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 مقدمه 

 
مالیات های گوناگون  به  آن    عصری که ما در  بر  افزون  بریم، در سر زمینهای اسالمی  سر می 

، مردم مالیات های وضع شده ثابت و رسمی دیگری تحت عنوان  و زکات   اسالمی از جمله خمس 

و اجباری که اختیار دریافت و توزیع آنها فقط بر عهده    مالیات های قانونی یا مالیاتهای دولتی 

این دو گانگی در سیستم مالی مسلمانان و پرداخت خمس و زکات و    دولت است، می پردازند، 

  را چگونه میتوان فهم کرد، اگر این واقعیت را نیز در نظر بگیریم که زکات به برخی از چیز   غیره 

گیری از  باید دید نتیجه    1از جمله به سرمایه اصلی یعنی به اسکناس های رایج تعلق نمی گیرد.   ها 

امروز چگونه پاسخ    فقه فقیهان  این چند گانگی های مالیاتی و مشکل تئوریک این سیستم مالی را  

 می دهند؟ 

دوران غیبت بررسی میکنیم؟    را در   وجود دارد و چرا خمس   برای مطالعه وجوهات   چه ضرورتی 

  اسالمی   بدانیم در قوانین برخی از دول اسالمی از جمله در دولت جمهوری بسیار مهم است که 

ایران عالوه بر وجوهات شرعیه پیش بینی شده در شرع، برای تأمین نیازهای جامعه و اداره امور  

قانون    51، از مردم اخذ کند، چنانچه در اصل  دولت می تواند مبالغی را به عنوان مالیات   اجتماعی، 

 به مجلس شورای اسالمی واگذار شده است.  وضع مالیات  اساسی جمهوری اسالمی حق  

  فرانسه   زبان   به   است   بزرگی   تحقیقاتی   پروژه   از   بخشی   مطالعه،   مورد   موضوع   که   شوم   می   آور   یاد 

  کریستین   پروفسور   معزی،   امیر   علی   محمد   پروفسور   آقایان،   گرامی،   استادان   یاری   با   سالهاست   که 

 
 395، ص 2، ج شاهرودی، بحوث فی الفقه، کتاب خمسهاشمی  1 - 
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  زبان   به   آن   از   مقداری   ،   کاو   و   کند   این   در   و   مشغول   آن   به   ترییر   ماتیو   و   لوری   پییر   پروفسور   ژامبه، 

  از   است   سزاوار   . گردد   می   منتشر   فارسی   زبان   به   ات ه وجو   بخش اینک    است،  شده   منتشر   فرانسه 

از استاد عزیز آقای ابوالحسن بنی صدر،    ویژه ای   به   . کنم   سپاسگزاری   گرامی   دوستان   این   همه 

  صمیمانه   است   داده   خرج   به   دقت   بسیار   مجموعه   این   فارسی   تدوین   در   که   عزیزم   ازهمسر   همچنین 

 . کنم می    دانی   قدر   و   تشکر 

 

 

 شرعیه چیست؟    وجوهات 

 

اقتصادی مسلمانان بر داشت می شود  و    آن دسته از دریافتهایی که توسط شارع، از امکانات مالى 

این در   وجوهات  زندگی روحانیون و طالب در حوزه های    آمدها عمومأ در   نامیده می شود، 

حدود    و مراکز آموزش دینی هزینه می شود. الزم به یاد آوری است که در حوزه علمیه قم   علمیه 

  .اشتغال دارند   حدود ده هزار طلبه به تحصیل علوم دینی   هزار طلبه و در حوزه علمیه مشهد   پنجاه 

  مرکزی برای تربیت مجتهد و فقیه و پژوهشهای فقهی در قم، مشهد، سوریه   1376/ 1995از سال  

این مراکز نه تنها   که  است   شده  اطهار علیهم السالم « تأسیس   به نام »مرکز فقهی ائمه  و افغانستان 

 .بودجه دولتی بلکه با وجوهات شرعیه نیز اداره می شوند   با 

،  ، ارباح ، عشر ، جزیه ، رد مظالم ، صدقات ، فطریه ، خراج ، زکات شرعیه شامل خمس   وجوهات 

قضا، کفاره عهد، کفاره فطریه، کفاره قسم می شوند.    قضا، کفاره روزه   نماز   ، فی، کفاره غوص 

و قوانین جامعه    کیفر نقدی یا جنسی نافرمانی خدا مترادف فارسی مجازات و عبارت از    :کفاره 

اسالمی است که توسط معصیت کار پرداخت می شود و یا توسط دولت اسالمی از متخلفین اخذ  

می گردد. عالوه بر جرائم، درآمدهای ناشی از سوء استفاده و درآمدهای نامشروع نیز یکی از  
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کتاب قانون یاد شده آمده    49اصل    است چنانچه در   منابع قابل توجه درآمدی دولت اسالمی 

ربا  از  ناشی  ثروتهای  است  موظف  »دولت  اختالس ، غصب است  قمار ، سرقت ، رشوه،  ، سوء  ، 

از موقوفات  استفاده از استفاده  یا معامالت دولتی، فروش زمین های    ، سوء  مقاطعه کاری ها و 

موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب  

 .حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آنها، آن را به بیت المال بدهد 

و به افراد غیر سید می رسد، مطابق رساله های    فقط به فقرای شیعه   شرعیه رد مظالم   این وجوهات 

آمد کسب که از مخارج    )یعنی یک پنجم از در   هشت مورد مصرف دارد و خمس   مراجع، زکات 

ه مرجع به سید  سال اضافه بیاید( دوقسمت می شود یک قسمت سهم سادات است که باید با اجاز 

  تقلید   یت فقیر یا یتیم داده شود و نصف دیگر سهم امام زمان است که در زمان غیبت باید به مرجع 

 جامع الشرایط یا در موردی که او اجازه می دهد مصرف کنند. 

وصول مالیات، تامین مخارج عمومی و توزیع عادالنه امکانات و   مالی معقول، هدف از   نظام   در 

نفع   به  آمدها  در  این  توزیع  و  مردم  اقتصادی  بهبود وضعیت  نیز  نهایی  است. هدف  ها  درآمد 

برد  می  های فرودست جامعه است. حاکمیت با استفاده از ابزار مالیاتی، رفاه همگانی را باال گروه 

آورد.  های اجتماعی و افراد جامعه فراهم می ا به نفع همه گروه و فضای مناسب کار و زندگی ر 

م به نظر میرسد، توصیه هائی برای یک هدف راهبردی، برای تحقق عدالت و  در نظام مالی اسال 

خمس  پرداخت  در  سفارش  و  اجتماعی،  رفاه  در  خراج برابری  زکات،  صدقات ،  یا   ،  و    و... 

ربا آموزه  حرمت  چون:  میانه    هایی  رعایت   ... احتکار  تبذیر،  و  اسراف  حق  رو خواری،  ی، 

 همسایگی و غیره، همه ابزارهایی برای پدید آوردن ارزشهای عادالنه همزیستی جامعه باشد. 

خالصه    و خراج   و زکات   مطالعه آن را تنها به خمس   این   شرعی، که ما در   همه می دانند وجوهات 

غیر قابل اجرا شده اند.    از معانی و مفهوم و کار برد اولیه خودشان بیرون رفته و   عمومأ   می کنیم، 

مورد سوء   بسیار  پدیداریشان  منبع  با  قیاس  در  اند،  احکام شرعی گذرانده  این  که  خط سیری 

پیش از اسالم، برای تامین و رفع نیازمندی های مردم، یک سلسله آداب  استفاده قرار گرفته اند. 

و سننی داشتند که با آن نظامهای مالیشان شکل یافت، با گذر زمان و با پیچیدگی های روابط  
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تامین هزینه ها برای حفظ  و عادات تغییر شکل داد و ضرورت    درونی و بیرونی قبیله ها، این سنن 

رو آوردند.    بی چیزان، از همه مهمتر، تامین هزینه های جنگی و حفاظتی، به دریافت مالیاتها   حیات 

و خراج از مردم جهت تامین هزینه های حکومتی،    در دوره های مختلف تاریخ، نحوه دریافت باج 

 از مردم دریافت شده اند.    جحاف به ا   برخالف اهداف اولیه آنها ، عمومأ ظالمانه و 

نامیده شد    یا چیزی که بعد ها خمس   « یعنی یک چهارم، نوعی مالیات دوران جاهلیت »مرباع   در 

عبدالمطلب  از سوی  پرداخت خمس  منابع،  از  برخی  اسالم،  ابتدای  بر    دریافت می شد، در  را 

از همان آغاز   به مدینه  پیامبر، پس از مهاجرت از مکه  کرده اند. محمد   ثبت  أساس سنت ابراهیم 

با امضاء پیمان نامه ای با یهودیان، وعده همکاری و مساعدت به آنها داد و اولین ماده این پیمان  

 اعالن وحدت با آنان بود.    نامه 

 

این زمینه انجام    مهمی که دانشمندان غربی در   حقیقات و کارهای علمی و ت   منابع فقها ی اسالم، 

بعنوان نمونه کارهای ایگنزگلدزیهر  ا ند،  امیر    علی   ، محمد کالدر   ، نرمن شاخت   جوزف ،  داده 

لونگ   ، ویلفرد وات   مونگومنی   ، سنوک   ، هورگرونی معزی  و    بوردیو   پییر   ، وایس   هولگر ،  ما د 

خواهیم پرداخت،    ما دورتر به آنها   و   اند   در مجموعه ای از کتابها و مقاالت منتشرکرده   دیگران که 

 دیدگاههایی را طرح کرده اند: 

نظرند که قوانین اسالم از پیامبر نیستند،  بر این    شاخت   جوزف یا    دانشمندان غربی مانند گلدزیهر   

مونگومنی   سنوک   هورگرونی  احکام    وات   و  نویسند  می  و  روند  می  فراتر  از جوزف شاخت 

چگونه به   به ارث برده است، اینکه زکات  را اسالم خود از یهودیت و مسیحیت  و زکات  خمس 

بعد از فوت پیامبر    این امر مدت ها   ندارد زیرا   یک تکنیک جدید تبدیل شد، ربطی به محمد 

  ا زاو پیامبر نگفت که دین  بعنوان پاورقی:  )  2شکل کرفت و تغییرات زیادی روی آن انجام شد. 

 
2 - SNOUCK Hurgronje, Selected works, ed. in English and in French by G.-H. 

Bousquet and J. Schacht, E. J. Brill, Leiden, 1957, p. 152. 
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را پی میگیرد، مهم سامانه قرآن است که به    ادیان پیشین وع می شود، او خود گفته است که  ر ش 

به این نظام اقتصادی از نگاه خمس و    آیه در قلمرو اقتصاد دارد. دور تر   1200تا    900قولی بین  

 گشت(   م زکات بر خواهی 

  ، یهودی در صد ها کتاب، ریشه عبری   تحقیقات دهها محقق   می نویسد: در   امیر معزی   علی   محمد 

مانند واژه زکات   ارامنه  را  بسیار مهمی  و  تکنیک  ترمهای  بیشتر سریاکِ  یا  کلمه  ،  ، صدقات و 

می   او  3، یا عمره  کلمه حج که   مذهب یهود قرض گرفته شده، همچنان  اسالمی از  زکات در فقه 

خمس  گرفتن  به  حاضر  اسالم  علمای  غیبت،  شروع  از  خراج   نویسد  و  خمس  زیرا    ، نشدند، 

نماینده شخصی  شخص امام یا    بعهده   اختیارش انحصارأ   که مطابق قوانین قدیمی   وجوهاتی هستند 

  4او است. 

از سوی دولت،    ( یاد آوری کرده است که جمع آوری این نوع وجوهات 372/ 1406)   ابن خلدون 

 5تنها سیاست دولت را تقویت می کند و معموال برای نیرومند کردن بیشتر دولت بکار میرود. 

می نویسد فشار های سیاسی دولت  (  1058 /450) (  Mawerdi Abou’l-Hassan)  ماوردی 

و هزینه کردن محدود آن برای فقرا و یا هزینه کردن این    بعنوان فرمان اجباری دریافت وجوهات 

به    نبود   کافی   أمور نظامی بود که دریافت خراج   وجوهات برای مصرف در  و حاکمان مجبور 

 
3 - M. A. Amir-Moezzi, M. De Cillis, D. De Smet, O. Mir-Kasimov, 

L'Ésotérisme shi'ite, ses racines et ses prolongements Shi'i Esotericism, 

Brepolsm, 2016, p. 29. 

4 - AMIR-MOEZZI Mohammad Ali, Qu'est-ce que le shî'isme ? Fayard, 2004. p. 

193 – 211. 

5  -Ibn Khaldoun, Les Prolégomènes, 1989, p. 239-240 et p. 271. 
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با مقرر کردن پرداخت زکات  جمع آوری  ،  وایس   هولگر    6بودند.   دریافت این گونه هزینه ها 

    7داشت مسئله ساز می داند.   وجوهات را با مشکالت متعددی که با خود همراه 

  نویسد: ایجاد این گونه شبکه های مالی چون با عقیده و باور آدمها پیوند دارد می    بوردیو   پییر 

    8کادر مالیاتی پیدا می کند.   نقشی بسیار با اهمیتی در 

ادریس   کالدر   نرمن  ابن  امامان شناخت    که در   می گوید  بود، خمسِ   شرح حال  فروع    مشهور 

   10و 9را انتقاد کرده است.   طوسی 

  ، یمن   در   بنیان گزار زیدیه امامیه   11(  298/ 911)   الحق   ماد لونگ به نقل از سیره هادی   ویلفرد   و یا 

  بخش بزرگی از زندگی فقرا را   و زکات   نا چیز بعنوان مالیات   جمع آوری صدقات   می نویسد: 

 
 50ه، ص یطانلسال  امکالح، ااوردیمال دادیغبال  ریصبال  بیبح نب  دمحم نب یلع نسحال یاب - 6

7 -  Weiss Holger, “Obligatory almsgiving : an inquiry into zakāt in the pre-

colonial Bilād al-Sūdān”, Studia Orientalia / Societas Orientalis Fennica, 96, 

Finnish Oriental Society : Tiedekirja, Helsinki, 2003, p. 279-284. 

8 -  Pierre Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis - auf der ethnologischen 

Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Aus dem Französischen von Cordula 

Pialoux und Bernd Schwibs. Mit Abbildungen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 

1976, p. 350-351. 

9 - CALDER Norman, “Khoms in Imâmî Shî’î Jurisprudence, from the tenth to 

the sixteenth century A.D.”, Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, 45, 1982, p. 39-47. 

10 - CALDER Norman, “Zakât in Imâmî Shî’î Jurisprudence, from the tenth to 

the sixteenth century A.D.”, Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, 44, 1981, p.468-480. 

11 - Al-Hâdi ila’l-Haqq Yahya Ibn al-Hussein, (298/911). Il fonde à Saada au 

Yémen, en 898 l'Imamat Zaydite, régime politico-religieux qui dure jusqu'à la 

révolution républicaine de 1962. Encyclopédie of Islam, Vol. II. Leiden 1913, p. 
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 و زکات برای حفظ مرز های اسالم صرف می گردید.   تأمین میکرد، اما بخش عمده ای از خمس 

12 

آن مطالعه، تحقیق    . دارد تکمیل  سوی این محققین انجام گرفته، نیاز به  تحقیقات ارزشمندی که از  

چارچوب »احکام اربعه« می باشد، احکامی که مربوط به مسائل    در   و بازنگری موضوع وجوهات 

مسئله به  جمعی جامعه و با هماهنگی و اجرای دسته جمعی همه افراد عملی می گردند. زمانی که  

احکام بصورت عمومی و جنبه دسته جمعی پیدا میکند، انجام آنها منوط به شرایط اجتماعی    انجام 

اجرای آنها را مسئله ساز میکند. بنابر    و عدم هماهنگی افراد جامعه،  و رضایت همگانی می شود 

بی دارد  این احکامی که دسته جمعی و همگانی هستند، اجرای هماهنگ آنها نیاز به رهبری مذه 

شیعه    که امامان معصوم   بنا بر تعریف، با امام زنده و حاضر می باشد. از آنجا   و این رهبری در شیعه 

روی   شیعه  اعتقادی  امور  همه  میشوند،  محسوب  شیعه  مذهب  اصلی  پایه  ستون  و  محور  خود 

ه امام مفهومی پیدا نمیکند. به  شخص امامان معصوم متمرکز بوده و این مذهب بدون ستون پای 

بدون محوریت امام، موجودیت خود را از دست میدهد، بدین صورت    عبارت دیگر شیعه امامیه 

در غیاب امامان تاریخی، مسائل مهم جامعه همچون مسئله رهبری فکری، مشکالت اقتصادی و  

أمور قضائی مشک  یا  و جهاد  قابل اجرا می  جمع آوری وجوهات مذهبی، جنگ  غیر  و  ل ساز 

 گردند. 

بر رسی این نمونه ها، اهمیت مطالعه اساسی بر روی این احکام را فوق العاده مهم و ضروری می  

که پیوسته با سایر مذاهب   ، در مذهبی در مذهب شیعه   و زکات   موضوع خمس   کند، به ویژه در 

 در جنگ و خونریزی و در چالش بوده است.   د همکیشان خو وحتی با  

  بنابر این، الزم است بنا را بر مطالعه ای جامع و دقیق با استفاده از منابع اولیه و منابع ثانویه، در 

و   منتشر نشده را بدست داده   چارچوب احکام اربعه گذاشت و خال صه ای از آن چیز هایی که 

 
12 - MADELUNG Wilferd, Religious Schools and Ethnic Mouvements in 

Medieval Islam, Variorum Reprints, London, 1 985, p. 189-198. 
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هدایت می  فرضیه های زیر    ما را به تایید یا رد   ، ارائه داد. این چنین این مطالعه   حرف جدیدی 

   : کند 

خود را به زور احکام اربعه، به جامعه تحمیل کرده و جائی برای  پرورده    ، شریعت شیعه   فقه   -   1

هردوره ای از تاریخ، بنا بر مصلحت و    گذارد، در انتخاب آزادِ فکر و اندیشه انسانها باقی نمی  

این احکام باز سازی و ترمیم شده اند. رشد    فقهای دولتی   آمریت علما و   با   پایداری قدرت حاکم 

قأ سیاسی بوده و در هر دوره، وسیله ای برای  ل و توسعه بی رویه و فربه شدن این چهار حکم، مط 

   ر بوده است. زو   سر پا نگهداشتن حکومتها به 

پایه و بنای ساختار دستگاه فقاهت شده    جایگاه و نقش خود،   این چهار حکم و هر حکم در   -   2

یک    و آن را توسعه داده اند و این چهار حکم با یکدیگر رابطه کامأل ارگانیک دارند، حذف هر 

 را به دنبال خواهد داشت.   آن دستگاه   کل   از آنها، بی محل کردن 

بهمراه داشته که    با صاحبان قدرت زیر بنای مفاسدی را   همراهی و سیاسی شدن این احکام   –   3

به دنبال دارد. )به حاصل دکترین های    باعت عدم همزیستی بشر امرورز و خطر نابودی کل آن را 

گرا و دست آوردهایی را با خود آورده است بنگریم و   واپس اردوگاهای گروه های   جزمی در 

و ... در خاور میانه نگاه    یا داعش   ه رژیمهای مذهبی و توتالیتر اسالمی: والیت مطلقه فقیه، طالبان ب 

 کنیم( 

 

می پردازیم، به مجموعه ای    اینجا، در ادامه مطالعه به بخش سوم از احکام اربعه، به وجوهات   در 

نظریه  نقدها و    ها   از:  بویژه  و  کنیم  توجه می  قدیم و جدید  بزرگ  فتاوی مراجع  و راهکارها، 

این مجموعه   قرار می دهیم.  بررسی  و مورد  را گرد آورده  دانشمندان غربی  سه    به برداشتهای 

 بخش عمده تقسیم شده و عباتند از: 

در عناصر  از    خمس   -  مالی  نظام  مهم  و  روزمرهِ    شیعه   فقه   اصلی  مادی شخصی  زندگی  با  که 

 اقتصادی مردم ربط مستقیم پیدا می کنند.  
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وضع  زکات -  مستمندان  مندیهای  نیاز  رفع  و  تأمین  برای  که  است  مالی  درآمدهای  که  شده  ، 

 واجب گردیده است و    و پرداخت آن برای افراد   افراد است تولید های  مقداری معین از  

. خراج، به  اخذ می شود   و اجاره   اراضی گفته می شود که از مزارعه، مساقات   به مالیات   خراج - 

از  اراضى است، مراد از آن، مقدارى از مال، سهمى از محصول حاصل شده    معناى مطلق مالیاتِ 

 باشد. زمین مى 
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شرعی، منبع مالی دستگاه فقه   وجوهات   

 

شرعی چیست؟ وجوهات شرعی، به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع    وجوهات 

یا   مقدس  در   و  قوانین شرع  کنندکان  اند،   أموال   وضع  داده  قرار  مسلمانان  مالی  تعهدات  در    و 

 ویژه ای دارنـد و بـر پرداخت آنها بسیار سفارش شده است.   ، جایگـاه وجوهات شرعی در شیعه 

، فئ  ، فطریه ، زکات شرعیه در بر گیرنده احکامِ مربوط به : خمس   باب وجوهات   احکام فقهی در 

قضا،    قضا، کفاره روزه   ها )کفاره نماز   کفاره   ، ، جزیه ، خراج ،رد مظالم ، نذورات ، صدقات انفال   ، 

که کوهی    وفراوان احکام دیگر از این دست   ، وقف، ارث   ، شراء کفاره عهد، کفاره فطریه(، بیع 

می باشد. همه    فقهی فراوانی که روی آنها انجام شده   از کتب و رساله های عملیه همراه با تفاسیر 

های    ت، وجوهات یا مالیات این موارد فعال مورد بحث ما نیست، بلکه آنچه مورد توجه ما اس 

به عنوان   اند، خمس و زکات و خراج  بر عهده مردم قرار داده شده  ثابت و کالنی هستند که 

و سه    واجبات و احکام مربوط به آنها در احکام اربعه هستند   از   عناصر اصلی و مهم اقتصادی و 

نظام مالى و گردش    باشد. خمس و زکات دو رکن اصلی بودجه و   می   شیعه   رکن مالی در فقه 

چرخ اقتصادی جامعه شیعی در دوران غیبت را تشکیل مى دهند و همواره مورد گفتگو و چالش  

 بوده اند.  

