودند

زکات و  جزیه، خراج، هم چنان که خزانه خود را از خمس غنایم دار الحرب، محروم نمی کردند
به واقعیت این  بنابراین، محروم نکردند و فقط مواردمصرف آن ها را به نفع خود تغییر دادند

خشش تحلیل و بو  نزدیک تر است که دلیل مطالبه نکردن خمس ارباح مکاسب از مسلمانان
این باشد که ایشان بر اساس علم الهی می دانستند که مسیر  عملی آن توسط پیامبر اکرم

بیت المال در دست ، خالفت مسلمانان منحرف می شود و با انحراف خالفت از مسیر اصلی خود
و  از منابع مالی غنیپیامبر خلیفه ظاهری مسلمانان قرار می گیرد و دست جانشینان بر حق

این علم ، بنابراهداف اصلی دین اسالم کوتاه می شود و  پیشبرد وظایف والیتی و منظم برای
غنیمت در آیه »مطالبه خمس ارباح مکاسب را به عنوان یکی از مصادیق  الهی پیامبر اکرم

                                                 
 . 111ص،            سیره رسول خدا، جعفریان 1
، بی تا، االمام امیرالمؤمنین مدرسه: قم،  خمس پشتوانه استقالل بیت المال، ناصر،  مکارم شیرازى 2

 . 161ص
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به عهده جانشینان بر حق خود که موقعیت زمانی بهتری برای استفاده ی از این منبع  «خمس
 . نهاده اند، یان خود داشته باشندعظیم مالی به نفع شیع

خمس ارباح مکاسب را از  پیامبر اکرم به هر جهت اگر پذیرفته شود که در واقع

از موارد متعدد  فقط این موضوع ثابت می شود که پیامبر اکرم، مسلمانان مطالبه نکرده اند

این افت می کردند و چند مورد از آن را از مسلمانان مطالبه و دری «غنیمت در آیه خمس»معنای 
چرا  کند ایجاد نمى خمس ارباح مکاسب حکم وجوب گونه اشکالى در زمینه هیچمسلماً موضوع 

هم عرف معنای و  هم از نظر لغت« غنیمت»در قرآن ثابت است و« غنیمت»که وجوب خمس 
ر دایره هم د« ارباح مکاسب»را شامل می شود و یقیناً « هر گونه فایده»گسترده ای دارد و  عام و
است و شواهد ی در این که خمس در ارباح مکاسب بیان شده است در سنّت پیامبر « فواید»این 
وجوب »با حکم « وجوب خمس ارباح مکاسب»ولی خلط میان حکم ، وجود دارد اکرم

باعث شده تا برخی خیال کند که چون خمس ارباح مکاسب به « خمس ارباح مکاسب "پرداخت"
مطالبه و دریافت نمی شده است پس ارباح مکاسب شامل حکم وجوب  وسیله پیامبر اکرم

دو موضوع جدا و در دو مقام مختلف ، خمس نمی شود در حالی که بیان شد که این دو مسئله
  .قرار دارند

  :دوران خلفا ـ 2

نمی شود اما  «تقریر خلفاو  ،فعل، قول»از نظر امامیّه به هیچ وجه سنّت شامل  اگر چه
 : بهتر است به صورت گذرا به آن اشاره شود جود چنین دوره ای بعد از پیامبر اکرمو بنابر

مسیر خالفت منحرف شد و در حالی  عقیده ی شیعیان امامیّه بعد از پیامبر اکرم بنابر

، وجود داشتبعد از پیامبر اکرم امامت امام علیو  که قراین متیقنی بر وجود خالفت

به عنوان خلیفه  یکی از صحابه ی پیامبر اکرم« ابوبکر»، ر آن زمانشرایط حاکم د بنابراما 

پیامبر اکرم  صحابه ی دیگر« عمر»بعد از او خالفت به سفارش ابوبکر به و  مسلمین انتخاب شد
به عنوان خلیفه انتخاب شد که « عثمان»، بعد از او با تشکیل شورای شش نفرهو  رسید 

مسلماً خمس غنایم دار الحرب به بیت  مان پیامبر اکرمدر زمان این سه خلیفه همانند ز

و  جزیه، المال پرداخت می شده و خزانه ی بیت المال در آن زمان از خمس غنایم دار الحرب
خمس آن دریافت ، البته احتمال این که از گنج و معدن1زکات بیش از حد غنی بوده استو  خراج

رباح مکاسب در دوران این سه خلیفه از مسلمانان خمس ا، می شده است وجود دارد اما به یقین

                                                 
، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر: تهران، از پیدایش اسالم تا ایران اسالمی، رسول، جعفریان 1
 . 111ه.ش، ص1172
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دلیل براحکام و  مطالبه و دریافت نشده است اما از نظر امامیّه سخن و عمل خلفا سه گانه حجت
  .پس لزومی برای بحث در این باره وجود ندارد1، نیست

  :  دوران امام علي ـ 3

باید  مسلمانان امام علی ظاهریو  امام حقیقیو  خلیفه پیامبر اکرم بعد از وفات

همان و  خالفت ظاهری از ایشان غصب شد، اجتماعی آن دورانو  می بود اما به دالیل سیاسی
طور که بیان شد سه خلیفه دیگر بر مسلمانان حکومت می کردند که درهمان زمان خلفای سه 

در طی این جنگ  مشرکین می پرداختند وو  مسلمانان برای توسعه اسالم به جهاد با کفار، گانه
برده ها زیادی به عنوان غنیمت نصیب ایشان می شد که چون جنگ با و  کنیز هایو  اموال، ها

باید طبق احکام اسالم همه آن غنیمت ، بود بدون اذن از جانشین بر حق پیامبر اکرم، کفار

اذنی از حتی اگر ثابت شود که در این مورد و  ها به ولی امر حقیقی مسلمانان تسلیم می شد
خمس این غنایم را به جانشین ، باید مجاهدان، طرف خلیفه حقیقی مسلمانان در کار بوده است

تسلیم می کردند چرا که  امام علی، امام حقیقی مسلمانانو  خلیفه،  پیامبر بر حق

 . سر پرستی ایشان بوده است خمس حق والیت و
تا تصرف مسلمانان در آن اموال  پرداخت می شد خمس غنایم حتماً باید به امام علی 

، نبود برده ها درست باشد اما چون بیت المال در دست خلیفه واقعی مسلمانانو  کنیز هایو 
مسلمانان ملزم بودند که خمس غنایم را به خلیفه ظاهری وقت تحویل می دادند ولی در واقع 

جواز تصرف در آن  ن وتحویل خمس به بیت المال خلیفه ظاهری باعث بری الذمه شدن مسلمانا
تصرف مسلمانان در اموال خمس نداده حرام بود و امام علی و  نمی شد برده هاو  کنیز هااموال و 

کنیز تصرف شیعیان خود در آن اموال و  با توجه به مقتضیات زمانی خود برای جایز کردن 

کنند چون که شیعیان  نمی توانستند ایشان را ملزم به پرداخت خمس غنایم به خود، برده ها ها و
التزام امام به دادن دو باره و  ،آن حضرت مجبور بودند خمس را به حکومت وقت تحویل دهند

نوعی فشار اقتصادی برای شیعیان حضرت به وجود می آورد و مسلماً این التزام ، خمس به ایشان
به نفع این نه به نفع اسالم نه و  خود نوعی شورش بر علیه حکومت وقت محسوب می شد

، ایشان خمس این گونه اموال را بر شیعیان خود بخشیدند، شیعیان حضرت بود پس براین اساس
یی که دست به دست میان مسلمانان می گشت بر ایشان حالل باشد برده هاو  تا اموال و کنیز ها
  :سه روایت در این باره بیان می شود، که به عنوان شاهد

 وَ الْإِمَاءَ بِهِ اشْتَرَوْا وَ حَقَّنَا غَصَبُونَا فُلَاناً وَ فُلَاناً إِنَّ )ع( ينَالْمُؤْمِنِ أَمِيرُ قَالَ». 1

 1؛ مَوَالِيدُهُمْ لِتَطِيبَ حِلٍّ فِي ذَلِكَ مِنْ شِيعَتَنَا جَعَلْنَا قَدْ إِنَّا وَ أَلَا النِّسَاءَ بِهِ تَزَوَّجُوا
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حق ما را غصب کردند و با آن کنیز  فالنی به راستی که فالنی و :فرمودند امیرالمومنین

خریدند و با زنان ازدواج کردند و به راستی که ما آن را برای شیعیانمان حالل قرار دادیم تا 
 « .پاکیزه باشند فرزندانشان طیب و

 مُسِالْخُ مِنَ حَلَّلَهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ إِنَّ قَالَ أَنَّهُ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زُرَارَهَ» .2

به راستی که امیر : که ایشان فرمودند امام باقرزراره از 2؛ مَوْلِدُهُمْ لِيَطِيبَ الشِّيعَهَ یَعْنِي

بر شما یعنی شیعه خمس را حالل کرده است برای این که فرزندانتان پاکیزه  المومنین 

 « .باشند

 فِي النَّاسُ هَلَكَ ع ؤْمِنِينَالْمُ أَمِيرُ قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي» .1

 أَبْنَاءَهُمْ وَ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتَنَا إِنَّ وَ أَلَا حَقَّنَا إِلَيْنَا یُؤَدُّونَ لَا لِأَنَّهُمْ فُرُوجِهِمْ وَ بُطُونِهِمْ

مردم به خاطر شکم  :فرمود امیر المومنین :که فرموند  امام باقرابی بصیر از 1؛ حِلٍّ فِي

به راستی  هایشان در هالکت هستند برای این که حق ما را به ما پرداخت نمی کنند وفرج  ها و
 «. شان حالل استندراپ آن برای شیعه ما و

در روایت « فُرُوجِهِم»وجود کلمه  بنابر تعلیلی که در دو روایت اول آورده شده است و بنابر
مصداق پیدا « سرای دارالحربا» مخصوصاً این سه روایت بیشتر در مورد غنایم جنگی و، سوم

فروش می شدند و آن ها به عنوان همسر به خانه  خرید و« اسرا»چرا که در آن زمان ، می کند
باعث به حرام افتادن ، به خلیفه واقعی مسلمانان« اسرا» شیعیان راه می یافتند و نپرداختن خمس

خمس این گونه اموال و  حرام زاده شدن فرزندان آن ها می شد و اگر امام علی شیعیان و

برده ها را بر شیعیان خود نمی بخشیدند و وجوب پرداخت آن را از عهده ایشان بر نمی  کنیز ها و
حرام می افتادند و  تصرف دراین گونه اموال جایز نبود و شیعیان در این باره به سختی و، داشتند

ان برای شیعیان به دنیا می آمدند بدترین پیامد آن حرام زاده بودن فرزندانی بود که از این کنیز
با توجه به اختیار تام خود در  امام علی، زحمت نیفتادن شیعیان بنابراین برای به حرام و

تحلیل نمودند  خمس غنایم را بر ایشان بخشیدند و، اخذ خمس یا بخشش و تحلیل آن مطالبه و
 . به عبارت دیگر وجوب پرداخت خمس را از عهده ایشان بر داشتند و

بر تحلیل همه موارد خمس در زمان  البته امکان دارد که روایات تحلیل از امام علی

پرداخت خمس  ،غصب خالفت از ایشان داللت کند چرا که در زمان غصب خالفت از ایشان

                                                                                                                   
 . 117ص، 21 ج، پیشین، بحار االنوار، مجلسی 1
 . همان 2
 . همان 1
 



 خمس ارباح مکاسب سوم : بررسي تحليلفصل  

 

121 

 

نه  با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جامعه نه به نفع امام و، اموال توسط شیعیان به آن حضرت
  .تشیعیان بوده اس

 خالفت به مسیر اصلی خود باز گشت و پیامبر اکرم پنج سال از وفات بعد از بیست و

خلیفه ظاهری مسلمانان شدند و بیت المال در دست ایشان قرار گرفت و در مدت  امام علی

متیقنی در این که  شواهد محکم و همانند دوران حیات پیامبر اکرم، خالفت ظاهری ایشان

کاسب را از مسلمانان مطالبه و دریافت کرده باشند وجود ندارد و احتمال حضرت خمس ارباح م
موقعیت را برای مطالبه و دریافت خمس ارباح مکاسب ، بر اساس علم الهی این که امام علی

؛ زیاد است، تحلیل نموده اند آن را عمالً به شیعیان خود بخشیده اند و مناسب نمی دیدند و
مطالبه و در یافت خمس ارباح مکاسب را به امامانی که ، ایشان :فت کهمی توان چنین گ بنابراین

موقعیت بهتری برای بهره برداری از این منبع عظیم مالی برای حفظ اسالم و شیعیان داشته 
 . واگذار کردند، باشند

  :تا امام باقر دوران امام حسن ـ 4

قط چند ماهی را خلیفه ف فرزند ایشان امام حسن بعد از خالفت ظاهری امام علی

دیگر بعد از  حکومت ظاهری از ایشان غصب شد و، از آن چند ماه و بعدظاهری مسلمانان بودند 
 . به رأس حکومت بازنگشتند ایشان هیچ گاه ائمه معصوم

درسال چهل هجری قمری تا شانزده سال قبل از  7از زمان غصب خالفت از امام حسن
به عنوان « بنی امیه»سه هجری قمری  بیست و صد و یعنی سال یک شهادت امام صادق

  .مسلمانان حکومت می کردند خلیفه بر
تاریخ گواهی می دهد که بیشتر خلفای بنی امیه بوی از مسلمانی بلکه انسانیت نبرده بودند 

شیعیان ایشان را از سر سخت ترین  و قبیله وائمه معصوم، جتماعیو ا و به دالیل سیاسی

به همین دلیل ایشان را به هر عنوانی که امکان ، ت خود به شمار می آوردندمخالفان حکوم
 . حادثه کربال بارز ترین نمونه آن است اذیت و فشار قرار می دادند و، داشت تحت آزار

در دوران خلفا بنی امیه شیعیان مجبور بودند خمس غنایم دار الحرب و زکات خود را به خزانه 
تی در صورتی که حکومت احتمال شیعه بودن کسی را می داد مالیـات  ح حکومت جور بپردازند و

امامان پرداخت اجباری زکات ، این با توجه به مقتضیات زمانیبنابر 1،ها را از او مضاعف می گرفت
خمس غنایم دار الحرب را ماننـد امـام    رافع تکلیف از شیعیان قرار دادند و به حکومت را مجزی و

چـون  ، با توجه به آن چه گفته شد از ایشان مطالبه نکردند و خشیدند وبه ایشان عمالً ب علی
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بـه وجـود     شرایط مساعدی برای مطالبه خمس ارباح مکاسب از شیعیان تا زمان امـام بـاقر  

تبلیغ و مطالبه خمس ارباح مکاسب را به زمـان مناسـب تـری     امامان قبل از امام باقر، نیامد

  .موکول کردند

   :  ندوران صادقي ـ 9

مصادف با اواخر دوران حکومت بنی امیه بود و این باعث  امام صادق  دوران امام باقر و
و این ؛ این دو امام بزرگوار شد ایجاد موقعیت مناسبی برای تبلیغ دین اصیل اسالمی توسط

با « بنی عباس»چرا که ، فراهم شد بیشتر از همه ائمه معصوم موقعیت برای امام صادق

خود حکومت را در  را سر نگون کند و« بنی امیه»توانست  حمایت از آل پیامبر اکرمعنوان 

  .در دوران حکومت بنی عباس بود شانزده سال از امامت امام صادق دست بگیرند و

دوران ایشان نقطه  :استناد به روایات رسیده از این دو امام بزرگوار می توان گفت که بنابر 
چرا که ایشان به ، محسوب می شود ه و دریافت خمس ارباح مکاسبمطالب، عطفی در تبلیغ

حکم  معرفی کرده و« غنمتم در آیه خمس»را به عنوان مصداقی از « ارباح مکاسب»صراحت 
هرگاه موقعیتی سیاسی  بیان کرده اند و« غنیمت»وجوب خمس را در آن همانند مصادیق دیگر 

مطالبه و ، خمس ارباح مکاسب را از شیعیان، ودهاقتصادی شیعیان مناسب ب اجتماعی و جامعه و
دریافت نموده اند اگر چه در مواقعی که مطالبه خمس ارباح مکاسب به ضرر اسالم و مسلمین 

ولی این تحلیل از طرف ، آن را بر ایشان تحلیل نمودند تمام می شده آن را مطالبه نکردند و
قعیت مناسبی برای مطالبه خمس ارباح مربوط به همان زمان های بوده که مو ایشان موقت و

و  مطالبه"بخشش مربوط به  همان طور که گفته شد این تحلیل و مکاسب وجود نداشته است و
که به عنوان شاهد چند روایت در باره ؛ خمس است نه مربوط به حکم وجوب خمس "دایا

  :وجوب پرداخت خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب آورده می شود

 وَ مَوْلَاهُ إِلَيْهِ یُهْدِی الرَّجُلِ فِي إِلَيْهِ کَتَبْتُ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ صِيرٍبَ أَبِي» .1

 ع فَکَتَبَ الْخُمُسُ فِيهَا عَلَيْهِ هَلْ اکثر أَوْ أَقَلَّ أَوْ دِرْهَمٍ أَلْفَيْ تَبْلُغُ هَدِیَّهً إِلَيْهِ الْمُنْقَطِعُ

 الْعِيَالُ یَأْکُلُهُ الْفَاکِهَهُ فِيهِ الْبُسْتَانُ دَارِهِ فِي یَکُونُ رَّجُلِال عَنِ وَ ذَلِكَ فِي الْخُمُسُ

 مَا أَمَّا فَکَتَبَ الْخُمُسُ عَلَيْهِ هَلْ دِرْهَماً خَمْسِينَ أَوْ دِرْهَمٍ بِمِائَهِ ءَ الشَّيْ مِنْهُ یَبِيعُ إِنَّمَا

ابی بصیر گفت که نامه ای به امام صادق   1؛الضِّيَاعِ ائِرِکَسَ هُوَ فَنَعَمْ الْبَيْعُ أَمَّا وَ فَلَا أُکِلَ

درهم یا بیشتر یا  هدیه ای که هزار ،نوشتم در مورد مردی که موالیش به او هدیه می دهد 

خمس  در آن :]در پاسخ[ نوشت  امام پرسیدم[ آیا بر او در آن خمس است؟ کمتر است ]و

ی که در خانه اش باغی است که میوه اش را و ]هم چنین سوال کردم[ در مورد مرد .است
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پرسیدم [ آیا بر او  ]و بعضی از آن را به صد یا پانصد درهم می فروشد خانواده او می خورند و
اما در آن چه  در آن چه می خورد پس]خمس[ نیست و :]در پاسخ[ نوشت امام خمس است؟

 « . معایش صنایع و، پس بله ]خمس است[ مانند سایر حرفه ها می فروشد

 رَأْیَكَ حَدُّهَا مَا وَ الْفَائِدَهُ مَا تُعَلِّمُنِي الْفِدَاءَ لَكَ جُعِلْتُ کَتَبْتُ قَالَ َزِیدَ»  .2

 لَا وَ لِي صَلَاهَ لَا حَرَامٍ عَلَى مُقِيماً أَکُونَ لَا لِکَيْ ذَلِكَ بِبَيَانِ عَلَيَّ تَمُنَّ أَنْ اللَّهُ أَبْقَاكَ

 أَوْ الْغَرَامِ بَعْدَ حَرْثٌ وَ رِبْحِهَا مِنْ تِجَارَهٍ فِي إِلَيْكَ یُفِيدُ مِمَّا فَائِدَهُالْ فَکَتَبَ صَوْمَ

 به من یاد بدهید که، من فدایت شوم :ق[ نوشتمحضرت صاد]به  اى نامه در :ید گفتیز 1؛جَائِزَهٌ

بر من منت  و به بیان آن ،ستا باشد و مقدارآن چقدر است که در آن خمس واجب فایده چه می
]امام در جواب[  در حرام واقع نشوم و نماز و روزه من باطل و ضایع نگردد؟برای این که ؛ گذاشته
زراعت بعد از بیرون کردن  که درتجارت از سود ببری و ]فایده[ ستا هر چیزی، فایده :نوشت
 «. آن است و هم چنین جایزه ]فایده[ است هزینه

 مِنَ یَشْتَرِیَ أَنْ لِأَحَدٍ یَحِلُّ لَا قَالَ حَدِیثٍ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي » .1 

بر  :فرمودند امام باقر گفت در حدیثیابو بصیر  2؛ حَقُّنَا إِلَيْنَا یَصِلَ حَتَّى شَيْئاً الْخُمُسِ

مگر این که حق ما را به ما بخرد  آن باشددر  مالى را که خمسحالل نیست  هیچ یک از شما
  «.ندبرسا

 الْعَبْدُ بِهِ یَدْخُلُ مَا أَیْسَرُ مَا اللَّهُ أَصْلَحَكَ ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ قَالَ بَصِيرٍ أَبِي»  .1

 ابی بصیر گفت به امام باقر  1؛الْيَتِيمُ نَحْنُ وَ دِرْهَماً الْيَتِيمِ مَالِ مِنْ أَکَلَ مَنْ قَالَ النَّارَ

 ؟عث می شود که خداوند بنده را داخل دوزخ کند چیستآسان ترین چیزی که با :گفتم که
 « . ما یتیم هستیم هر کسی که درهمی از مال یتیم بخورد و :فرمودند

 وَ الدِّرْهَمَ أَحَدِکُمُ مِنْ لَآخُذُ إِنِّي یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ بُکَيْرٍ ابْنِ»  .3

شنیدم  :گفت ابن بکیر 1؛ تَطَهَّرُوا أَنْ إِلَّا بِذَلِكَ أُرِیدُ مَا مَالًا ینَهِالْمَدِ أَهْلِ اکثر لَمِنْ إِنِّي

از شما یک درهم ] از وجوهات این که من از یکی ، به راستی :می فرمودندکه امام صادق

برای این است که ، [ می گیرم در حالی که خودم پروتمند تر از بیشتر مردم مدینه هستمشرعی
  «. پاکیزه کنم سیله آن شما را تطهیر ومی خواهم به و
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 . 12112ح ، 316ص - 12311ح ، 111، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى 2
 . 117ص، 21 ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
، 7 ج، پیشین، نورى؛ 12312 ح، 113، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 121ص، 117ص، 21ج ، همان 1
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حکم خمس را در ارباح  به صراحت بیان می دارد که امام صادق دو روایت اول 

اگر چه نامی از ، و در سه روایت دوم؛ آن را از شیعیان مطالبه کرده اند مکاسب بیان نموده و
گاه صحبت از هر  خصوص خمس ارباح مکاسب برده نشده است اما در زمان ائمه معصوم

چرا  1،خمس ارباح مکاسب یکی از بارزترین آن ها محسوب می شده است، وجوهات شرعیه بوده
خمس غنایم ، مسلمانان ملزم بودند که بیشتر وجوهات شرعیه خود مانند زکات، که جز این مورد

شیعیان را ملزم می کردند  را به حکومت وقت تحویل دهند و اگر ائمه معصوم خراج، جنگی

این را شورش علیه حکومت محسوب ، حکّام جور، که این وجوهات را به ایشان تحویل دهند
اذیت قرار می  آزار و پیش از قبل تحت فشار و، شیعیان ایشان را و کرده و ائمه معصوم

  .دادند
پرداخت خمس ارباح مکاسب واجب می باشد اما در برابر این ، روایات بیان شده بنابر

مسلماً این  دیگری وجود دارد که ایشان خمس را برشیعیان تحلیل کرده اند و احادیث، روایات
اجتماعی حاکم بر جامعه بوده است که به  تحلیل به خاطر شرایط نامطلوب سیاسی یا اقتصادی و

 : عنوان شاهد چند روایت در باره عدم وجوب پرداخت خمس ]تحلیل خمس[ آورده می شود

 مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ لَهُ قُلْتُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عِيسٍ بَنِي حُکَيْم» .1 

 جَعَلَ أَبِي أَنَّ إِلَّا بِيَوْمٍ یَوْماً الْإِفَادَهُ اللَّهِ وَ هِيَ قَالَ -لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ

به که  کند نقل مى  ابن عیسى از امام صادقحکیم  2؛ لِيَزْکُوا حِلٍّ فِي ذَلِكَ مِنْ شِيعَتَنَا

ى روز به  فایده آن به خدا قسم :دن؟ فرموچیست"...اعلموا انما غنمتم"منظور از آیه : امام گفتم
 «.تا پاکیزه شوند یت قرار دادمعاف در حل و شیعیان ما را از آن پدرممگر این که ، استروز 

 مِنَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَدَخَلَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ کُنْتُ قَالَ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ» . 2

 أَنَّ نَعْلَمُ تِجَارَاتٌ وَ الْأَمْوَالُ وَ الْأَرْبَاحُ أَیْدِینَا فِي تَقَعُ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقَالَ الْقَمَّاطِينَ

 إِنْ أَنْصَفْنَاکُمْ مَا اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ مُقَصِّرُونَ ذَلِكَ عَنْ أَنَّا وَ ثَابِتٌ فِيهَا حَقَّكَ

بودم که  من نزد حضرت امام جعفر صادق :بن یعقوب گفتیونس  1؛ الْيَوْم ذَلِكَ کَلَّفْنَاکُمْ

در دست ما با ، فداى تو :داخل شد و گفت بر امام سازند جماعتى که خانه از نى مى مردی از
ا در آن ثابت است و ما در آن مقصر اموالی واقع می شود که که حق شم سودها و، تجارت هایی

  «.تکلف بیندازیم شما را در امروز به زحمت و انصاف نباشد که ما :پس امام فرمودند، هستیم

 عَلَى دَخَلَ أَیْنَ مِنْ تَدْرِی أَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الْکُنَاسِيِّ ضُرَیْسٍ ». 1 

 الْأَطْيَبِينَ لِشِيعَتِنَا إِلَّا -الْبَيْتِ أَهْلَ خُمُسِنَا قِبَلِ مِنْ فَقَالَ أَدْرِی لَا فَقُلْتُ الزِّنَا النَّاسِ

                                                 
 . 323، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول 1
 . 12112ح ، 311، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى 2
 . 12116ح ، 313ص، همان 1



 خمس ارباح مکاسب سوم : بررسي تحليلفصل  

 

127 

 

دانى از  مى :فرمودکه امام صادق گفت ضریس کناسى  1؛ لِمِيلَادِهِم وَ لَهُمْ مُحَلَّلٌ فَإِنَّهُ

ما  از ناحیه خمس :پس فرمود، می دانمن :مردم وارد شد؟ گفتم [جمعى از]کجا زنا در میان 
حالل است و براى تولّدشان  آن هابر  به راستی مگر براى شیعیان پاکیزه ما که ،بیت اهل
 « .است[ حالل]نیز

حکم خمس ارباح مکاسب را بیان کرده  دو روایت اول صریح در آن است که امام باقر 

شته است امکان مطالبه آن وجود ندا، جتماعی شیعیانو ا اقتصادی، اند اما چون به دالیل سیاسی
آن را بر شیعیان خود حالل کرده و وجوب ادای خمس ارباح مکاسب را از عهده ایشان برداشته 

 . و از روایت سوم می توان تحلیل خمس غنایم جنگی را از طرف امام به دست آورد 2،اند
آن این که با توجه به  بیان یک نکته دیگر بجا است ودر مورد دوران امام صادق

امام برای تبلیغ دین ، نسبت به امامان قبل از خود و توسعه دنیای اسالم، تر امامموقعیت مناسب 
اصیل اسالم و توسعه تشیع در نقاط مختلف سرزمین های اسالمی و رهبری شیعیان دراقصا نقاط 

سازمانی به نام وکالت را پایه ریزی کردند که یکی از وظایف وکالی امام در این ، دنیای اسالم
هدایا از شیعیان بود که این سازمان در دوران بعد  افت وجوهاتی مانند خمس و نذور وسازمان دری

کمک شایانی به امامان برای رهبری و  از امام هم با رهبری امامان بعدی به کار خود ادامه داد و
 1. پیشبرد اهداف مذهب تشیع کرد

  :«هخَاصَّ الْغنایم فِي إِلَّا الْخُمُسُ لَيْسَ»  :تبيين حدیث ـ

حکم وجوب خمس ارباح مکاسب را بیان و مطالبه و  امام صادق ثابت شد که امام باقر و
از امام  عبداهلل بن سنان دریافت کرده اند اما با این حال در روایت صحیحی از طریق سماعه و

نیست  1؛خَاصَّهً الْغنایم فِي إِلَّا الْخُمُسُ لَيْسَ»: این حدیث نقل شده است کهصادق

 «  مگر در غنیمتها و بس خمس
از ظاهر این حدیث این طور استنباط می شود که حکم خمس فقط در غنیمت های دار 

پس ظاهر این  متعلق حکم خمس نیست الحرب جاری است و هیچ موردی جز غنایم دار الحرب
حدیث صحیح با روایاتی که موارد دیگر خمس مخصوصاً ارباح مکاسب را بیان کرده است در 

                                                 
، 3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول؛ 12121ح ، 311صـ  12172و  12177ح ، 311ص، همان 1

 . 162ص
 . 121، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 2
  .111ه.ش، ص1112، مرکز جهانی علوم اسالمی: قم، تاریخ عصر غیبت، و دیگران، آقایی 1
، طوسى؛ 16، ص2 ج،            من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق؛ 31ص، 2 ج،            االستبصار، طوسى  1

 ح، 113، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 261ص، 21 ج،         بحار االنوار؛ مجلسی، 123، ص1 ج،             تهذیب االحکام
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برای اثبات خمس در ارباح مکاسب باید تعارض این حدیث با احادیث  بنابراین ،ض استتعار
مربوط به خمس ارباح مکاسب رفع شود و برای رفع ایت تعارض می توان گفت که درحدیث 

 : ن این کهو آ صحیح مورد بحث دو احتمال بیشتر وجود ندارد
یعنی این حدیث  1رفه استحدیث صحیحه مورد بحث برای آیه خمس قرینه ی صا :اول 

آیه خمس  در آیه خمس فقط غنایم دار الحرب است و« غنمتم»قرینه است بر این که مصداق 
  .شامل هیچ مصداقی جز غنایم دار الحرب نیست

در حدیث صحیحه مورد بحث معنای عامی دارد که این معنا شامل « غنایم»واژه  :دوم
  .ارباح مکاسب هم می شود

در آیه خمس به  «غنمتم»روایت صحیحه قرینه صارفه بر حصر، ال اولاحتم بنابراگر 
غنایم دار الحرب باشد و از آیه خمس جز حکم خمس غنایم دار الحرب به دست نیاید این حصر 

موارد ، حادیثو ا باعث نمی شود که اگر در روایات و اینفقط در آیه خمس مصداق پیدا می کند 
 بنابراین حدیث آن ها را نفی کند پس ، خمس شمرده شوند دیگری جز غنایم دارالحرب متعلق

هیچ تعارضی میان این حدیث صحیحه و احادیث خمس ارباح مکاسب وجود ، آن چه گفته شد
گسترده داشته باشد همان طور که این مطلب  احتمال دوم که غنایم معنای عام و بنابرندارد و 

حیحه ارباح مکاسب است پس این حدیث ثابت شد یکی از مصادیق غنایم در حدیث ص قبالً
و  احتمال از احتمال اول به واقعیت نزدیکتر و اینصحیحه مؤید خمس در ارباح مکاسب می باشد 

  2. والتر استا

  : دوران امام موسي کاظم ـ 9

آزادی نسبی برای امام  دیگر همانند دوران امام صادق در دوران امامت امام کاظم

تحت ، چرا که خلفای بنی عباس با فهمیدن وجود سازمانی شیعی، هم نبودو شیعیان ایشان فرا
امام و شیعیان ایشان را بیشتر تحت نظر و  احساس خطر کرده و رهبری امام موسی کاظم

آن را از  خمس ارباح مکاسب را در آن دوران تبلیغ و، ولی با این وجود امام، فشارقرار دادند

 قَالَ سَمَاعَهَ»  :رده اند که شاهدی در این باره بیان می شودشیعیان خود مطالبه و دریافت ک

 1؛کَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ مِنْ النَّاسُ أَفَادَ مَا کُلِّ فِي فَقَالَ الْخُمُسِ عَنِ الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ

                                                 
، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 31ص، 2 ج، االستبصار، همو؛ 121، ص1 ج،             تهذیب االحکام، طوسى 1

 . 17 تا 11، صالخمس و االنفال، فاضل لنکرانى؛ 337، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول؛  111ص
، عاملىحرّ ؛ 17تا  11، ص  الخمس و االنفال، فاضل لنکرانى؛  31ص، 2 ج،            االستبصار، طوسى 2
 . 111، ص2 ج، پیشین

،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول؛  71، ص1 ج، پیشین، محقق داماد؛  12311 ح، 362، صهمان 1
 . 163، ص3 ج
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 امام ؟ی استچه چیزدر  خمس :رسیدمپ سماعه گفت از حضرت موسى بن جعفر

 « .اندك و یا بسیار به دست آورند از مردم که اى فایده در همه آن :دنفرمو

  :دوران امام رضا ـ 7

را خطری برای  امامبه خاطر این که وجود این  هارون الرشید خلیفه معاصر امام کاظم

حکومت خود می دانست ایشان را به شهادت رساند اما این کار موقعیت او را در میان شیعیان 
و شیعیان ایشان را در  امام رضا، نکردن شیعیان برعلیه حکومتش بدتر کرد و او به خاطر قیام

و با توجه به این که تبلیغ حکم وجوب خمس ارباح مکاسب در میان  1آزادی نسبی گذاشت
موقعیت مناسب تری برای مطالبه خمس  امام رضا، شیعیان توسط امامان قبل انجام شده بود

یغ این حکم الهی با صراحت تمام عدم تحلیل این ارباح مکاسب پیدا کردند و ایشان ضمن تبل
ایجاد نکند نوع خمس را بیان نمودند تا تحلیل امامان قبل در این مورد برای برخی این شبهه را 

 خمس ارباح مکاسب با تحلیل آن توسط برخی از ائمه معصوم "پرداخت"که حکم وجوب 

که از ایشان در خواست تحلیل هم چنین درجواب کسانی  برای همیشه برداشته شده است و
 به صراحت عدم تحلیل در خمس ارباح مکاسب را تذکر داده و، خمس ارباح مکاسب را داشتند

که  2حتی گاهی با عبارات شدید اللحنی تقاضا آنان را رد می کردند مزایای دادن خمس را بیان و
  :روایاتی در این مورد ذکر می شود، به عنوان شاهد

 بِالْقِيَامِ أَمَرْتَنِي لَهُ قُلْتُ رَاشِدٍ بْنُ عَلِيِّ أَبُو لِي قَالَ قَالَ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ ». 1 

 فَلَمْ حَقُّهُ ءٍ شَيْ أَیُّ وَ بَعْضُهُمْ لِي فَقَالَ بِذَلِكَ مَوَالِيَكَ فَأَعْلَمْتُ حَقِّكَ أَخْذِ وَ بِأَمْرِكَ

 وَ أَمْتِعَتِهِمْ فِي فَقَالَ ءٍ شَيْ أَیِّ فَفِي فَقُلْتُ الْخُمُسُ هِمُعَلَيْ یَجِبُ فَقَالَ أُجِيبُهُ مَا أَدْرِ

بن  علی1؛  مَئُونَتِهِمْ بَعْدَ أَمْکَنَهُمْ إِذَا فَقَالَ بِيَدِهِ الصَّانِعُ وَ عَلَيْهِ التَّاجِرُ وَ قُلْتُ صَنَائِعِهِمْ

شما به من فرمان دادید که  :تمگف[به امام]من  :فته استبه من گ بن راشد علی گفت مهزیار

برخی از  پس .را از آن آگاه کردم موالیان شما، برای امر شما قیام کنم و حق شما را بگیرم و من
 .چیزی جواب آن است دانستم چه نمی[ است؟ اماماو ] حق چه چیزی :به من گفتند آنان

در  :فرمود؛ ؟[تخمس واجب اس]چه چیز  در :گفتم .خمس واجب است آن هابر  :حضرت فرمود
؟ کسی که با دست چیزی می سازد ]خمس[ است تاجر و بر آیا :گفتم .صنایع شان کاالها و

هنگامی که امکان داشته باشد برای آن ها بعد از مؤونه شان ]پرداخت خمس واجب  :فرمود
  «.است[

                                                 
 . 111، صپیشین، پیشوایی 1
 . 12، ص خمس پشتوانه استقالل بیت المال، مکارم 2
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 مَوَالِي بَعْضِ مِنْ -ارِسَفَ تُجَّارِ مِنْ رَجُلٌ کَتَبَ قَالَ الطَّبَرِیِّ زَیْدٍ بْنِ مُحَمَّدِ» . 2

 الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ إِلَيْهِ فَکَتَبَ الْخُمُسِ فِي الْإِذْنَ یَسْأَلُهُ -ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي

 یَحِلُّ لَا الْهَمَّ الضِّيقِ عَلَى وَ الثَّوَابَ الْعَمَلِ عَلَى ضَمِنَ کَرِیمٌ وَاسِعٌ اللَّهَ إِنَّ الرَّحِيمِ

 عَلَى وَ عِيَاالتِنَا عَلَى وَ دِینِنَا عَلَى عَوْنُنَا الْخُمُسَ إِنَّ اللَّهُ أَحَلَّهُ وَجْهٍ مِنْ إِلَّا مَالٌ

 لَا وَ عَنَّا تَزْوُوهُ فَلَا سَطْوَتَهُ نَخَافُ مِمَّنْ أَعْرَاضِنَا مِنْ نَشْتَرِی وَ نَبْذُلُهُ مَا وَ أَمَوَالِنَا

 تَمْحِيصُ وَ رِزْقِکُمْ مِفْتَاحُ إِخْرَاجَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ قَدَرْتُمْ مَا اءَنَادُعَ أَنْفُسَکُمْ تَحْرِمُوا

 وَ إِلَيْهِ عَهِدَ بِمَا لِلَّهِ یَفِي مَنْ الْمُسْلِمُ وَ فَاقَتِکُمْ لِيَوْمِ لِأَنْفُسِکُمْ تُمَهِّدُونَ مَا وَ ذُنُوبِکُمْ

 :گفتمد بن زید طبرى مح 1؛ السَّلَام وَ بِالْقَلْبِ خَالَفَ وَ بِاللِّسَانِ أَجَابَ مَنْ الْمُسْلِمُ لَيْسَ

از حضرت  حضرت نوشت ونامه ای به  - اامام رض 2«موالی» از - شخصى از تجار شیراز

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم  :نوشتند در جواب حضرت .خواست که اورا در خمس اذن ]تصرف[ دهد
لیکن ثواب را بر اعمال خیر و غم را بر تنگى و بخل و تواسع و کریم اسخداوند به درستى که 

به ؛ کرده باشد آن را حاللخداوند  مالى حالل نیست مگر از آن وجهى که، ضامن شده است
 است و]خمس کمک و موالی ما خانواده و مددکار ما در امر دین ما و کمک وخمس  راستی

قهر شدید او  از کسی که از سطوت و آبروی خود را بخریم و آن چه بذل کنیم مددکار ما در[
خود را از دعای ما محروم نکنید تا آن جا که  پس آن را از ما دریغ نکنید و، است خوف داریم

ا را محو می ست و گناهان شما کلید رزق شما به راستی اخراج آن ]خمس[؛ برآن قدرت دارید
به خدا به  وفا کندکه  است و مسلمان کسى]قیامت[ است  روز فقر شمابرای  و ذخیره شماکند 

مخالفت  ه قلبگوید و ب اجابت نیست کسى که به زبان و مسلمانکرده است عهد آن چه با او 
  «.کند و الساّلم

 الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي عَلَى خُرَاسَانَ مِنْ قَوْمٌ قَدِمَ قَالَ زَیْدٍ بْنِ مُحَمَّدِ» . 1

 الْمَوَدَّهَ تُمْحِضُونَّا هَذَا أَمْحَلَ مَا فَقَالَ الْخُمُسِ مِنَ حِلٍّ فِي یَجْعَلَهُمْ أَنْ فَسَأَلُوهُ

 لِأَحَدٍ نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا لَهُ جَعَلَنَا وَ لَنَا اللَّهُ جَعَلَهُ حَقّاً عَنَّا تَزْوُونَ وَ بِأَلْسنّتکُمْ

                                                 
روضه ،  محمد تقى ، اول مجلسى؛ 32ص، 2 ج، االستبصار، طوسى؛ 311، ص1 ج، پیشین،  کلینی 1

،  فضل اهلل طباطبایى، پناه اشتهاردى على، حسین موسوى: تحقیق،  المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه
 . 123، ص1 ج،  ه.ق 1161، مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور: قم

 و چهار هزار ایرانی به با سپاه مسلمانان ملحق شدند، ن به ایران حمله کردنددر زمانی که اعراب مسلما2
با هر قبیله ای از اعراب که بخواهند هم پیمان شوند که به چنین افرادی ، شرط کردند که بعد از جنگ

ه موالی بعد از مدتی ایرانیان ب، موالی آن قبایل می گفتند و به همین دلیل، بعد از هم پیمان شدن با قبایل
 . مشهور شدند
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داخل  ن بر حضرت امام رضاجمعى از اهل خراسا :گفت محمد بن زید 1؛ حِل فِي مِنْکُمْ

 :فرمودند در جواب حضرت .حالل قرار دهد آن هاکه خمس را بر خواستند  شدند و از آن حضرت
خداوند برای ما قرار داده و ما  حقى را که کنید و به زبان اظهار محبّت مى است این کهچه محالى 

قرار ، قرار نمی دهیم حاللرا آن  هیچ یک از شمابرای ؛ را بر آن مسط نموده است دریغ می کنید
 «. قرار نمی دهیم، نمی دهیم

خمس ارباح مکاسب را با صراحت  این روایات به روشنی بیان می دارند که امام رضا

 . مطالبه می کردند و در زمان خود آن را بر شیعیان حالل نکرده اند

  : دوران امام جواد ـ 8

دیگر همانند پدر ، این امام همام دشرایط سیاسی حاکم در زمان امام جوا بنابر

بزرگوارشان در موقعیت مناسبی قرار نداشتند ولی با این حال هر گاه مقتضیات زمانی مناسبی 
ایجاد می شد ضمن بیان احکام خمس ارباح مکاسب آن را از شیعیان خود مطالبه و دریافت می 

 قَالَ الْأَشْعَرِیِّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ» :که به روایتی در این مورد اشاره می شود 2کردند

 مَا جَمِيعِ عَلَى أَ الْخُمُسِ عَنِ أَخْبِرْنِي الثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي إِلَى أَصْحَابِنَا بَعْضُ کَتَب

 ذَلِكَ کَيْفَ وَ الصُّنَّاعِ عَلَى وَ الضُّرُوبِ جَمِيعِ مِنْ کَثِيرٍ وَ قَلِيلٍ مِنْ الرَّجُلُ یَسْتَفِيدُ

 به ما برخی از اصحاب :اشعری گفت بن حسن محمد1؛ الْمَئُونَه بَعْدَ الْخُمُسُ بِخَطِّهِ بَفَکَتَ