و    آمد های ملی همچون در بخش کشاورزی، در بخش صنایع و معادن   به همه اجزای در   خمس 

در این بخشها فراتر از محدوده در آمد    می گیرد، در آمد حاصله از دریافت خمس تعلق    سود 

یا در آمد حاصل از    ملی است، خرید زمین مسلمان به وسیله کفار ذمی و در آمد حاصل از آن 
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و از در آمدهای ارزش افزوده محسوب    که جزء منبع خمس   أموال حالل مخلوط شده با مال حرام 

و غیره    ، طال ، گاز ، در أمور اقتصادی جامعه جایگاه ویژه ای پیدا میکنند. از معادن نفت می شوند 

در صد دریافت    20دو بار خمس دریافت می شود، ابتدا، پس از استخراج و رسیدن به حد نصاب  

در صد    20مکاسب دوباره    بر سود حاصله بر این معادن بعنوان أرباح   و بار دوم پس از یک سال و 

که پائین تر به آن خواهیم پرداخت، این سود محدود تر    زکات   دریافت می گردد، در موضوع 

   ( .185/  3ج  مختلف الشیعه،)منبع:    است. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول  

 خمس 
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 خمس 

 

  است،   شیعه   و در فقه   نظام   از منابع اصلی و مهم مالی در   شروع می کنیم، زیرا خمس   چرا با خمس 

اساسأ برای    کنند، مستقیم پیدا می    ربط   مردم   اقتصادی   خمس با زندگی شخصی روزمرهِ   احکام 

تأمین    ضروری است زیرا به یمن   مالی یعنی وجوهات   حفظ و بقای حوزه ها و موقعیت فقها، منبع 

یافته است.   ادامه  امروز  تا  اربعه  به احکام  بنابراین پرداختن ها  مالی حوزه ها است که فقاهت، 

و فقاهت است، این پژوهش،    حفظ حیات حوزه های دینی   وجوهات، مبنع مالی و بودجه ای برای 

انتقادی مورد مطالعه و بررسی جدی قرار می دهد، خمس و زکات  با نگاهی  و    این احکام را 

پایه های وجوهات شرعی هستند که باید موضوع تحقیق جدی قرار گیرند، حق مالکیت    خراج 

نی   » امام  »ملکیت عرضی  از آن داشتن حق تصرف  یا  فقه شناخته شده است. مقصود  ز در علم 

شرعی در اموال دیگران است. در فقه شیعه در دوران غیبت، این حق و مجموع این احکام را  

  را در کشور های اسالمی   شرعیه   پرداخت این وجوهات   و   نهاده اند   نام   احکام »وجوهات شرعیه« 

 واجب و الزامی می دانند. 

لغت به معنی یک پنجم است و در اصطالح فقهی یکی از واجبات    ، خمس در تعریف خمس 

رود و مقدار آن عبارت است از مالی که هر  به شمار می   دین است که واجب مهم مالی در دین 

طبق ضوابط   ش را ساالنه ا   فرد واجد شرایط به نسبت یک پنجم از در آمد خالص مازاد بر هزینه 

 .شرع باید بپردازد   خاص 
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اصطالح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قسمت تقسیم    در   خُمس 

  باشد. پس خُمُس هاشم می شود. یک قسمت آن سهم امام و قسمت دیگر آن سهم سادات بنی  می 

   13در اصطالح شرع حقی است که خروج آن از مال و پرداخت آن واجب می باشد.   یا خُمس 

غنایم است که    »خمس حقی در   :را اینگونه تعریف می کند   خمس   شهید اول   مکی   ابو عبداهلل 

   14ثابت است«   باالصاله به جای زکات   برای بنی هاشم 

  در عوض از زکات   حق مالی است که برای بنی هاشم   »خمس   مدارک االحکام آمده است :  در 

    15ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت شده است.« 

الوثقی  نویسد   صاحب عروة  یکی از فرایضی است که خداوند متعال برای رسول    »خمس  :می 

    16و برای اکرام آنان واجب قرار داده است.«   )ص( و ذریه اش به جای زکات خدا 

حق مالی است که    : »خمس  می نویسد  ( 1266/ 1850)   الکالم   ، صاحب جواهر نجفی   حسین   محمد 

باالصاله در   خداوند مالک  بنی هاشم   الملک  به  احترام  برای  برای خود و  ، در  مال مخصوصی 

    17در دستان مردم است، بر بندگان خود واجب قرار داده است.«   عوض زکاتی که 

یا بخشی از درآمد و ثروتی است که توسط حاکم    اصطالح علم اقتصاد، نوعی مالیات   در   خمس 

شود، در اصطالح، سهمی است که به موجب  مذهبی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می 

اصل تعاون همگانی و بر اساس مقررات حکومت دینی، مردم موظفند از ثروت و درآمد خود،  

به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع عمومی اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی سر زمینی  

 
 ۶۶، ص۴ناصيف اليازجي، مجمع البحرين، ج - 13

 258، ص1، مؤسسه نشر اسالمی، ج، الدروس الشرعیة، قمشهید اول  محمدبن مکی - 14

 359، ص5، مؤسسه آل البیت، ج، مدارک االحکام، قمموسوی عاملی بن علی شمس الدین محمد - 15

 366، ص2، بیروت، مؤسسه اعلمی، جمحمدکاظم یزدی، عروة الوثقی - 16

 2، ص16، بیروت، داراالحیا التراث العربی، جالکالم  ، جواهرمحمدحسین نجفی  - 17
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انداز  به  و  پنجم  معمول یک  بصورت  کنند،  می  زندگی  آن  در  مسئولین  که  به  توانایی خود  ه 

   18حکومتی بپردازند تا مسئولین در بخش منافع عمومی بمصرف برسانند. 

آورده است    داریم در حالیکه آیات زیادی به پرداخت زکات   تنها یک آیه برای خمس   قرآن   در 

پردازان اسالمی،  نظریه توصیه می کنند.    خیلی بیشتر از زکات می پردازند. علما به پراخت خمس  

گذار اسالمی، بر دارایی افراد واجب کرده است« می دانند. این  »خمس را حقی معلوم که قانون 

های دینی دریافت  صورت نقدی و غیر نقدی بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالمعل حق به 

ت اسالمی و یا خارج از این محدوده، مکلف به پرداخت  شود و هر فرد چه در حیطه حکوم می 

جدول پیوست    ) برای نظریه های فقهای اسالمی به حقی است که بر ذمه اوگذاشته شده است.  

 نگاه کنید( 

آمد خالص و یکی    پرداخت یک پنجم از در   خمس   :از تعاریف باال می توان بطور خالصه گفت  

حق مالی است به احترام    خمس برای بنی هاشم   و از ضروریات دین می باشد.   واجبات مسلّم   از 

خمس    .این حق فقط به فرزندان بنی هاشم داده می شود   و     داده می شود   آنها به جای زکات 

 آن را ثابت می کنند.    ، سنت و اجماع واجبی است که قرآن 

  

 :    مورد خمس   چند در   سئواالتی 

 کدام است؟   تحول و دگر گونیهای تاریخی، دامنه منابع و چالشهای خمس 

 قبل از اسالم وجود داشته؟    آیا خمس 

 قبل از اسالم چگونه بود؟    خمس 

 دوران اول اسالم و قبل از شروع غیبت چگونه بود؟    در 

 دوران غیبت چگونه دریافت و توزیع می شد؟    در 

 
 371، ص 1چاپ اول، ج فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، البرز،  - 18
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 مربوط است؟    نهادی   به چه افراد یا چه   موضوع خمس 

 چیست و از چه فرآورده ای صحبت میکند؟    تعلقات خمس 

 کی و کجاست؟    خمس   و مکان جغرافیائی   زمان 

ای    آیا خمس  طبقه  اختصاصی  ملک  یا  کند  اخذ  باید  دولت  که  است  مالیاتی  منابع  از  جزئی 

 خاص؟ 

 چالش نیست؟   دولتی است با مالیاتهای دیگر دولت در   جزء مالیات   اگر خمس 

 خمس در نظام پیشهادی کجاست؟    باالخره سئوال اصلی، جای و  

 

دوران غیبت، یافتن پاسخهایی منطقی    در   بنظر می رسد روش صحیح برای فهم درست از خمس 

 و مورد قبول برای سئواالت باال است. 

را تحویل می گرفتند    شخصأ خمس   احادیث متعدد و سیره های مختلف وضوح دارد که ائمه  در

می نمودند.خمسی را دریافت می کردند که   و یا اینکه شخصی را جهت دریافت خمس معرفی 

. یعنی پرداخت یک پنجم آنچه  یک پنجم از در آمد مازاد بر هزینه   ( 1/ 5بنابر تعریف یک پنجم ) 

مالیاتهای دیگری وجود نداشت.  شخص در سال باقی می ماند. آن هنگام    آوردن نیازهای بعد از بر  

آنها    نماینده ای هم از سوی   این است امامان، زنده نیستند و طبیعتأ   سئوال محوری و بسیار مهم 

حضور ندارد، فقها به کدام دلیل خود را جانشین قطعی ائمه میدانند، در حالیکه تاکید شده است  

و گفته می شود، ائمه    19هد بود هر کس خود را در شارع عام نائب امام بداند دروغزن خوا   که 

  مراجع تقلید و یا فقها را مقام  چه کسی   خود ادعای حکومت کردن بر جامعه را نداشتند، پس، 

به صالحدید خود    شود و حتی اگر خمس دهنده  هائی شناخته که باید به آنها خمس پرداخت 

 اجازه بگیرد؟   خواست سهم سادات و سهم امام، را بپردازد باید از مرجع تقلید 

 
19 - CORBIN Henry, Histoire de la Philosophie Islamique, Institut Français de 

Recherche en Iran, Edition Kavir, 1994, p. 501. 
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در    نظر گرفتن اصول خاصی که بر پرداخت وجوهات   برای مطالعه و فهم بهتر حقیقت و با در 

 را در دوران غیبت، از نو باز شناسی کنیم.   باید خمس   دوران غیبت حاکم بوده وهست. 

 

 پیشینه خمس 

 
و شیوه ها پدید   اسالم، برای تامین و رفع نیازمندی های مردم، یک سلسله آداب و سنن پیش از 

نظامهای مالی شکل گرفته بود. با گذر زمان وافزایش جمعیت و ایجاد نیاز مندیهای    آمده بود. 

د و  جدید و با پیچیدگی های روابط درونی و بیرونی قبیله ها، این سنن و عادات تغییر شکل دا 

بی چیزان، از همه مهمتر، تامین هزینه های جنگی و    ضرورت تامین هزینه ها برای حفظ حیات 

 ناگزیر شد.   حفاظتی، وضع و دریافت مالیاتها 

از مردم جهت تامین هزینه های حیاتی    و خراج  دوره های مختلف تاریخ، نحوه دریافت باج   در 

ها را جهت   نظامی اشکال مختلفی داشته است. حکومت ها در طی زمان انواع مختلف مالیات و 

رفع نیازهایشان از مردم می گرفتند. دریافت برخی از این مالیاتها در دوره هایی از تاریخ برخالف  

 اهداف اولیه آنها و عمومأ ظالمانه و اجحاف به مردم بوده اند.  

دوران جاهلیت    قبل از اسالم نیز وجود داشت، با این تفاوت که آنچه پیش از اسالم و در   خمس 

، یک چهارم یا »مرباع« با پیدایش اسالم، یک  بود خمس  در حکم  « بود که  وجود داشت »مرباع 

به  نتیجه خمس  در  شد.  تبدیل  کلمه خمس  به  و  پنچم پنجم  اصطالح شرعی،  معنای یک  در   ،

مردم، معادل بیست در صد از در آمد خالص افراد که مسئولین امر  بر در آمد های مالیاتی است 

 آنرا ملزم به پرداخت کرده اند.  
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احکام اسالمی بخشی از مجموعه دستورات مالی است که همراه با سایراحکام چون:    ، در خمس 

و غیره از گذشته های بسیار دور به    ، موقوفات ، صدقات ، نذورات غنائم   20،  ال، خراج م   زکات 

 اسالم به ارث رسیده است.  

مورد توجه قرار    بر أساس سنت ابراهیم   را   از سوی عبدالمطلب   برخی از منابع، پرداخت خمس 

آنجه از     22بر می گردد.   به زمان غزوه بنی قینقاغ   اسالم   اولین خمس در   می نویسند   21داده اند، 

از    سال دوم هجرتِ محمد   است. در رمضان   سوره انفال   41نزول آیه    تشریع خمس بر می آید 

در کنار چاههاى    ، بنام جنگ بدر ، نخستین درگیرى بزرگ بین مسلمانان و قریشیان به مدینه   مکه 

رخ داد. در این جنگ، مسلمانان بر دشمنان خود پیروز شدند و غنیمت هاى فراوانى به دست    بدر 

نزاع درگرفت.  آوردند و  پیامبر  اطرافیان  بین جنگاوران و  تقسیم غنایم بدست آمده  آیه  لی در 

   بر پیامبر نازل شدکه میگوید:   23ای 

  فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل   » واعلموا انّما غنمتم من شئ 

إن کنتم آمنتم باهلل و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و اهلل علی کل شئ قدیر.«  
24   

 
دوران گذشته، درتاریخ بوده است که با فتح   ترین منابع مالی دول اسالمی دراز مهم خراج - 20

ها با  تغییر می کرد. این زمین  های اسالمی، ما لکیت آنهای غیر مسلمان و الحاق آنها به سرزمینزمین
آمد و دولت با در اختیار نهادن  درمیرضایت یا بدون رضایت صاحبان آن به تملک دولت اسالمی 

 گرفت. ها به افراد از آنها خراج میزمین

 64، ص 2، ج  صحیح مسلم  - 6، ص 1، ج ، وسائل الشیعهحر عاملی  ابن حسن محمد - 21

 90، ص 3ج   تاریخ، بیروت،   ابن عساکر، تهذیب- 22

 كه آن بدر دانسته و متفقند جنگ ایام در آیه را  این نزول ، ویسانسیر ن  و مورخین ، مفسرین اكثر - 23
 در جنگجویان بین كه در نزاعي و اختالف رفع بجهت فوق آیه  و شده واقع هجری دوم سال در جنگ

 .افتاد نازل شده است مسلمین بدست جنگ  این در كه غنایمي تقسیم خصوص

 41، آیه سوره انفال - 24
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براى ذى القربى و یتیمان  و براى پیامبر و   آن براى خدا   بدانید اگر از چیزی منتفع شدید، خمس 

راه است ، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائى حق از    و مسکینان و وا ماندگان در 

 باطل، نازل کردیم ، ایمان آورده اید، خداوند بر هر چیزى قادر است. 

، بوده است، اول کسیکه  ت ابراهیم زمان حضر   ، در برابر برخی از روایات، اصل تشریع خمس  

، علیه  »قد روی السکونی عن ابی عبداهلل  .حکم خمس را وضع و اجرا کرد، حضرت ابراهیم بود 

،  ، در پیروی از آیین ابراهیم بنابر روایت، عبدالمطلب   25السالم و اول من اخرج الخمس ابراهیم« 

 :خمس کنز را جدا می کرده و صدقه می داده است 

فکانت    … بن الحسین بن فضال، عن ابیه، قال سالت ابا الحسن الرضا،علیه السالم، قال    » عن علی 

المطلب خمس  االسالم    لعبد  فی  و جل  عز  اهلل  اجراها  السنن  کنزا   … من  وجد  منه    و  فاخرج 

   26الخمس« 

آنرا    اسالم اجرا کرد. و گنجی پیدا کرد خمس   آنها را در   پنج سنت است که خدا   از عبدالمطلب 

 :یا در روایت دیگر درباره سنتهایی که عبدالمطلب در جاهلیت رایج کرد، آمده است   .داد 

وَالْمَسَ  وَالْیَتَامَى  الْقُرْبَى  وَلِذِی  وَلِلرَّسُولِ  خُمُسَهُ  لِلَّهِ  فَأَنَّ  شَیْءٍ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  أَنَّمَا  وَابْنِ  »وَاعْلَمُوا  اکِینِ 

کُلِّ شَیْءٍ    عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى   السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى 

     27قَدِیرٌ« 

 
 ۵۷، ص ۱۲مجلسی، بحاراالنوار، جلد  باقر محمد - 25

 ۲۱۲، ص 1تهران، ج    اکبر غفاری،  ، عیون اخبار الرضا، ترجمه علیشیخ صدوق- 26

 41، آیه سوره انفال - 27
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و    … جاهلیت پنج سنت نهاد که خداوند آنها را در اسالم به اجرا درآورد    همانا عبد المطلب در 

آن را بیرون آورد و صدقه داد و خداوند چنین نازل فرمود: »و بدانید    او گنجى پیدا کرد و خمس 

 28که آنچه به غنیمت به دست آوردید خمس آن براى خداست. 

 :ذیل این روایت، ضمن تایید، این جمله را اضافه کرده است   عالمة مجلسی در 

،  ، فترکها قریش کانت فی مله ابراهیم   »لعله، علیه السالم، فعل هذه االمور بالهام من اهلل تعالی، او 

 29.« فاجراها فیهم، فلما جاء االسالم، لم ینسخ هذه االمور لما سنه عبدالمطلب 

  امت حضرت ابراهیم   انجام میداده یا اینکه در   چه بسا عبد المطلب این امور را با الهام از سوی خدا 

 .آنها را ترک کردند، اما زمانیکه اسالم آمد این امور را نسخ نکرد   این امور بوده و قریش 

 

   پیامبر و خمس

 
  درگیری با مشرکان غنائمی را که به دست می آوردند که   مسلمانان از همان آغاز هجرت، در 

آنچه    طبق رسم های پیش از اسالم، غنایم را نزد پیامبر می آوردند و می گفتند: ای رسول خدا 

مخصوص شماست، یک چهارم را بگیر و باقى را به ما واگذار تا همان طور که ما در جاهلیت  

  سهم رسول خدا   روایات، نخستین غنیمت جنگی که   طبق برخی    30رفتار می کردیم عمل کنیم. 

 
 ۳۶۵، ص ۴اکبر غفاری، تهران، ج  ، من ال یحضره الفقیه، ترجمه علیشیخ صدوق - 28

 8۵، صفحه ۱۲بحاراالنوار، جلد - 29

، تهران،  3بالغی، ج  ، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، تحقیق محمدجواد ابن حسن  طبرسی فضل - 30

 392ص 
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بن جحش در منطقه نَخله به دست    از آن برداشت شد، غنایمی بود که در جریان جیش عبداهلل 

  31آمده بود. 