چه شخص به دست  آن همه آیا بر :که ما را از خمس خبر بده که نوشتند نامه امام جواد

 آن چگونه است؟ و ست؟[ اخمس]صنایع  بر کارها و از همه مشاغل و چه زیاد چه کم آورد می
 «.است خمس واجب [آن ها بر همهمؤونه ]بعد از  :مبارك خود نوشت طخ امام به

وجود دارد که می توان با  نامه ای بسیار طوالنی در مورد حکم خمس از امام جواد

بررسی بخش های از آن برخی از ابهامات مربوط به تحلیل خمس را حل کرد که در این جا 

 مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ» :شودمناسبت دارد به بخش هایی از این نامه اشاره 

 فِي إِلَيْهِ کِتَابَهُ أَنَا قَرَأْتُ وَ ع جَعْفَرٍ أَبُو إِلَيْهِ کَتَبَ قَالَ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَمِيعاً

 فَقَطْ مِائَتَيْنِ وَ عِشْرِینَ سَنَهُ هَذِهِ وَ هَذِهِ سنّتي فِي أَوْجَبْتُ الَّذِی إِنَّ قَالَ مَکَّهَ طَرِیقِ

 بَعْضَهُ لَكَ سَأُفَسِّرُ وَ الِانْتِشَارِ مِنَ خَوْفاً کُلَّهُ الْمَعْنَى تَفْسِيرَ أَکْرَهُ الْمَعَانِي مِنَ لِمَعْنًى

 عَلَيْهِمْ یَجِبُ افِيمَ قَصَّرُوا بَعْضَهُمْ أَوْ صَلَاحَهُمْ اللَّهَ أَسْأَلُ مَوَالِيَّ إِنَّ اللَّهُ شَاءَ إِنْ

 عَامِي فِي الْخُمُسِ أَمْرِ مِنْ فَعَلْتُ بِمَا أُزَکِّيَهُمْ وَ أُطَهِّرَهُمْ أَنْ فَأَحْبَبْتُ ذَلِكَ فَعَلِمْتُ

                                                 
 . 161، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول؛ 12111ح ، 312، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى1
 . 112، صپیشین، پیشوایی 2
 . 71، ص1 ج، پیشین، محقق داماد؛ 12372ح ، 122ص، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى 1



 اماميه هاز دیدگا مس ارباح مکاسبخ

 

111 

 

 حَالَ قَدْ الَّتِي الْفِضَّهِ وَ الذَّهَبِ فِي هَذِهِ سنّتي فِي الْخُمُسَ عَلَيْهِمُ أَوْجَبْتُ إِنَّمَا هَذَاوَ

 لَا وَ خَدَمٍ لَا وَ دَوَابَّ لَا وَ آنِيَهٍ لَا وَ مَتَاعٍ فِي عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أُوجِبْ لَمْ وَ الْحَوْلُ مَاعَلَيْهِ

 مَوَالِيَّ عَنْ مِنِّي تَخْفِيفاً أَمْرَهَا لَكَ سَأُفَسِّرُ ضَيْعَهً إِلَّا ضَيْعَهٍ لَا وَ تِجَارَهٍ فِي رَبِحَهُ رِبْحٍ

 فَأَمَّا ذَاتِهِمْ فِي یَنُوبُهُمْ لِمَا وَ أَمْوَالِهِمْ مِنْ السُّلْطَانُ یَغْتَالُ لِمَا يْهِمْعَلَ مِنِّي مَنّاً وَ

 غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ عَامٍ کُلِّ فِي عَلَيْهِمْ وَاجِبَهٌ فَهِيَ الْفَوَائِدُ وَ الْغنایم

 الْغَنِيمَهُ فَهِيَ اللَّهُ یَرْحَمُكَ الْفَوَائِدُ وَ فَالْغنایم ...لِلرَّسُولِ وَ سَهُخُمُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ

 وَ خَطَرٌ لَهَا الَّتِي لِلْإِنْسَانِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْجَائِزَهُ وَ یُفِيدُهَا الْفَائِدَهُ وَ الْمَرْءُ یَغْنَمُهَا

 ذَلِكَ مِنْ ءٌ شَيْ عِنْدَهُ کَانَ فَمَنْ. ...ابْنٍ لَا وَ أَبٍ غَيْرِ مِنْ یُحْتَسَبُ لَا الَّذِی الْمِيرَاثُ

 فَإِنَّ حِينٍ بَعْدَ لَوْ وَ لِإِیصَالِهِ فَلْيَتَعَمَّدْ الشُّقَّهِ بَعِيدَ نَائِياً کَانَ مَنْ وَ وَکِيلِي إِلَى فَلْيُوصِلْ

 :عبداهلل بن محمد ن عیسى و برادرشاز احمد بن محمد ب 1؛ ...عَمَلِهِ مِنْ خَيْرٌ الْمُؤْمِنِ نِيَّهَ

در راه مکه  را به على بن مهزیار نوشته بودند و ما آن نامهنامه ای  حضرت امام محمد تقى

گردانم و این سال دویست  در این سال واجب مى "فقط"آن چه  :حضرت فرموده بودند، خواندیم
اه دارم چرا که از انتشار آن می که از تفسیر این دالیل اکر؛ به خاطر دالیلی است و بیست هجرت

به راستی ؛ [ تفسیر خواهم کرد ان شاء اهللرا برای تو ]علی بن مهزیارترسم و برخی از آن دالیل 
 در آن چه بر ایشان واجب، یا بعضى از ایشانموالی ما که خداوند به ایشان توفیق ]عمل[ بدهد 

امسال [ واجب می کنم برای این  ]فقط بدان در آن چه بر ایشان ،کنند مى کوتاهی و ست تقصیرا
تزکیه شوند به آن چه امسال در امر خمس انجام می  است که دوست دارم که ایشان تطهیر و

واجب در طال و نقره که سال بر او گشته باشد و می کنم واجب را و در این سال خمس دهند 
فایده  نه در غالم و کنیز و نه در حیوانات و نه در ظروف و نه در و نمی کنم خمس را در متاع

 این امر و، خواهم کردبرای تو تفسیر  ملکى که خریده باشید مگر ملکى که آن را نه در تجارت و
برای ام  احسان کردهمن به این وسیله بر ایشان  فرمان تخفیفی از طرف من برای موالی است و

ان به سبب تسعیرات نیز زیاد و اخراجات ایش اموال شان می کنندزیادتیها بر  حکام جوراین که 

 أَنَّما اعْلَمُوا وَ"پس در آن ها هر سال خمس واجب است ، اما غنیمتها و فایدها؛ شده است

فواید ـ که خدا تورا  و منظور از غنایم و". ...لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ

 ورساند  هم ه بهر فایده ای است که  ه دست آورد وـ آن هر غنیمتی است که فرد ب رحمت کند
گمان آن  میراثى است که بدهد و آن بزرگ باشد و برای فرد است که فرد دیگری به اوجایزه  هر

ما به دست وکیل ، و هر کسی که از این چیزها نزدش چیزی بود ...فرزند غیر پدر و را نداری از
وکیل ما برساند[ به خاطر این که راه ایشان دور است آن را به هر کس که نمی تواند ] برساند و

                                                 
 . 12311ح ، 361، 362صص، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى1
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 از عمل اوبهتربه درستى که نیت مؤمن  ،مدتی طول بکشد مقام رسانیدن باشند اگر چهباید در 
  «...است

به خوبی نشان می دهد که امام اختیار دارد که در مدت زمان این نامه امام جواد

 مصالحی همه خمس یا بنابریان مطالبه نکند و یا امامتش همه خمس یا مقداری از آن را از شیع
که امام می فرماید  و اینحالل کند  مقداری از آن را بر همه شیعیان یا افراد خاصی ببخشد و

تأکید می کنند که این حکم فقط مال  دالیلی هست که فقط امسال این حکم را می دهم و
 و 1همان سال به شهادت خواهند رسیدامسال است برای این بوده که حضرت می دانستند که در 

، اجتماعی نامطلوب آن سال اقتصادی و، می خواستند در سال آخر عمر خود بنا به دالیل سیاسی
  .اموالشان را پاکیزه نمایند ایشان و به شیعیان خود احسان کرده و، با تخفیف در خمس

  : امام عسکری  دوران امام هادی و ـ 9

عدم تحلیل خمس ارباح مکاسب و وجوب  بر اد امام رضابا توجه به تأکیدات زی

این حکم الهی در میان شیعیان نهادینه شد و شیعیان پرداخت همه خمس را به امام ، پرداخت آن
همانند ایشان یا وکالی منصب از طرف ایشان واجب می دانستند اما امامان بعد از امام رضا

گاه مقتضیات زمانی مناسبی ایجاد می شد ضمن  موقعیت مناسبی نداشتند ولی با این حال هر
سازمان  و 2بیان احکام خمس ارباح مکاسب آن را از شیعیان خود مطالبه و دریافت می کردند

ولی از سوی دیگر خلفای بنی عباس که به نقش ؛ وکالت در این باره نقشی مهم را ایفا می کرد
می کوشیدند تا شبکه  و 1اس خطر می کردندسازنده سازمان وکال پی برده بودند از ناحیه آن احس

اما با ، فشار قرار می دادند امام و شیعیان ایشان را بیشتر تحت نظر و وکالی را از بین ببرند و
نتوانستند به مقصود خود برسد و هر ، بین شیعیان نهادینه شدن این نهاد در تالش های امامان و

ن سازمان منسجم تر عمل می کرد و نقش نزدیک تر می شد ای چه زمان غیبت امام زمان
یکی از کارهای مهم سازمان وکالت مطالبه  مهم تری را در پیشبرد اهداف امامان ایفا می کرد و

سران شیعه را به  و دریافت وجوهاتی مانند خمس از شیعیان بود که در این باره امامان

به اقصا نقاط سرزمین های شیعه عنوان نماینده خود برای مطالبه و دریافت خمس ارباح مکاسب 
نشین می فرستاند و در نامه ی همراه وکیل تأکید می کردند که وجوهات حتماً به نماینده ایشان 

 1. تحویل داده شود

                                                 
 . 161، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول 1
 . 112، صپیشین، پیشوایی 2
 . 376ص، 332، صهمان 1
 . 112، ص121، صهمان 1
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البته چنان چه گفته شد اگر مقتضیات زمانی و وجود مصالحی تحلیل خمس را ایجاب می 
بر افراد خاصی یا همه ، با بخشش خمس اختیار تام خود در مطالبه بنابر کرد ائمه معصوم

  1. شیعیان تصرف در خمس را حالل می کردند

  : دوران امام زمان ـ 11

بررسی دوران امامت امام زمان ، در موضوع تحلیل خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب
 برای شیعیان بسیارحایز اهمیت داست چرا که از زمان امامت امام زمان تا کنون ،

حکم وجوب پرداخت خمس یا حکم عدم ، بنابراین، ولی اصلی خمس محسوب می شوندایشان مت
وجوب پرداخت خمس ] تحلیل خمس[ در حال حاضر به نظر ایشان بستگی تام دارد و اگر بتوان 

ثابت ، با دالیل محکم ثابت کرد که ایشان پرداخت خمس را از عهده شیعیان خود برداشته اند
  .ال فالو ا پرداخت خمس واجب نمی باشد خواهد شد که در حال حاضر

دوران  به طور کلی به دوران غیبت صغری و که دوران زندگی امام زمان بنابراین
در این دو بخش  مسئله تحلیل خمس در دوران امام زمان، غیبت کبری تقسیم می شود

 : جداگانه بررسی می شود

  :دوران غيبت صغری ـ 1 ـ 11

پنج هجری قمری در سامرا به دنیا آمدند و پنج  پنجاه و ست ودر سال دوی امام زمان
اما بعد از نماز گذاردن بر پدر ، سال در زمان امامت پدر بزرگوارشان در خفا زندگی کردند
، با غیبت ایشان ها غایب شدند و بزرگوارشان و به امامت رسیدن خودشان به امر خداوند از دیده

خداوند برای  را در پیش رو داشتند و حضور ائمه معصوم شیعیان دوره ای متفاوت با دوران
نه  اجازه دادند به مدت شصت و، برای این دوران سخت غایب بودن امام شان، آمادگی شیعیان

امام به وسیله افراد خاصی با شیعیان ارتباط داشته باشد که این دوران همان دوران غیبت ، سال
چهار نایب خاص انتخاب کردند که برای ، ن دوران امامصغری یا غیبت کوتاه مدت است که در ای
بهتر است که دوران هریک از این نایبان خاص  بررسی تحلیل خمس از طرف امام زمان

  2. ایشان جداگانه بررسی شود
 

                                                 
 . 162، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول 1
 . 11ص، پیشین، الهامی؛ 113ص، پیشین، پیشوایی 2
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  :ابو عمرو عثمان بن سعيد عمری ـ 1 ـ 1 ـ 11

 م حسن عسکری اما یکی از یاران مورد اعتماد امام هادی و، عثمان بن سعید عمری

را بر عهده داشت ایشان برای مخفی داشتن  مدت پنج یا هفت سال نیابت خاص امام زمان

مهم ترین وظیفه ایشان این بود که در عین حالی ؛ تقیه نموده و روغن فروشی می کرد، امر نیابت

بت نشود کاری کند که اصل وجود امام برای حکومت ثا، که وجود امام را برای شیعیان ثابت کند

و به راستی با زکاوت توانست هر دو مسئولیت خطیر خود را انجام دهد و با توجه به این که 

سازمان وکالت توانست در آزادی ، حکومت وقت قانع شده بود که شیعیان دیگر امامی ندارند

ی فعالیت های خود را در زیر نظر وکیل اول امام انجام دهد و در آن زمان وکالی شهر ها، نسبی

دیگر وظیفه داشنتد که وجوهات شرعی را به نایب خاص امام تحویل دهند تا ایشان یا مستقیماً 

آن که به و با  1؛آن را به امام تحویل دهند یا در آن چه که امام دستور می فرمایند مصرف کنند

ی به جتماعو ا اوضاع سیاسی، که خود را به علویان منتسب کرده بود 2«صاحب الزّنج»خاطر فتنه 

خمس را از  "پرداخت"وجوب  اما گزارشی مبنی بر این که امام زمان، نفع شیعیان نبود

  1. به دست نرسیده است، شیعیان خود برداشته باشند

  :ابو جعفر محمد بن عثمان عمری ـ 2 ـ 1 ـ 11

بعد از وفات پدرش مدت چهل سال نیابت ، محمد بن عثمان عمری پسر عثمان بن سعید
نشیب ترین دوران غیبت صغری  را بر عهده داشت و این مدت پر فراز و  زمانخاص امام 

بسیار به شیعیان « صاحب الزّنج»چرا که خلفا به خاطر خاموش کردن فتنه ، محسوب می شود
 به طوری بود که در تاریخ ثبت شده است که در ما بین سال های دویست و 1؛امامیّه ظلم کردند
  3. شیعیان آشکارا قادر به ابراز عقاید خود نبودند، سه هجری قمری و هفتاد هفتاد تا دویست و

                                                 
 . 77، 71صص ،71ص، همان 1
صاحب زّنج فردی بود که نسب خود را به زید بن علی برادر امام باقر )صلوات اهلل علیه( رساند واز  2

توانست زنگیان را در این  شورش علیه عباسیان استفاده کرد و انتساب دروغین خود برای ایجاد انقالب و
 . معروف شد« صاحب الزّنج»شورش همراه خود کند به همین خاطر به 

 . 33، 31صص، پیشین، و دیگران، آقایی 1
نشر  مرکز چاپ و: بی جا، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری، رسول، جعفریان 1

 . 111صه.ش، 1111، سازمان تبلیغات اسالمی
 . 22، صپیشین، الهامی 3
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اگر چه فتنه صاحب زنج خاموش شد اما بعد از چند سال فتنه ای بدتر از آن شیعیان را در 
چون آن ها جزئی از مذهب شیعه محسوب  بر پا کرده بودند و1«قرامطه»این فتنه را ، بر گرفت

همین  شیعیان امامیّه را هم به خود منتسب کنند و، زی خودمی شدند سعی کردن برای پیرو
به همین بهانه  باعث شد که خلفای بنی عباس شیعه امامیّه را هم در این فتنه دخیل ببینند و

 2. دست به سرکوب شیعه امامیّه بزنند
ن با ای تا قبل از این فتنه برخی از شیعیان توانسته بودند به دستگاه حکومتی راه یابند و

سیاست فشار بر شیعیان را کم کنند اما این وضعیت باعث شد تا شیعیان از دستگاه خالفت بر 
او مدت ده  1،کنار شوند و وزارت به عبدهلل بن سلیمان که ضد علوی معتصبی بود واگذار گردد

چنان بازرسی دقیقی از  سال فعالیت های ضد امامیّه خود را به نحوه های گونا گون انجام داد و
محافل مخفی شیعیان به عمل آورد که توانست کشف کند که شیعیان دارای سازمانی مخفی به 

کشف باعث شد تا خلفا برای دست یابی  و اینهستند  ریاست جانشین امام حسن عسکری

یکی از اولین ترفند های آن ها این ؛ حیله های مختلفی را به کارببرند ترفند ها و، به این جانشین
وسانی ناشناس با مقداری از پول نزد کسانی که احتمال وکالت از امام را داشتند بود که جاس

با  دستگیر شود و بفرستند تا هر کسی که پول را قبول کرد به عنوان وکیل امام شناخته شده و
در چنین اوضاعی بود که  1؛ را پیدا کنند شناسایی وکال بتوانند جانشین امام حسن عسکری

به دست نایب خاص ایشان رسید که در آن دستور داده بودند که همه   زمان نامه ای از امام
  3. وکالی ایشان از اخذ هر وجهی حتی خمس خودداری کنند

آن چه گفته شد یقین پیدا می شود که از اول دوران غیبت صغری یعنی سال دویست  بنابر
وکالی امام زمان ، هشتاد و دو هجری قمری شصت هجری قمری تا حدود سال دویست و و

  به امام تحویل می دادند و این  وجوهات شرعی شیعیان بخصوص خمس را جمع آوری و
تا چه مدت وکالی ، مبنای بر خودداری از گرفتن وجوهات  که از زمان دستور امام زمان

از پذیرفتن وجوهات خوداری می کردند تاریخ دقیقی در دست ، امام به خاطر مقتضیات سیاسی
احتمال این که ، اما با توجه به سیاست اتخاذ شده توسط وکال مبنی بر نگرفتن هیچ وجهینیست 

حکومت بعد از مدتی از مفید بودن این ترفند خود برای دست یابی به امام ناامید شده باشد وجود 
اوضاع  پنج هجری قمری نود و در سال دویست و« مقتدر عباسی»چون با روی کار آمدن  دارد و

                                                 
وسی کاظم فرزند است که که این فرقه بعد از امام م« اسماعیلیه » یکی از فرق مذهب تشیع  1

 . هم می گفتند « قرامطه »ایشان به نام اسماعیل را امام می دانند و به پیروان این فرقه در آن زمان 
 . 21، صپیشین، الهامی 2
 . همان 1
 . 111ص، 31 ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 21، صپیشین، الهامی 3
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امکان ندارد که نگرفتن وجوهات بیشتر از این مدت طول کشیده ، شیعیان دگرگون شد به نفع
  .باشد

، تجربه کرده بودند تحلیل خمس را در زمان ائمه معصوم با توجه به این که شیعیان

باعث شد که ، در مدت محدودی  خودداری از گرفتن وجوهات توسط وکالی امام زمان
تحلیل شده است و   گمان کنند که خمس از طرف امام زمان برخی از شیعیان در آن زمان

با تأکید زیادی کسی که خوردن حق ایشان را حالل ، برای رد مسئله تحلیل خمس  امام

 جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ» :بداند را ملعون وظالم معرفی کرده اند که به این توقیع مهم اشاره می شود

 سَأَلْتَ مَا أَمَّا عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ یَدِ عَلَى الْمُقَدَّسَهِ النَّاحِيَهِ مِنَ يْهِعَلَ وَرَدَ فِيمَا الْأَسَدِیُّ

 مِنْ مَالِهِ فِي تَصَرُّفَهُ فِيهِ یَتَصَرَّفُ وَ أَمْوَالِنَا مِنْ یَدِهِ فِي مَا یَسْتَحِلُّ مَنْ أَمْرِ مِنْ عَنْهُ

محمد بن جعفر  1؛...الْقِيَامَهِ یَوْمَ خُصَمَاؤُهُ نَحْنُ وَ مَلْعُونٌ فَهُوَ ذَلِكَ فَعَلَ فَمَنْ أَمْرِنَا غَيْرِ

بر محمد بن عثمان عمری ـ نایب   اسدی در آن چه وارد شد از ناحیه مقدسه امام زمان
اما در جواب سوالی که شد در امر کسی که آن چه در دستش است از اموال ما  : خاص دوم امام ـ

هر ؛ بدون اجازه ما، و در آن تصرف می کند همانند تصرف در مال خودشآن را حالل می داند ، 
 «...کسی این کار را انجام دهد او ملعون است و از دشمنان ما در روز قیامت است

صادر شده است که   توقیع دیگری به همین مضمون از امام زمان، به جز این توقیع

 عَنْ الْأَسَدِیِّ الْحُسَيْنِ أَبِي بْنِ عَلِيِّ»: به خاطر اهمیت موصوع به این توقیع اشاره می شود

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ الْعَمْرِیِّ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ مِنْ تَوْقِيعٌ عَلَيَّ وَرَدَ قَالَ أَبِيهِ

علی بن 2؛   دِرْهَماً مَالِنَا مِنْ اسْتَحَلَّ مَنِ عَلَى أَجْمَعِينَ النَّاسِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ اللَّهِ لَعْنَهُ

به من توقیعی از محمد بن عثمان عمری ـ نایب دوم امام زمان  :ابوالحسن اسدی از پدرش گفت
همه مردم کسی  مالئکه و لرحیم لعن کند خدا وو ا بسم اهلل الرحمن :ـ رسید ]به این مضمون[

 « .که از مال ما درهمی را حالل بداند
برای مدتی  امام زمان، خاص امام بر اساس مقتضیات سیاسیاگر در زمان نایب دوم 

وجوب پرداخت خمس را از عهده شیعیان خود بر داشته باشند ولی با وجود این دو توقیع و هم 
چنین شواهد تاریخی زیادی ثابت می شود که در همه دوران نایب دوم مگر مدت زمان محدودی 

  .اخذ می شده است خمس مطالبه و

                                                 
 . 113ص، 21ج ،         بحار االنوارمجلسی،  1
 جه.ق،  1163: دفتر انتشارات اسالمى، قم، تمام النعمه کمال الدین و،  محمد بن علی، بن بابویها 2

؛ 111ص، 21ج ،         بحار االنوار؛ مجلسی، 12171ح  – 311، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 322ص، 2
، 2 جق، ه.1111، دار النعمان: نجف، محمد باقر خرسان: تحقیق، االحتجاج، احمد بن علی، طبرسی
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  :ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي ـ 3 ـ 1 ـ 11

را بعد از  یک سال نیابت خاص امام زمان حسین بن روح نوبختی به مدت بیست و
شیعیان دارای آزادی نسبی بودند چرا ، بیشتر دوران ایشان محمد بن عثمان بر عهده داشت و در

ز این نفوذ و ا داشتند در دستگاه خالفت بنی عباس نفوذ زیادی، که خاندان نوبخت در این دوران
مسلم در این دوران به خاطر این آزادی عمل و نظم امور  و 1،به نفع شیعیان استفاده می کردند

  2. بهتر از قبل جمع آوری می شده است وکال وجوهاتی مانند خمس ارباح مکاسب بسیار بیشتر و

  :ابوالحسن علي بن محمد سمری ـ 4 ـ 1 ـ 11

ل به عنوان آخرین نایب خاص امام عهده دار اداره سازمان علی بن محمد سمری سه سا

وکالی شهر های مختلف « صدوق»وکالت بود و در همین مدت کوتاه هم بر طبق روایت 

به  نزدیک وفات ایشان که رسید امام زمان و 1؛وجوهات شرعی را به ایشان تحویل می دادند

انشینی معین نکند که غیبت کامل شروع تأکید کردند که برای خود ج ایشان نامه ای نوشتند و

به این شکل غیبت صغری امام زمان )روحی له الفدا( به پایان رسید در حالی که  و 1،شده است

اخذ  مطالبه و، اسناد زیادی در دست است که یکی از وظایف همه وکالی امام در این دوران

  3. وجوهات شرعیه همانند خمس ارباح مکاسب بوده است

  :  تحليل خمس از طرف امام زمان  ـ 2 ـ 11

، برای شیعیان دوران غیبت صغری  آن چه گفته شد امکان ندارد که امام زمان بنابر
بلکه همه شواهد نشان از آن دارند که خمس ارباح مکاسب توسط ؛ خمس را تحلیل کرده باشند

ن غیبت صغری کسی هم قایل نشده که خمس در دورا وکالی امام مطالبه و اخذ می شده و
وجوب پرداخت خمس   تحلیل شده است اما با این وجود برخی ادعا کرده اند که امام زمان

ادعا  و این، آن را بر ایشان تحلیل نموده اند را در دوران غیبت کبری از عهده شیعیان برداشته و
ست صادر شده ا  به خاطر آن است که در مورد تحلیل خمس یک توقیع از طرف امام زمان

خاطر اهمیت موضوع تحلیل خمس در دوران غیبت کبری باید این توقیع به دقت بررسی  و، 
  .شود

                                                 
 . 167ص، پیشین، الهامی 1
 . 317، ص            کمال الدین، شیخ صدوق 2
 . همان 1
 . 111، ص31ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 317، ص            کمال الدین، شیخ صدوق 3
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  :  امام زمان« تحليل خمس»توقيع  ـ 1 ـ 2 ـ 11

 ظُهُورُ أَمَّا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَمْرِیِّ إِلَى یَعْقُوبَ بْنِ لِإِسْحَاقَ جَوَاباً ع کَتَبَهُ مِمَّا» 

 فَإِنَّهُمْ حَدِیثِنَا رُوَاهِ إِلَى فِيهَا فَارْجِعُوا الْوَاقِعَهُ الْحَوَادِثُ أَمَّا وَ اللَّهِ إِلَى هُفَإِنَّ الْفَرَجِ

 فَأَکَلَ شَيْئاً مِنْهَا اسْتَحَلَّ فَمَنِ بِأَمْوَالِنَا الْمُتَلَبِّسُونَ أَمَّا وَ اللَّهِ حُجَّهُ أَنَا وَ عَلَيْکُمْ حُجَّتِي

 وَقْتِ إِلَى حِلٍّ فِي مِنْهُ جُعِلُوا وَ لِشِيعَتِنَا أُبِيحَ فَقَدْ الْخُمُسُ أَمَّا وَ النِّيرَانَ کُلُیَأْ فَإِنَّمَا

در جواب سؤاالت اسحاق   امام زمان 1؛ ...وَ تَخْبُثَ لَا وَ وِلَادَتُهُمْ لِتَطِيبَ أَمْرِنَا ظُهُورِ

پس به ؛ اما در مورد ]سوال[ ظهور فرج و :ـ چنین نوشتند بن یعقوب به عمری ـ نایب خاص دوم
پس رجوع کنید در آن به ؛ ]فرج[ به دست خداست و اما در مورد ]سوال[ حوادث واقعه راستی

 و .من حجت خدایم برای این که به راستی آن ها حجت من بر شمایند و، سوی راویان حدیث ما
پس به ، بشمارد از آن چیزی را پس هر کسی که حالل؛ اما در مورد ]سوال[ متلبّسون به اموال ما

پس به تحقیق بر شیعه ما مباح شده است و ؛ اما در مورد ]سوال[ خمس راستی آتش می خورد و
ایشان در مورد آن در حلیت قرار داده شده اند تا این که امر ما ظاهر شود برای این که 

  «. ...آلوده نباشند و فرزندانشان پاکیزه باشند و

  :در مورد تحليل خمس  سي توقيع امام زمان برر ـ 2 ـ 2 ـ 11

صادر ، در جواب سؤال هایی که از محضر ایشان می شد  بیشتر توقیعات امام زمان
سؤال   شده است که در مورد این توقیع هم باید گفت که اسحاق بن یعقوب از امام زمان

، عمری نایب خاص خوداین توقیع را برای  ،های متعددی کرد که امام در جواب سؤال های او
نه در خود  و ولی متأسفانه نه متن سؤال های اسحاق بن یعقوب به دست رسیده، صادر کرد

جواب ناظر ، که اگر سؤالی شود بنابراینبه آن سؤال ها اشاره شده است و  توقیع امام زمان
ه تنهایی متن سؤال وجود نداشته باشد و فقط جواب آن سوال ب، بر سؤال است پس اگر در جایی

نمی توان به طور قطع در مورد جواب آن سوال قضاوت کرد ، در بیشتر مواقع، وجود داشته باشد
یقین در مورد  را نمی توان به طور قطع و  منظور امام زمان، همان طور که در این توقیع

تحلیل همه ، پس نمی توان به طور قطع حکم کرد که در این توقیع، به دست آورد تحلیل خمس
همه موارد خمس از طرف امام تحلیل شده است پس  منظور نظر امام بوده است و، موارد خمس

                                                 
المعارف مؤسسه : قم، على احمد ناصح، عباد اهلل طهرانی: تحقیق، هالغیب، محمد بن حسن، طوسی 1

، 73 ج،         بحار االنوار؛ مجلسی، 111ص، 2 ج، پیشین، کمال الدین، شیخ صدوق؛ 222، صاالسالمیه
کشف ، علی بن عیسى، ربلیا؛ 12126ح ، 336ص، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 111ص، 21ج  - 116ص

 . 312ص، 2 ج، بی تا، دار االضواء: بیروت، الغمه فی معرفه االئمه
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که بعد از تحلیل خمس  بنابراین داللت بر عموم نمی کند و این توقیع از این نظر اجمال دارد و
سؤال در مورد ، دلیل آن را پاکیزه بودن فرزندان معرفی کرده است به احتمال زیاد، در این توقیع

عدم وجوب پرداخت  تحلیل و، چنین سوالی، خمس کنیزان بوده است و امام زمان هم در جواب
این تحلیل فقط می تواند ، تعلیل به کار رفته در تحلیل خمس بنابرخمس را مطرح کرده اند و 

اتفاق ، تحلیل در مناکح در مورد، داشته باشد که همه علمای امامیّه1«تحلیل مناکح»ظهور در 
  2. ربطی به ارباح مکاسب ندارد، گونه تحلیل و این؛ ندنظر دار
خذ می و ا شواهد زیادی است که خمس در زمان غیبت صغری توسط وکالی امام مطالبه 

پس تحلیل خمس در این توقیع نمی تواند مربوط به دوران غیبت صغری باشد وکسی  1شده است

است اما مقید کردن تحلیل این  هم مدعی نیست که این توقیع مربوط به دوران غیبت صغری

شاهد است مخصوصاً که این توقیع مربوط به  ادعای بدون دلیل و، توقیع به دوران غیبت کبری

فقط اگر ظهور در تحلیل  نمی تواند عام باشد و، است پس این تحلیل  نایب دوم امام زمان

 1 .مناکح داشته باشد از این نظر اشکالی بر تحلیل وارد نمی شود

اما ، ظهور در تحلیل مناکح دارد  ا آن که تحلیل خمس در توقیع رسیده از امام زمانب 
تحلیل همه موارد خمس یا تحلیل ، اگر کسی ادعا کند که امکان دارد که تحلیل در این توقیع

تحلیل در آن را ، نمی توان به خاطر ندانستن متن سؤال :خمس ارباح مکاسب باشد و بگوید
 : می توان گفت، در پاسخ چنین ادعایی؛ کردمحدود به مناکح 

این توقیع با دو توقیع دیگر امام که در تأکید وجوب پرداخت خمس صادر شده است در  .1
نمی توان ادعا کرد که دو توقیع در وجوب پرداخت خمس برای دوران غیبت  تعارض خواهد بود و

شده است چرا که چنین  صغری صادر شده و توقیع تحلیل خمس برای دوران غیبت کبری صادر
 که وجوب پرداخت خمس با ادله کتاب خدا و بنابراین مدرك خواهد بود و ادعایی بی دلیل و

سنّت مطابق است پس مسلم دو توقیعی که مربوط به وجوب پرداخت خمس است بر توقیع 

  3. تحلیل خمس ترجیح داده می شود

                                                 
عدم وجوب پرداخت خمس پولی که به وسیله آن کنیز خریده می شود »: کح به معنایتحلیل منا 1

 می باشد « یا پولی که مهریه زن قرار می دهد
 . 161ص، 112، ص121، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 2
 . 111، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی 1
 . 167، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 1
، 16 ج، پیشین، محقق نراقی؛ 116، صپیشین، انصاری؛ 212، ص3 ج،         ریاض المسایل، طباطبایى 3
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وظایف والیتی مشخص بر یک ، سر پرست همه مردم است که ولی و بنابراینامام  .2
مسلم وظایف  عهده دارد که خداوند خمس را برای انجام این وظایف برای امام مقرر کرده است و

بلکه این وظایف به عهده  ،والیتی امام با غایب شدن ایشان از عهده ایشان بر داشته نمی شود
داده   م زمانپس بعد از غیبت هم باید خمس به وکالی اما، وکالی ایشان منتقل می شود

 و تحلیل ولی توقیع 1احسن انجام دهند وظایف والیتی امام را به نحو، شود تا بتوانند به وسیله آن
  .تشریع آن است و جعل حکمت منافی اباحه خمس

برای فقرای ، صدقات بر همه بنی هاشم حرام است و بدل از آن که زکات و بنابراین .1
ی قایل به تحلیل خمس در دوران غیبت کبری شود اگر کس؛ ایشان خمس قرار داده شده است

زکات بر فقرای بنی هاشم حالل است  صدقات و، یا باید مدعی شود که در دوران غیبت کبری
که این ادعا با نص صریح روایات مخالف است یا این که قایل شود که فقرای بنی هاشم از هیچ 

ین ادعایی با عدالت خداوند ناسازگار است و منبعی برای رفع حوایج خود نباید استفاده کنند که چن
پیامبر اکرم  چنین حرمانی را برای اوالد، با تحلیل خمس امکان ندارد که امام زمان

 2. قایل شود

 اذن داده اند که در اموالشان تصرف شود و  تحلیل خمس یعنی این که امام زمان .1
وقیعاتی نمی توان چنین اذنی را اذن امام از موضوعات خارجی محسوب می شود که با چنین ت

  1. ثابت کرد

خبر واحد محسوب می شود و درست است که با دارا بودن شرایط ، توقیع تحلیل خمس .3
موضوع بسیار مهمی محسوب می ، اما تحلیل خمس؛ می تواند در بیان احکام اعتبار داشته باشد

فقط اگر قراینی بر صحت آن  واشکال دارد ، اعتماد به خبر واحد، شود که در چنین موضوع مهمی

خالف چنین تحلیلی را ، در حالی که قراین زیادی 1،وجود داشته باشد می توان به آن اعتماد کرد

 : که به چند شاهد در این مورد اشاره می شود 3تأیید می کند

                                                 
 . 121ص، 111، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 1
، پیشین، نراقی؛ 212، ص3 ج،             ریاض المسایل، طباطبایى؛ 111، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی 2

 . 111، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم؛ 116، صپیشین، انصاری ؛126، ص16 ج
، محقق داماد؛ 111، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی؛ 121، ص1 ج، پیشین، ابن ادریس حلی 1 
 . 167، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم؛ 212، ص1 ج، پیشین

 . 111، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 1
 
انوار ، مکارم؛ 211ص 212، ص1 ج، پیشین، محقق داماد؛ 132، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی3
 . 167، ص2 ج،            الفقاهه
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تشریع در آن  حکمت و عقل و منافی حکم اجماع علما الف(عمل به تحلیل خمس منافی
 1. است

نقض کردن ، و تحلیل خمس 2در خمس در دوران غیبت کبری ضد احتیاط است ب(تصرف
1.احتیاط در این باره محسوب می شود

 

  3و نظری ضعیف است1امامیّهشیعه  مذهب ج(قایل شدن به تحلیل خمس نقض اصول

و اگر هم فتاوایی در این مورد بوده است متروك ، علما فتوى به تحلیل خمس نداده اند د(
  1 .شده است

می  به آن عمل شده است و استقرار دارد و امامیّه مذهب ه( وجوب پرداخت خمس در 

 7. شود

عدم وجوب پرداخت خمس ، چه گفته شد قایل شدن به این که منظور از این تحلیلآن بنابر

گر هیچ گونه اشکالی در تحلیل خمس نباشد چون مشهور و ا 1،عظیمی می خواهد جرأت، است

غیبت کبری تا کنون از آن اعراض کرده اند دیگر این توقیع در مورد تحلیل علما از ابتدای 

 2 .خمس از اعتبار ساقط می شود

   :دوران غيبت کبری ـ 3 ـ 11

علی بن محمد ، شش روز مانده به وفات چهارمین نایب خاص خود  امام زمان 
آینده دادند و به او فرمان توقیعی برای ایشان نوشتند و در آن خبر فوت او را در شش روز ، سمری

                                                 
 . 127، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 1
مى، : دفتر انتشارات اسالقم، نکت النهایه،  جعفر بن حسن؛ محقق حلّى، 261، ص            النهایه، طوسی 2
 . 112، ص1 ج،      مختلف الشیعه؛ حلی، 131، ص1 جه.ق،  1112

 . 111، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی؛ 121، ص1 ج، پیشین، ابن ادریس حلی1
 . همان 1
 . 212، ص3 ج،             ریاض المسایل، طباطبایى؛ 131، صالبیانابن مکی عاملی،  3
پناه  على: تحقیق، ز فی شرح المختصر النافعکشف الرمو، حسن بن ابی طالب فاضل آبی،  1

 . 272، ص1 جه.ق،  1117، دفتر انتشارات اسالمی: قم،  حسین یزدى ، اشتهاردی
 . 13، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی؛ 131، صالبیانابن مکی عاملی،  7
 116، صپیشین، انصاری 1
انوار ، مکارم؛ 211ص 212، ص1 ج، پیشین، محقق داماد؛ 132، ص11 ج، جواهر الکالم، نجفی 2
 . 167، ص2 ج،            الفقاهه
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دادند که برای خود جانشینی به عنوان نایب خاص امام انتخاب نکند چرا که غیبت کامل با وفات 
 1. او شروع می شود

، نه هجری قمری بیست و بعد از شش روز از آن توقیع یعنی در نیمه شعبان سال سیصد و
علت تعیین نکردن نایب خاص از طرف  با وفات او به فوت نمودند و  آخرین نایب امام زمان

 2. شروع شد   نصغری تمام و غیبت کبری امام زما دوران غیبت امام 
 شیعیان در تکلیف خود نسبت به پرداخت خمس دچار سردرگمی و، با شروع غیبت کبری

حیرت شدند چرا که آن ها در دوران غیبت صغری مطمئن بودند که با پرداخت وجوهات خود به 
امام آن جوهات یا مستقیم به دست امام می رسد یا در مواردی که امام اذن داده باشد  وکالی

دیگر مطمئن بودند با دادن ، اما با شروع غیبت کبری با توجه به توقیع آخر امام، مصرف می شود
این وجوهات به دست امام که صاحب اصلی خمس است نمی ، وجوهات به وکالی سابق امام

دند که در این دوران رضایت امام درمورد پرداخت و یا مصرف خمس چه رسد و مطمئن نبو
  .چیزی است

از سوی دیگر شیعیان نسبت به ادعای هر کسی مبنی بر هر گونه وکالت از سوی امام 
و با توجه  1؛بسیار از خود حساسیت نشان می دادند به طوری که آن فرد را طرد و لعن می کردند

لعن نشوند همه فعالیت های  به خاطر این که طرد و وکالی سابق امام، به این حساسیتِ شیعیان
خود را به عنوان وکیل امام متوقف کردند و برای این که متهم نشوند حتی اگر کسانی از شیعیان 

و در حقیقت  1از پذیرش آن امتناع می کردند، به هر دلیلی وجوهاتی را به آن ها تحویل می دادند
برای رهبری شیعه تأسیس کرده بودند به این گونه در  ام صادقسازمان وکالیی که ام

  3. ابتدای غیبت کبری به کار خود پایان داد
اوضاع اجتماعی شیعیان ، منحل شدن سازمان وکالت نبود نایب خاصی از طرف امام و بنابر

همه خمس به وکالی امام تحویل داده ، چون در دوران غیبت صغری دچار یک نوع ضعف شد و
اما در این که در دوران ، می شد شیعیان شکی در این که صاحب همه خمس امام است نداشتند

 دچار اختالف نظر شدیدی، خمس را باید چه کنند، غیبت کبری بعد از اخراج خمس از مالشان
شدند و در همان زمان برخی از علما به واسطه روایت واحدی که در تحلیل خمس از امام زمان 

  جتماعی به و ا هر گاه اوضاع سیاسی با توجه به این که ائمه معصوم د ورسیده بو

خمس را بر شیعیان خود ، طوری می بود که امکان دریافت خمس برای ایشان وجود نداشت

                                                 
 . 111، ص31ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 116صپیشین ، الهامی 2
 . 117، ص31ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
 .  131، صپیشین، الهامی 1
 . 117، ص31ج،         بحار االنوارمجلسی،  3
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  گمان کردند در این زمان هم که امکان دریافت خمس به وسیله امام ؛ تحلیل می کردند
خمس را از اموال خود ، ت و واجب نیست شیعیانوجود ندارد پس خمس بر شیعیان حالل اس

 . خارج کنند
در مورد این که چند تن از علما در همان اوایل غیبت کبری قایل شده اند که پرداخت 

حتی  واجب نیست اطالعات دقیقی در دست نیست و خمس بر شیعیان در دوران غیبت کبری
فقط اشاره می کند که برخی از  ، است شیخ مفید که همه آرای علما را در این مورد بیان کرده

این به خاطر آن است که این رأی در همان زمان هم متروك  1خمس را مباح می دانند، علما
 . بوده وکسی از علمای بزرگ به آن فتوا نداده است

با آن که قطع به وجوب حکم خمس ، بود ق( که قاضی حلب. ه 111) سلّار، در میان علما
در دوران غیبت کبری از روی فضل  معتقد شد که امام زمان ، داشتدر تمام موارد آن 

فتوا به خاطر آن بوده که ایشان برای صدور  و این 2،خمس را بر شیعیان حالل کرده است، وکرم
اعتماد و استدالل می کرده و در مورد حکم پرداخت خمس در ، به اخبار واحد، آرای خود در احکام

، د به خبر واحد قایل به تحلیل خمس شده است اما در مقابل ایشاندوران غیبت کبری با اعتما
می داند و در این باره  1«شاذ»روایت تحلیل خمس را ، عالم بزرگ آن دوران، ابوصالح حلبی

رجوع از چنین حکمی به ، اجماع امّت ثابت است چون وجوب خمس به نص قرآن و :معتقد است
  1. وسیله اخبار شاذ جایز نیست

فتوا به عدم ، هیچ یک از علمای بزرگ، ز نظر سالر بگذریم تا قرن دهم هجری قمریاگر ا
وجوب پرداخت خمس ]تحلیل خمس[ در دوران غیبت کبری نداده اند تا این که دوران مقدس 