از همان آغاز با امضاء پیمان    به مدینه   پیامبر با یهودیان پیمانی بست، پیامبر پس از مهاجرت از مکه 

اعالن وحدت    یهودیان، وعده همکاری و مساعدت به آنها داد. اولین ماده این پیمان نامه   نامه ای با 

  با آنان می باشد. کاملترین و قدیمی ترین متن و شاید معتبرترین منبع این پیمان نامه، کتاب خراج 

که بر اساس    است   خلیفه عباسی   حکومت هارون   ضاة در قاضی الق   از شاگردان ابو حنیفه   ابویوسف 

 آن وظائف حکومت هارون را نیز مشخص نموده است. در این پیمان نامه می خوانیم:  

از محمد  است  ای  نامه  نجران   رسول خدا   »این  مردم  تمام    ،حکم برای  درباره  داوری محمد  و 

اختیار آنان باقی    در   و بردگان به این است که همه آنها   و نقره   امالک و اموال از میوه جات و طال 

و هزار حلّه را در    که هزار حلّه را در رجب   از حلّه های اواقی   گذاشته می شود بجز دو هزار حلّه 

هر سال باید بپردازند و با هر حلّه یک »وقیة« نقره نیز بپردازند زیاده و کمتر از این به    ماه صفر 

هنگام حساب محاسبه خواهد شد و آنچه را که به صورت زره و یا اسب متاع دیگر پرداختند نیز  

 32« .اسبه خواهد شد قبول است و مح 

آورده است اما آن چه    بر پیامبر نازل شده و پیامبر این فریضه را به اجرا در   اگر چه آیه خمس 

 کرده است.  ثبت است پیامبر فقط خمس غنایم جنگی را اخذ می 

سودِ تجارت را برای مردم تبیین    در   روایات زیادی هم وجود دارد مبنی بر این که پیامبر خمس 

  آمده است که نمایندگان قبیله عبدالقیس   احمد   و مسند   ، مسلم ، بخاری نموده است. در صحیحین 

شما بیائیم    نزد  قبیله مضر قرار دارند و ما نمی توانیم   ِ به پیامبر گفتند که بین ما و شما، مشرکین 

پیامبر به    پس مطالبی بفرمائید که با عمل به آن، داخل در بهشت گردیم.   مگر در ماههای حرام 

 
 ۱۳۰ـ  ۱۰۵، ص ۳۴آئینه پژوهش، سال دهم، شماره  تاریخ در - 31

 ۲۲۱، ص ۲، السیرة النبویة، جابن هشام - 32
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و    و اقامه صالة و ایتاء زکات   آنها گفت: چهار چیز را به شما امر می کنم: شما را به ایمان به خدا 

    33این که خمس مغنم را بپردازید. 

سعد  ابن  مانند  البلدان   مورّخانی  فتوح  کتاب  صاحب  گرفتن  نوشته   و  براى  اسالم  پیامبر  که  اند 

  بن هُذَیم  معروف »سعد  که به دو طایفه فرستاد؛ چنان نیز افرادى را به اطراف و اکناف مى  خمس 

پیامبر    چنین هم   34را به فرستادگان او تحویل دهند.   و بنى جذیمه« نامه نوشت که خمس و زکات 

سرزمین جنگى    در آن زمان در آن   که حالی   فرستاد، در   را براى این منظور به یمن   بن حزم   عمرو 

    35در کار نبود تا خمس غنایم جنگى را مطالبه نماید. 

چنین آمده است: »زمین و    اى که پیامبر به برخى از قبایل عرب نوشته، ، نامه کتاب سیرة النبى  در 

که حیوانات از گیاهان و شما از  شما باشد تا این   چه در آنهاست، در اختیار ها و آن دشت و دره 

    36در آمد آنها را بپردازید.«  که خمس هاى آن استفاده کنید، به شرط آن آب 

 

 و خمس   قرآن

 
 تنها یک بار آمده است:   آیه یا کلمه خمس   قرآن   در 

 
 318، ص  3، ج  احمد مسند  - 36و   35، ص 1، ج صحیح مسلم  – 205، ص4، ج  صحیح بخاری - 33

 23، ص 1، ج الطبقات ابن سعد - 34

 84، ص 1، ج    البالذری  فتوح البلدان - 35

 314، ص 3سیرة النبى، ج ال - 36
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وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ    وَ الْیَتامی   ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ   » وَ 

الْ   السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی  الْفُرْقانِ یَوْمَ  ِِ  کُلّ   تَقَی الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلی عَبْدِنا یَوْمَ 

  37ءٍ قَدیرٌ .«شَیْ 

او    [و رسول و از آن خویشاوندان    »و بدانید که از هر چه غنیمت جستید یک پنجم آن برای خدا 

بر بنده خود در روز جدایی،    راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه   و یتیمان و بینوایان و در   ]

روزی که آن دو گروه با هم رو به رو شوند نازل کردیم، ایمان آورده اید و خدا بر هر چیزی  

 تواناست«  

حالی که مفسرین   در   38از غنایم جنگی تفسیر کرده اند.  برای دادن خمس   اهل سنت این آیه را 

فقهای شیعه قائل بر آنند که آیه نه تنها داللت بر    تلقی دیگری از این آیه دارند،   و فقهای شیعه 

نیز می شود زیرا واژه   وجوب خمس غنایم جنگی دارد بلکه شامل هر گونه درآمد در کسب 

   39تفسیر می کنند.   غنیمت تنها نیست بلکه غنمتم من شئ است که آن را به هر گونه درآمدی 

  خواهد خمس تفاسیر، زمان نزول آیه فوق الذکر را که خداوند از مسلمانان مى برخی از کتب  

شوال سال دوم    15، در  اند، پرداخت نمایند، در جنگ بنى قینقاع جنگ به غنیمت برده   آنچه را در 

  41سال سوم هجرى   شوّال   7، در  زمان نزول آن را در جنگ اُحد  برخى دیگر     40دانند، هجرى مى 

   42دانند. سال دوم هجرى مى   جنگ بدر، در رمضان   و بعضى نیز نزول این آیه را در 

 
 41، آیه سوره انفال - 37
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نسبت    را به خمس   آن   را به جنگ بدر و غنائم   قرآن   در   مفسرین نزول سوره انفال این  برخی از  

بَینِکُمْ وَأَطِیعُوا    می دهند: »یسْأَلُونَکَ  لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ  عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ 

 43اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین.« 

و رسول    را سؤال کنند جواب بده که انفال مخصوص خدا   ای رسول چون امت از تو حکم انفال 

بین    این صورت شما مؤمنان   است در  اتحاد  بترسید بلکه در رضایت و مسالمت و  از خدا  باید 

 خودتان بپردازید و خدا و رسول را اطاعت کنید اگر اهل ایمانید. 

رابطه با جنگ بدر و در زمینه    با عنایت به نظر مفسرین، درست است که شأن نزول آیه مزبور در 

امر کلی و عمومی را می رساند. یعنی تمامی امالک و    غنائم  جنگی بود ولی مفهوم آیه یک 

و »فیئی« است    « خصوصی ندارد جزو بیت المال محسوب و مترادف »انفال   اموال اضافی که مالک 

اموال و امالکی که فاقد مالک خصوصی است و یا اصوالً به مالکیت کسی  که عبارت از کلیه  

 در نمی آید.  

 

 
 دوران حضور   در   خمس 

 
باقر از لزوم پرداخت    تا زمان امام   .از زمان امام على تعطیل بود    خمس   تا امام باقر   از زمان امام علی 

اى  عده   و امام صادق   امام باقر   از زمان   خمس مباح شمرده می شد.   و تصرّف در   خمس خبری نبود 

 آورى کنند. بعضى از این افراد عبارت بوند از:   از طرف آنها مأمور شدند تا خمس را جمع 

 
 1آیه  سوره انفال - 43
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شرعى    گرفتن وجوهات   و امام کاظم در   بودکه از طرف امام صادق   ، شخص بنامى مفضّل بن عمر 

از مردم وکالت داشت تا آن وجوهات گرد آوری شده را به تشخیص خود در موارد تعیین شدهِ  

 آن به مصرف برساند.  

    44بود.   براى گردآورى خمس   ، یکى دیگر از نمایندگان امام باقر اللّخمى   نصر بن قاموس 

مأمور جمع آوری    و امام رضا   بن جعفر   جندب و نمایندگانی دیگر، از جانب امام موسى   عبداهلل 

زیادى از خمس نزد نمایندگان ایشان باقى مانده   بعد از شهادت آنها، وجوهات  بودند که   خمس 

« و سى هزار دینار پیش  بزیع   بن   و حمزة   قندى   اند که مبلغ هفتاد هزار دینار پیش »زیاد بود. نوشته 

    45« باقی مانده بود. رواسى   ساى بن عی   »عثمان 

  خالفت هارون  بود که نخست وزارت در  بن جعفر  ، یکى از پیروان نامدار موسى بن یقطین  على 

کرد. معروف  رسید برای امام کاظم ارسال مى طرف هارون مى  را پذیرفته بود و هر چیزى که از 

است که از طرف خلیفه عباسى پیراهن گران قیمتى به وى اهدا شد. آن را برای امام فرستاد، ولى  

اى نزدیک به آن نیاز خواهى داشت.« پس از مدتى یکى  امام آن را برگرداند و گفت: » در آینده 

بن یقطین، شیعه از درباریان نزد هارون سعایت ک  از عالقه   رد که على  بن  است و  مندان موسى 

فرستد. از جمله چیزهایى که فرستاده،  اموال خود را براى او مى  باشد و هر سال خمس جعفر مى 

ناک  اید. هارون با شنیدن این گزارش، غضب همان پیراهن ارزشمندى است که به او هدیه کرده 

او پاسخ داد: در محل امنى   یقطین را احضار نمود و از سرنوشت پیراهن از وى پرسید. شد و ابن 

گاه هارون به وى گفت: »از این پس  ام. به دستور هارون رفتند و پیراهن را آوردند. آن نگه داشته 

  46حرف هیچ کس را درباره تو نخواهم پذیرفت.« 
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نیز    امام رضا  :    آورى وجوهات براى جمع وکالى دیگری را  از جمله آنها  تعیین کرده بود که 

آورى  نیز براى جمع   امام جواد   47بن سنان بودند.   ، محمد صفوان بن یحیى، یونس بن عبدالرحمن 

بن    ، على بن آدم   چون: زکریا مشخص کرده بود که از میان آنها افرادى    نمایندگانى را   خمس 

  48نام برد.   توان را مى   همدانى   بن احمد   و ابراهیم   قمى   بن اشعرى   ، سعد اهوازى   مهزیار 

  بن جعفر   على   برگزیده بود که عبارت بودند از :   نیز نمایندگانى براى گردآورى خمس   امام هادى 

  49بن راشد و ایوب بن نوح بن درّاج نخعى.   ، حسن الهمّانى 

شهرهاى مختلف داشت، از جمله   در  آورى خمس نیز وکالیی را براى جمع  عسکرى  امام حسن 

 : 

  در نامه مفصّلى که به اسحاق   نیشابور بود. امام  در   که از بزرگان شیعه   نیشابوری  بن عبده   ابراهیم 

باید حقوق مالى کند: »تمام دوستان من در آن نوشته است، چنین یادآورى مى   بن اسماعیل    جا 

نویسد: ابراهیم  در نامه دیگرى مى   امام    50خود را به ابراهیم بن عبده نیشابورى پرداخت نمایند.« 

 بن اسحاق تحویل دهد.   آورى کرده و به احمد را جمع   ، موظف است خمس بن عبده، وکیل وى 

51 

درباره وى می گوید: »شاهد باشید که عثمان    کسى است که امام عسکرى   عَمْرى   بن سعید   عثمان 

أمام عسکری عثمان     52وکیل فرزندم مهدى است.«   فرزندش محمد بن سعید، وکیل من است و  

پس    می آوردند تحویل بگیرد.   مأموریت می دهد خمسى را که براى او   معرفى و به او   را   بن سعید 

 
 105ص   ، رجال نجاشی  - 47
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امام حسن  نزد احمد عسکرى عده   از شهادت  از شیعیان  هزار دینار    شانزده   دینورى رفتند و   اى 

  53به او دادند اما او نپذیرفت.   ، خمسی را که ذخیره کرده بودند برای رساندن به امام هادی 

آمدی مشروط براى اداره أمور    در   شود این است که دریافت خمس چه از روایات مفهوم مى آن 

  عباس و بنى   امیّه هاى بنى به همین دلیل حکومت   بوده است و   مردم به دست پیامبر و یا جانشینان او 

کردند و خمس نمى گرفتند  بسنده مى   و زکات   به گرفتن مالیات   و حتى در عصر خلفاى راشدین 

 خمس را خود در موارد تعیین شده صرف کنند.   خواستند که و صاحبان خمس اجازه مى 

در تفسیر آیه    احادیث و کتب، غنیمت به معناى مطلق فایده آمده است. حدیثى از امام رضا   در 

منافع به دست  آن  می نویسد: »و کلّ ما افاده النّاس فهو غنیمة«؛ »هر چیزى که مردم از    خمس 

ها،  نویسد: فرقى نیست بین گنج   مى   شود«. در ادامه حدیث آورند آن، غنیمت و فایده محسوب مى 

مخلوط    آورند، و مال حاللى که با مال حرام ها و جواهراتى که غوّاصان از دریا به دست مى معدن 

افتاده باشد، و  جنگ شده باشد، و غنایم و فوایدى که از طریق جنگ و جهاد به دست   جویان 

زمینى که کافر ذمّى از مسلمان خریدارى نماید، و مالى که از طریق کسب و کار و تجارت و  

صنعت به دست بیاید، و میراثى که خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام این موارد، پرداخت یک  

گردد و از روزى  مى  که تمام اینها غنیمت و فایده محسوب شود. به دلیل این پنجم آن واجب مى 

    54فراهم شده است.   و رزق خدا 

پرسیدند: اگر سهم یک گروه از سهمْ برندگان زیادتر از سهم گروه دیگر    هنگامى که از امام رضا 

این امر  را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا جواب داد: »ذاک الى االمام«؛    باشد خمس 

کرد، امام نیز بر این  گونه که پیامبر اکرم نیز طبق نظر خود عمل مى به نظر امام بستگى دارد. همان 

 
 300، ص 51بحاراالنوار، ج  - 53
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سؤال شد اگر خمس از مصارف سال زیادتر باشد چه باید کرد؟    از امام    55کند. شیوه عمل مى 

گردد و تقسیم  بر مى   والی   فرمود: »انّ الزّائد یرجع الى الوالى و التّقسیم بنظره«؛ »زیادى خمس به 

 باشد.« آن به نظر او مى 

 

 غیبت    دوران  در   خمس 

 
  و در اواخر دهه قرن چهارم هجری، غیبت کبرا   نخستین دهه نیمه قرن سوم هجری غیبت صغرا   در 

نواب اربعه با امام غائب دوره ای آغاز شد که در    وجود ارتباط مستقیم   آغاز شد. در این فاصله با 

، ویژگی های خاص وجود داشت. در عصر حضور،  بسیاری از امور دینی از جمله در امر خمس 

پیشوایان مذهبی فرصت بروز و طرح بر داشت های گوناگون از کتاب و سنت و سیره را به پیروان  

عصر غیبت، بر داشتهای فقهی گوناگون پدید آمد در این دوره علمای   ما با آغاز آنها نمی داد، ا 

 ظهور کردند.   ناموری 

که شیعیان  بود و با وجودی    ، مراجعات مردم به نمایندگان خاص امام زمان زیاد غیبت صغرى   در 

فشار حکومت  تقیّه   عباسیان   زیر  مى   در  به سر  ترس  وجوهات و  ولى  به    شرعى   بردند،  را  خود 

   56رساندند. وکالى امام غائب مى 

 

باور دینی آنان    و ریشه در   موعود، از رخدادهای مهم تاریخ شیعه   والدت، زندگی و غیبت مهدی 

با  نا درستی این رخداد تردید وجود    دارد،  وجود شواهد و قراین فراوان تاریخی در درستی و 

دارد، درباره تولد مهدی و والدت استثنایی او سؤاالت زیادی وجود داشته و هنوز وجود دارد،  

 
 519، ص 9، ج  وسائل الشیعه - 544، ص 8، تهران، اسالمیه، ج ، کافیمحمدبن یعقوب کلینی - 55
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به شمار آورده    والدت مهدی   را از هنگام   (، آغاز غیبت صغرا 413/ 1022)   گروهی مانند شیخ مفید 

اند، زیرا از همان سالهای آغازین والدت او غیبت نسبی وجود داشت و شماری اندک از یاران  

 ( مفید  شیخ  نظر  کردند،  مشاهده  را  وی  و  413/ 1022او،  تولد  زمان،  امام  که چون  بود  این   )

و البته    این خود نوعی غیبت   ند، اندکی از وجود وی اطالع داشت   زندگیش مخفیانه بود و شمار 

غیبتی نسبی حساب می شود. ایشان غیبت نسبی امام را از زمان تولد او و غیبت کامل و واقعی  

   57میدانند.   عسکری   ایشان را از زمان وفات امام حسن 

از سویی دیگر برای بر   خلیفه عباسی از یک سو و  شیعه مذهب دشمنان  دراین دوره پر مخاطره، 

مورد    در   تالش خود را بکار می بردند و از هیچگونه آزار و سخت گیری   چیدن بساط شیعه امامیه 

آنان خود داری نمی کردند. امری که بیشتر آنان را در این مرحله تحریک کرده بود، وفات امام  

دوره چنان اختالفاتی در میان آنان    وضعیت آن   58به ظاهر، نماندن فرزندی از اوبود. یازدهم و  

پدید آورد که سبب انشعاب شیعه ها به چهارده فرقه شد. هر فرقه، فرقه دیگر را تکفیر و لعن می  

 کرد. 

با فرارسیدن عصر غیبت کبرا  این که    پدید آمد،   خ شیعه تاری   در   ، یک دوره جدیدی   خالصه 

بوجود آمد، نمایندگان فکری این دوره،   پرسش های جدی در باره مسائل به ویژه مسئله خمس 

هستند. از لحاظ شیوه نگرش و روش بحث    ( 381/ 9911) و شیخ صدوق     ( 328/ 940) شیخ کلینی 

توجه داشته اند، در باره گرفتن خمس از منابع هفت گانه و در باب توزیع در آمد    بیشتر به گذشته 

 به شش سهم چالشهایی بوجود آمد که پائین تر به آنها خواهیم پرداخت.    خمس 

  دوران غیبت ادامه پیدا کرد و با افزایش فاصله زمانی با قرون اولیه و عدم تحقق حضور مهدی 

پیش آمد. پراکندگی دیدگاهای فقها ،    باره تولیت و توزیع خمس   موعود، پرسشهای جدی در 
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جنید  ابن  کرد.  دشوار  را  خمس  دربارهِ  آراء  خور  در  بندی  دسته  از    ارائه  متقدم  فقهای  از 

تردید و پرسشهایی را طرح می    به پیامبر   و واگذاری سهم خدا   باب اجتهاد، در توزیع   گشایندگان 

را به اقارب پیامبر مشروط به »بلدان اهل عدل« می    کند و یا واگذاری سهم ذی القربا از خمس 

   59کند. 

بودند که   امامیه   طرفداران شیعه   نیمه دوم قرن چهارم هجری،   در  پذیرفته  یافتن پاسخ  برای    نیز 

به فقها   نبودن فقهای شیعه با امامان، تا ظهور قائم موعود،  سئواالت دینی خود علیرغم همطراز 

  (  460/ 1081( یا شیخ طوسی ) 413/ 1022)   رجوع کنند. با وجود این، فقهای بنامی چون شیخ مفید 

عنوان نمونه این دو فقیه حاضر به دریافت  حاضر نشدند در آن زمان این مسئولیت را بپذیرند و ب 

( در پاسخ به مشکل جمع  413/ 1022نشدند. شیخ مفید )   از خمس  خمس(   درصد   50سهم امام ) 

  مربوط به خمس، باید نزد دارندگان خمس بعنوان   آوری سهم امام، عمال دستور داد که وجوهات 

ظهور امام غائب فرا برسد و این وجوهات به صاحب اصلی اش یعنی به    ذخیره بماند تا زمانی که 

داده شود، او پیشنهاد کرده بود در صورت عدم امکان نگهداری این وجوهات، آنهارا    امام معصوم 

در جای امن نگهداری کنند. صاحبان آن میتوانند این وجوهات را در زیر خاک مخفی کنند تا  

این وجوهات،    ضرت ظهور کند و وجوه به ایشان تحویل داده شود. برای نیمه دوم روزی که آن ح 

نام دارد، دستور داد به سه قسمت تقسیم و به    در صد دوم( سهم خمس،   50)  که سهم سادات 

به این    60ترتیب یک سهم به فقرا، یک سهم به ایتام و قسمت سوم را به در راه ماندگان بدهند. 

  ی این مطالعه خواهیم پرداخت. در اینجا فقط یاد آور می شویم که موضوع در بخش های بعد 

هم    الحلبی   و ابن زهرا   شیخ طوسی، ابوسهل   نبود بلکه   ( 413/ 1022تنها نظرِ شیخ مفید )   این نظر، 

 
 199، ص 3، مختلف الشیعه، ج عالمه حلی - 59

   298ص   ، فی شرح المختصر، قم  ، المعتبرحلی  محقق -  60
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. به نظر میرسد که یک اجماعی ایجاد شده  ( تبعیت میکردند 413/ 1022در این نظریه از مفید ) 

 میالدی( ادامه داشت.   13بود که تا قرن هفتم هجری ) 

دو سهم را از آن اسب سوار جنگی و یک سهم را هم از    ، ماوردی مورد سهم بندی خمس   در 

»آنچه در غنیمت بدست می آید در    گفته است:   مالک   آن اسب می داند، ماوردی می نویسد: 

اختیار امام است که امام میتواند بطور مساوی یا غیر مساوی بین کسانی که در جنگ شرکت  

به کسانی که در جنگ شرکت نداشته    داشته یا شرکت نکرده اند تقسیم کند. )پیامبر تقسیم غنائم 

در مورد اسب سوارجنگی می    نوع تقسیم بندی   عالوه بر این   مالک   را مردود شمرده بود(   اند 

بیشتر از پیاده نظام می کشد باید امتیاز بیشتری داشته باشد    نویسد: اسب سوار نیز بخاطر رنجی که 

و دو سهم برای اسب سوار و یک سهم نیز برای خود اسب باید در نظر گرفته شود. رسمی که  

نظرش بر این بود که سه سهم برای اسب سوار و یک    می باشد ) شافعی   اساسش بر نظر ابو حنیفه 

      61سهم برای اسب باید در نظر گرفته شود(. 

 

خیلی به درازا کشید و مریدان نمیدانستند باالخره با پرداخت سهم    مهدی   از آنجا که غیبت امام 

( به فکر چاره و راه حل برای مشکل  1297/ 676)   حلی   باید می کردند، محقق چه    امام از خمس 

امور مذهبی پرداخت. چنین اجتهادی   افتاد و آرام آرام به دریافت خمس و هزینه کردن آنها در 

را در نقش فقها در اجرای احکام به وجود    با طوالنی شدن غیبت تغییراتی   از سوی محقق حلی 

و اجتهادی،    این یک نوع اجتهاد   می گفتند   آورد که با انتقادات فراوانی روبرو شد و از جمله به او 

 فا سد است.    و   "قیاسی  "

 

 
61 -  Mawerdi Abou’l-Hassan ‘Ali, Les Status Gouverementaux ou Régle de 

Droit Public et Administratif, Traduit et Annotés par E. FAGAN, edition de 

parimoine Arabe et Islamique, 1982, p. 296. 
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 :   تعلق می گیرد بر و مصرف می شود در   خمس 

 
با دو رویکرد کامال متفاوت روبرو    برپایه تعاریفی که از سوی فقها به عمل آمده اند، توزیع خمس 

در مالکیت مشترک گروههای اجتماعی   آمد حاصل از خمس  اول میگوید، در  شده است، نگاه 

  مالکیت خمس در انحصار است که باید بین آنها توزیع گردد. نظریه دوم اما بر این باور است  

 گروه ویژه است و اجازه توزیع و تقسیم آن در همه گروههای اجتماعی ممنوع است. 

این دو نظریه، از دوران شروع غیبت شکل گرفته و بحث های فقهی فوق العاده زیادی را به خود  

(  ) مانند ابن جنید   بطور خاص اهل سنت و برخی از فقهای شیعه   اختصاص داده است. به نظریه اول 

باید بین گروهای اجتماعی توزیع    قائل هستند. اینان بسیار بر آن تاکید دارند و معتقدند که خمس 

گردد. اهل سنت گفته اند، خمس به پنج بخش تقسیم می شود و هر سهم به هر یک از مستحقان  

می گویند اختصاص سهمی برای   سوره انفال  41استدالل خود به آیه  آن داده می شود. اینان در 

خمس    1/ 6همه هستی و همه اشیاء است، معنا ندارد که    مالک   خداوند درست نیست، زیرا خداوند 

خود به مال نیاز دارد ولی خدا    بدانیم، مال برای رفع نیاز است و بشر برای رفع نیاز   را ملک خدا 

در کنار نام پیامبر و ... برای    وند بی نیاز مطلق است و نیاز به سهمی از خمس ندارد، آمدن نام خدا 

  62تشریف است و خمس باید به پنج بخش تقسیم گردد. 

ران یتیمان،  باید به سه بخش تقسیم شود و سهم ب   برخی ازفقهای اهل سنت بر این باورند که خمس 

پس از فوت پیامبر سهم پیامبر  مبنای این نظر این است که    63راه ماندگان می باشند.   نیازمندان و در 

 و سهم ذی القربی ساقط است و خمس را باید به سه بخش تقسم کرد.  

 
 87، ص ، چالش ها و راهکارها، موسسه بوستان کتاب، قمخمس - 62

 534، ص 2، تفسیر روح الجنان، ج ابوالفتح رازی  - 63
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جنگ غنیمت بدست می    لشگری که در جنگی متعلق می دانند.    را تنها بر غنائم   اهل سنت خمس 

آورد، چهار سهم آنرا به خود و یک سهم را بابت خمس به پیامبر و بعد از پیامبر به خلفای مسلمین  

  64می پردازد. 

در    عمومِ فقهای اهل تشیع قرار دارند که می گویند در برابر نص قرآن   برابر این نظرِ خاص،   در 

بطور روشن در    توزیع خمس را   سوره انفال   41نمیتوان اجتهاد کرد، و در نص آیه    آیه خمس 

و    قرآن مشخص نموده است: » و بدانید که از هر چه غنیمت جستید یک پنجم آن برای خدا 

سهم امام همان    راه ماندگان است« و یتیمان و بینوایان و در    ]او    [رسول و از آن خویشاوندان  

پیامبر و امام،    شود، ملک شخصى پیامبر و امام است و گونه که از قرآن و روایات استفاده مى 

توانند از آن استفاده کنند. مالکیت خدا  مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نیاز شخصى مى 

اى است که اگر  تبارى است و به گونه نیز بر قسمتى از خمس ) در سهم امام( از مقوله مالکیت اع 

اعتبارى    پیامبر در مصرف اموال در خمس از ناحیه خدا وکالت داشته باشد، این مالکیت، مالکیت 

   65هاى شخصى و عرفىِ متداول است. که در مالکیت است. همانگونه  

بر اساس آیه فوق خمس فقهای شیعه   66بنابر دیدگاه »مشهور«  ملک مشترک شش شخص یا    ، 

و سهم هر کدام مشخص    آیه از آنها به صراحت نام برده شده است   گروه مشخص است که در 

،  خمس عبارتند از : خدا است. سهم بران از    ( از خمس 6/1شده است، یعنی هر سهم، یک ششم )  

 یتیمان، نیاز مندان و در راه ماندگان. ( ،  ذوالقربی پیامبر، نزدیکان ) 

 
 220المذاهب، ص  الفقه علی - 64

 22، ص 3ج  ، روح هللا خمینی، کتاب بیع - 65

 . 197، ص  3مختلف الشیعه، ج  - 66

بین فقها به معنی پذیرش شش منبع برای توزیع خمس است که به دیدگاه  ، خمس اصطالح المشهور، در 
سهم همه مردم   )یعنی سهم خدا »المشهور« از آن یاد می شود، یا اصطالح دیگری از قاعده »تخلیف«

قرار دارد که منابع   از متقدمان شیعه  در مقابل این دیدگاه ها، نظریه ابن جنید است « بهره می جوید.
 پنج سهم می داند و برای خدا در خمس سهمی قائل نیست.  توزیع خمس را
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راه ماندگان.    نزدیکان، یتیمان، نیازمندان و در   ، پیامبر، عبارتند از : خدا   بر این پایه، مالکان خمس 

  به گروه شش گانه   اگر شخصی صد واحد پولی در آمد مازاد داشته باشد و بخواهد خمس آن را 

( از صد  1/ 5به نسبت برابر بپردازد، سهم پرداختی عددی آن اینگونه محاسبه می شود :خمس)یا 

یک    برابر   واحد   20واحد و یک سهم از سهم گروه شش گانه این    20واحد در آمد پول می شود  

      واحد پول:   سه و سه دهم     ( می شود 1/ 6ششم ) 

 

100 𝑋 
1
5

= 20 

20 𝑋
1
6

 = 3,3 

 

و رسول او نسبت می دهند و    را به خدا  ، به استناد احادیث و روایات مالکیت خمس شیعه  فقهای 

باشد.  که صاحب اختیار خمس حق تعالی مى می نویسند : بنابر کلمه »فأنّ للّه خمسه« یعنى این 

مى  را  معنا  همین  نیز  »للرسول«  یعنى کلمه  در   رساند؛  تصرّف  خدا حق  دارد،    رسول  را  خمس 

تفکیک میان مالکیت خدا و رسول در آیه خمس، مخالف نصوص روایى و فتواى برخی از فقها  

   67باشد. نیز مى 

شد،   ( به سهم امام تبدیل خمس  1/ 2و سهم پیامبر )  سهم خدا  آنها می گویند پس از فوت پیامبر 

ملک امام است و این    و پیامبر به عنوان ارث، و سهم ذی القربی به عنوان حق شخصی،   سهم خدا 

دوران غیبت به فقهای جامع الشرایط سپرده می شود و آنها بعنوان نایب امام این سهم را    سهم در 

 در میان طالب دینی توزیع می کنند. 

 
 164، ص 1شرایع االسالم، ج  - 198النهایه، ص   شیخ طوسى  - 67
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  68است   راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم   بینوایان و در   که حق   مس( دیگر خ   1/ 2)   سهم دوم خمس 

بین فقرای    جایز می داند این سهم را   شیعه   ( میان آنان توزیع می گردد، فقه 1/ 3که به نسبت برابر ) 

 ماندگان تقسیم کند. بنی هاشم، بدون دادن سهمی به یتیمان و در راه  

این که:    نسبت می دهند از جمله   را به روایات و احادیثی از ائمه   این نگرش به خمس   فقهای شیعه 

رضا  امام  از  که  مى   هنگامى  آن سؤال  در شود  خداست،  مال  است؟    چه  کسى  چه  مال  نهایت 

چه مال  و آن   69چه مال خداست، مال رسول اوست »و ما کان لرسول اهلل فهو لالمام فرماید: آن مى 

 باشد.«  است، پس آن، عیناً مال امام مى   رسول اهلل 

دهند و  به ما مى  گوید: به امام ابى الحسن الثالث گفتم: اموالى بن راشد مى  حدیثى دیگر على  در 

است که پیش ما باقى مانده، با آن اموال چه کنیم؟ امام فرمود: »ما کان    گویند: براى ابو جعفر مى 

البى بسبب االمامة فهو لى و ما کان غیر ذلک فهو میراث على کتاب اهلل و سنة نبیّه؛ هر چیزى که  

ن است و هر چیزى که از ناحیه شخصى و غیر از  به دلیل مقام امامت براى پدرم بوده، االن مال م 

و سنّت   شود که طبعاً مطابق کتاب خدا منصب امامت از پدرم باشد، جزء میراث او محسوب مى 

 شود.« پیامبر بین ورثه تقسیم مى 

را از توزیع شش گانه خمس    بسیار تأکید دارند ، پا   دریافت خمس   که روی   فقهای متأخر شیعه 

و با نگرش مالیاتی به خمس، تحلیل وتفسر جدیدی از خمس دارند که خمس به    فراتر گذاشته 

خمس خبری    دارد و از سهم گیری یا سهم بری در   منصب امامت و رهبری و مالکیت طولی تعلق 

اصلی خمس و حاکم واقعی همه هستی، پروردگار    نیست، بلکه آنها قائل به این هستند که مالک 

اجرای    همه چیز در اختیار مطلق اوست، در دوران حیات پیامبر، مسئولیت اداره جامعه در   که   است 

 
 197، ص  3مختلف الشیعه، ج  - 68

 126، ص  4، ج تهذیب  - 544، ص 1کافى، ج   - 69
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واگذار و پس از پیامبر این مسئولیت    و اداره امور مالی و نیازمندیهای جامعه به پیامبر   حدود الهی 

   70گان جامع الشرایط آنان گذاشته شده است. بر عهده امامان، نائبان امام و نمایند 

 

   دریافت و محل توزیع خمس   منابع 

 
استناد به سخنان    با   نقل از تفسیر نعمانی   رساله محکم و متشابه، به   در   ( 436/ 1044)   سید مرتضی 

او در کتاب     71. جنگی، معادن، کنوز و غوص  چهار چیز می داند: غنائم  را  منابع خمس  امام علی 

گنج و جواهراتی    « می نویسد : » خمس در همة فوایدی که از سود و کسب ها و معادن و »االنتصار 

از خرج ساالنه  بیشتر  اگر  استخراج شود،  دریا  از  است.«    که  واجب  نیز    72باشد،  مرتضی  سید 

 وجوب خمس را، مقید به زمان حضور امام نکرده است. 

از    - اند   باال ذکر شد و به آن تصریح کرده   همانگونه در   - را    وجوب پرداخت خمس   اجماع فقها 

 ضروریات شرع می دانند که تعلق می گیرد بر هفت چیزکه عبارتند از: 

 غنیمت جنگی    -

 کسب(   مکاسب )منفعت در   ارباح  -

 ذمی   فروخته شده به   زمین مسلمان  -

 معادن  -

 مال آمیخته به حرام  -

 
شیرازی، الفقه، کتاب الخمس، ص   محمد - 434ناصر مکارم شیرازی، الفقاهه، کتاب الخمس، ص  - 70

314 

   341، ص 6، جوسائل الشیعه  - 71

،  ، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شریف مرتضى - 72

  ۲۲۵چاپ اول، ص 
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 کنز  -

 ) و گنج (    غوص  -

 

بر آنها تعلق می گیرد وجود دارد،    باره موارد هفت گانه که خمس   البته نگرشهای گوناگونی در 

( به ویژه در آثارِ  413/ 1022)   نگرش هایی که این تقسیم بندی را بهم می ریزد. پیش از شیخ مفید 

کلینی  شیخ صدوق   ( 328/ 940)   شیخ  و    ( 381/ 9911)   و  نقل حدیث  عمومأ  شیوه کارشان  که 

نه استنباط و  و شاگردش شیخ مفید    عمانی   اجتهاد بود ، و یا دردوران ابن ابی عقیل   روایات و 

( که بسنده کردن به حدیث تا حدودی دگرگون شد و عقل گرایی رواج گرفت،  413/ 1022) 

وعلمای بعد از   ( 1044/ 436)  روش نگرش به مسائل هم دیده شد. چنانچه در آثار سید مرتضی 

  ، متعلق خمس را تنها به سخن امام صادق   با استناد   او دیده می شود. مثال شیخ صدوق، یک مورد 

بر موارد دیگر هم تعلق می   جنگی می داند ولی در آثار دیگر همین شیخ صدوق، خمس   غنائم 

، زمین فروخته شده به ذمی و ... در صورتی  معادن، غوص   ، گیرد مانند: مال حالل آمیخته به حرام 

، زمین فروخته شده به ذمی و  اجتهادی شیعه   ( از بنیانگزاران فقه 385/ 995)   اسکافی   که ابن جنید 

   73به حرام را مشمول خمس نمی داند.   یا مال آمیخته 

جنگی، معدن و    غنائم   را به »کل ما یستفاد االانسان«، شامل   ( منبع خمس 413/ 1022)   شیخ مفید 

هر چه به دوره کنونی نزدیک می شویم، منابع هفت گانه    74گانه تعمیم می دهد.   بقیه موارد هفت 

 بیشتر باز می کند.   خود را خمس جای  

 
   338، ص 6، جوسائل الشیعه  - 73

 276، مقدمه، ص شیخ مفید - 74
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حاصل    را به همه سود و فوائد   بر آن است که خمس   ( 548/ 1153طبرسی )   ابن حسن   فضل   شیخ 

  75تجارت و غیره متعلق می داند.   از مکاسب و ارباح 

و غیره را از منابع   و نقره  جنگی، کنوز، معدن، طال  غنیه، غنائم کتاب   ( در 585/ 1189)   ابن زهره 

  می داند.   خمس 

( ، ناصبی ها را از اهل حرب می داند و چون آنان با مسلمانان جنگ می  598/ 1202)   ابن ادریس 

غیر این صورت گرفتن مال    آنان را واجب می داند، او می نویسد : در   از   کنند ، گرفتن خمس 

  76کسی مجاز نیست. 

تعلق می    سود تجارت را غنیمت می داند که بر همه گونه آن خمس   ( 676/ 1277)   حلی   محقق 

  77مستند می کند.   سوره انفال   41  گیرد. او وجوب اخذ خمس از معادن را به آیه 

غنیمت را به معنای گسترده آن به کار می برد، او »رکاز« )هر شیء با    ( 726/ 1347)   عالمه حلی 

   78می داند.   ارزش دفن شده( را از منابع خمس 

 79تصرف کرد.   سهم امام نیز مى توان دخل و   پرداخت و در را باید    می گوید: خمس   عالمه حلی 

بر این باور است    حلی   وجود دارد،   کتب فقهی اختالف نظر بنابر  در مورد تصرف در سهم امام  

که چون نیمى از خمس، ملک شخصى امام است، در مواردى مى توان آن را هزینه کرد که علم،  

 .داشته باشیم   یا اطمینان به رضایت امام 

 
 545، ص 4، مجمع البیان، ج  شیخ طوسی  - 75

 360ص   ، 2دمشقیه، جلد   ، لمعه مکی ابن محمد - 76

 125، مختصر المنافع، ص حلی  محقق - 77

 547، ص 1، منتهی المطلب، ج  عالمة حلی بن یوسف حسن - 78
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  بن احمد   علی   بن نورالدین   زین الدین   ( و شارح آثار او 786/ 1384)   شهید اول   مکی   ابو عبداهلل 

ثانی   عاملی  تعلق خمس   ( 955/ 1548)   جُبَعی شهید  تایید  ارباح   ضمن  یاد شده،    به هفت مورد 

 80مکاسب، یا سود فعالیتهای تجاری، کشاورزی و ... را مشمول خمس می دانند. 

و    ( غنیمت را دو بخش می کند، بخشی که از کنوز 460/ 1081)   ابن حمزه عماد الدین طوسی 

 81معان بدست می آید و بخشی که از راه غلبه بر کفار عاید می شود. 

روایات را بر حسب دیدگاه برتر، دسته    کتاب وسائل الشیعه   ( در 1104/ 1693)   شیخ حر عاملی 

، معدن، سود افزون بر هزینه و خرج  بندی کرده است و نتیجه می گیرد که غنیمت جنگی کنز 

  82می شوند.   مشمول خمس   ، زمین فروخته شده به ذمی، مال حالل آمیخته به حرام سال، غوص 

همه    را در   و ... خمس   ( 1281/ 1864)   84انصاری   ( ، شیخ مرتضی 1245/ 1829)   83نراقی   مال احمد 

 »مایستفید« می دانند. 

یاد شده، عالوه بر این    بنابر روایات و نقل قولهای   همانگونه که مالحظه می شود ، منابع خمس 

هم در باره    نویسنده موارد مشخصی، اقوال یک    با منابع از دید غالب فقها سازگاری ندارد، در   که 

 آنها با هم تفاوت دارند. 

، قابل مالحظه است،  بسیاری از مواردِ خمس   ، وجود اختالف میان فقها در با مطالعه کتاب جواهر 

می دانند و    آنر از غنائم   و شهید ثانی   به عنوان مثال فدیه مشرکان و مصالحه با آنها، شهید اول 

 
 72-65، ص 2دمشقیه، جلد  لمعه - 80

 203ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیاه، ص  - 81

 78-76ص   ، 2دمشقیه، جلد  لمعه - 82

 9، ص 10نراقی، مستد الشیعه فی احکام الشرعیه، ج  احمد - 83
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اما   را واجب،  داند، همچنین  1266/ 1850) صاحب جواهر دریافت خمس  قابل بحث می  آنرا   )

    85. است در مورد جزیه 

  گرفته شود   معلوم نیست از چه چیز باید خمس   : از یک سو، وجود دارد   در نظریه ها   آشفته بازاری 

باب توزیع عادالنه خمس وجود دارد. ناگزیر، مطالعه را    در   و از سوی دیگر، اختالفات فراوان 

و توزیع خمس   پی می گیریم تا که تفاوت دیدگاه ها و تحول آرای برخی از فقها در باره منابع 

 آشکار تر شود. 

 

 

 
 ؟ محل توزیع خمس کجاست؟ کیست   خمس   مالک 

 
به چه    باید مورد بررسى قرار گیرد این است : مالکیت خمس   باب خمس   پرسش مهمی که در 

 کسی تعلق می گیرد؟ 

آورى می شود و می  از اموال عمومى جمع   گویند: با توجه به اینکه خمس برخى از محققان مى 

بگردد، پس این خطر که این ثروت مورد طمعِ گرد آورندگان آن قرار گیرد،  تواند ثروتی کالن  

نیز، برخی از فقها به بهانه ثابت نشدن امامتِ امام بعدی    دوران حضور   وجود دارد. بهمین دلیل در 

تفرقه    حاضر نمی شدند خمس اموال را به امام بعدى، واگذار نمایند. به زعم خود، می خواستند از 

رو خمس را شخصاً تصاحب و به تملّک خود در می آوردند. گفته  شیعیان جلوگیرى کنند. از این 

می شود که نمایندگان امام هفتم، از فرقه هفت امامی، اموال فراوانى از خمس نزد خود نگه داشته  

بهانه این  به  ا   که امامت در امام هفتم بودند و  به  نبودند آن أموال را  مام بعدى  خاتمه یافته مایل 

 
 16-5، ص 16، ج  الکالم جواهر - 85
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نماینده خاص وى برسد.    و یا بدست   تحویل دهند. معتقد بودند خمس باید به دست امام معصوم 

کردند که خمس آل رسول، ملک شخصى    از آیه خمس و احادیث معصومان چنین استنباط مى 

  کسى نیست و اختیار خمس فقط به دست امام معصوم است تا به مصرف مستمندان و سادات 

شخص یا نهاد دریافت کننده    جایگاه خمس به ویژه   و الزم است   برسانند. بدین جهت بسیار مهم 

 خمس در کتاب و سنّت و سیره امامان، با دقت مطالعه شود.   وجوهات 

و   سجاد، امام جعفر صادق  ، امام ، ابن ابی الحدید، ابی جعفر با استناد به روایاتی چند از امام علی 

، سهم رسول، سهم ذی القربا و سه سهم  سهم تقسیم می شود: سهم خدا   86  به شش   ..... خمس 

    87راه ماندگان توریع می گردد.   دیگر میان یتیمان، بینوایان و در 

باره قطع    در   را   شیوه ابوبکر و عمر   آورده است که امام علی   جعفر   به نقل از ابی   ابن ابی حدید 

و به شیوه دو خلیفه قبلی عمل    از سهم ذی القربا را ادامه داد )نپرداخت(  سهم فاطمه و بنی هاشم 

    88کرد. 