در حالی که ، روش اجتهاد این عالم بزرگ شیعه امامیّه؛ ق( شروع می شود. ه 221اردبیلی )
 فتاوای علمای نظرها و و آراء به ما شاخصه کار ایشان بی توجّهیبوده ا تدقیقى و تحلیلى

ایشان باعث شد تا برخی از ، خواهانه آزادى همین روش متهوّرانه و پیشینیان خود بوده است و
 رأی و، که نمونه ای از آن 3،فتاوای ایشان با فتاوای علمای پیش از خود متفاوت شود نظرات و

پرداخت سهم » :باشد که ایشان در این مورد معتقد بوده استنظر ایشان در مورد خمس می 
 "واجب احتیاط"سادات در دوران غیبت کبری واجب است اما در مورد پرداخت سهم امام 

  1«.است

                                                 
 .  217، 213صص،      المقنعه، شیخ مفید 1
 . 116، 112صص، پیشین، سالر 2
 . فاقد شهرت است را روایت شاذ می گویند روایتی که تنها از یک عادل نقل شده است و 1
 . 173، ص            الکافی فی الفقه، حلبى 1
 . 31، صپیشین، مدرسى طباطبایى 3
 . 117، ص1 ج، پیشین، مقدس اردبیلى 1
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روش مقدس اردبیلی را نمی « جواهر الکالم»اگر چه برخی علمای بزرگ مانند صاحب 
اما با ؛ تعبیر می کردند «المقدّس اتباع» را به  پسندیدند و از این رو پیروان مکتب مقدس اردبیلی

پیشینیان مورد پسند  افکار و آراء به ایشان اعتنائى بى این حال مکتب اجتهادی مقدس اردبیلی و
در مورد احکام و هم چنین ، المقدّس اردبیلی و اتباع 1،تقلید علمای همان دوران قرار گرفت و

فتوا داده اند که به نظر های ایشان در مورد ، دبیلی نظر مقدس ار متأثر از رأی و، حکم خمس
 : خمس اشاره می شود

خمس  حکم وجوب، اصحاب اکثر در کالم» :(ق. ه 1662)عاملى موسوى على بن محمّد
روایات در این باره شده است و اجماع علما در این  اخبار و تواتر و ادعاى اجماع بلکه، قطعی است

صرف سهم امام در اصناف سه گانه ، ی در دوران غیبت کبری اشبهول 2باره قبل از قدیمین است
قول  و ایناست  بیت از فقهای اهل فقیه مأمون، عموم سبیل که متولی آن على، سادات است

 طریق متضمن تحلیل خمس است ولی، اگر چه اخبار، خوبی است اگر اصل وجوب آن ثابت شود
 1 «. نسبت به مالک پرداخت خمس می باشد احتیاط

چرا ، است مباحخمس ارباح مکاسب بر شیعیان » :(ق. ه 1611) عاملى الدّین زین بن حسن
 1«. سادات است صنافابین  و امام مشترك بین، ولی سایر موارد، که همه آن سهم امام است

اما احتیاط این ، قول به اباحه خمس خالی از قوت نیست» :ق(. ه 1626) محقق سبزوارى
. فتوا است شرایط جامع متولی آن فقیه عادل ف اصناف موجود شود واست که همه خمس صر

 1. است مشهور خودشان معاصرینتعدادی از  بینو از نظر ایشان این قول  3«
جماع در این و ا روایات وجوب خمس مشهور است» :(ق. ه 1626 )کاشانى فیض محسن

اما ، حق امام بر شیعیان دارد تحلیل که داللت بر تحلیل اخبار مگر، مورد قبل از قدیمین است
ولی نصف خمس که سهم امام است بر شیعیان حالل و از آن  7سهم سادات را باید به آن ها داد

و  احسن، چرا که امام در حال حاضر به آن احتیاجی ندارد ولی در این باره هم 1ها ساقط است
می ، ر همه غایبین استکه متولی امو مأمون حوط صرف آن در اصناف است که متولی آن فقیها

                                                 
 . 31، صنپیشی، مدرسى طباطبایى 1
 . 171، ص3 ج، پیشین، عاملی 2
 . 121، 123صص، 3 ج،             مدارك االحکام، عاملی 1
 . 127ص، 16ج ، پیشین، نراقی؛ 111، ص2 ج،            انوار الفقاهه، مکارم 1
؛ 222، ص1 ج، بی تا، اصفهان نشر مرکز: اصفهان، األحکام کفایه، باقر محمد، سبزواری مؤمن 3

 . 122، ص2 ج، پیشین، سبزوارى
 . 113، ص2 ، ج           مکارم، انوار الفقاهه 1

 .223، 221، صص1 ، ج فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع 7
 

.113، ص16 همو، الوافی، ج 1
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نصف یا همه خمس برای اصناف سه گانه سادات صرف می ، پس در دوران غیبت کبری 1؛ باشد
 2«. شود

سهم سادات برای  ظاهر این است که، در دوران غیبت کبری» :ق(. ه1213یوسف بحرانی )
ظاهرِ  بنابراصحاب ما چنین نظری دارند و اما سهم امام  همان طور که جمهور، ایشان صرف شود

تحلیل آن برای شیعه است ولی احتیاط صرف آن برای اصناف سه ،  الزمان  صاحب توقیع
 1«.گانه سادات می باشد

چنان چه دیده می شود همه اتباع المقدس فتوا به وجوب پرداخت سهم سادات داده اند و 
، در این موضوع مهمدر مورد سهم امام به صراحت فتوا به تحلیل خمس به طور کلی نداده اند و 

الزمان  احتیاط کرده اند ولی باید در این مورد خاطر نشان کرد که اگر تحلیلی از طرف صاحب
   صورت گرفته باشد مربوط به همه خمس حتی سهم سادات است و در هیچ یک از روایات

 مربوط به تحلیل خمس سهم سادات از سهم امام جدا نشده است ولی با این حال نظرات این
علمای بزرگ باعث شد تا موضوع تحلیل خمس میان علمای آن دوران شهرت پیدا کند اما این 
شهرت باعث نشد تا این نظر ماندگار شود چرا که قایل شدن به تحلیل خمس مخصوصاً خمس 

می تواند حتی ضررهای  هیچ منفعتی برای مذهب شیعه امامیّه در پی ندارد و، ارباح مکاسب
همه علما بعد  نظر بعد از آن دوران متروك شد و و اینمسلمین وارد نماید  م وبه اسال زیادی را

از گذران آن دوران فتوا به وجوب پرداخت خمس داده اند چرا که وجوب پرداخت خمس توسط 
سنّت و اجماع علما ثابت است و پرداخت خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب چنان آثار ، قرآن

چنان آثار منفی در پی دارد که حکم عقل هم وجوب پرداخت خمس  ،نپرداختن آن مثبتی دارد و
 . را تأیید می کند

  :نتيجه

خداوند با تأکیدات زیادی خمس را برهمه افراد و در همه زمان ها واجب کرده و ، در قرآن
ایشان با  سرپرستی همه خمس را به جانشین خود بر روی زمین واگذار نموده است و والیت و

، عدم وجوب اختیارات زیادی در مورد خمس دارند که یکی از این اختیارات، والیت توجه به این
اقتصادی ، اجتماعی، خمس )تحلیل خمس( با توجه به در نظر گرفتن مقتضیات سیاسی"پرداخت"

.گونه تحلیل ربطی به وجوب حکم خمس در همه زمان ها ندارد و اینحاکم بر جامعه است 

                                                 
 . 222، ص1 ج،  مفاتیح الشرایع، همو 1
مرکز : تهران ، مهدى انصارى قمى: حقیقت، النخبه فی الحکمه العملیه و االحکام الشرعیه، همو 2

 . 111ص،  ه.ق 1111، الطباعه و النشر لمنظمه االعالم االسالمی
 . 117، ص12 ج، پیشین، بحرانی 1

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



111 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : بررسي اهميت خمس ارباح مکاسبهارمفصل چ

 
 همان طور که بیان شد پرداخت خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب چنان آثار مثبتی و

چنان آثار منفی در زندگی فردی و اجتماعی عموم شیعیان در پی دارد که عقل هم ، نپرداختن آن
تواند اهمیت وجوب  منفی می وجوب پرداخت خمس را تأیید می کند و شناخت این آثار مثبت و

، بعد از آن به عنوان حسن ختام فصل پرداخت خمس را ثابت کند که به این آثار اشاره می شود و
  :آداب پرداخت خمس بیان می شود

  :آثار پرداخت خمس :اول گفتار

خود باعث رشد ، ترجیح و ایندر اسالم مصالح اجتماع بر مصالح فرد ترجیح داده شده است 
یکی از دستوراتی که در ؛ خروی همه آحاد جامعه می شودو ا ضمین سعادت دنیویت واقعی فرد و

مصالح اجتماع بر مصلحت شخص ترجیح داده شده است مسئله پرداخت خمس می باشد چرا ، آن
فرد به مصلحت خود نمی بیند که از اموال خود هر ساله بر طبق ضوابط معین ، که در نظر اول

سعادت ، این انفاق، اما در اصل؛ یار یک پنجم آن را انفاق کندآن هم به صورت وجوب نه اخت
اگر همه احاد جامعه پایبند به چنین دستوراتی  اخروی شخص را تضمین می کند و دنیوی و

، همه می توانند در جامعه ای سالم باشند سعادت حقیقی برای همه اجتماع به وجود می آید و
پرداخت خمس آثار عظیم برای فرد و اجتماع دارد  ند ومعنوی را تجربه کن زندگی شیرین مادی و

  :که به برخی از آن اشاره می شود

  :آثار فردی پرداخت خمس ـ 1

شخص می شود که خود پاکی مال  گوارا بودن درآمدو  پاکى مال پرداخت خمس باعث .1
 ز امام صادقدر این باره حلبی ا؛ پی دارد معنوی زیادی را در برکات مادی و برای فرد آثار و
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 أَصْحَابِنَا مِنْ الرَّجُلِ فِي»  :فرمودند ،درباره مردی از اصحاب که غنیمتی به دست می آورد

خمس آن غنیمت را به ما بپردازد تا آن  1؛لَهُ یَطِيبُ وَ خُمُسَنَا یُؤَدِّی قَالَ غَنِيمَهً یُصِيبُ

    «.غنیمت برای او پاك شود
می شود و این به خاطر این است  تربیت نسل پاك پاکی شخص و پرداخت خمس باعث .2

مال  ی شخص می شود وها لقمهو  و حالل شدن درآمد ی مالسبب پاکن که پرداخت خمس 
گرایش به  پاك مسلماً باعث لقمهچرا که خود ؛ نسل پاك است به وجود آمدن پاك مقدمه

معنوی  شد و آثار مادی واو خواهد  نسلدر خود شخص و ها  ها و کماالت و تنفّر از بدى خوبى
 . او را نمی توان احصا کرد نسلاین پاکیِ درون شخص و 

 :ه اندفرمودامام رضامی شود که در این باره  رزقدر  برکت پرداخت خمس باعث .1

خمس کلید رزق  [پرداختبه راستی ]2؛...رِزْقِکُمْ مِفْتَاحُ إِخْرَاجَهُ فَإِنَّ ...الْخُمُسَ إِنَّ»

که  همان گونه1مال و ثروت است از عملى شکرگزارىِ، خمسپرداخت  بارت دیگربه ع« .شماست
سنّت ، براساس آیه قرآنشکرگزارى بدنى است و واضح است که ، مثل نماز و روزه، عبادات بدنى

 لَئِنْ وَ لَأَزیدَنَّکُمْ شَکَرْتُمْ لَئِنْ»: می کندافزون  را نعمت، نعمت شکرکه  است آن بر خداوند قاطعانه
 اگر و افزود خواهم شما بر را[ خود ]نعمت، کنید شکرگزارى اگر 1؛لَشَدیدٌ عَذابی إِنَّ کَفَرْتُمْ

امکان ندارد  می کند پرداخت خمس خود راکسى که پس  !«است شدید مجازاتم، کنید ناسپاسى
 . از طرف خداوند در این دنیا یا در آخرت دریافت کند، کمتر از آن چه پرداخته

برای  زندگى شیریننبودن حق دیگران در زندگی باعث خیال آسوده و  خمس و پرداخت .1

 لَکَانُوا حُقُوقَهُمْ أَدَّوْا النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ» :ایدفرم میامام صادقشخص می شود که 

   «. قطعاً در زندگى شیرینى به سرخواهند برد، اگر مردم حقوق خود را ادا کنند 3؛بِخَيْرٍ عَائِشِينَ

به خاطرامتثال امر  فقط انسان موحدچرا که ، پرداخت خمس باعث تطهیر درون می شود .3
تقرّب و  طهارت درون وموجب  محبوباطاعت از  و اینخمس را پرداخت می کند ، خداوند

و رسیدن به بهشت  و کمال انسانپاکی درون و تقرب زمینه رشد  و اینخدا می شود  نزدیکى به
شنیدم که امام  :که در این باره ابن بکیر گفت 1ت را فراهم می آوردکه آرزوی هر مسلمانی اس

                                                 
 . 121ص، 21ج ،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 32ص، 2 ج، االستبصار، طوسى؛ 311، ص1 ج، پیشین،  کلینی 2
 . 211، ص1 ج، تفسیر نور،  قرائتى 1
 . 7 آیه، سوره ابراهیم 1
 . 127ص، 1 ج، پیشین، کلینی 3
بنیاد پژوهشهاى : مشهد، مترجمان: ترجمه،  تفسیر جوامع الجامع، فضل بن حسن، طبرسى 1

 . 111، ص2 ج، ه.ش 1177،  اسالمى آستان قدس رضوى
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 الْمَدِینَهِ أَهْلِ اکثر لَمِنْ إِنِّي وَ الدِّرْهَمَ أَحَدِکُمُ مِنْ لَآخُذُ إِنِّي »: می فرمودند صادق

[ وجوهات شرعیاستی این که من از شما یک درهم ]به ر1؛تَطَهَّرُوا أَنْ إِلَّا بِذَلِكَ أُرِیدُ مَا مَالًا

تر از بیشتر مردم مدینه هستم برای این است که می خواهم می گیرم در حالی که خودم پروتمند
  «.پاکیزه کنم به وسیله آن شما را تطهیر و

حق  رهایى از کیفرسبب  و داراییاموال  پرداخت خمس و نبودن حقوق دیگران در .1
نتیجه رسیدن به بهشت برای انسان می شود  رکفاره گناهان گذشته و د آخرت و الناس در دنیا و

 تَمْحِيصُ ...إِخْرَاجَهُ فَإِنَّ ...الْخُمُسَ إِنَّ» :در این باره فرموده اندکه امام رضا

 «. وسیله آمرزش گناهان شماست ...خارج کردن خمس مالبه راستی 2؛ ...ذُنُوبِکُمْ

مال ، فرد با پرداخت خمس ابراینبن، شود مىو روز نیاز او  ذخیره قیامتخمس برای فرد  .7
قطعى و  پیروزیهاى احتمالى و موقت و پردردسر دنیا را به  کامیابى و کند فانى را جاودانه مى

مشاهده  می کند که این اثر خمس را می توان در کالم امام رضادردسر تبدیل  دائمى و بى

 ذخیره قیامت و روز نیاز، خمسبه راستی 1؛لِأَنْفُسِکُمْ تَمْهَدُونَ مَا وَ...الْخُمُسَ إِنَّ» :کرد

 «.شماست برای
معلوم  قرار بگیرد وپرداخت خمس باعث می شود انسان مشمول دعای ائمه معصوم .1

امکان این که عاقبتش به خیر شود بسیار زیاد ، است که هر کسی مشمول دعای ایشان باشد

 إِنَّ»: فرمؤیدمی امام رضا؛ است و مسلم هیچ چیزی برای فرد از عاقبت بخیری بهتر نیست

به راستی خمس خود را  1؛دُعَاءَنَا أَنْفُسَکُمْ تُحَرِّمُوا لَا وَ ...إِخْرَاجَهُ الْخُمُس فَاِنَّ

 «.خودتان را از دعاى ما محروم نکنید و...بپردازید
 است چرا که در این باره امام رضاپرداخت خمس نشانه وفاداری به ائمه معصوم .2

 وَ إِلَيْهِ عَهِدَ بِمَا لِلَّهِ یَفِي مَنْ الْمُسْلِمُ وَ ...إِخْرَاجَهُ َفإِنَّ الْخُمُسَ إِنَّ»  :اندفرموده 

مال خود  خمس به راستی 3؛السَّلَام وَ بِالْقَلْبِ خَالَفَ وَ بِاللِّسَانِ أَجَابَ مَنْ الْمُسْلِمُ لَيْسَ

و مسلمان  کرده است عهدخدا به آن چه با او به  وفا کندکه  و مسلمان کسى است ...را بپردازید 
  «]وخمس خود را پرداخت ننماید[ مخالفت کند ه قلبگوید و ب اجابت نیست کسى که به زبان

                                                 
، پیشین، نورى؛ 12312ح، 113، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 117ص، 21ج ،         بحار االنوارمجلسی،  1

 . 121ص، 21ج ،         بحار االنوار؛ مجلسی، 272ص، 7 ج
،  روضه المتقین،  اول  مجلسى؛ 32ص، 2 ج، االستبصار، طوسى؛ 311، ص1 ج، پیشین، لینیک 2

 . 123، ص1 ج
 . 123، ص1 ج،  روضه المتقین،  اول  مجلسى 1
 . همان 1
 . همان 3
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خمس دهنده وقتی هر ساله اقدام به پرداخت خمس می کند در حقیقت صفت زشت  .16
 بذل و بخشش د بهسبب عادت دادن خو و حبّ مال را در خودش از بین می برد وحرص بخل و 

بدین گونه اخالق و  گردد تعالى زیاد مى نسبت به مال کم و به نسبت خداى او و محبتمی شود 
  .شود مى خود و مظهر رحمانیّت پروردگار شدهشکوفا  اوسخاوت در 

منظم و دقیق ، در واقع شخصى حسابگر، دهد کسى که حساب سال دارد و خمس مى .11
از نظر دین جزء باال  نظم و برنامه در زندگى و این ش مشخّص استاست و میزان درآمد و مصرف

 کُلُّ الْکَمَالُ»  :در این باره می فرمایدترین کماالت آدمی محسوب می شود که ابی جعفر

زندگی  دقت داشتن در معیشت و نظم و ...از باالترین کماالت 1؛الْمَعِيشَهِ تَقْدِیرُ...الْکَمَالِ

 « . است
است  حالل کردن لقمه پاك بودن مال از حق الناس و ستجابت دعاا شرایطیکی از  .12

 2. که این منظور بدون پرداخت خمس میسر نمی شود
مسلماً آزمایش سختی  پرداخت خمس یکی از شرایط قبولی در امتحان الهی است و .11

در این باره  است که جز مؤمنان واقعی کسی نمی تواند از این امتحان سرافراز بیرون بیاید که

 حَدِیثِنَا مِنْ هَذَا »: ایشان فرمودند، آیه خمس خوانده شد ثمالی گفته است که بر ابی جعفر

این عمل  1؛ لِلْإِیمَانِ قَلْبُهُ مُمْتَحَنٌ إِلَّا عَلَيْهِ یَصْبِرُ لَا وَ بِهِ یَعْمَلُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ

و بر آن صبر نمی کند مگر این که قلبش با  بسیار مشکلی است که کسی به آن عمل نمی کند
 «.ایمان امتحان شده باشد

شود که انسان در خود احساس کند حامى اهل بیت و مراجع  پرداخت خمس سبب مى .11
هاى علمیّه و تبلیغات صحیح دینى است و این احساس همواره او را هوادار جبهه  تقلید و حوزه

شیاطین  هاى وسوسهخود نوعی بیمه در برابر  و این هدد هاى باطل قرار مى حق و مخالف جبهه
 .انسان نما است

  :آثار اجتماعي پرداخت خمس ـ 2

قرار داده است و مبارزه با تکاثر  وها  مهار ثروتو راهى براى تعدیل را  خمسخداوند  .1
ز توسعه آن و جلوگیرى ا راهى براى ایجاد الفت و محبت میان طبقات مختلف یا تعمیق واین 

همین معنا را می توان از تفسیر آیه خمس توسط امام  و هاى عمیقِ اجتماعى است ایجاد شکاف

 کَيْ ...خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ»  :فهمید صادق

                                                 
 . 11ص، 1 ج، پیشین، کلینی 1
 . 272، ص16 ج،           تفسیر نور، قرائتى 2
 . 121ص، 21ج ،         بحار االنوارمجلسی،  1
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 غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ"رد خداوند آیه خمس را پس نازل ک 1؛مِنْکُم الْأَغْنِياءِ بَيْنَ دُولَهً یَکُونَ ال

 « .تا مال فقط در بین اغنیای شما نباشد"...خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَیْ مِنْ
می تواند ، متمم زکات محسوب می شود و همان طور که زکات نیمی از خمس مکمل و .2

سهم سادات هم می تواند ، برطرف کندعموم مردم را  هاى ها و نیازمندى محرومیتبسیاری از 

و این باعث 2مسکینان و در راه ماندگان از بنی هاشم را برطرف سازد فقرا و، نیازمندهای یتیمان

به وجود آمدن عدالت اجتماعی می شود که برقراری عدالت اجتماعی در جامعه ثمرات بسیاری 

  .برای فرد وجامعه دارد 

تأمین هزینه هایی است که والی حقیقی مسلمانان  ،یکی از اهداف مهم وجوب خمس .1 

والی مسلمانان می ، مسلم با پرداخت خمس برای انجام وظایف والیتی خود به آن احتیاج دارد و