در    سئوال میکند می گوید:سهم خدا   انفال   41پاسخ کسی که از او در باره آیه    در   امام صادق 

در اختیار اقارب پیامبر است و منظور از ایتام، یتیمان اهل بیت می    وسهم ذی القربا   اختیار پیامبر 

سهم )سهم خدا، سهم رسول، ذی القربا و یتیمان (    ، چهار از مجموع شش سهم خمس   باشد که 

  89است.   برای ما حرام   سهم ویژه پیامبر و بستگان او قرار داده شده ولی صدقات 

 
برد،عالوه بر این میگوید  سهمی از خمس نمی   پنج سهم است و خدا مدعی است که خمس ابن جنید - 86

نکاه کنید به   ذی القربا خویشاوندان پیامبر محسوب نمی شوند، سهم فقرا نیز به سادات بر نمی گردد، 
 221، ص 10مجمع البیان، ج  

 361- 360، ص 6، ج وسائل الشیعه   – 314و ص   301، ص 1ج   ، کافی - 87

 139، ص 2الحدید، شرح نهج البالغه، جلد ابن ابی   - 88

 356-355، ص 6، ج وسائل الشیعه  - 89
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باره    ، پرسشهای مهمی در با افزایش فاصله زمانی با قرن سوم هجری و عدم تحقق ظهور مهدی 

مطرح شد، پراکندگی دیدگاه های فقها ارائه و دسته بندی معتبر را دشوار    تولیت و توزیع خمس 

چهار دیدگاه، صاحب حدائق،      ( 413/ 1022) کرد، برخی از علما و مولفان، از جمله شیخ مفید 

را ارائه داده اند و مال    نیز دیدگاهای مختلفی   انصاری   و شیخ مرتضی   چهارده نظر، صاحب جواهر 

  90کرده اند ، این دید گاه ها را نقد  حکیم، صاحب مستمسک   طباطبایی   و سید محسن   نراقی   احمد 

چهار سهم از شش    جعفی از امام صادق   بن مالک   با روایتی از زکریا   ( 9911/381)   شیخ صدوق   ، 

  91سهم فوق الذکر را تایید می کنند. 

  (، سید مرتضی 460/ 1081)   شیخ طوسی   ( ، 413/ 1022)   (، شیخ مفید 385/ 995)   اسکافی   ابن جنید   

و ... کم و بیش همان    ( 463/ 1071)   دیلمی   االر ( ، س 447/ 1055)   حلبی   (، ابو صالح 436/ 1044) 

 باال اشاره شد تایید می کنند.   را که در   و یا شیخ صدوق   امام صادق   دیدگاه 

آغاز شد.    سوره انفال   41اسالم، پس از جنگ بدر و با نزول آیه    در   بطور خالصه، تشریع خمس 

، منبع  پیامبر منتسب به  مکتوباتِ    229  از مجموع   در دوران پیامبر با چشم پوشی از دو یا سه نامه 

جنگی بود و منابع خمس به شکل کنونی آن، بیشتر در قرون دوم هجری    اصلی خمس، غنائم 

ساخته شد. با وجود این، احادیث فراوانی وجود دارد که خمس را به غنائم جنگی محدود می  

 کنند، نقد و ارزیابی آنها، برای دست یابی و رسیدن به واقیعیت بسیار ضروری است. 

 

به  را   خمس   و قرار گرفته  ی فقها  مورد گفتگو  بسیار وسیع وگسترده    بحث خمس   ، شیعه   فقه   در   

  درآمد ها این    نحوه توزیع و تقسیم در    می دانند،   مربوط   موارد زیادی از درآمد ها ی اقتصادی 

 
 584-578، ص  9العروه الوثقی، ج   مستمسک - 90

 42، ص 2، من الیحضره الفقیه، ج  ابن بابویه  - 91
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بسیار    وجوهات باب  . مطالعه و بر رسی هرکدام از این احکام در  وجود ندارد نیز نظریه واحدی  

 . توجه است بحث انگیز و قابل  

مذهبی به ویژه    بخش اول این مطالعه اشاره شد، در باب جمع آوری وجوهات   همانگونه که در 

بسیار نقل شده اند. بنابر آنها وجوهات اسالمی را امامان  ، احادیث فقهی  در جمع آوری خمس 

حال که امام زنده حضور ندارد، جمع آوری و توزیع این    زنده جمع آوری و توزیع میکرده اند، 

  برخی از علمایِ بعد از غیبت گفته اند باید این وجوهات در   وجوهات به مشکل بر خورده است! 

برخی     یاید و آن وجوهات به خود او تحویل داده شود، زیر خاک نگهداری شود تا امام زمان ب 

 و ...   دیگر از علما گفته اند این وجوهات باید به دریا ریخته شود 

( این فرایض مالی زیر نظر امام بوسیله وکالی خاص او اداره  329ـ   260دردوران غیبت صغری) 

توانستند به حضور   دوران غیبت صغری می  شد. وکالی  بر آوردن نیازها مصرف می  می شد و در 

امام برسند و دستورات الزم را دریافت کنند. زمانی که غیبت صغری به سرآمد و غیبت کبری  

، از قول امام گفتند در  شت آغاز شد و کسی به صورت معین به عنوان وکیل خاص امام تعیین نگ 

عرفی می کند و به جای معرفی  شرایط پیش آمده، امام، به جای وکیل خاص، وکالی عامی را م 

برای آنها قائل شده است، از جمله   آنان به اسم، به صفات بارزی معرفی می کند که امام صادق 

باشد. در   صفت: » راوی حدیثنا « : وکیل کسی است که راوی حدیث ائمه   آن صفات است این 

نامه اسح   توقیعی از امام زمان  به  بر   ، ایشان، فقیهان را حجتبن یعقوب   اق در پاسخ  های خود 

 گویند:   کند و می مردم معرفی می

  92»وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا فیها إلی رُواةِ حدیثِنا فإنّهم حُجّتی علیکُم وأنا حجّة اهلل علیهم«،  

  پیشامدها به راویان حدیث ما مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شما هستند، و من حجت خدا   » در 

 بر آنان هستم.« 

 
فیض   -101ص  ، 18تهران : مكتبه االسالمیه، ج   بن الحسن حر عاملي، وسائل الشیعه،  محمد - 92

 10-9الحق المبین، ص  كاشاني، 
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سر پرستی و هزینه    هر جامعه ای احتیاج به سازمانی دارد که با بصیرت، اموال را   نظام مالی در 

این سازمان   غیبت،  اگر در دوران  نماید. واضح است که  برطرف  را  نیازمندان  نیازهای  کند و 

وجوهات  این  اداره  موجود،  وضیعیت  همچون  باشد،  نداشته  و  وجود  مرج  و  هرج  گرفتار   ،

ی ماند. بسیار دور از واقعیت است که انتظار داشته باشیم بدون یک سازمان کار آمد  نظمی م  بی

آوری حقوق واجب را برعهده بگیرد، بتوان این حقوق را گرد آوری   که جمع  و متصدیان امین 

 و به مصارف مقرر رساند.  

باشدکه همان حاکم یا خلیفه  فقیهان اهل سنت معتقدند این سازماندهی باید زیر نظر »اولوا األمر«  

باشند. ولی چون شیعه به چنین تفسیری از »اولوا االمر« قائل    یا پادشاهان و فرمانروایان موجود 

دوران غیبت امام، مقام مسئول کسی باید باشد که وظایف امامت را    نیست، معتقد است که در 

تر   که در میان تمام طبقات جامعه، به صالح انجام می دهد، لذا، تصدی وجوه شرعیه با فقیهی است  

 معروف باشد.   تر از همه فقها  و آگاه 

دوران عباسیان علمای شیعه را بر آن داشت تا ابزاری    و به ویژه در   شرایط بحرانی دوران غیبت 

ین  جدید برای ارتباط با پیروان خود جستجو کنند. این ابزار چیزی جز شبکه ارتباطی وکالت و تعی 

نبود. اصوالً سازمان وکالت برای همین   نمایندگان و کارگزاران مناطق مختلف توسط امام وقت 

به وسیله وکال وصول و جمع شود و به مصارف    تأسیس شد که تعهد های مالی زیر نظر امامان 

، نذر و هدایا از  ، زکات هدف اصلی سازمان وکالت هم بطور عام جمع آوری خمس   خود برسد. 

و امام پاسخگوی سؤاالت و مشکالت شیعیان خود بودکه    مناطق مختلف و تحویل آن به امام بود 

 او در میان گذاشته می شدند.    از طریق وکال، با 

 

و زکات، بر سر وجوب جمع آوری این    موضوع خمس   در   از دیرباز یکی از مهمترین جدلها   

وجوب خمس، موارد مصرف، نصاب و شرایط دریافت و توزیع آن همواره    بوده است.   وجوهات 

مورد تردید برخی از فقها بوده است. اکثر فقها، در رساله هاى فقهى خود، به شرح و بسط آن  

و مفصل از آن سخن گفته اند. در این میان، آنچه که کمتر به آن پرداخته شده و کمتر   پرداخته 
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توجه قرار گرفته، انتقادات و اعتراضاتی است که به حکم مربوطه وارد شده است و ما در    مورد 

این مطالعه این انتقادات را پی گیری می کنیم. سعی می کنیم انتقاداتی را که علمای مسلمان و  

دارند، مورد توجه قرار دهیم. به خصوص نظر های    غیره مسلمان به اصالت این گونه پرداختها 

از دانشمندان غربی را که  انتقا  اند، مورد  درباره  دی آن دسته  این موضوع خمس تحقیق کرده 

آنها ریشه ماندگاری این سیستم مالی را دراحکام اربعه چگونه    توجه قرار خواهیم داد تا ببینیم 

خمس و    الزم است منابع و مآخذ هر کدام از احکام   بررسی این نظر ها   ارزیابی کرده اند. براى 

   .زکات در دوران غیبت را جداگانه مورد بررسى قرار دهیم 

مالیات های گوناگون    عصری که ما در  بر  افزون  بریم، در سر زمینهای اسالمی  به سر می  آن 

ن  ، مردم باید مالیات های وضع شده ثابت دیگری نیز تحت عنوا و زکات   اسالمی از جمله خمس 

مالیات های رسمی یا مالیاتهای دولتی را به دولت بپردازند. اختیار مصرف کردن این مالیاتها فقط  

از آن مسئولین دولتی است. و این خود مقوله ای دیگر است. معلوم نیست جامعه مسلمان چرا  

 بدهد؟    باید دو نوع مالیات 

  ، اظهار ، با استناد به منابع اولیه اسالمی و ادله تاریخی درباره خمس دوره غیبت، فقهای شیعه   در 

فراوان    نظرههاى گوناگونى کرده اند. آنها درباره خمس در دوران غیبت، اختالف نظرهای بسیار 

دوران  در باب خمس در    نظر پایه ای و مهم   دارند، از میان این اختالف نظرها میتوان به چندین 

 غیبت دست یافت. با نظر اول، نظر موافقین وجوب خمس آغاز می کنیم: 

  



  احکام ار بعه                                                                                           وجوهات  

58 
 

 
 دوره غیبت   در   موافقین وجوب خمس 

 
صاحب    93است.   زمان غیبت امام یکی از مسائل مورد اتفاق فقهاء شیعه   در   وجوب پرداخت خمس 

»قول به اسقاط خمس در زمان غیبت قولی بدون قائل است و من کسی    الرموز می گوید:   کشف 

بر این نظر بوده اند که پرداخت خمس فقط    اکثر فقها   94قائل به این فتوا باشد نمی شناسم.«   را که 

،  ، سید مرتضی فقهایی مانند شیخ مفید   نظر بعضی از متقدمین،   واجب بوده است.   در عصر ائمه 

را ذیال می آوریم. شایان ذکر است که سه    در این مورد   و همچنین صاحب جواهر   شیخ طوسی 

زندگی می    فقیه بزرگ شیعی، یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در اوائل غیبت کبرا 

و فقیه نزد شیعیان تبیین نشده بود.    امامان شیعه، هنوز برخی از مسائل و خودِ فقه و با وجود    کردند 

  شیخ مفید   کارهای علمی این سه شخصیت بزرگ، سهم زیادی در تبیین فقه شیعی داشته است. 

»المقنعه 413/ 1022)  کتاب  در  الغنائم«  و  »الخمس  باب  در  نویسد:  (  مى  خمس  وجوب  در   »

پرداخت خمس از هرغنیمتى واجب است و غنیمت چیزى است که در جنگ با کفار به دست  

آید. همچنین دادن خمس واجب است بر هرسودى که از تجارت، از کشاورزى، از صنعتگرى  

  قرآن   نیز پس از بر شمردن موارد خمس، به آیه   شیخ مفید   .و از هزینه معمول ساالنه که زیاد آید 

نویسد  بدین خاطر است که فقها،      95»وهذه األشیاء کلها مما غنمه االنسان«   :استناد کرده و مى 

شیخ مفید در وجوب خمس    واجب کردن خمس در زمان غیبت را عموما به ایشان نسبت داده اند. 

 
 117ص   2خالف، ج، شیخ طوسی  - 93

 . ۲۷۲، ص ۱فاضل آبی، کشف الرموز، ج  حسن - 94

 277-276، مقنعه، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، ص مفیدنگاه کنید به شیخ  ، سوره انفال  41آیه  - 95
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فایده ای واجب است،  در زمان غیبت در المقنعه باب خمس می نویسد: »پرداخت خمس از هر  

 زیرا خداوند در قرآن آن را واجب کرده است«  

را محدود به دوران حضور    وجوب خمس   با توجه به این که شیخ مفید   فقهای متأخر می نویسند: 

خمس را واجب می    زمان غیبت نیز، پرداخت   امام نکرده است می توان نتیجه گرفت که وی در 

تقسیم  شیخ مفید     96داند. اینان وجوب خمس در زمان غیبت را عمدتأ به شیخ مفید نسبت داده اند. 

در باب تعیین مستحقان دریافت    به دو بخش، سهم امام و سهم سادات تقسیم کرده و   خمس را 

 خمس می گوید:  

اختیار امام، سه   ( را به شش سهم تقسیم کرده: سه سهم در جنگی  خداوند، یک پنجم آن )غنائم 

سهم دیگر آن برای سه گروه از اهل بیت امام قرار داده است: یتیمان، فقیران و مسکینان و در راه  

برای  و رسولش و    فرموده، خمس از آن خدا   »همان طور که خداوند در آیه خمس   .ماندگان 

چرا که خداوند صدقه را بر آنان   97اقرباء و خویشان مستمند و در راه مانده از رسول خدا است.« 

است.   حرام  داده  قرار  برایشان  را  آن خمس  به جای  و  از آن       98کرده  بنابراین سهم خداوند 

   99می رسد.   به امامان معصوم   رسولش می باشد و بعد از پیامبر این سهم بر طبق اعتقاد شیعه 

،  جنگ در راه خدا   »هر غنیمتی که در   :نویسد می   ( با روایتی از امام باقر 413/ 1022)   شیخ مفید 

آن، از ماست و تا    یعنی شهادت بر یگانگی خدا و رسالت پیامبر او به دست آمده باشد، خمس 

 100تواند از مالِ خمس چیزی ببرد.« کسی حق ما را به ما نرساند، نمی 

 
، دفتر انتشارات اسالمى  272، ص 1فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج حسن - 96

   وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ۴۵، ص۱، مقنعه، جشیخ مفید - 97

 277،ص 1مقنعه، ج  - 98

   225فی انفرادات اإلمامیة، ص  ، االنتصاربن حسین علی سید مرتضی  - 99

 ، داراحیاء التراث العربی، بیروت۳۷۸، ص ۶، جحرعاملی، وسائل الشیعه  - 100
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همانطوری که    در    امام عادل،  امامیه،  به    ( 460/ 1068)   شیخ طوسى اصطالح شیعیان  نویسد  مى 

عسکرى در   بعد از مرگ امام حسن معین شده از طرف خداوند مى باشد و   معناى: »امام معصوم 

هجری متولد شده بود،    255بن الحسن العسکرى، که در سال    هجرى، امام مهدى محمد   260سال 

حقیقى    و این اوست که مالک   101امام عادل زمان مى باشد، او بعد از فوت پدر غائب شده است، 

و به ایتام و مساکین    مى باشد. خمس قانون خاصى دارد که باید آن را به رسول خدا   و خمس   انفال 

داد و اینکه سهم خدا و رسول و ذى القربى را باید به امام که نماینده   و ابناء السبیل از بنى هاشم 

مهدى غائب مى باشد، سه سهم دیگر که سهم ایتام و مساکین    ذى القربى مى باشد داد و امروز امام 

 102و ابناء السبیل است را نیز باید به امام داد تا آن را بین آنها توزیع کند. 

 

، علما متمسک به  وانفال در عصر غیبت بوجود آمد   مسأله خمس   به علت بحران حادى که در 

نظریه انتظار و دچار تناقض شدند، از طرفى: امام مهدى تنها شخصِ صاحب اختیار بر خمس و  

بود و تنها او حق داشت خمس و انفال را تحویل بگیرد و به مصرف برساند، واز طرف دیگر    انفال 

اى در این زمینه از سوی امام  راهى براى دسترسى به این امام وجود نداشت، همچنین هیچ توصیه  

غائب وجود نداشت تا بر اساس آن روش به مصرف رساندن خمس در زمان غیبت معلوم شود.  

مى  ( 413/1034)  دچار تناقض و تحیر شدند. شیخ مفید  از این رو فقهاء در مسأله خمس و انفال 

هم اختالف دارند، گروهى به علت غیبت امام و    گوید: »علماء در عصر غیبت در مسأله خمس با 

دانند، گروهی دیگر   را ساقط می  واخراج خمس  این زمینه روایت شده وجوب  اخباریکه در 

بر اساس خبری که مى گوید: »با ظهور مهدى، زمین کنوز خود را ظاهر   ذخیره کردن خمس را 

 را به وى نشان مى دهد.   جینه مى کنند«، واجب دانستند زیرا وقتیکه او قیام کند خداوند گن 

 
 6الخالف في الفقه، ص  ، شیخ طوسى  -101

 265، ص ، النهایة شیخ طوسى  -102
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براى امام زمان هستند، اگر کسی احتمال مرگ    بعضى از علماء معتقد به کنار گذاشتن خمس 

خود را بدهد باید آن خمس را نزد دیگران که از نظر عقل و ایمان مورد اطمینان باشند به ودیعه  

خود تحویل دهند و به همین ترتیب یکى به    بگذارد آن دیگران به نوبه خود به دیگران بعد از 

موقع   تا  کرد  امانت حفظ  عنوان  به  را  باید خمس  اصل  این  روى  قائم.  قیام  تا  بسپارد  دیگرى 

است   وقتى مستحق زکات معدوم  مانند حکم زکات که  امام، حکم خمس  و ظهور  بازگشت 

مانند تصرف در ملک شخص   زکات ساقط نمى شود و تصرف در  باید أن را  آن  باشد،  ى مى 

بواسطه اشخاص امین و وصیت به یکدیگر حفظ کرد تا برسد به دست کسی که بتواند زکات را  

 103به مستحقین آن برساند. 

منعکس کننده حیرت علماء پیرامون مسئله  (  413/ 1022)   مالحظه مى کنیم که نظر شیخ مفید     

عصر    . مفید به نبودن نصوص صریح از امام مهدى و غیر او پیرامون حکم خمس در است   خمس 

غیبت اعتراف مى کند. و این به خودى خود سبب ظهور اقوال عجیب وغریب در این زمینه می  

 شود. اقوالى چون دفن کردن خمس در زیر خاک یا انداختن آن در دریا وغیره. 

از همة فوایدی که از   « می نویسد: »خمس کتاب »االنتصار  ( در 436/ 1044)  سید شریف مرتضی 

سود و کسب ها و معادن و گنج و جواهراتی که از دریا استخراج شود، اگر بیشتر از خرج ساالنه  

وجوب خمس را، مقید به زمان حضور امام    سید مرتضی نیز   104باشد، پرداخت آن واجب است.« 

منابع    با استناد به سخنان امام علی   نکرده است، و در رساله محکم و متشابه، به نقل از تفسیر نعمانی 

  105. غوص - 4کنوز و  - 3معادن،  - 2جنگی،    غنائم - 1خمس را چهار چیز می داند:  

 
 46، ص المقنعه - 103

   همان شریف مرتضى - 104

   341، ص 6، جوسائل الشیعه  - 105
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» خمس از همه    می نویسد:   در کتاب االنتصار   در زمان غیبت، سید مرتضی   وجوب خمس   در 

فواید و کسب ها و معادن و گوهرهایی که از دریا استخراج شود و گنج و سود کسب اگر بیشتر  

  .وجوب خمس را مقید به زمان حضور نکرده اند   ایشان نیز    106از خرج ساالنه باشد واجب است.« 

اودر باب تقسیم خمس می گوید: »خمس بر شش سهم تقسیم می شود که سه قسمت از آن )سه  

است می باشد و سه قسمت دیگر برای ایتام و مساکین و    سهم( سهم امام که جانشین رسول خدا 

   107است.   در راه ماندگان از آل محمد 

زمان غیبت را در چندین کتاب خود،    در   بحث وجوب خمس نیز،    ( 460/ 1081)   طوسی شیخ  

ایشان قائل به وجوب پرداخت خمس در    108بدون قیدِ شرط حضور یا غیاب امام آورده است. 

عدم اسقاط خمس در زمان    زمان غیبت است. بهمین دلیل برخی از کتاب های فقهی نیز نظریه 

او خمس را به دو قسمت تقسیم می کند، سهم امام و سهم    109غیبت را به ایشان نسبت داده اند. 

به تصریح آیه قرآن   :سادات  با توجه  نیز  در همین    110مورد قبول شیخ طوسی است.   این تقسیم 

شیخ    األحکام« به عنوان شرح بر کتاب المقنعه   را به نام »تهذیب   اى نیز مجموعه   زمینه، شیخ طوسى 

 
 225فی انفرادات اإلمامیة، ص  االنتصار - 106

 االنتصار  همان - 107

  فی فقه المبسوط  - ۱۲۱، ص ۴األحکام، ج  تهذیب - ۱۱۶، ص ۲خالف، ج  : شیخ طوسی  - 108

 ۲۳۷، ص ۱اإلمامیة، ج 

 445، ص 5تذکرة الفقهاء ج - 109

یأخذه اإلمام فیقسمه ستّة أقسام:قسما ّلّل، و قسما لرسوله، و قسما لذی  ایشان می گوید: » الخمس   - 110

القربى. فقسم اّلله و قسم الّرسول و قسم ذی القربى لإلمام خاّصة، یصرفه فی أمور نفسه و ما یلزمه من 
، دار  198رد الفقه و الفتاوى، المتن، ص  ، النهایة فی مجبن حسن ، محمدمئونة غیره.« نک: شیخ طوسی

 ،بیروت. الکتاب العربی
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در همین مورد می    حلی   ، تدوین کرده است. محقق شیعه   از منابع بزرگ فقه   ( 413/ 1022)   مفید 

   111قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت بود.   نویسد: شیخ طوسی 

را خالف اصل دانسته و با    حالل بودن ویا ساقط تلقی کردن خمس   ( 726/ 1347)   عالمة حلّى 

عالمة حلّى می نویسد: نقل قول   روایتهاى مخالف به ساقط بودن خمس اشاره مى کند. به استناد 

  دوران غیبت، قابل اعتماد نیست. زیرا اصل این حکم، مبتنی بر حرام   به حالل بودن خمس، در 

او می نویسد: پرسش    .بودن استفاده از مال دیگران است و روایتها بر این نکته داللت مى کنند 

اگر خمس براى شیعیان حالل بود و آنها مجاز بودند خود از   اساسی این است که روشن نیست، 

نباید در آن    نند و یا هر طور خود تشخیص می دادند میتوانستند هزینه کنند، ائمه آن استفاده ک 

زمان آن را دریافت مى کردند، در حالى که دالیل روشنی در دست است که ائمه، چه در دوران  

   112حضورشان و چه در دوران کوتاه غیبت )غیبت صغری(، خمس رادریافت مى کردند. 

در دوران    بارة وجوب خمس   نیز در   ( 1266/ 1850)   معروف به صاحب جواهر   نجفی   حسن   محمد 

غیبت می نویسد: »واجب است سهم و حصة )بهره( امام در زمان غیبت به کسی که دارای شرایط  

   113فتوا باشد، داده شود.«   دادن 

وجوب    114است.   زمان غیبت امام یکی از مسائل مورد اتفاق فقهاء شیعه   در   وجوب پرداخت خمس 

در نهایه ص    و شیخ طوسی   288ص    ( در المقنعه 413/ 1022)   شیخ مفید پرداخت خمس در آثار :  

  و ابن زهره   170ص    در کافی  و أبی الصالح حلبی   178ص   1در المهذب ج   و قاضی ابن براج   197

 
 همان تذکرة الفقهاء   - 111

 383، ص 6وسائل الشیعة، ج  - 112

 ۱۷۷، ص ۱۶، ج الکالم جواهر - 113

 . 117، ص 2ج خالف،  ، شیخ طوسی  - 114
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  و یحیی   181ص    1در شرائع ج  و محقق   185ص    1ج   در سرائر   و ابن ادریس   129ص    2در غنیه ج 

 دیده می شود.  148در الجامع ص    بن سعید 

  جواهر   و همچنین صاحب   ، شیخ طوسی ، سید مرتضی نظر بعضی از فقهای متقدم مانند شیخ مفید 

خیلی مهم است. شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در اوائل غیبت    مورد پرداخت خمس   در 

، هنوز برخی از  در میان جامعة شیعه   زندگی می کردند که به علت حضور امامان معصوم   کبرا 

 د،  مسائل مربوط به فقیهان و جایگاه آنها در فرهنگ شیعی تبیین نشده بو 

 

  اختالف علماء در   و   کرد می  ( را تأیید  413/ 1022)   رأى شیخ مفید     ( 460/ 1068)   شیخ طوسى     

  شیخ طوسى آراى   115( می دانست. )عصر غیبت( را به علت نبود نص صریح در حکم )خمس 

مختلف را در زمینه )خمس( ذکر کرد ، اما مساله قانونی بودن مطلق آن را چون تصرف د راموال  

دیگران بدون اذن صریح بر خالف عقل است را رد کرده است. شیخ طوسى تقسیم کردنِ خمس  

را به دو قسمت واجب دانست و توصیه کرد که قسمت أول که مربوط به سهم امام مى باشد را  

آن مال را در موقع ظهور قائم    د یا آن را نزد اشخاص امین سپرد و به آنها توصیه کرد باید دفن کر 

   116به او بدهند. 

براى شیعیان در زمان غیبت در مواردی مانند    معتقد به تحلیل خمس   کتاب النهایة   در   شیخ طوسى 

و مساکن می باشد. اما تصرف در غیر از موارد ذکر    متاجر )احکام داد و ستد( مناکح )نکاح( و  

شیخ طوسى اختالفات علماى شیعه در حکم خمس و کنوز را ذکر    117شده را مردود دانسته است. 

 
 164، ص 1، ج المبسوط، شیخ طوسى  - 115

 262، ص المبسوط  - 116

 265، النهایه، ص شیخ طوسى  - 117
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کرد و آن را معلولِ عدم وجودِ نصِ معین در این زمینه دانسته و گفته است: »اگر شخص عمل به  

   118از اقوال، از قبیل دفن یا وصیت عمل کند، گناهی مرتکب نشده است.«   احتیاط کند، وبه یکى 

این    گامى به پیش گذاشته و یک نوع گشایشی را در (  447/ 1055) شیخ ابو الصالح الحلبى      

خمس فتوا داده    را رد کرده و به لزوم اخراج   زمینه به ثبت رسانده است، او نظریه دفن خمس 

می نویسد: سهم مربوط به امام را باید کنار    اما او قائل به دو سهم تقسیم کردن خمس شده   است، 

او )امام غائب( رساند، اگر دیدن امام قائم مقدور    آن را به وقتی که بتوان  گذاشت و منتظر ماند تا  

تا آن شخص بعد از مرگش به وظیفه    نمود  مال را به شخص امین وصیت   نبود باید موقع مرگ، 

  اش عمل کند. واما راجع به قسمت دوم خمس باید به مساکین و ایتام وابناء السبیل از آل على 

   119داد.   وعباس   وعقیل   وجعفر 

( ساالر به نظریه تحلیل و اباحه  463/ 1071)   دیلمی االر  عبدالعزیز، مشهور به س بن    حمزة   ابویعلی 

»ائمه   )حالل کردن( خمس  او گفت:  ماند،  براى شیعیان در   ملتزم  را  اباحه    خمس  زمان غیبت 

 120براى شیعیان به طور خصوصى بوده است.«   کردند و آن از باب کرم و فضل 

براى شیعیان در عصر   موضوعِ تحلیل و اباحه خمس  در  ( 481/ 1088)   بن براج  قاضی عبدالعزیز     

در زمان غیبت را فقط به شیعیان داده است. او نظریه   غیبت شرحی نوشته و اجازه تصرف در آن 

وصیت کردن برای نگهداری أموال    حفظ و نگهدارى سهم امام در ایام حیات را الزم دانست و 

به امام غائب مورد تاکید قرار داد. او در باره نظریه حفظ سهم امام    آن را اگذاری  و مرگ،    بعد از 

 
 25النهایه، ص  - 118

 174ابو الصالح الحلبى، الكافى في الفقه، ص  - 119

 633ساالر، المراسم، ص   - 120
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هور امام گفته است: »این نظریه احوط و اقوى براى  کردن برای نگهداری تا ظ   از خمس و وصیت 

 121برائت ذمه مى باشد.« 

به همان شکل نزد علماى قرن ششم بر جا    مالحظه مى شود که مشکل دریافت و توزیع خمس   

عصر   دولت جور در  بود ناشی از تحریم دریافت وجوه شرعیه از سوی  ماند و علت آن، بحرانى 

 که در آن دوره به وجود آمده بود.    غیبت امام معصوم 

محمد      )   موضع  الحلى  ادریس  در 598/ 1202بن  خمس   (  موضع    مسأله  همان  قاضی  تقریبا 

براج   عبدالعزیز  و      ( 481/ 1088)   بن  براى شیعیان در مساکن  اباحه خمس  به  قائل  او  باشد،  مى 

تجارات در عصر غیبت نشد. او اختالف علماى شیعه در حکم خمس را معلول عدم وجود نص  

در این زمینه دانست و آراى مختلفی را مطرح ساخت. اما قول اباحه مطلق خمس را بشدت رد  

سهم امام از خمس را انتخاب کرد و گفت: »نزد من حفظ  کرد، و نظریه حفظ و وصیت نسبت به  

و وصیت اولى تر مى باشد، و دفن آن جایز نمى باشد چون دلیلى بر آن نداریم و این چیزی است  

که به آن فتوا دادیم و همان چیزی است که اصول عقل و دین واحتیاط و مذهب اقتضا مى کند،  

 122بار به آن تصریح مى کند.« و اخ   چیزی که ادله عقل و فقه 

بر مساکن و تجارت ها داشت. او می    ( تأکید بر خمس 1277/676)   حلی   یحیى بن سعید محقق     

محقق حلی   123نویسد: »واجب نیست که سهم موجودین از مستحقین خمس کنار گذاشته شود.« 

به حساب می آورد.    شیعه   ائمه   فضل   دوران غیبت بود و آن را از   خواستار عمل به اباحه خمس در 

او در مورد اختالف بین شیعیان پیرامون کنوزی که به امام تعلق مى گیرد، آراى مختلف علماء  

 
 181و   180، ص 1، المهذب، جابن براج - 121

 116حلى، السرائر، ص  ابن ادریس - 122

 183و  182، ص 1حلى، شرائع االسالم، كتاب الخمس، ج محقق - 123
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خمس یا توزیع آن میان فقراء صالحین را بر شمرده ، اما    از اباحه مطلق تا سفارش به دفن اموال 

 124خود قائل به رأى خاصى در این زمینه نشده است. 

عصر    در   بر اباحه از طرف ائمه   ( به نقل از شیخ طوسی 726/ 1326بن مطهر عالمه حلى )   حسن 

مساکن و متاجر را به اباحه ملحق کرد و فتوا   نویسد: »شیخ طوسى می  حضور یا عصر غیبت امام 

   125داد.«   عدم وجوب اخراج سهم موجودین از مستحقین خمس   به 

بین: صرف    اختیار داشت قائل به این بود که می توان    ( 786/ 1384)   شهید اول   مکی   ابو عبداهلل 

میان مستضعفان و یا نگهداری و دفن آن تا ظهور امام، ترجیح خود او بر تقسیم    در   کردن خمس 

در عصر غیبت    این أموال بین مستضعفین بود، اما تاکید بر اباحه مساکن و متاجر و عموم انفال 

داشت و حفظ خمس در سهم امام را تا زمان ظهور مستند به اقوال سالم می دانست، و قائل به  

 126  ترخیص مساکن و متاجر در دوران غیبت بود. 

نظریه تقیه وانتظار    ( با وجود این که از 940/ 1534کرکى )   بن عبدالعالی محقق   بن حسین   علی 

بن    کرد و پادشاهی را به شاه طهماسب   » نیابت عامه« را تبیین   بسیار فاصله گرفته بود، اما طرح 

و به اعتبار اینکه وى نائب عامِ   إسماعیل، پاد شاه صفویان تفویض کرد تا شاه به نمایندگى ا ز او 

رهبری را بدست گیرد و اسالم را به عنوان یک  امام زمان است، به عنوان حاکم جامعه اسالمی  

  فی شرح القواعد« با   کتابِ »جامع المقاصد   ، او در   127اندیشه مهم سیاسی و اجتماعی مطرح کند. 

با مصرف خمس  فتوایی،  بین   نوشتن  امام  السبیل و    سهمِ  ابناء  و  نیازهاى دیگر  فقراء و مساکین 

 128توسط دولت شیعى موافقت نکرد. 

 
 151شرائع االسالم، ص  - 124

 75، تحریر االحكام، ص عالمه حلی - 125

 221البیان، ص  - 70-69شهید اول، الدروس الشرعیه، ص  - 126

 ۳۱۲و ص ۳۲، صدوره صفوی   رسول جعفریان، دین و سیاست در - 127
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قائل به اباحه مطلق      ( 955/ 1548)   جُبَعی شهید ثانی   عاملی   بن احمد   علی   بن نورالدین   زین الدین 

او گرچه فتوا به مالکیت زمین موات و جایز نبودن احیاء زمین مگر    129زمان غیبت بود.   در   انفال 

با اذن امام را داده بود، اما قائل به این بود که احیای زمین هایی که از بین می روند نیازى به اذن  

   130ندارد. 

اموال امام غائب    ( معتقد به اباحه مطلق تصرف در 993/ 1585)   اردبیلى   مقدس   بن محمد   احمد 

براى شیعیان مخصوصا در وقت احتیاج بود. او می نویسد: »بدان که عموم اخبار دال بر سقوط  

آن را خبر    مى باشد و کأنه ائمه   کلى در زمان غیبت و حضور به معنى عدم وجوب حتمى خمس 

و اضافه مى کند: »قول به عدم اباحه    دادند و از آن اخبار استفاده عدم وجوب حتمى کردیم.« 

خمس در زمان غیبت وارد نیست چون آن مال غیر مى باشد، با اینکه ائمه براى بعضیها تصریح  

 وحتى سهم  به سقوط خمس و حفظ آن تا روز قیامت کردند، اما ارجحتر : سقوط خمس کالً 

فقراء و اباحه خوردن آن مطلقاً ، مى خواهد ضمن مال مؤدى یا غیر آن باشد، این اخبار دال بر  

سقوط خمس در عصر غیبت مى باشد و ایصال کردن آن مستحب مى باشد، واین مذهب بعضى  

از علماء است، و با دالیلى که مبنى بر عدم تحقق وجوب خمس تقدیم کردیم هیچ دلیل محکمى  

و مکاسب وجود ندارد و عموما ارباح و مکاسب غنیمه حساب   مبنى بر وجوب خمس در ارباح 

  نمى شوند.« مقدس اردبیلى فتوا به احیاى زمینهاى موات بدون نیاز به اذن از امام عادل و معصوم 

 131  در صورت غیبت داد. 

 
 68شهید ثانى، مسالك االفهام، ص   - 129

 155مسالك االفهام، ص   - 130

 358-355، ص 4، مجمع الفائدة، جاردبیلى مقدس - 131
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انفال 1090/ 1679سبزوارى )   باقر   سید محمد      اباحه متاجر و مساکن و مناکح از  بر    در   ( تأکید 

دوران غیبت امام براى شیعیان می کرد، او ادعا کرد هیچ خالفى پیرامون اباحه تصرف در زمینهاى  

زمین براى شیعیان    سائر انفال به جز   موات و امورى مانند آن در میان علماء وجود ندارد ، او اباحه 

را »اظهر« دانست و آن را به دلیل روایات و اخبار زیادى که در این زمینه روایت   در زمان غیبت 

نمود.  است مطرح  او حفظ    سبزوارى   132شده  تا وقت ظهور  باید  را  امام  »مختصات  مى گوید: 

مکاسب را در زمان غیبت ارجح دانست و گفت: »مستفاد از اخبار کثیره    کرد،« او سقوط خمس 

سبزوارى اشکاالت وارده بر   و سود مبتنی بر اباحه خمس براى شیعیان مى باشد.«  در بحث ارباح 

این رأى را جواب داده و گفته است: »اخبار اباحه صحیح تر مى باشد، وبه خاطر وجود اخبار  

ان از آن رأى عدول کرد، وعموما قول به اباحه مطلق خمس براى شیعیان در زمان  فوق نمى تو 

 133  غیبت خالى از قوّت و نیرومندى نمى باشد.« 

،  شیوه سبزواری را دنبال کرده او ضمن تایید سبزواری   ( 1090/ 1679( فیض کاشانى   حسن   محمد 

آن را براى شیعیان حالل   قائل به سقوط مختصات امام غائب شده است و می نویسد، چون ائمه 

دانستند او آنرا واجب می داند که سهم هاى بقیه را به اهلش بدهند، او احتیاط مستحب را مبنى  

 134به آنها یاد آوری کرده است.   بر صرف همه خمس 

 
  إذ ، األولى بالطریق الغیر...  ومطلقا ،   تارة  الخراجیّة األرض عن  الخراج أخذ بعد الزكاة  وجوب عدم... 

  ،  الجائر  للسلطان والخراج الزكاة   أخذ جواز  عدم على...  أیضا المصنف إجماع  ویحمل ،   هناك خراج ال
 ...  الیه ءشي دفع وعدم ،   خراجیّة األرض كانت ولو الجائر السلطان...   منعه للمالك وأن

 290المعاد، ص ذخیرة   - 45سبزوارى، كفایة االحكام، ص   باقر محمد - 132

 292-291ذخیرة المعاد، ص  - 133

   229، ص 260كاشانى، مفتاح الشریعه، شماره  فیض - 134
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را براى شیعیان خود حالل    انفال   نوشته است که »ائمه   ( 1227/ 1812)   کاشف الغطاء   شیخ جعفر 

 135دانستند.« 

زمان غیبت را به شکل    ( موضوع حکم اموال سهم امام در 1228/ 1813نجفى )   حسن   شیخ محمد 

را براى شیعیان حالل مى کند می نویسد:    مفصلى بحث کرده و بعد از ذکر اخبارى که خمس 

و معتبر و تقریبا متواتر که متضمن علتهاى عجیب و غریب سبب مى شود که    »بحث اخبار زیاد 

ائمه  که  کند  یقین  براى   فقیه  را  کرده    آن  اباحه  غیبت  دوران  در  و  حضور  زمان  در  شیعیان 

و غیره بلکه شامل امور دیگرى که در دست ائمه بوده و    اند،همچنین سائر حقوق ائمه در انفال 

امور مشترک بین خود و بقیه مسلمانان که بعد از آن به دست دشمنان آنان افتاد، اینها همه براى  

مى باشد و    حالل مى باشد اما براى غیر از شیعیان به شدید ترین وجه حرام شیعیان در زمان غیبت  

  او در مسأله سوم از کتاب خمس در )جواهر   136چیزى از آن به مالکیت آنان داخل نمى شود. 

شیعیان    الکالم( گفت: »عده اى تصریح کردند که از نظر شرعى ثابت شده که ائمه خمس را براى 

در مناکح و مساکن و متاجر در عصر غیبت امام اباحه کردند ، وبین آن فرقى نگذاشتند ، چه همه  

متعلق به امام باشد یا قسمتى از آن. در نتیجه خمس مباح مى باشد و حصه موجودین نباید    خمس 

س یا به  از خمس جدا شود گرچه در عبارت آنان نوعى از اختالف نسبت به مباح از انفال یا خم 

او اقوال قائلین به عزل و حفظ و ایصاء نسبت به خمس تا وقت ظهور    137شکل عام دیده مى شود.« 

او هیچ دلیلى براى اثبات احکام فوق نمى    138)امام مهدى ( را ذکر کرد ، اما در آنها متردد بود. 