توسعه و ترویج ، رهبرى امامت و، اداره شؤون مقام والیتتواند وظایف والیتی خود هم چون 

، تقویت مراکز دینى و اسالمى، ى دفاعىهاآن ایجاد سازم، تبلیغات، فرهنگ و معارف اسالمى

هاى  ها و نیازمندى رفع محرومیت، تضمین استقالل آن، تقویت بنیه اقتصادى حکومت اسالمى

  .اقتضا می کند را به نحواحسن انجام دهد مصالح مسلمانانهر آن چه  ویژه سادات( و جامعه )به

تشیع در  و ائمه معصومبا پرداخت خمس می توان در حال حاضر به حفظ آبروی  .1

چرا که پرداخت خمس باعث استقالل مالی وکالی عام امام ، برابر مخالفان اسالم کمک کرد
بیشتر می  می شود و مسلم اگر وکال امام استقالل مالی داشته باشند بسیار بهتر و زمان

د همان طور تشیع را می ریزد به دفاع بر خیزن و توانند در برابر آن چه آبروی ائمه معصوم

 نَشْتَرِی وَ. ...الْخُمُسَ إِنَّ» :هم پرداخت خمس را باعث حفظ آبرو می داند که امام رضا

آبروی خود را از کسی که از  ...خمسبا  به راستی 1؛سَطْوَتَهُ نَخَافُ مِمَّنْ أَعْرَاضِنَا مِنْ

 «.می خریم، قهر شدید او خوف داریم سطوت و

                                                 
 . 121، صهمان 1
 
، همو؛ 226ه.ق، ص 1161، انتشارات جامعه مدرسین: قم، الخصال،  محمد بن علی ، بن بابویها 2
؛ 277، ص177ص، ه.ق 1113، مؤسسه امام هادى:  قم، گروه پژوهش مؤسسه امام هادى: تحقیق،  المقنع

، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی االیات النازله فی اهل البیت، عبید اهلل بن احمد، سکانیحاکم ح
، 1 ج، ه.ش 1111، الرشاد االسالمیاالطبع والنشر التابعه لوزاره : تهران، محمد باقر محمودی: تحقیق

سید : قم، الدینیه العزیزیه فی االحادیث یاللئال یعوال، ابن ابی جمهور محمد بن على ، یحسائا؛ 213ص
 . 123ص، 1 ج، ه.ش 1161، الشهداء
، 1 ج،  روضه المتقین، اولمجلسى ؛ 32ص، 2 ج،            االستبصار، طوسى؛ 311، ص1 ج، پیشین، کلینی 1

 . 123ص



 اماميه هاز دیدگا مس ارباح مکاسبخ

 

111 

 

به عنوان نایب عام امام ط یخمس به حاکم و فقیه جامع الشراپرداخت در زمان حاضر با  .3
هاى  تقویت حوزهدر انجام وظایف والیتی ایشان که در حال حاضر مهم ترین آن  زمان

سبب ، خمس می توان مستقیماًپس در اصل به وسیله ، می توان کمک شایانی کرد، است  علمیّه
جذب ، علوى و مرزبانى از حدود و ثغور دینىتبلیغ و نشر تفکّر ، کمک کردن به خط اهل بیت"

احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت عدل ، تقویت بنیه دینى مردم، تقویت دین، افراد به تشیع
ها و ایجاد تردیدها و  پاشى و مبارزه با انواع انحرافات فکرى و اخالقى و مبارزه با سمالهی 

و شد  به وسیله علما و فضال و طالّب "لهاى بدخواهان مغرض و یا طرفداران ساده د وسوسه
امام همیشه به دنبال آن بوده اند که  کمک به همان اهدافی است که ائمه معصوم، این

  عَياالتِنا وَ عَلى  دینِنا وَ عَلى  عَوْنُنا عَلى ...انَّ الْخُمْسَ»  :در این باره می فرماید ارض

 «.خاندان و دوستان ماست و [ دینى همانا خمس کمکى بر دین ]و اهداف 1؛ مَوالينا

سبب  به عنوان نایب عام امام زمانپرداخت خمس به حاکم و فقیه جامع الشرائط  .1

فقها از وضع  هم باعث می شود تا علما وشود که این ارتباط  مى فقها علما وبا شیعیان ارتباط 

وانند جامعه را هدایت کنند و این وسیله بهتر بت و بهجتماعی جامعه باخبر شوندو ا معنوی مادی و

هم دشمنان اسالم را از شکست مسلمانان ناامید می کند همان طور که در طول تاریخ غیبت 

 2 .ها انداخته است طاغوت دشمنان اسالم و لرزه بر اندامکبری این ارتباط 

  :نپرداختن خمسآثار دوم  گفتار

اموال خود را نمی پردازند به آثار مثبت پرداخت خمس اموال بیان شد وکسانی که خمس 
 هم در آخرت دچار خسران می باشند و هم در دنیا و ،جز این از تمام آن آثار مثبت محروم هستند

آثار نپرداختن خمس اموال را از ، می توان برای بهتر نشان دادن اهمیت وجوب پرداخت خمس
 . معنوی بیان کرد نظر مادی و

  :آثار مادی نپرداختن خمس ـ 1

به امید آن است که آن اموال ، خمس اموالش را نمی پردازد کسی که بخل می ورزد و .1
آرامش دنیوی به دنبال آورد ولی چنین فردی غافل از آن است که خداوند مدبر  برایش آسایش و

اندوه را ضمانت کرده است و این معنا را می توان از روایتی  برای چنین کسی غم و امور است و

 تُجَّارِ مِنْ رَجُلٌ کَتَبَ قَالَ الطَّبَرِیِّ زَیْدٍ بْنِ مُحَمَّدِ» : به دست آورد از امام رضا

 فَکَتَبَ الْخُمُسِ فِي الْإِذْنَ یَسْأَلُهُ -ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي مَوَالِي بَعْضِ مِنْ -فَارِسَ
                                                 

 . همان  1
 . 16صه.ش،  1111، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن: تهران، زکات خمس و، محسن، قرائتی 2
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 عَلَى وَ الثَّوَابَ الْعَمَلِ عَلَى ضَمِنَ کَرِیمٌ وَاسِعٌ اللَّهَ إِنَّ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ إِلَيْهِ

شخصى از  :گفتمد بن زید طبرى مح 1؛...اللَّهُ أَحَلَّهُ وَجْهٍ مِنْ إِلَّا مَالٌ یَحِلُّ لَا الْهَمَّ الضِّيقِ

ز حضرت خواست که او را و ا حضرت نوشتنامه ای به  - اامام رض موالی از - تجار شیراز

 بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم به درستى که :نوشتند در جواب حضرت ؛دهد در خمس اذن )تصرف(
لیکن ثواب را بر اعمال خیر و غم را بر تنگى و بخل ضامن شده  و واسع و کریم است خداوند

  «.است
از اموالشان چیزی کم ، برخی در ظاهر فکر می کنند که اگر خمس اموال خود را بپردازند .2

ال از دادن خمس خودداری می کنند اما اینان نمی دانند که خداوند وعده می شود و با چنین خی
دو برابر آن را در راه باطل از دست ، داده است که هر کسی حقوق واجب اموال خود را نپردازد

؛  مِثْلَيْه بَاطِلٍ فِي أَنْفَقَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ حَقّاً مَنَعَ مَنْ»: می فرمایند بدهد که امام صادق

در راه باطل منع کند دو برابر همان مقدار را را  ی عز وجل استخداکه برای کسى که حق 
 2«.صرف خواهد کرد

 را در راه نایبان عام امام زمان، هر کسی که با نپرداختن خمس اموال خود در این زمان .1
شوند که  خودشان باعث می، انجام وظایف والیتی امام که همان راه دین خدا است کمک نکنند

 مَنْ»: می فرمایند اموالش به اجبار در راه غیر خدا مصرف شود که در این باره پیامبر اکرم

کسى که مال خود  1؛اضْطِرَارا الْأَشْرَارِ إِلَى مَالَهُ اللَّهُ صَرَفَ اخْتِيَاراً الْأَخْيَارِ مِنَ مَالَهُ مَنَعَ

خداوند مال او را در راه اشرار با اجبار صرف ، را از مصرف در راه خوبان با اختیار خود باز دارد
  «.خواهد نمود

 خودش عامل می شود تا اموالش در راه معصیت و، هر کسی که خمس خود را نپردازد .1

 مَنْ أَنَّهُ اعْلَمْ »: در این باره می فرمایددشمنان خداوند هزینه شود که امام صادق و گناه

 یَمْشِ لَمْ مَنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعْصِيَهِ فِي یُنْفِقَ بِأَنْ ابْتُلِيَ اللَّهِ طَاعَهِ فِي یُنْفِقْ لَمْ

آگاه باشید کسى  1؛ جَل وَ عَزَّ اللَّهِ عَدُوِّ حَاجَه فِي یَمْشِيَ بِأَنْ ابْتُلِيَ اللَّهِ وَلِيِّ حَاجَهِ فِي

آن در راه معصیت خداوند به هزینه کردن ، که مال خود را در راه اطاعت خداوند صرف نکند
خداوند او را بر تالش ، شود و هر کس در حل مشکالت ولىّ خدا گامى برندارد گرفتار مىعزوجل 

  «.کند و حرکت در راه حلّ مشکالت دشمن خدا گرفتار مى

                                                 
، 1 ج،  روضه المتقین، مجلسى اول؛ 32ص، 2ج ،            االستبصار، طوسى؛ 311، ص1 ج، نپیشی، کلینی 1

 . 123ص
 . 367، ص1 ج، پیشین، کلینی؛  133، ص3 ج، همان 2
 . 111، ص21 ج،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 111، ص16 ج، الوافی، فیض کاشانى؛ همان 1
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: آن این که همه آثار منفی مادی نپرداختن خمس را می توان در یک جمله خالصه کرد و
 « .د را نپردازد خودش عامل بی برکتی مالش خواهد شدهر کسی خمس اموال خو»

  :آثار معنوی نپرداختن خمس ـ 2

اموالش با حقوق دیگران مخلوط می شود و ، فردی که خمس اموال خود را نمی پردازد .1
این اختالط باعث می شود تا تصرف فرد در آن اموالی که خمس در آن است دچار اشکال شود 

آثار سوء زیادی را هم به دنبال  حکم غصب را دارد و، موالی تصرف کندپس اگر فرد در چنین ا
  :خواهد داشت که به مهم ترین آن ها اشاره می شود

آثار سوء زیادی را که ، خوراك استفاده کند الف( اگر فرد از اموال متعلق خمس در خورد و
روان فرد  داشت و روح و خوردن این اموال هم به دنبال خواهد، خوردن مال حرام به دنبال دارد

آلوده خواهد کرد و درون ناپاك باعث دوری  وکسی که از آن اموال استفاده می کند را ناپاك و
 . می شود ...عدم استجابت دعا و، آلوده شدن به گناهان، فرد از خدا

عدوانی  تصرف غصبی و، تصرف در اموال خمس نداده، ب( اگر از نظر مرجع تقلید
« نذر مالی، حج ، نماز، غسل، وضو»فرد با آن اموال غیر مخمّس اعمالی مانند اگر ، محسوب شود
 1. عبادات او در بسیاری از موارد باطل خواهد بود افعال و، را به جا آورد

افعال و ، عبادات او دچار اشکال نشود ج( اگر فردی خمس اموال خود را نپردازد اگر افعال و
  2. هد مقبول درگاه خداوند قرار نخواهد گرفتعبادات واجب و مستحبی که انجام د

تصرف افراد دیگر هم در اموالی که به طور یقین غیر مخمّس ، د( از نظر بیشتر مراجع
عبادات  همان حکم تصرف فرد در آن اموال را دارد و غصب است و عدوانی و، محسوب می شود

 1. افعال دیگران هم به این نحو دچار اشکال خواهد شد و
مالئکه  کسی که خمس اموال خود را نمی پردازد جزء کسانی است که ملعون خداوند و. 2 

 » :به دست آورد و همه مردم است و این معنا را می توان در توقیعی از طرف امام زمان

                                                 
: اصفهان،  مهدى رجایى: قیحقت، طهارئمه االلتقط من آثار االبرار المتحفه اال، محمد باقر، شفتى 1

دفتر انتشارات اسالمی : قم، استفتائات، ینیخمامام ؛ 73، ص1 ج، 1162، انتشارات کتابخانه مسجد سید
؛ 127ص، 1 ج، تفسیر نور،  قرائتى؛ 211س ، 116، ص1 جه.ش، 1111، وابسته به جامعه مدرسین حوزه قم

، پیشین، خامنه ای؛ 1716س، 116ص، 1ج ه.ش،  1111، شفق: قم، ستفتائاتا، محمد تقی، بهجت
 . 271س ، 221ـ ص 217س ، 212ص

 .  127ص، 1 ج،           تفسیر نور، قرائتى؛ 73، ص1 ج، پیشین، شفتى 2
،           تفسیر نور، قرائتى؛ 73، ص1 ج، پیشین، شفتى؛ 211س ، 116، ص1 ج، استفتائات، امام خمینی 1

ـ  217س ، 212، صپیشین، خامنه ای؛ 1716س، 116، ص1ج، استفتائات، بهجت؛ 127ص، 1 ج
 . 271س ، 221ص
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 خدا و 1؛ اًدِرْهَم مَالِنَا مِنْ اسْتَحَلَّ مَنِ عَلَى أَجْمَعِينَ النَّاسِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ اللَّهِ لَعْنَهُ

 « .همه مردم لعن می کنند کسی را که از مال ما درهمی را حالل بداند مالئکه و
جزء دشمنان اهل ، کسی که از خمس اموالش حتی یک درهم یا کمتر از آن را نپردازد .1
غاصب حق ایشان محسوب می شود و این معنا را بسیاری از  ستمگر به ایشان و ظالم و بیت و

  2. تأکید کرده اند عریف خمس بیان واز ت علما بعد
حق یتیم را می  کسی که خمس اموال خود را نمی پردازد مانند کسی است که مال و .1

 اللَّهُ أَصْلَحَكَ ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ قَالَ بَصِيرٍ أَبِي» : روایات این معنا را می رسانند خورد و

؛ الْيَتِيمُ نَحْنُ وَ دِرْهَماً الْيَتِيمِ مَالِ مِنْ أَکَلَ مَنْ قَالَ لنَّارَا الْعَبْدُ بِهِ یَدْخُلُ مَا أَیْسَرُ مَا
آسان ترین چیزی که باعث می شود که خداوند  :گفتم که ابی بصیر گفت که به امام باقر1

ما یتیم  هر کسی که درهمی از مال یتیم بخورد و :فرمودند ؟بنده را داخل دوزخ کند چیست
  «.هستیم

که 1خوردن مال یتیم همان خوردن آتش است، ور که از روایت استفاده می شودهمان ط
حقیقت این آتش در دنیا گریبان گیر فرد می شود و در آخرت تجلی واقعی پیدا می کند و چون 

  3. ماری آتشین همه وجود فرد را می سوزاند
احادیث  یات ویکی از گناهان کبیره محسوب می شود و در روا، اموال نپرداختن خمس .3

 سَبْعٌ الْکَبَائِرُ» : آمده استدر روایتی از امام صادق است آمدهگناهان در کنار بزرگ ترین 

 وَ الْمُحْصَنَهِ قَذْفُ وَ اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسِ قَتْلُ وَ بِاللَّهِ الشِّرْكُ الْکَبَائِرِ فَأَکْبَرُ فِينَا

 ال ممّا فَهذا حَقِّنَا إِنْکَارُ وَ الزَّحْفِ مِنَ الْفِرَارُ وَ الْيَتِيمِ مَالِ أَکْلُ وَ الْوَالِدَیْنِ عُقُوقُ

 گناهان کبیره هفت چیز است پس بزر گترین آن ها شرك به خداوند است و 1؛فِيه یَتَنازَعونَ

عاق والدین شدن و  تهمت زدن به زنان پاك دامن و قتل نفسی که کشتن آن حرام شده است و
  «.انکار حق ما ]خمس[ که در آن با ما نزاع کردن فرار از جهاد و یتیم و خوردن مال

                                                 
؛ مجلسی، 12171ح ، 311، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛  322ص، 2 ج، کمال الدین، شیخ صدوق 1

 . 116ص، 2ج ، االحتجاج، طبرسی؛ 111ص، 21ج ،         بحار االنوار
الخمس و ،  فاضل لنکرانی ؛ 37، ص1 ج، پیشین، شعرانى؛ 111ص، وثقیعروه ال، یزدیطباطبایی  2
منهاج ، محمد سعید، طباطبایى حکیم؛ 113ص، پیشین،  وسیله النجاه، بهجت؛ 7ص، پیشین، االنفال

 . 122، ص1 ج،  ه.ق 1113، دار الصفوه: بیروت،  الصالحین
 . 117ص، 21ج ،         بحار االنوارمجلسی،  1
 . 16آیه  ،سوره نساء 1
 . 133، ص3 ج،  لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول 3
 . 137ص، 11 ج، پیشین، نورى؛ 111ص، 2 ج، الخصال، شیخ صدوق 1
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گناه کبیره محسوب می شود پس عاقبت کسی که مرتکب آن ، که خمس ندادن بنابراین

 الَّتِي الْکَبَائِرُ»: وجوب ورود در جهنم است بر اساس روایات اهل بیت معصوم، می شود

 1 «. النَّارَ عَلَيْهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْجَبَ

 محمد بن زید نشانه نفاق فرد در ایمانش است که در این باره، نپرداختن خمس اموال .1

 فَسَأَلُوهُ الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي عَلَى خُرَاسَانَ مِنْ قَوْمٌ قَدِمَ»: چنین روایت کرده است که

 وَ بِأَلْسنّتکُمْ الْمَوَدَّهَ تُمْحِضُونَّا هَذَا أَمْحَلَ مَا فَقَالَ الْخُمُسِ مِنَ حِلٍّ فِي یَجْعَلَهُمْ أَنْ

 فِي مِنْکُمْ لِأَحَدٍ نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا لَهُ جَعَلَنَا وَ لَنَا اللَّهُ جَعَلَهُ حَقّاً عَنَّا تَزْوُونَ

که استند خو داخل شدند و از آن حضرت جمعى از اهل خراسان بر حضرت امام رضا 2؛  حِل

به زبان اظهار  است این کهچه محالى  :حضرت فرمودند آن ها حالل قرار دهد پسخمس را بر 
، خداوند برای ما قرار داده و ما را بر مسط نموده است دریغ می کنید حقى را که کنید و محبّت مى

  «.قرار نمی دهیم، قرار نمی دهیم، قرار نمی دهیم حاللآن را  هیچ یک از شمابرای 

 الْخُمُسَ إِنَّ» :در روایتی دیگر می فرماید هم چنین در روایات در این باره امام رضا

 أَجَابَ مَنْ الْمُسْلِمُ لَيْسَ وَ إِلَيْهِ عَهِدَ بِمَا لِلَّهِ یَفِي مَنْ الْمُسْلِمُ وَ ...إِخْرَاجَهُ َفإِنَّ

و مسلمان کسى  ...مال خود را بپردازید خمس تیبه راس 1؛ السَّلَام وَ بِالْقَلْبِ خَالَفَ وَ بِاللِّسَانِ

 اجابت و مسلمان نیست کسى که به زبان کرده است عهدبه خدا به آن چه با او  وفا کندکه  است
  «.مخالفت کند ه قلبگوید و ب
باعث فراموشی خدا نسبت ، کسانی که منافق هستند با فراموش کردن کمک به دیگران 

از این برای کسی که خمس اموالش را نمی پردازد که خداوند  چه سزای بدتر خود می شوند و

 مردان1؛ فَنَسِيَهُمْ اللَّهَ نَسُوا أَیْدِیَهُمْ یَقْبِضُونَ وَ...الْمُنافِقاتُ وَ الْمُنافِقُونَ»: می فرماید

 و، کردند فراموش را خدا، بندند مى بخشش[ و انفاق ]از را دستهایشان و ...منافق زنان و منافق
  «. نمود[ قطع آن ها از را رحمتش ]و کرد فراموش را آن ها]نیز[  خدا

آثار منفی نپرداختن خمس  به نظر می رسد بیان همین مقدار آثار مثبت پرداخت خمس و
برای متنبه شدن افرادی که خمس اموالشان را نمی پردازند کافی باشد اگر چه آثار پرداختن یا 

نحصر نمی شود و ناگفته پیداست که خود پرداخت حقوق نپرداختن خمس به موارد گفته شده م

                                                 
 . 277ص، 2 ج، پیشین، کلینی 1
 . 161، ص3 ج،                      لوامع صاحبقرانی، مجلسى اول؛ 12111ح ، 312، ص2 ج، پیشین، حرّ عاملى 2
،  روضه المتقین، اول مجلسى؛ 32ص، 2 ج، االستبصار، طوسى؛ 311، ص1 ج ، پیشین ، ینیکل 1

 . 123، ص1 ج
 . 17 آیه، سوره توبه 1
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شقاوت  نپرداختن حقوق الهی سبب خروی وو ا واجب اموال می تواند سر منشاء سعادت دنیوی
 . خروی شودو ا دنیوی

  :خمس آداب پرداخت :سوم گفتار

از آثار  هر عملی در اسالم دارای آداب خاص خودش است که با رعایت آداب آن می توان
پس در مورد خمس هم بهتر است آداب پرداخت آن فرا ، بیشتر بهره مند شد، بت آن عملمث

  :گرفته شود که در این جا نکاتی در آداب پرداخت خمس خاطر نشان می شود
گرنه هرگز  پرداخت شود و نیّت خالص خمس از عبادات است پس باید با قصد قربت و. 1