 
 364، كشف الغطاء، ص  كاشف الغطاء شیخ جعفر - 135

 141، ص16الكالم، ج  نجفى، جواهر حسن محمد - 136

 145، ص كتاب خمس  - 137

 162و ص   156، ص كتاب خمس  - 138
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به ما دستور نداد با آن    که مى گوید: خمس از حقوق امام مى باشد که   بیند به جز ادعاى صدوق 

 139چه کار کنیم ، بنابراین باید آن را تا وقت ظهور حفظ کنیم مانند امانات شرعیه. 

این زمان را رد کرد و    نجفى ادعاى وجوب پرداخت حق امام به بقیه اصناف در   حسن   محمد     

 140به سیاه کردن ورق و خرج جوهر و قلم را ندارد.«   گفت: این »مسأله نیاز 

که محور فعال آن  آمریتی    بوده، غالب  آمریت    ین آراء، همگی ترجمان یک به نظر می رسد، ا 

می باشند، زیرا امام غائب است و دستوری هم نداده    ذیریش خمس دهندگان امام و محور فعل پ 

خمس را در نظام اقتصادی معین می کند. گروهی میگویند حق  جای    است، الجرم حکم قرآن 

تصرف در خمس را نداریم و گروهی می گویند چون نماینده امام غائب هستیم می توانیم تصرف  

نظام اقتصادی پیشنهادی قرآن است و  کنیم، حال آنکه خمس عنصری از عناصر مجموعه ای از 

و    ررسی و موضوع حکم فقهی چنین است که ب این    نظام هم قابل بر رسی نیست. آن  جدای از  

ن  آشکارکرد سعی در    جداگانه کردن خمس سر در گمی هایی را ببار آورده است که این مطالعه 

 آن را دارد. 

  

 
 165، ص كتاب خمس  - 139

 173، ص كتاب خمس  - 140
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 دوران غیبت   در  مخالفین وجوب خمس 

 
هم بوده اند که مخالف وجوب خمس بوده اند، از میان    فراوانی   ، فقهای برابرموافقین خمس   در 

این مخالفین، به نظریه پردازانی که معتقد به عدم وجوب خمس در دوران غیبت بوده اند، می  

اختالف وجود    ، این اندازه پردازیم. پرسش این است که چرا در باره این تکلیف مقرر در قرآن 

بر سر اصل خمس اختالف    سنی و چه شیعه   دارد؟ نه تنها در بین شیعیان که بین همه مسلمانان چه 

تنها آیهِ خمس در قرآن است    بوجود آمده است، ظاهرأ همه این اختالفات بر سر کلمه »غَنتُم« در 

در حالی که علمای شیعه این    که اهل سنت آن را مطلقأ به معنی عنیمت جنگی تفسیر می کنند. 

و پرداخت خمس    اهل سنت دالئلی چند بر انحصار   141به معنای هر فایده ای می دانند.   واژه را 

  به معنای غنیمت جنگی است و اهل   »غنیمتم«   کلمه   جنگی اقامه می کنند. از جمله :   فقط در غنائم 

تسنن، خمس را تنها در غنائم جنگی می دانند. سرباز یا لشگری که در جنگ، غنیمتی به دست  

به پیامبر می    و یک سهم را بابت خمس   می آورد، چهار سهم را به خودش اختصاص می دهد 

پردازد. آنها بر این باورند که این یک سهم در دوران پیامبر، باید به دست پیامبر و در دوران خلفا  

 142برسد.  دست دارد  کسی که حکومت را در   و   ولی امر   به دست   و بعد از آنها   خلفا   دست به  

 

و الغنم،   ...ء من غیر مشقة  خوانیم »و الغنم الفوز بالشى « مى  تعریف غنم در کتاب » لسان العرب  در 

الحدیث الرهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه، غنمه زیادته و نمائه    ء ... و فى الغنیمة و المغنم الفی 

 « ... ء فاز به و فاضل قیمته ... و غنم الشی 

 
 95ص   ، چالش ها و راهکارها، خمس - 141

 220المذاهب، ص  الفقه علی - 142
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ء است  به معنى فى   و »مغنم«   غنم یعنى دسترسى یافتن به چیزى بدون مشقت، و »غنم« و »غنیمت«  "

  143اند( رسد ذکر کرده  انسان مى  لغت به معنى چیزهایى که بدون زحمت به    ء را نیز در )فى 

مفسر معروف سنى مذهب آمده است که: »غنم در اصل    « « نوشته »آلوسى تفسیر »روح المعانى   در  

    144به معنى هر گونه سود و منفعت است.«

یعنی مالی که بدون   باب »غنم، یغنم« می نویسد: غنم  در  مسیحی، مئولف المنجد  معلوف  لوئیس 

بنابر این     145. جنگی، یکی از مصداقهای عنیمت است   عوض و بدل به دست آمده باشد، غنائم 

 عموم لغویان، غنیمت را به معنای مطلق و کلی معنا کرده اند. 

 

جنگی بوده، سیره خود پیامبر    به غنائم   دلیل اصلی اهل تسنن بر اینک انحصار پرداخت خمس 

دوران خلفا، خلفا از همه منافع خمس    است، زیرا پیامبر از همه منافع خمس نمی گرفت و یا در 

یاد    نمی گرفتند و این خود دلیل قاطعی است بر این که  خمس بر همه فوائد تعلق نمی گیرد. 

الزم است که در زمان پیامبر، مسلمانان بی چیز بودند و وضع مالی خوبی نداشتند    آوری این نکته 

بود که کشور گشائی ها، اقلیتی را    به بعد   و مازاد بر در آمد ساالنه نداشتند، ااز دوره خالفت عمر 

 صاحب ثروت گرداند. 

 

همه فوائد واجب می بود، چگونه    از همه فوائد، می پرسند اگر خمس در   مخالفین پرداخت خمس 

از صد آیه و تاکید و توصیف آمده، در صورتیکه برای    برای زکات   است که در قرآن  بیش 

چرا باید    خود نشانه کم اهمیت بودن آن نبوده است؟   خمس تنها یک آیه آمده است، آیا این 

 
 445، ص 12، ج بن مكرم ابن منظور، لسان العرب محمد - 143

 2، ص 10، جلد  تفسیر روح المعانىآلوسی،  - 144

 ، ماده غنم 561، ص المنجد ،  معلوف - 145
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و مستمر، زکات حد اکثر   اهمیت باشد؟ در صورتیکه در یک امر واقع  یک آیه و صد آیه معیار 

برداشت از محصول ) کاهش بسیار از پرداختی های تولید کنندگان( و خمس حد اقل برداشت  

دارند و اینان صاحب امتیازان هستند، اختالف    از مازاد در هزینه های ساالنه است. عده کمی مازاد 

 در آیه را هم دلیلی بر نپرداختن می دانند.  

  دوران پیامبر خمس می گرفتند؟   این سئوال را مطرح می کنند: آیا در   مخالفین پرداخت خمس 

  علما گفتند مردم خمس نپردازند؟   در دوره هایی   و یا چرا   و چرا در دوره هایی خمس تعطیل شد؟ 

و فقهای اولیه اسالم    مخالفین پرداخت خمس، مانند موافقین متوسل به روایت زیادی از سوی ائمه 

شده اند و استدالل میکنند که بر اساس تعدادی از روایات قول بر عدم وجوب خمس، خمس بر  

 مسلمانان حالل شده نیازی به پرداخت ندارد. 

 

 
   عدم وجوب خمس  روایاتی در 

 
دیدار    را در مدینه   مسمع بن عبدالملک   می گوید: ابی سیار   گزارشی از عمربن یزید   ، در کلینی 

علیه السالم آورده بود و آن حضرت به او پس داده    صادق   کردم، در آن سال وجهى براى امام 

بود. به او گفتم: چرا امام صادق علیه السالم وجهى را که برایش آورده بودى به تو پس داد؟ در  

جواب گفت: من وقتى آن وجه را خدمت امام علیه السالم دادم به ایشان گزارش دادم که من  

)مرواریدگیرى( از دریاى بحرین شدم و چهارصدهزار درهم به دست آوردم و    متصدى غوص 

براى شما آوردم و نخواستم آن را که مال شماست    خمس  آن را که هشتاد هزار درهم است 

  146نگهدارم؛ این حقى است که خداوند براى شما در اموال ما قرار داده است. 

 
 445، ص 6، ج کافی - 146
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ا سیار! ما آن را برای تو حالل کردیم، همین مال خود را با خود  امام علیه السالم فرمود: اى اب   

در     147دست شیعیان ماست بر آنان حالل است تا قائم ما قیام کند.   برگیر، هر آنچه از زمین در 

ما را    گزارش دیگری خطاب به مردی از اصحاب که درباره غنایم سؤال کرد، فرمود: خمس 

علیه السالم   ، امام صادق همچنین طبق نقل ابن شهرآشوب    148تا مال او پاک شود.  پرداخت کند 

پرداخت وجوهات  علت  به  زیدیه  از  برخى  قرار    از سوى  هجمه  مورد  امام خویش،  به  شیعیان 

    149گرفتند. 

سوی شیعیان تأکید دارد، چند روایت وجود دارد که  از    برخالف روایاتی که بر پرداخت خمس 

آنها وجوب خمس از برخی شیعیان برداشته شده است. به عبارت دیگر، امام خمس را از آنان    در 

اخذ نمی کرد. در یکی از این روایت ها آمده است که مردی طناب و گهواره فروش نزد امام  

السالم آمد و گفت: فدایت شوم، من کاالهایی دارم و تجارت می کنم، سود می برم    علیه   صادق 

و می دانم برای شما حق مشخصی وجود دارد که ما در مورد آن کوتاهی می کنیم. امام علیه  

این حقوق و پرداخت   ادای  به  )با شرایط فعلی( ما شما را  امروزه  اگر  السالم در پاسخ فرمود: 

نیز هنگام حضور ابی     150لف کنیم، در حق شما انصاف به خرج نداده ایم. خمس این اموال مک 

    151برای پرداخت خمس، امام علیه السالم آن را بر وی حالل کرد.   مسمع بن عبدالملک   سیار 

نقل شده چون مرسل است نمی توان به آن استناد    درباره ابی سیار   روایت آخر که از عمربن یزید 

کرد، اما با فرض قبول روایت، این دو روایت، زندگی سخت و شرایط اقتصادی شیعیان، باعث  

 
 408، ص 1  ، جکافی - 147

 64، ص 2محمدبن مسعود، تفسیر العیّاشی، تهران، المطبعة العلمیة، ج  - 148

 225، ص 4، موسسه آل البیت، ج  ،بی تا، معالم العلماء، قمابن شهرآشوب  محمدبن على - 149

، المؤتمر العالمى  اکبر غفاری، قم ، االختصاص )منسوب به شیخ مفید(، تحقیق علیمفیدشیخ  - 150

 283اللفیة الشیخ المفید، ص 

 408، ص 6، ج کافی - 151
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علیه السالم فرمودند:    را از ایشان بردارد، چنان که امام صادق   شده است تا امام پرداخت خمس 

شرایط فعلی( ما شما را به ادای این حقوق و پرداخت خمس این اموال مکلف  اگر امروزه )با  

    152حق شما انصاف به خرج نداده ایم.   کنیم، در 

علیه السالم درباره حالل بودن    آن شخصی از امام صادق   مؤید این سخن، روایتی است که در 

برای وی حالل است.   طعام خمس  به آن است  اگر محتاج     153نداده خویش پرسید، فرمودند: 

همچنین در گزارش دیگری آمده است: دو نفر برای حلیت پرداخت سهم خدمت امام صادق  

بنابراین،     154کنیم.   علیه السالم رسیدند. امام علیه السالم فرمود: ما را نرسد که حالل کنیم یا حرام 

افراد به حلیت خمس    امام  با توجه به موقعیت  اند، بلکه  علیه السالم وجوب خمس را برنداشته 

 برای وی امر الهی کرده اند. 

بر آن واجب است    گاهی شیعیان اموال دیگران را خریداری کرده و برای اطمینان از اینکه خمس 

گزارشی   را بیان می کردند، چنان که در یا نه، از امام سؤال می پرسیدند و امام حلیت این اموال 

حارث  است:  صادق   آمده  امام  از  مُغیره  و    بن  غالت  قبیل  از  کاالهایی  ما  پرسید:  السالم  علیه 

السالم   علیه  امام  دارید.  دانیم که شما در آن سهمی  و می  داریم  این  به  شبیه  کاالهای تجاری 

: ما آن را بر شیعیان خود حالل نکردیم، مگر برای پاک بودن زاد و ولد آنان و هر که  فرمود 

    155والیت پدرانم را پذیرفته باشد. پس آنچه از حق ما در دست ایشان است بر آنان حالل است. 

، به شدت از آنان انتقاد  پرداخت خمس   علیه السالم گاهی به علت کوتاهی برخی در   امام صادق 

می کرد، اما برای پاک کردن زاد و ولد آنان، خمس را بر آنان می بخشیدند، چنان که در روایتی  

 
 283کنگره شیخ مفید، ص ، العباد، قم ، االرشادفی معرفة حجج هللا علیمفید شیخ - 152

، ص  4، المعارف اسالمیه، ج ناصح، قم احمد  ، الغیبة، تحقیق عبادهللا طهرانی و علیطوسی شیخ  - 153

143 

 545، ص 1، ج  کافی - 154
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فرمود: آیا می دانید زنا از کجا بر مردم داخل شد؟    امام علیه السالم خطاب به ضُرَیس کناسی 

جانب خمس ما اهل بیت علیهم السالم )که نمی پردازند(، مگر    گفتم: نمی دانم. امام فرمود: از 

 (. 136برای شیعیان پاک نهاد ما؛ پس برای زاد و ولدشان حالل شده است )همان، ص  

برای    بنابراین، با توجه به فحوای این روایت و روایات دیگری که درباره حلیت مقطعی خمس 

(، به نظر می رسد شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم علیه  143برخی شیعیان وجود دارد )همان، ص  

کلینی  )ر.ک:  آگاهی کافی 375، ص  1، ج  1362،  شیعیان  و عدم  در   (  آنان  انگاری    یا سهل 

و معامالت را به وجود    خصوص پرداخت خمس اموال، زمینه بروز مشکل شرعی در زمینه نکاح 

 آورده بود؛ ازاین رو، امام علیه السالم آن را برایشان حالل کردند. 

 

امام جعفرصادق   در  اواخر حیات  این که  145/ 765)   روایاتی در  به خاطر  ایشان  اند،  نوشته   ،  )

شناخته نشوند، و بر اثر سناسائی شدن، جانشان را از دست    توسط حاکمان بنی عباس   شیعیان او 

را حالل اعالم کرده و حکم به عدم وجوب آن نموده اند. هر گاه این    خمس   ندهند، امام صادق 

بر او خمس واجب است، خود به   روایت صحت داشته باشد، داللت بر آن دارد که که هر کس 

 مستحقان بدهد. 

همان ابتدای ظهور اسالم، مورد بر رسی قرار گیرند.    در   م است روایات مربوط به تعطیل خمس الز 

به دلیل خفقان حاکم در آن زمان و فشارهایی که    باقر   تا زمان امام محمد   شیعه   از شروع امامان 

در نیامد زیرا جمع آوری اموال از وظایف    و پیروانشان داشتند، خمس به اجرا   حاکمان بر ائمه 

و سلطان  آمد.   وقت   حاکم  می  به    به حساب  مربوط  روایتی چند  به  توان  می  به صورت گذرا 

نمود، برخی از این روایات که گویای بخشودگی و   چگونگی تعطیل خمس در آن دوره اشاره 

 عبارتند از:   شدن خمس توسط ائمه هستند   حالل 

با روایتی از   عالمه حلّی در  می    از امام علی   به نقل   ( 114/ 732)   باقر   امام محمد   منتهی المطلب 

بطونهم وفروجهم ألنّهم لم یؤدّوا حقّنا. أال وإنّ شیعتنا    نویسد که ایشان گفته اند، »هلک الناس فى 
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وآباؤهم فى حلّ.« و فروجشان هالک شدند، چون که     156من ذلک  » مردم در مورد شکمها 

حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آنها  

خطاب به اهل دنیا و مال دوستان آن است که    بطونهم،   به نظر می رسد مقصود از   حالل است.« 

  نمودند، بدون آنکه خمس می آوردند و از فروش آنها تغذیه مى   خود در   غنایم جنگى در تملّک 

 .و رسولش را بپردازند   سهم خدا 

 

علیه    ( نقل می کند: » امام صادق باقر   ضریس کناسى ) از اصحاب امام محمد   روایتی دیگر که 

الناس الزنا؟ فقلت: ال أدرى. فقال: من قبل خمسنا أهل    أتدرى من أین دخل على   السالم فرمودند: 

میان مردم از    دانید نزدیکى نامشروع در لشیعتنا األطیبین فانّه محلّل لهم ولمیالدهم.« مى   البیت الّا 

نمى  است؟ ضریس کناسى گفت  ناحیه  کجا سرچشمه گرفته  از  او گفت:  به  امام صادق  دانم، 

ک بودن والدت  خاندان رسالت، جز براى شیعیان پاکیزه ما که ما آن را براى ایشان و پا   خمس 

کرده  »لشیعتنا    ایم« ایشان حالل  و همچنین  الزنا«  الناس  على  »دخل  عبارت  یاد شده  در حدیث 

األطیبین« و نیز »ولمیالدهم« همگى حاکى از آن است که تحلیل خمس در آن مربوط به کنیزانى  

ت  اهل بی   سهم   شد، بى آنکه است که از طریق غنیمت جنگى در میان مردم خرید و فروش مى 

    157پرداخت شود. 

 

»إنّ أشدّ ما فیه النّاس یوم القیامة   :کند نقل مى  صادق  و یا  باقر   امام   ( از 150/ 767)   بن مسلم   محمد 

أن یقوم صاحب الخمس فیقول یا ربّ خمسى، وقد طیّبنا ذلک لشیعتنا لتطیب والدتهم ولتزکو  

 
 543، ص9وسائل الشیعه، ج - 555، ص 1، منتهي المطلب، جحرعاملي - 156

 3، حدیث  از ابواب انفال   4، باب 6وسائل الشیعه، ج  - 157
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بگوید    روز رستاخیز این است که مستحق خمس   ترین شرایط براى مردم در »سخت   158أوالدهم« 

ایم تا نسل آنان پاکیزه  ؟ ولى ما این را براى شیعیان خود حالل کرده شود خدایا خمس من چه مى 

باشد.« »ما خمس را برای شیعیان پاک ساختیم تا موالید آنان پاک و فرزندانشان حالل و پاکیزه  

شخصى به نام »حکم بن علیا اسدى« نزد امام باقر رفت در حالى که برای پرداخت     159گردند.« 

      160آورده بود، امام آن را پذیرفت و به او بخشید.   با خود   خمس مال خود را 

 

     روایاتی فراوان از این دست را نقل کرده اند از جمله :   مورخین 

کرد:    سئوال   ( از امام باقر 148/ 765)   کنند که شخصی به نام حرث بن مغیره نقل می   از امام صادق 

آن هست، امام جواب    دانم حقّ شما هم در ما اموالی داریم از غالت و تجارات و مانند اینها و می 

داد: ما )حقّ خود را( برای شیعیان حالل نکردیم، مگر این که حالل زاده گردند، هر کسی که  

حقّ ما برای او حالل است، و باید    پدرانم را دوست داشته باشد، آن چه که در دست اوست از 

 161.این مطلب را حاضرین به اطالع غائبین برسانند 

 

یا    که از یکی از آن دو امام، باقر   بن مسلم   (، روایتی دیگر از محمد 150/ 767بن أعیُن )   زُرارة 

خواهند شد این است    روز قیامت مردم با آن مواجه   اند: شدیدترین موردی که در   که گفته   صادق 

بایستد و بگوید: پروردگارا، خمس من کو! و ما آن را برای شیعیانمان حالل   که صاحب خمس 

  162کردیم تا والدتشان پاک شود و فرزندان پاک به دنیا آورند. 

 
 5،حدیث وسائل الشیعه  - 158

 276، ص 6، وافي، ج کاشانی  فیض - 159

 13، حدیث 6وسائل الّشیعه،ج  - 160

 9، حدیث ، ازابواب انفال 4، باب 6وسائل الشیعه، ج   - 143، ص 4تهذیب االحكام، ج - 161

 15وسائل الشیعه، حدیث   - 162
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( این جمله آمده است: »انّا أحللنا أمّهات شیعتنا آلبائهم  187/ 802)  حدیث فضیل ابن غیاض  و در 

 سهم خودت را از غنیمت به پدران شیعیانمان ببخش تا طاهرشوند.   163لیطیبوا«. 