طلبى و  شهرت، خودنمائى، گونه ریا رهپس باید از  ،حتی از نظر رفع تکلیف هم پذیرفته نیست
  .خالی باشد انتظارمدح و ستایش و جبران

چرا که بدون اخراج  شتاب کند خمس در پرداختمسلمان باید سر سال خمسی خود  .2
وسوسه  مانندت تأخیراآف هم چنین برای این که دچار حرام است و در آنتصرف ، خمس از مال

 . نشود هاى شیطان نما شیطان یا انسانهای 
 البته در صورتى، آشکارا داده شودخمس  به منظور ترغیب و تشویق دیگران بهتر است .1

 فَرَضَ کُلُّ مَا»: می فرمایندد که در این باره امام صادقکه موجب ریا یا خجالت فقیر نشو

 أَفْضَلُ فَإِسْرَارُهُ تَطَوُّعاً کَانَ مَا کُلُّ وَ إِسْرَارِهِ مِنْ أَفْضَلُ فَإِعْلَانُهُ عَلَيْكَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

1؛ إِعْلَانِهِ مِنْ
ولى هر ، افضل است از پنهان کردن آن، اظهار پرداخت حقوق واجب الهى ابراز و 

  «.باشد پرداخت آن در خفا و پنهانى افضل است چیزى که مستحبّى
 و با نهایت احترام باید، بدهدمستقیم خمس را به سید فقیری ، اگر فرد بخواهد خودش. 1

  .انتظار باشد بدون منت و
چرا که خداوند از انفاق با ؛ آزادانه باشد، عاشقانه، آگاهانهخمس  نحوه پرداختبهتر است  .3

 کنند نمى انفاق و 2؛کارِهُونَ هُمْ وَ إاِلَّ یُنْفِقُونَ ال وَ»  :فرماید به شدّت انتقاد کرده و مىاکراه 

خداوند است همان  ها انسان از و داراییگر واقعاً اعتقاد براین باشد که اموال و ا «.کراهت با مگر
سه بار  و بیست و نکته را صد و اینطور که قرآن اموال را از خداوند دانسته است نه از خود فرد 

اموال خداوند را بخشى از  ،با میل و رغبت و به راحتىفرد ، به طرق مختلف یادآوری کرده است
1. پرداخت می کند راه دین او به عنوان خمسدر 

 

                                                 
، 2 ج، پیشین، حرّ عاملى؛ 161ص، 1 ج،             تهذیب االحکام، طوسى؛ 361ص، 1 ج، پیشین، کلینی 1

 . 12622 ح، 162ص
 . 31آیه ، سوره توبه 2
 . 11آیه ، سوره نور 1
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دقت زیادی کند تا مصداق آیات ، فرد باید در حسابرسی اموال خود، هنگام حساب سال .1

فِي » :در تفسیر این آیات چنین فرمودند امام صادقیک تا سه سوره مطففین نشود چرا که 

وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ...النَّاقِصِينَ لِخُمُسِكَقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ یَعْنِي 

واى بر کم  :سخن خداوند در 1؛ یُخْسِرُونَ أَیْ إِذَا سَأَلُوهُمْ خُمُسَ آلِ مُحَمَّدٍ ع نَقَصُوهُمْ

خواهند براى دیگران  هنگامى که مىو  ...ناقصان وکم گذاران در خمس ]وای بر[ :یعنی فروشان
هنگامی که می خواهند خمس مال خود را محاسبه کنند  :یعنی گذارند کم مى، ن کنندپیمانه یا وز

 «.نقص می کنند از حق آل محمد کم و

کاذب شد بلکه فرد باید در هنگام انجام گرفتار غرور در هنگام پرداخت خمس نباید  .7
کرده است اعمال خوب خود همیشه در حال خوف و رجا باشد چرا که خداوند کسانی را ستایش 

نیز  اعمال در عین حال نگران نپذیرفتن آنهم دهند و  هم با میل و رغبت مال خود را مىکه 

 2 «.ونعُهم راجِم الى ربِّهُأنَّ هٌلَجِم وَهُوبُلُوا و قُما آتَ ونَؤتُیُ ذینَو الَّ»هستند

 

  :نتيجه

 و برنامه در امور مادی،نظم مانند:  از جنبه فردی و اجتماعی با توجه به آثار مثبت پرداخت خمس
 برقراری عدالت اجتماعی و حبّ،حرص بخل و ، رهایی ازنسلپاکی ، پاکى درآمد، ، رزقدر  برکت

مادی  و آثار منفی .... تقویت بنیه اقتصادى حکومت اسالمى،اهل بیت و مراجع تقلید ، حمایت از
عدم  ،گناه و دشمانان خداعدم برکت در اموال، صرف مال در راه  نپرداختن خمس مانند: و معنوی

می توان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر پرداخت خمس قبولی عبادات، نفاق در ایمان .... 
 واجب است.
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  :نتيجه گيری کلي

اگر چه در کم وکیف آن  اسالم است ضروریّات دین و مسئله خمس یکی از مسلّمات
یک سوره انفال ـ ثابت  قرآن ـ آیه چهل و اختالف نظرهایی وجود دارد اما اصل وجوب آن در

از نظر  و ندارد نظری وجود گونه اختالفی   مورد وجوب خمس بر غنایم جنگی هیچ است و در
مال حالل مخلوط ، غوص، گنج، معدن، شیعه امامیّه خمس در هفت نوع از اموال ـ غنایم جنگی

جب است که از میان این انواع چون ارباح مکاسب ـ وا، زمینی که به ذمی فروخته شود، به حرام 
همیّت ویژه ای است بررسی جوانی مهم آن توسط آیات و ا استمرار ،ارباح مکاسب دارای عمومیت

 و روایات وکتب فقهی ضروری به نظر می رسد 
  :با بررسی جوانب مهم خمس ارباح مکاسب می توان چنین نتیجه گرفت

ی و علما اجماع فقها نّت ثابت است وس حکم وجوب خمس ارباح مکاسب در قرآن و .1
هیچ کسی نمی تواند در حکم وجوب ، با وجود چنین دالیل محکمی امامیّه آن را تأیید می کند و

 . تردید داشته باشد خمس در ارباح مکاسب شک و
بر  پیامبر اکرم یک سوره انفال بر آیه چهل و خداوند حکم مالی خمس را با. 2

در همان آیه چگونگی مصرف آن را به عنوان حکم اولیه تحت شش بندگان خود واجب کرد و 
می باشد که در « القربى ذى، رسول، اهلل»عنوان به دو قسمت تقسیم کرد که نیمی از خمس حق 

نیم دیگر آن  به سهم امام شهرت دارد و ثابت است و حال حاضر این حق برای امام زمان
که این حق برای اصناف سه گانه بنی هاشم ثابت است « بْن السَّبیلو ا مساکین، یتامى»حق

 . به حق سادات مشهور شده است است و
سرپرستی امام بر مردم است پس باید در انجام  والیت و حق، سهم امام از خمس .1

حضور  مصالح مسلمین مصرف شود و در حال حاضر که امام عصر وظایف والیتی امام و
ی هستند وظیفه دارند که به وسیله این مقدار از و علما قهاوکالی عام امام که همان ف، ندارند

 . را انجام دهند خمس وظایف والیتی امام عصر
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 سهم سادات حق عناوین اصناف سه گانه بنی هاشم است نه حق شخصی ایشان و. 1
خداوند وظیفه سر پرستی و تطبیق عنوان این مقدار از خمس را به امام واگذار کرده است که در 

 . این وظیفه را باید وکالی عام آن حضرت انجام دهند حاضر به خاطر غیبت امام عصر حال
حاکم و جانشین خود بر روی زمین خداوند سرپرستی و والیت بر همه خمس را به  .3

دیگر سخن خمس وجه الماره ای است که تحت والیت حاکم اسالمی  و بهواگذار کرده است
 . مصرف می شود

وند با تأکیدات زیادی خمس را برهمه افراد و در همه زمان ها واجب کرده خدا، در قرآن. 1
و  سرپرستی همه خمس را به حاکم و جانشین خود بر روی زمین واگذار نموده است و والیت و

اختیارات زیادی در مورد خمس دارند که یکی از این اختیارات ، یشان با توجه به این والیتا
، ان می توانند با توجه به در نظر گرفتن مقتضیات سیاسیاست یعنی ایش« تحلیل خمس»

همه موارد خمس یا برخی از موارد  "پرداخت"اقتصادی حاکم بر جامعه حکم وجوب ، اجتماعی
گونه تحلیل ربطی به حکم وجوب خمس  و اینآن را از دوش همه افراد یا برخی از افراد بردارند 

 . در همه زمان ها ندارد
می باشد و تحلیل  سر پرستی خمس حق امام عصر ین که والیت وبا توجه به ا .7

، فتاوای علما عملکرد و، احادیث رسیده با توجه به روایات وخمس از طرف ایشان ثابت نیست و 
در حال حاضر پرداخت خمس ارباح  ...آثار منفی نپرداختن خمس و، آثار مثبت پرداخت خمس

 . مکاسب بر شیعیان آن حضرت واجب است
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  :پيشنهاد ها

هر چه بهتر وکارآمد تر در جامعه اسالمی ایران به اجرا در آید « حکم خمس»برای این که 
  :می توان چنین گفت که

با توجه به این که در حال حاضر عموم مردم خمس خود را به روحانیون تحویل می  .1
ترم تقلید نظارت مصرف خمس توسط وکالی مراجع مح در پرداخت خمس توسط مردم و دهند و
پیشنهاد می شود که راهکارهای نظارتی کارآمد تری از طرف ، مستمری وکار آمدی نیست زیاد و

 . مراجع تقلید محترم در این باره گذاشته شود
در جامعه ایران کم رنگ است « حکم خمس»وجه به این که تبلیغات در مورد با ت .2

بودجه ای ، دفاتر مراجع محترم تقلید ی وفرهنگ پیشنهاد می شود که نهاد های اسالمی و
 . اختصاصی برای تبلیغ این حکم الهی در نظر بگیرند

قابل فهم عموم در مورد محاسبه خمس اموال  با توجه به این که راهکارهایی ساده و. 1
تالشی دو  وجود ندارد بر محققان علوم دینی الزم است که در یافتن راهکارهایی در این باره

  .ندچندان کن
با توجه به این که ثابت شد که نیمی از خمس باید صرف وظایف والیتی امام عصر  .1

با توجه به این که درطول تاریخ هر گاه حوزه های علمیه از یک کانون  شود و )روحی له الفدا(
که در حال  بالندگی بیشتری داشته اند پیشنهاد می شود شکوفایی و، رتزاق شده اندو ا هدایت
بر این مبنا تمام سهم  نظارت والیت فقیه باشند و مام حوزه های علمیه تحت اشراف وحاضر ت

هدایت کنند و مسلم تحت  امام به ایشان داده شود تا ایشان امور مالی حوزه ها را برنامه ریزی و
چنین نظارت می تواند  و ایننظارت والیت فقیه به معنای وابستگی به دولت نیست  اشراف و

  .مسلمین و خصوصاً شیعیان داشته باشد تایج بی شماری را برای اسالم ون فواید و
م مالی آن صد در دارای نظامی اسالمی با رهبری ولی فقیه است اما نظا، اگرچه ایران .3

دانان مسلمان به منظور نزدیک شدن نظام صد اسالمی نیست بنابراین پیشنهاد می شود اقتصاد
هم چنین برای ترغیب عموم مردم به  نظور نظر اسالم است ومالی ایران به نظام مالی که م

قوانینی ، راه های منطقی و درستی را پیشنهاد دهند و برنامه ریزی هایی درست، پرداخت خمس
زکات اموال خود را پرداخت می  کسانی که خمس و، طرح ریزی کرد که به وسیله آن قوانین

 . کنند از معافیت های مالیاتی بر خوردار شوند
  

 

. له الطاهرینو ا محمد لسالم على خير خلقهو ا لصّالهو ا الحمدهلل ربّ العالمين
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 ه. ش، ششم1111مذاهب اسالمی، قم: کتاب طه،  برنجکار، رضا، آشنایی با فرق و .11

 .   ج7، شه.  1111، : انتشارات صدرتهران،  جامعتفسير ،  بروجردى، محمد ابراهیم .11

، دار الکتب العلمیه، بیروت:  لباب التاویل فى معانى التنزیل، على بن محمد، بغدادى .13

 .   ج1ه. ق،  1113

، المهدى تحقیق: عبدالرزاق،  معالم التنزیل فى تفسير القرآن، حسین بن مسعود، بغوى .11

 .   ج3،  ه. ق 1126، ، اول داراحیاء التراث العربىبیروت: 

ه. ق،  1111،  انتشارات حکمت، قم: حجه التفاسير و بالغ االکسير،  بالغى، عبد الحجت .17

 . ج2

گروه پژوهش مؤسسه عالمه وحید بهبهانى، قم: : ، تحقیق مصابيح الظالم، وحید بهبهانى، .11

 .  ج  11اول، ه. ق،  1121،  مؤسسه عالمه وحید بهبهانی

 ، قم: بی نا، بی تا، اول.  له النجاهوسيبهجت، محمد تقی،   .12

 ج. 1ه. ش،  1111، قم: شفق، چاپ اول، استفتائاتبهجت، محمد تقی،  .36

 . ج 3بی تا، ، قم: بی نا، اول،  جامع المسائلبهجت، محمد تقی،  .31

ه.  1111، بیروت: دار احیاء التراث العربى،  انوار التنزیل و اسرار التأویلبیضاوى، عبداهلل،  .32

 .   ج3، ق

ه. 1171تعلیماتی امام صادق،  ، قم: مؤسسه تحقیقاتی وسيره پيشوایانپیشوایی، مهدی،  .31

 ش، پنجم. 

 ج . 3ه. ق، 1161، بیروت: دار الفکر، سنن ترمذیترمذی، محمد بن عیسى،  .31

داراحیاء التراث ، بیروت:  جواهر الحسان فى تفسير القرآن، عبدالرحمن بن محمد، ثعالبى .33

 .   ج3ه. ق،  1111،  العربى
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 .   ج3، قه.  1121،  ، تهران: انتشارات برهان تفسير روان جاویدثقفى تهرانى، محمد،  .31

: انتشارات دانشگاه  ، تهران جالء االذهان و جالء األحزان،  حسین بن حسن جرجانى، .37

 .   ج11، شه.  1177،  تهران

 .   ج3، قه.  1163 ، دار احیاء التراث العربى، بیروت: احکام القرآن ، احمد بن على، جصاص .31

 ه. ش، چهارم. 1113، قم: دلیل ما، سيره رسول خداجعفریان، رسول،   .32

، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه از پيدایش اسالم تا ایران اسالميجعفریان، رسول،  .16

 ه. ش، دوم. 1172معاصر، 

، بی جا: مرکز تاریخ تشيع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجریجعفریان، رسول،  .11

 ه. ش، اول. 1111و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ 

،  عبدالرزاق المهدی: ، تحقیقزاد المسير فى علم التفسير،  عبدالرحمن بن على جوزى، .12

 .  ج 1، ه. ق 1122بی نا، بیروت: 

شواهد التنزیل لقواعد التفضيل في االیات النازله حاکم حسکانی، عبید اهلل بن احمد،  .11

، الرشاد االسالمیاالنشر التابعه لوزاره  الطبع و، تهران: حمد باقر محمودی، تحقیق: مفي اهل البيت

 .  ج2. ش، اول، ه 1111

 ه. ق. 1111، ، قم: دفتر انتشارات اسالمى  الخمس،  حائرى یزدى، مرتضى بن عبد الکریم .11

، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشریعهحر عاملی، محمد بن الحسن،  .13

 ج. 22ه. ق، اول،  1161،  وهش مؤسسه آل البیت، قم: مؤسسه آل البیتتحقیق: گروه پژ

 .   ج2، قه.  1161تهران: انتشارات نوید، ، آیات االحکام،  امیر ابوالفتوح، حسینى جرجانى .11

تهران: ،  ق: ولى اهلل اشراقىیحقت ، تفسير شاهي، حسینى جرجانى، سید امیر ابو الفتح .17

 .   اول، ه. ق 1161، انتشارات نوید

ق: فاضل یحق، تمحاضرات في فقه االماميه،  میالنى، محمد هادى بن جعفر  حسینى .11

 ج . 3ه. ق، اول،  1123،  مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسىمشهد:  ، حسینى میالنى

، تهران:  ، تحقیق: محمد باقر بهبودى انوار درخشان،  حسینى همدانى، سید محمد حسین .12

 .   ج11اول، ،  قه.  1161،  کتابفروشى لطفى

 .   ج16، بی تا، دارالفکر، بیروت:   تفسير روح البيان،  اسماعیل، حقى بروسوى .76

، اصفهان: مکتب امیر  ، تحقیق: رضا استادى الکافي في الفقهحلبى، ابو الصالح تقى الدین،  .71

 ، اول .  ه. ق 1161المومنین، 

ابراهیم بهادری، قم:  ، تحقیق:اشاره السبق الى معرفه الحقحلبی، علی بن حسن،  .72

 ه. ق، اول .  1111مؤسسه النشر االسالمی، 

 .    ه ق 1161، چاپخانه خیام، قم: جوبه المسائل المهنّائيهایوسف،  بن حلی ، حسن .71

حسون، قم:  فارس: تحقیق، االیمان احکام االذهان الى ارشادیوسف،  بن حلی ، حسن .71

  . ج  2ه. ق، اول،  1116مؤسسه النشر االسالمی، 
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، قم: مؤسسه ایضاح الفواید في شرح إشکاالت القواعدیوسف،  بن حلی، حسن .73

 .  ج  1ه. ق، اول،  1112اسماعیلیان، 

، تحقیق: ابراهیم تحریر االحکام الشرعيه على مذهب االماميهیوسف،  بن حلی، حسن .71

 .  ج 2ه. ق، اول،  1126بهادری، قم: مؤسسه االمام الصادق، 

، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت، قم: ه الفقهاءتذکریوسف،  بن حلی، حسن .77

 .   ج11ه. ق، اول،  1111مؤسسه آل البیت، 

: گروه پژوهش دفتر قی، تحقمختلف الشيعه في احکام الشریعه یوسف، بن حلی، حسن .71

 .   ج 2دوم، ، ه. ق 1111، قم: دفتر انتشارات اسالمى،  انتشارات اسالمى

، تحقیق سید لحرامو ا سالم في مسایل الحاللشرایع االحلی، جعفر بن حسن،   .72

 .   ج1ه. ق، دوم، 1162صادق شیرازی، تهران: استقالل، 

 .  ج 1،  ه. ق 1112، قم: دفتر انتشارات اسالمى، نکت النهایهحلی، جعفر بن حسن،   .16

 ج . 2، قم: مؤسسه سید الشهداء، بی تا، المعتبر في شرح المختصرحلی، جعفر بن حسن،  .11

، تحقیق: جمعى از محققین تحت اشراف شیخ جعفر الجامع للشرایعى بن سعید، حلی، یحی .12

 .  اول، . ق ه 1163، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیه،  سبحانى

ه  1122بیروت: دار احیاء التراث العربی، معجم البلدان، حموی رومی، یاقوت بن عبد اهلل،  .11

 ج  . 3ق، 

مصر: ، تحقیق: محمد محی الدین عبدل حمید، النبي سيره، هشام بن الملک عبد، حمیری .11

 ج .  1ه. ش، 1111، والدهو ا صبیح علی محمد

 ه. ش، نهم. 1111، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، اجوبه االستفتائاتخامنه ای، علی،  .13

، تهران: مرکز چاپ ترجمه بيان السعاده فى مقامات العباده، حشمت اهلل،  خانى ریاضى .11

 .   ج11اول، ،  شه.  1172نور،  نشگاه پیامو انتشارات دا

 ، بی تا. ، بی جا: بی نا ترجمه الجمل و العقود في العباداتخراسانى، واعظ زاده محمد،  .17

: انتشارات  ، تهران  ، تحقیق: محمد باقر بهبودى تفسير خسروىخسروانى، میرزا على رضا ،  .11

 .   ج1،  اول،  ق 1126،  اسالمیه 

 ه. ق. 1111، بی جا: بی نا، المستند في شرح العروه الوثقىموسوى، خویى، ابو القاسم  .12

 ج  . 2ه. ق، 1112، دمشق: االعتدال، دارمى سننبن الرحمن ،  دارمی، عبداهلل .26

، قم: مؤسسه خمس چالش ها و راهکارهادفتر تبلیغات اسالمی، شعبه خراسان رضوی،  .21

 ه. ش، دوم. 1117بوستان کتاب، 

، روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن،  بن علىابوالفتوح حسین ، رازى .22

،   بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ، مشهد:  محمد مهدى ناصح، تحقیق: محمد جعفر یاحقى
 .  ج26، قه.  1161
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ه.  1126،   دار احیاء التراث العربى، بیروت:  مفاتيح الغيب، فخرالدین محمد بن عمر، رازى .21

 .  ج  12، ق

ه.  1111، ، تهران: پیام عدالت، توضيح المسایل نه مرجعی، لطیف ، راشدی، سعید، راشد .21

 ش، دوم. 

صفوان عدنان : قیحق، تالمفردات في غریب القرآن، هانى، حسین بن محمدفراغب اص .23

 ، اول.  ق. ه 1112، دار العلم: بیروت،  داودى

مکتبه آیه اهلل المرعشی النجفی، :  ، قم  فقه القرآن،  راوندى، قطب الدین سعید بن عبداللّه .21

 .  ج  2ه. ق، دوم،  1163

دار ، بیروت:  التفسير المنير فى العقيده و الشریعه و المنهج ، وهبه بن مصطفى، زحیلى .27

 .   ج16ه. ق،  1111الفکر المعاصر، 

 .   ج1ه. ق،  1122: دار الفکر،  ، دمشقتفسير الوسيط، وهبه بن مصطفى، زحیلى .21

، بیروت: دار الکتب العربیه،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل زمخشرى، محمود، .22

 .   ج1ه. ق،  1167

، تحقیق: المراسم العلویه في االحکام النبویهسالر دیلمی، حمزه بن عبد العزیز ،  .166

 ه. ق .  1111سیدمحسن حسینی، قم: المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی الهل البیت، 

 .   ج3، ه. ش1116، تهران: فرهنگ نشر نو،  تفسير سور آبادىسور آبادى، عتیق بن محمد،  .161

 ج. 1ه. ش، 1111، تهران: اسالم، فرهنگ سياحسیاح، احمد،  .162

مکتب آیه ، قم:   حکیم ق: سید عبد الهادىیحق، تالمسائل المنتخبه،  سید على، سیستانى .161

 ، نهم. ه. ق 1122،  اهلل سیستانی

 ت: دار الکتب العلمیه، بی تا . ، بیروالمسندشافعی، محمد بن ادریس،   .161

، بی جا: بی نا، بی منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمى شافعی، محمد بن ادریس،  .163

 تا. 

 ج . 1ه. ق،  1166الفکر، اول،  ، بیروت: داراألمشافعی، محمد بن ادریس،  .161

میه بی ، تحقیق: احمد محمد شاکر، بیروت: دار الکتب العلالرسالهشافعی، محمد بن ادریس،  .167

 تا، . 

 ، بی جا: بی نا ، بی تا. )منتقد المنافع(  الخمس، حبیب اهلل، شریف کاشانى .161

ه.  1171،  ، تهران: دفتر نشر داد تفسير شریف الهيجى،  شریف الهیجى، محمد بن على .162

 .   ج1، ش

، قم: دار القرآن الکریم،  ، تحقیق: سید مهدى رجایى رسائلشریف مرتضى، علی بن حسین،   .116

 .  ج 1. ق، اول،  ه 1163

قم: دفتر انتشارات  االنتصار في انفرادات االماميه، شریف مرتضى، علی بن حسین،  .111

 ه. ق، اول .  1113اسالمى، 
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، تهران: ترجمه و شرح تبصره المتعلمين في احکام الدینشعرانى، ابو الحسن،  .112

 .  ج 2،  ه. ق، پنجم1112منشورات اسالمیه، 

سید : قیحق، تطهارئمه االبرار الملتقط من آثار االفه االتح، شفتى، سید محمد باقر .111

 .   ج 2ه. ق، اول،  1162، اصفهان: انتشارات کتابخانه مسجد سید،  مهدى رجایى

 .   ج3، قه.  1111، دار الکلم الطیب:  ، بیروتفتح القدیر،  شوکانى، محمد بن على .111

  ج .1، بی جا: بی نا، بی تا ،  ادوار فقهشهابی، محمود،  .113

موسوى  محمد باقر، ترجمه:    الميزان فى تفسير القرآن،  محمد حسینطباطبایی،  .111

 .   ج26،   پنجم، شه.  1171، ى مدرسین حوزه علمیه همدانى، قم: دفتر انتشارات اسالمى جامعه

 ، بی جا: بی نا ، بی تا.  ، مقرر: سید عباس ابو ترابى زبده المقال ،  طباطبایى بروجردى، حسین .117

، بی جا: بی نا،  مقرر: شیخ فاضل لنکرانى،  رساله في الخمس،  بایى بروجردى، حسینطباط .111

 بی تا. 

 1111، مؤسسه دار التفسیر، قم: مستمسك العروه الوثقى،  طباطبایى حکیم، سید محسن .112

 .  ج 11،  ول، ا ه. ق

ه.  1116، بیروت: دار التعارف للمطبوعات،  منهاج الصالحين،  طباطبایى حکیم، سید محسن .126

 .  ج 2،  ق، اول

ه. ق،  1113، بیروت: دار الصفوه، منهاج الصالحينطباطبایى حکیم، سید محمد سعید ،  .121

 .  اول 

، تحقیق: احمد محسنى العروه الوثقى) المحشى( یزدى، محمد کاظم،  طباطبایى .122

 .  ج 3، اول،  ه. ق 1112سبزوارى، قم: دفتر انتشارات اسالمى، 

 1162،  ، بیروت: مؤسسه األعلمی للمطبوعات العروه الوثقىکاظم، یزدى، محمد  طباطبایى .121

 .  ج2، دوم، ه. ق

سید : قیحقت، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع، على بن محمد، طباطبائى .121

 .    ج1، اول،  ه ق 1162، انتشارات کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى، قم:  ىیمهدى رجا

: قیحقت ، سایل في تحقيق االحکام بالدالیلریاض الم، على بن محمد، طباطبائى .123

 .  ج 11، اول، ق. ه 1111،  مؤسسه آل البیتدیگران، قم:  و مند محمد بهره

ه.  1111، تحقیق: محمد باقر خرسان، نجف: دار النعمان، االحتجاجطبرسی، احمد بن علی،  .121

 .  ج 2ق، 

چی  حقیق: مدیر شانه، ت المؤتلف من المختلف بين ائمه السلف،  طبرسى، فضل بن حسن .127

 ج . 2، اول،  ه. ق 1116دیگران، مشهد: مجمع البحوث االسالمیه،  و

مشهد: بنیاد ، مترجمان: ، ترجمه تفسير جوامع الجامع،  طبرسى، فضل بن حسن .121

 .   ج 1، شه.  1177  پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى
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تهران:  ،  ترجمان ترجمه:، مجمع البيان فى تفسير القرآن،  طبرسى، فضل بن حسن .122

 .   ج16،   شه.  1116،  انتشارات فراهانى

   ج1، قه.  1163دارلکتب العلمیه، ، بیروت: احکام القرآن، على بن محمد، طبرى کیا هراسى .116

ه.  1131تهران: انتشارات توس، ، مترجمان: ترجمه، تفسير طبرىمحمد بن جریر،  ،طبرى .111

 .  ج7، ش

، ه. ق 1112،  ، بیروت: دار المعرفه ان فى تفسير القرآنجامع البيمحمد بن جریر،  ،طبرى .112

 .   ج16

کتابفروشى ، تهران:  ق: سید احمد حسینىیحق، ت مجمع البحرینطریحى، فخر الدین،  .111

 .  ج 1،  سوم، ه. ق 1111،  مرتضوى

 .   ج13، بی جا: بی نا، بی تا،  التفسير الوسيط للقرآن الکریم، محمد، طنطاوى .111

، تهران: دار الکتب االستبصار فيما اختلف من االخبارحسن، طوسى، محمد بن  .113

 .  ج 1ه. ق، اول،  1126االسالمیه، 

، تهران: منشورات مکتبه االقتصاد الهادی الى طریق الرشادطوسى، محمد بن حسن،  .111

 جامع چهلستون، بی تا . 

 ، قم: بی نا، بی تا .  الجمل و العقود في العباداتطوسى، محمد بن حسن،  .117

، تحقیق: واعظ زاده خراسانی، قم: دفتر انتشارات الرسائل العشرى، محمد بن حسن، طوس .111

 ه. ق . 1161اسالمى وابسته به جامعه مدرسین، 

مؤسسه ، قم: عباد اهلل طهرانی، على احمد ناصح: تحقیق، هالغيبطوسى، محمد بن حسن،  .112

 ، اول . . ق ه 1111، المعارف االسالمیه

،  ، تحقیق: سید محمد تقى کشفى سوط في فقه االماميهالمبطوسى، محمد بن حسن،  .116

 ج . 1،  مه. ق، سو 1167، : المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه تهران 

 قدس ، قم: انتشاراتلفتاوىو ا النهایه في مجرد الفقهطوسى، محمد بن حسن،  .111

 محمدی، بی تا  . 

ه. ق،  1167لکتب االسالمیه، ، تهران: دار ا تهذیب االحکامطوسى، محمد بن حسن،  .112

 . ج  16،  چهارم

ه.  1171،  تهران: انتشارات اسالم، اطيب البيان في تفسير القرآن،  طیب، عبد الحسین .111

 .  ش

 1116،   ، تهران: انتشارات صدوق على اکبر غفارى: ، تحقیق تفسير عاملى،  عاملى، ابراهیم .111

 .  ج1،  شه. 

 ج . 11ه. ق،  1113، بیروت: دار الهادی، يرهالصحيح من السعاملی، جعفر مرتضى،  .113

مؤسسه : قم، االسالم شرایع عبادات شرح في االحکام مدارك، محمد، لیامع .111

 .  ج1ه. ق، 1116، البیت آل
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 .  ج1، بی جا: بی نا، بی تا، معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهيه، محمود،  عبد الرحمان .117

مؤسسه : قم، األخيار في شرح االستبصار مناهج، ، احمد بن زین العابدین علوى عاملى .111

 .  ج1، اول، ق. ه 1111،  اسماعیلیان

دارالفکر، بیروت: ، الشفا بتعریف حقوق المصطفىعیاض یحصبی، قاضی ابی الفضل،  .112

 .  ج2ه. ق،  1162

، بیروت:  تحقیق: دکتر عبداهلل خالدى، التسهيل لعلوم التنزیل، محمد بن احمد، غرناطى .136

 .   ج1ه. ق، اول،  1111،  بن ابى االرقم شرکت دار االرقم

، تحقیق: کشف الرموز في شرح المختصر النافعفاضل آبی، حسن بن ابی طالب،  .131

 .   ج2. ق، سوم،  ه 1117، قم: دفتر انتشارات اسالمی،  پناه اشتهاردی، حسین یزدى  على

مرکز گران، قم: دی و محقق: واثقى، التعليقات على العروه الوثقىفاضل لنکرانى، محمد،   .132

 ج. 2 ، اولبی تا، فقهى ائمه اطهار، 

مرکز فقهى دیگران، قم:  وحقق: حسین واثقى ، تالنفالو ا الخمس فاضل لنکرانى، محمد،  .131

 . ، اوله. ق 1121، ائمه اطهار

، تحقیق: سید عبد التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، فاضل مقداد، مقداد بن عبد اللّه .131

 .   ج1، اول،  ه. ق 1161، قم: کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى،  اللطیف حسینى کوهکمرى

تقریب  جهانى مجمع، قم:  کنزالعرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، مقداد بن عبد اللّه .133

 .  ج2، قه.  1112مذاهب اسالمى، 

 .  ج1ه. ق، دوم،  1116الهجره،  ، قم: منشورات العيناحمد،  بن فراهیدى، خلیل .131

: ، تحقیق: ضیاء الدین حسینى اصفهانى، اصفهان  الوافي محمد محسن،  فیض کاشانى، .137

 .   )جامع فقه اهل البیت( ج21اول، ، ه. ق 1161امام امیر المؤمنین،  کتابخانه

 .  ج  1، بی جا: بی نا، بی تا،  مفاتيح الشرایع فیض کاشانى، محمد محسن،  .131

حقیق: ت، و االحکام الشرعيهالنخبه في الحکمه العمليه فیض کاشانى، محمد محسن،  .132

 ، دوم . ه. ق 1111، تهران: مرکز الطباعه و النشر لمنظمه االعالم االسالمی،  مهدى انصارى قمى

 ه. ق .  1111،  دار الکتب العلمیه، بیروت:  محاسن التاویل،  محمد جمال الدین، قاسمى .116

 .  ج12، شه.  1111، ، تهران: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآنتفسير نور،  قرائتى، محسن .111

  .ه. ش 1111، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، زکات خمس و،  قرائتى، محسن .112

 .   ج7،  ششم، ق. ه 1112دار الکتب االسالمیه، ، تهران:  قاموس قرآن قرشى، على اکبر،  .111

  .  ج12،  ش، سومه.  1177،  ، تهران: بنیاد بعثتتفسير احسن الحدیثقرشى، على اکبر،  .111

ه. ش، اول، 1111تهران: ناصر خسرو، ،  الجامع الحکام القرآنقرطبى، محمد بن احمد،  .113

 . ج21

   ج1، بیروت: دار الفکر، بی تا، صحيح مسلمقشیرى نیشابوری، مسلم بن حجاج،  .111
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: ، تحققلحرامو ا غنایم االیام في مسایل الحالل ، قمى، ابو القاسم بن محمد حسن .117

 ج.1ه. ق ، اول،  1171اسالمی،  تبلیغات دفتر نتشاراتا تبریزیان، قم: مرکز عباس

ق: مرتضى یحق، ت جامع الشتات في أجوبه السؤاالت، قمى، ابو القاسم بن محمد حسن .111

 .  ج 1،  ، اول ه ق 1111، مؤسسه کیهان، تهران:  رضوى

، تهران: کتابفروشى محمد  منهج الصادقين فى الزام المخالفين،   کاشانى، مال فتح اهلل .112

 .   ج16،  شه.  1111،  حسن علمى

  ه. ق 1121،  بنیاد معارف اسالمى: ، قمزبده التفاسير،  کاشانى، مال فتح اهلل .176

، اصفهان: کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراءشف الغطاء، جعفر بن خضر، اک .171

 .  ج  1بی تا، انتشارات مهدوی اصفهان بازار، 

، نتشارات اقبالو ا ، تهران: سازمان چاپ همواهب علي،  کاشفى سبزوارى، حسین بن على .172

 .  شه. 1112

، تحقیق: گروه پژوهش جامع المقاصد في شرح القواعد،  کرکى عاملى، على بن حسین  .171

 .  ج 11،  ه. ق، دوم 1111مؤسسه آل البیت، قم: مؤسسه آل البیت، 

دار الکتب  ، تهران:االصول من الکافيکلینی رازی، ابى جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق،  .171

 ج. 1،  ه. ق، چهارم 1167االسالمیه، 

، بیروت: مؤسسه بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهارمجلسى، محمد باقر،  .173

 .  ج116ه. ق، دوم،  1161الوفاء، 

، قم:  ، تحقیق: مهدى رجایىمالذ األخيار في فهم تهذیب االخبارمجلسى، محمد باقر،  .171

 .  ج 11ه. ق ، اول،  1161ى نجفى، کتابخانه آیه اهلل مرعش

تحقیق: حسین ،  روضه المتقين في شرح من ال یحضره الفقيهمجلسى، محمد تقى،  .177

، ه. ق 1161، قم: مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور،  پناه اشتهاردى، فضل اهلل طباطبایى على، موسوى
 .   ج11،  دوم

، قم: مؤسسه  فقيهلوامع صاحبقراني المشتهر بشرح المجلسى، محمد تقى،  .171

 .  ج1دوم، ،  ه. ق 1111،  اسماعیلیان

، قم:  مقرر: عبد اهلل جوادى آملى،  ق: حسین آزادییحق، ت الخمس، سید محمد، محقق داماد .172

 ، اول. ق. ه 1111، دار اإلسراء للنشر

،  ، ترجمه: محمد آصف فکرتاى بر فقه شيعه مقدمهمدرسى طباطبایى، سید حسین،  .116

 ه. ق، اول.  1116حوث االسالمیه، مشهد: مجمع الب

 .   ج16، بی تا،  ، بیروت: داراحیاء التراث العربى تفسير المراغى مراغى، احمد بن مصطفى،  .111

کتابخانه آیه ، قم:  ق: سید عادل علوىیحقت،  منهاج المؤمنين،  شهاب الدین مرعشى نجفى، .112

 .  ج2، اول،  ه. ق 1161، اهلل مرعشى نجفى
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مرکز الکتاب للترجمه و ، تهران:  تحقيق في کلمات القرآن الکریمال،  حسن، مصطفوى .111

 .   ج11، اول، ه. ق 1162، النشر

 .  ج11، شه.  1116،   ، تهران: مرکز نشر کتاب تفسير روشن،  حسن، مصطفوى .111

ه. ش، 1111، تهران: صدرا ،  مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، مرتضی،  مطهرى .113

 .  ج27

ه. ش ،  1171ترجمه: علی محمدی، قم: دارالفکر،  ، شرح ول فقهاصومظفر، محمد رضا،  .111

 ج. 1چهارم، 

 .    دهم، ق . ه 1121، ، بیروت: دار التیارالفقه على المذاهب الخمسهمغنیه، محمد جواد،  .117

 .   ج7، ه. ق 1121،  ، تهران: دار الکتب االسالمیه  تفسير الکاشفمغنیه، محمد جواد،  .111

 1116، قم: مؤسسه نشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین، لمقنعهامفید، محمد بن محمد،   .112

 ه. ق، دوم. 

، ، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمىتفسير القرآن المجيدمفید، محمد بن محمد،  .126

 .   ه. ق 1121

، مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد األذهان، مقدس اردبیلى، احمد بن محمد .121

 1161،  حسین یزدى اصفهانىی، پناه اشتهارد على، ق: مجتبى عراقىیحق، ت ت اسالمى قمدفتر انتشاراقم: 
 ج . 11، اول، ق. ه

قم: مدرسه امام على بن ابى ،  االمثل فى تفسير کتاب اهلل المنزل، مکارم شیرازی، ناصر .122

 .   ج26، ه. ق 1121،  طالب

ه. ق  1111، قم: نسل جوان، نفال (و ا انوار الفقاهه )کتاب خمس ،مکارم شیرازی، ناصر .121

 .  ج 1د 

 .  ج 27،  ه. ش 1171، تهران: دار الکتب االسالمیه،  تفسير نمونه ،مکارم شیرازی، ناصر .121

االمام  ، قم: مدرسه خمس پشتوانه استقالل بيت المال ،مکارم شیرازی، ناصر .123

 ، بی تا. امیرالمؤمنین

 . : بی نا، بی تابی جا، مقارن فقه دائرالمعارف، مکارم شیرازی، ناصر .121

، تحقیق: بخش فقه در جامعه پژو هش های منتهى المطلب في تحقيق المذهب .127

 .  ج 16ه. ق، اول،  1112اسالمی، مشهد: مجمع البحوث االسالمیه، 

 ، بی تا، اول.  مؤسسه دار العلم، قم: تحریر الوسيله،  ، روح اهللینیخم یموسو .121

، تحقیق: گروه پژوهش در معاونت شى(مناسك حج) المح ، ، روح اهللینیخم یموسو  .122

 . چهارمه. ق،  1111،  آموزش و تحقیقات بعثه، تهران: نشر مشعر

، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین استفتائات، ، روح اهللینیخم یموسو .266

 .  ه. ش 1111حوزه قم، 
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، قم: ليد (تقليد)مطابق با فتاوای مراجع تق احکام روزه وحجت، موسوی خویی،  .261

 ه. ش، پنجم. 1113دارالفیض، 

، تحقیق: على کریمى جهرمى، على ثابتى  مجمع المسائلموسوى گلپایگانى، محمد رضا،  .262

 .  ج 1،  ه. ق، دوم 1162،  ، قم: دار القرآن الکریم همدانى، على نیرى همدانى

لى نیرى ، تحقیق: على ثابتى همدانى، عهدایه العبادموسوى گلپایگانى، محمد رضا،   .261

 .  ج 2ه. ق، اول،  1111،  ، قم: دار القرآن الکریم همدانى

 ، اول. ه. ق 1116،  انتشارات اسالمى، تهران:  فارسى -فرهنگ ابجدى عربى، مهیار، رضا .261

، بی جا: بی نا، ذخيره المعاد في شرح االرشاد،  محمد باقر بن محمد ، مؤمن سبزوارى .263

 . ج2بی تا، 

 .  ج 2اصفهان، بی تا،  نشر ، اصفهان: مرکزاألحکام کفایهر، باق محمد سبزواری، مؤمن .261

 .  ج11، قه.  1121،   تهران: انتشارات اسالمیه،  تفسير آساننجفى خمینى، محمد جواد،  .267

گروه پژوهش مؤسسه صاحب : قیحقت، مجمع الرسائل) المحشى(حسن،   نجفی، محمد .261

 . ، اوله. ق 1113، مؤسسه صاحب الزمانمشهد: الزمان، 

 الکتاب تهران: دارجواهر الکالم في شرح شرایع االسالم، حسن،  نجفی، محمد .262

 ج. 11ه. ش، دوم،  1113االسالمیه، 

 البیت الحیاء آل ، قم: مؤسسهمستند الشيعه في احکام الشریعهمحمد،  بن نراقی، احمد .216

 ج . 12ه. ق، اول،  1112التراث، 

 ج . 1ه. ق، اول،  1111الفکر،  ، بیروت: دارسنن النسایينسایی، احمد بن شعیب،  .211

 ه. ش. 1111، قم: سنابل، درسنامه علم حدیثنصیری، علی،  .212

، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنورى، حسین،  .211

 ج . 11ه. ق، اول،  1161: مؤسسه آل البیت،  آل البیت، بیروت 

،  لقرآن و رغائب الفرقانتفسير غرائب ا، نظام الدین حسن بن محمد، نیشابورى .211

 .  ه. ق، اول  1111،  دار الکتب العلمیه، بیروت:  تحقیق: شیخ زکریا عمیرات

 ه. ش، سوم. 1112، قم: عصمت، سرار احکامو ا فلسفهوحیدی، محمد،  .213

 ه. ش.  1112، قم: مکتب اسالم، آخرین اميدالهامی، داود،  .211

، بیروت: دار الکتاب بدالمعید خانمحمد عتحقیق: ، غریب الحدیث، ن سالمب روی، قاسمه .217

 ج . 1. ش، اول،  ه 1111العربی، 

موسسه دیگران، قم:  و محمد باقرى: قیحق، ت مصباح الفقيه ، همدانى، رضا بن محمد هادى .211

 .  ج  11، اول، ق. ه 1111،  نشر اسالمی

.  ه 1117، الهادی قم: مؤسسه، االسالمي التاریخ موسوعه، هادی محمد، غروی یوسفی .212

.  اولق، 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