 

خمسی من السبی والغنائم ،    على   آمده است: »...   ( 260/ 874عسکرى )   امام حسن   روایتی از   در 

ویبیعونه وال یحل لمشتریه ألن نصیبی فیه ، وقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک  

من شیعتی ، لتحل لهم منافعهم من مأکل ومشرب ، ولتطیب موالیدهم ، وال یکون أوالدهم أوالد  

به هرکس از شیعیان   ...اما   »   164«.  حرام  بهر ه ی خودم را  آن شود    من که مالک   من نصیب و 

  نیز   ایشان   زادگاه   و   باشد   بوده   بخشیدم تا منافع و بهره وری ایشان از خوردنی و نوشیدنی حالل 

 نباشند.«   حرامزاده   فرزندانشان   و   باشد   حالل 

 

اند  متاجر را برای ما مباح کرده   خمس   می نویسد: ائمه   درکتاب تهذیب   (  460/ 1081شیخ طوسی) 

    165آن جائز است.   در   که تصّرف شیعه 

 

زمان های خاص و معیّنى    در   بر تحلیل خمس   که   از احادیثى  )قرن دوم هجری(   بن یعقوب   یونس 

علیه السالم بودم که مردى وارد شد و    »خدمت امام صادق   کند:   چنین نقل مى   بحث می کند 

دانیم حقّ   افتد که مى  هائى به دست ما مى التّجاره  عرض کرد فدایت شوم اموال و سودها و مال  

مود: اگر امروز شما را موظّف به پرداختن این  باره مقصّریم، امام فر تو در آن هست و ما دراین  

 
 10وسائل الشیعه، حدیث   - 163

 20وسائل الشیعه، حدیث  - 164

 ۲۰۰النهایه ص  - ۲۶۳ص  ۱ج  المبسوط -  143ص  4، ج : تهذیبشیخ طوسی  - 165
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یعنى به خاطر شرایط سختى که از نظر فشار حکومت و یا    )حقوق کنیم دور از انصاف است  

    166فشار زندگى در آن هستید آنها را به شما بخشیدیم.« 

 

و شهید    در لمعه  ( 786/ 1384)  شهید اول  مکی  عبداهلل  ابو ،   به جای خمس  باره پرداخت عشر  در 

( در شرح آن به تبیین جواز آن پرداخته، و شیعیان را در عصر غیبت در زمینه  955/ 1548)   ثانی 

دانسته اند . شهید اول در لمعه نوشته است: »خمس به  اختیار کردن یکی از آن دو گزینه مختار  

شش سهم تقسیم می شود : سه سهم آن متعلق به امام است که در زمان حضور او به او ، و در  

  بن احمد   علی   زین الدین   عصر غیبت به جانشینان او تحویل داده ، یا حفظ و نگهداری می شود.« 

 شهید اول چنین نوشته است :   ، در شرح عبارات     ( 955/ 1548) شهید ثانی    عاملی 

و سهم رسولخدا و ذی القربی است.    » سه سهم از آن متعلق به امام است که عبارت از سهم خدا 

دوره حضور امام به او ، و در عصر غیبت    محسوب می شود که در   این میزان ، نصف مبلغ خمس 

 به جانشینانش او تحویل داده می شود.«  

 

سهم امام را ندارند . بنابراین    عصر غیبت ، صالحیت تصرف در عشر   فقها معتقدند که در   برخی از 

نند . و اگر تا  عشر سهم سادات را مصرف کرده ، و عشر سهم امام را تا زمان ظهور ذخیره می ک 

وقتی زنده اند، امام ظهور نکرد آن مبلغ ذخیره شده را به هنگام مرگ خود به فردی که مورد  

او است می سپارند و این روند تا زمان ظهور ادامه می یابد . در ترجمه و توضیح کتاب    اعتماد 

متأخرین معتقدند که سهم امام علیه السالم را می  نوشته اند: » مشهوری از    ، در باب خمس   لمعه 

توان به عنوان تتمه خرج ، به اصناف چهارگانه ذوی القربی ، و یتامی ، و ابناء السبیل ، و مساکین  

داد . و برخی دیگر چنین تقسیم و توزیعی را مشروع و جایز نمی دانند . بلکه نظرشان آن است  

 
 .، از ابواب انفال4، از باب 6، حدیث 6وسایل الّشیعه، جلد  - 166
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فظ نمود تا زمان ظهور ، و سپس به خود امام علیه السالم داد .  که باید سهم امام علیه السالم را ح 

 167زیرا دلیلی بر جواز تصرف در مال مزبور نداریم.« 

 

( پرداخت  1090/ 1679سبزواری )   باقر   حتی برخی از فقیهان مشهور تاریخ تشیع، از جمله محمد 

است.   دوران غیبت   در   خمس  به عدم وجوب آن داده  فتوا  و  ندانسته  باقر    168را واجب  محمد 

سبزواری نیز در این زمینه چنین فتوا داده است : » و اما در مثل چنین زمانی ) عصر غیبت( که  

ساقط    بی درنگ   – علیهم السالم    - سهم آنها    ممکن نیست عشر   - علیهم السالم    - دستیابی به آنها  

و ملغی می شود . زیرا رساندن این سهم به آنها ناممکن است ، و آنها نیز از آن سهم بی نیاز هستند  

. فقط عشر سهم باقیمانده ) عشر سهم سادات ( آنهم بخاطر وجود کسانی که نیازمند دریافت آن  

   169هستند باقی می ماند.« 

 

ره غیبت نظر گروهى از فقهای متأخر است که جمع آوری و  دو   در   نظریه ساقط بودن خمس 

به استناد اخبار منابع    پرداخت خمس را در دوران غیبت ساقط و بال اجرا مى دانند و ابطال آنرا 

 ارجاع می دهند.    و امام صادق   ، امام باقر اولیه اسالم به ویژه به سخنان امام علی 

 

دوران غیبت است او    در   (، یکی از نظریه پردازان ساقط بودن خمس 1104/ 1725شیخ حرّعاملى ) 

بیشتر    170در کتاب وسائل الشیعه، بیست و دو روایت در زمینه ساقط بودن خمس نقل کرده است. 

 
   256، پاورقی ص 1، ج حسینی، ترجمه و توضیح لمعه سید علی - 167

، ص  2، روضات الجنات، ترجمه محمد ساعدی، چاپ اسالمیه، ج خوانساری باقر سید محمد - 168

246-248 

   39، باب 2، کتاب الخمس ج کاشانی  فیض - 169

 385-376، ص  6وسائل الشیعة، ج  - 170
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ویک    171به نقل از امام علی   آورده شده است، یک مورد   و امام صادق   این روایات، از امام باقر 

به  امام زمان آورده است. حر عاملی   مورد  از  به نقل  نیز  امام جواد و یک مورد  از  این    نقل  از 

  روایات، چنین نتیجه گیری میکند که گردآورى خمس در دوران غیبت، صحیح نیست زیرا امام 

زمان، آن را بر شیعیان خود حالل نموده است. حرّ عاملى بنا بر این روایات، چنین نتیجه گیری  

 میکند که گردآورى خمس در دوران غیبت نارواست.  

حر عاملی    با استداللی دیگر نظر   ، فقهای دیگر پرداخته و البته به روایات مورد استناد حر عاملی

اند. گفته  این روایات مربوط به غنائم   را رد کرده  به    اند:  به کنیزان و غالمان  جنگى و مربوط 

نیز بر همین نکته داللت دارد. دالئلی که شیخ    ، خود على  اسارت گرفته شده است و روایت امام 

او می نویسد این روایات، داللت  شرح این روایات مى آورد این است که    انصارى، در   مرتضی 

ظلمی که    یا ترس از   ، به خاطر تنگناهایى که شیعیانشان در آن گرفتار بودند و مى کنند که ائمه 

 آنها روا داشته می شد، این راه کار را برگزیده اند.    به   در اثر رواج دریافت خمس 

 

مرتضی  در 1281/ 1902)   انصاری   شیخ  نوشته   (،  الفقیه  است  کتاب شریف مکاسب  »فلو طلب   :

  اگر فقیه، زکات و خمس »   172الزکاة و الخمس من المکلف، فال دلیل علی وجوب الدفع الیه شرعاً« 

که بر مکلف واجب باشد، تا زکات و خمس    شرع وجود ندارد   را از مکلف مطالبه کند، دلیلی از 

 را به فقیه بپردازد.« 

این    :شرح این روایات مى نویسد، چنین است   (، در 1902/1281انصارى )   دالئلی که شیخ مرتضی 

یا ترس    گرفتار بودند و ، به خاطر تنگناهایى که شیعیانشان در آن  روایات، داللت مى کنند که ائمه 

 
زیرا حق ما را به ما ندادند، آگاه باشید   شکمها و عورتهاى خود هالک شدند  مردم، در " روایت از امام علی  - 171

 385-376، ص  6وسائل الشیعة، ج   "، بر شیعیان ما و پدرانشان حالل است.که خمس

 154مكاسب، چاپ تبریز، ص  172 - 
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مس خود داری  خ آنها روا داشته می شد، از دریافت   به  دریافت خمس  ظلمی که در اثر ادامه  از 

  می نویسد، ائمه بخاطر به مشکل گرفتار آمدن بعضى از شیعیان،   می کردند. شیخ مرتضی انصاری 

از حق خویش،    اشتغال ذمه آنان به خمس، همان گونه که در روایت به آن اشاره شده،   پس از 

   173مى گذشتند و خمس را بر شیعیان حالل مى کردند. 

 

  بن یعقوب   فراوان است، از جمله: یونس   پرداخت نکردن خمس   میدانیم که روایات دو پهلو در 

امروز شما را مکلف    با شما، از روى انصاف عمل نکرده ایم چنانچه   :فرمود   مى گوید: امام صادق 

کسى که به چیزى از    :بن مهزیار میگوید   یا امام جواد در پاسخ نامه على   .پرداخت خمس کنیم   به 

طراز    از فقیهان   کاشانی   فیض   محسن مال     .174حق من، نیاز دارد، استفاده از آن، بر وى حالل است 

 در این زمینه نیز چنین فتوا داده است.   تشیع،   اول 
  

 
 180انصارى، كتاب الخمس، ص  شیخ مرتضی - 173

   380-379، ص 6وسائل الشیعة، ج  - 174
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 نظریه های دانشمندان غربی 
 

قوانین  بر این نظرند که    (،Joseph Schacht)  شاخت   برخی از محققین غربی به ویژه جوزف 

اسالمی، قوانین    اسالم از پیامبر نیستند، جوزف شاخت می نویسد: بطورکلی احکام شرعی و فقه 

اختیار ما قرار   است، قوانینی که امروز در  نیست بلکه قوانین بنی امیه  امروز اسالم ، قوانین محمد 

 175جز قوانینی که یک صد سال بعد از محمد تدوین شده است.   گرفته چیزی نیست 

  ، یهودی در صد ها کتاب، ریشه عبری   تحقیقات دهها محقق   می نویسد: در   امیر معزی   علی   محمد 

  ، حج ، صدقات ، زکات یا بیشتر سریاکِ ترمهای تکنیک و بسیار مهمی را مانند واژه قرآن و    ارامنه 

  شاخت   جوزف  ... که هنوز باید روی آنها تحقیق شود چه در شکل یا محتوی میتوان دید.    176و 

  می گوید:   نظریه ای هستند که   موافق در تحقیقات خود در مورد حکم زکات    فیلیپ هایتی   و 

است، کلمه    در اسالم ، ریشه در مذهب یهود دارد و از زبان هبرو قرض گرفته شده   تئوری زکات 

از زبان هبرو و از مذهب یهود قرض گرفته   ( zakûtاسالمی از زکوت امائیک )  در فقه  زکات 

 177( گرفته شده است. sedâkâکلمه صدقات از صداقا )    که   شده، همچنان 

مونگومنی   (SNOUCK Hurgronje) سنوک   هورگرونی   .WATT W)   وات   و 

Montgomery  )   را    و زکات   فراتر می روند و می نویسند احکام خمس   شاخت   از جوزف

 
175 - COULSON Noel J., Histoire du droit islamique, PUF, Paris, 1995, p. 36-34. 

176 -  Amir-Moezzi, L'Ésotérisme shi'ite, op. cit., p. 29. 

177 - Philip K. Hitti, Précis d'histoire des Arabes, Traduit par M. Planiol, Reliure 

inconnue, 1950. Et Joseph Schacht, Zakat, Encyclopédie d’islam, IV,1302-1304. 
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  به ارث برده است، او می نویسد: نهادی که تحت عنوان زکات   اسالم خود از یهودیت و مسیحیت 

بوجود آمد و نه خود بخودی ایجاد شد، چیزی که شامل   نام گرفت، نه بوسیله محمد   و صدقات 

امور عمیق مذهبی   ، در گرانترین موضوع  از  و    جهان و  یهودیت  قبال وسیله  آید  به حساب می 

ربطی به    شد،   مالیات بر تولید   چگونه تبدیل به   این که زکات   178مسیحیت مورد توجه بوده است. 

   179. مالیات بر قرار شده است این    او   بعد از فوت   محمد ندارد زیرا که مدت ها 

 

نشدند، او    می نویسد از شروع غیبت علمای اسالم حاضر به گرفتن خمس   امیر معزی   علی   محمد 

  اختیارش انحصارا بعهده   که مطابق قوانین قدیمی   وجوهاتی هستند   ، می نویسد خمس و خراج 

میتواند آنها را جمع آوری و توزیع کند، به همین دلیل  شخص امام یا نماینده شخصی اواست که  

  بر در   بوده است. برای شیعیان،خمس نوعی مالیات   از روز اول غیبت مشکلی برای علمای شیعه 

، مسئولین سلسله مراتب باالی  941- 940/ 329بال فاصله بعد از غیبت کبری در سال    آمد است که 

 180گرفتن این مالیات را متوقف کردند.   مذهبی، 

 

  181(  298/ 911)   الحق   به نقل از سیره هادی   ( MADELUNG Wilferd)   ما د لونگ   ویلفرد 

  و زکات   نا چیز بعنوان مالیات   جمع آوری صدقات   نویسد: می    ، یمن   در   بنیان گزار زیدیه امامیه 

و زکات برای حفظ مرز    تأمین میکرد، بخش عمده ای از خمس   بخش بزرگی از زندگی فقرا را 

 
178 - SNOUCK, Selected works, op. cit., p. 152. 

179 - WATT W. Montgomery, Muhammad at Medina, Oxford, at the Clarendon 

Press, 1856. 

180 - AMIR-MOEZZI, Qu'est-ce que le shî'isme, op. cit., p. 193 – 211. 

181 - Al-Hâdi ila’l-Haqq Yahya Ibn al-Hussein, (298/911). Il fonde à Saada au 

Yémen, en 898 l'Imamat Zaydite, régime politico-religieux qui dure jusqu'à la 

révolution républicaine de 1962. Encyclopédie of Islam, Vol. II. Leiden 1913, p. 

1126. 
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زکات نامیده  سیره هادی الحق، این کمکها که    به   ، او می نویسد: بنا شد   های اسالم صرف می 

بعنوان جهاد    ، فی سبیل اهلل و نامیده می شد، از سوی هادی الحق همان چیزی بود که در قرآن 

 محسوب می شود،  

حفظ   او تا زمانی که حاکم بود منحصر به هزینه ها برای  آمد ها را  البته بخش بزرگی از این در   

بر   مرزهای اسالم    ای مصرف شخصی به خصوص برای خانواده بنی هاشم می دانست، و اکیدا 

 182اعتراض به دستگاه المنصور نیز بود. جب  بود. این ممنوعیت مو   ممنوع کرده 

 

نظر باال را تایید میکند و اضافه می کند که بعد از    ، ( CALDER Norman)   نورمن کالدر 

  مقاومت می کردند، خمسی که  ، علما در برابر پرداخت خمس دوران آل بویه  فوت پیامبر، و در 

  در را ه ماندگان بنی هاشم   فقرا، یتیمان، و   پیامبر و سه سهم برای   سه سهم برای   شش سهم می شد، 

تعلق میگرفت ، برای شیعیان به همه کاالها تعلق    جنگی   بود. برای سنی ها خمس تنها به غنائم 

بهایی    داشت،  تا زمان شیخ  بندی  نوع دسته  پیدا کرد، این  ادامه  ادامه    (5-1013/1604)و قرنها 

 داشت. 

جهار    غیبت چه باید کرد. او   دوره   در   خمس   مسئله   اطمینان نداشت با   شیخ طوسی   او می نویسد 

  183داد که یکی از آنها اجرا بشود:   پیشنهاد زیر را 

 راه مساکین و... به مصرف برسد    شامل حال تمام کاالها بایدباشد و در   خمس   1

  و سپس به وارث او و این کار پیوسته   خمس دهنده نگهداری شود   باید تا آخر عمر   خمس   2

 ادامه داشته باشد تا امام زمان بر گردد 

خاک   خمس   3 زیر  نرود   باید  بین  از  تا   buried because the earth will.  شود 

disgorge) ) 

 
182 - MADELUNG, op. cit., p. 189-198. 

 200-201نهایت، ص ، شیخ طوسی  - 183
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  باید شش قسمت شود، سه سهم، سهم امام است که باید خاک شود و سه سهم دیگر   خمس   4

 توزیع گردد. آن هستند    باید بین افرادی که محتاج 

در دو مجموعه مستقل    را   و زکات   موضوع خمس   دوران غیبت در   اقوال سایر فقهای صدر   کالدر 

 185  و   184  این چنین آورده است:   به ترتیب زیر همراه با نتایج نظرات آنها 

را انتقاد کرده    فروع طوسی     مشهور بود او در مورد خمس   شناخت بیوگرافی امامیه   در   ابن ادریس 

مایل نبود که سهم امام در دوران غیبت    بر خالف طوسی و نویسندگان پیش از طوسی،   است. او 

ارائه داد که موضوع بحث و جدل شد. ابن  او تز جدیدی    داده شود،   غیر امام تاریخی   به کسی 

جمع آوری    مدعی بود حتی در زمان حیات امامان اگر خمس بیش از حد نیاز بنی هاشم   ادریس 

 می شد، امام حق تصرف در آن را نداشت. 

تز »ساقط بودن«    امام یا نماینده خاص امام، در صورت غیبت    ، و المبسوط   کتاب النهایه   در   طوسی 

را دادند، نظری که کامال سیاسی    تز اسقاط خمس   را داده. طوسی و شریف مرتضی   و جهاد   زکات 

ناراحت می کرد. اما    را به شدت   و اقلیت شیعه   و اکثریت سنی مذهبان   و سلجوقیان   و آل بویه   بود 

در دوران غیبت زکات فطر را باید به مستضعفین داد و یا شریف مرتضی    همین طوسی می گفت 

 در جایی دیگر می نویسد در غیاب امام زکات را می توان به فقها داد. 

عادل بودن او دانست زیرا    را دریافت می کند،   شرایط کسی که زکات   و شریف مرتضی   طوسی 

در  عالمه  شود.  نمی  فاسق  است  عادل  که  و شریف    کسی  طوسی  نویسد:  می  االحکام  تحریر 

مومن    که فاسقی    مرتضی بر عدالت تأکید کرده اند ولی دیگران این شرط را رد کرده و نوشته اند 

    186دریافت کند .   اند میتواند خمس مومن بم تا زمانی که    شده باشد 

 
18447-p. 39op. cit., CALDER, Khoms,  -  

185480.-CALDER, Zakât, op. cit., p.468 -  

 69، تحریر، ص عالمه حلی - 186
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مستحب اظهار کرده است ، امری که  و هم   واجب هم  به والی را امری  پرداخت زکات  ماوردی 

میتوانندزکات را  مذهبان بود که موافق این بودند که افراد خود    خود مایه اختالف بین شافعی 

یا به خلیفه ای که امام معرفی کرده    ماوردی می نویسد: بهتر است زکات را به امام  187توزیع کنند. 

  188پرداخت نمود   فقیه قابل اعتماد به  پرداخت کرد و اگر چنین چبزی میسر نبود میتوان زکات را  

 ها نمی پذیرفتند.    داد و بعدی   بود که شیخ مفید   چیزی   و این نظر واجب 

 به تنها کسی که میتوان داد، حاکم یا فقیه است.   دوران غیبت سهم امام را   عالمه گفته است در 

  حاکم یا به فقیه داد و کسانی که این   باید به   دوران غیبت سهم امام را   گفته است در   شهید ثانی 

نزد خود   را   نظر را قبول ندارند، حق ندارند سهم امام را خود مصرف کنند، آنها میتوانند خمس 

  189نگهدارند تا امام زمان برگردد و به او تحویل دهند. 

 . میگوید اجماعی وجود ندارد برای رد کردن حق زکات   شهید ثانی 

سوریه و بیرن آمدن دستگاه   دوران عثمانی و  شاهد می آورد از رسمی شدن شرع در  شهید ثانی 

نظریه محقق  با توضیحی که روی  و  در    مورد زکات   در   فقاهت دولتی و رسمی در آن دوره 

  الزم است زکات به امام پرداخت شود   البهییه مستند میکند که: می آورد آنرا به الروضت    شریعت 

در زمان شهید ثانی، به احتمال قوی با فشار    190و در زمان غیبت باید به فقیه شرع پرداخت شود، 

دستگاه حکومتی کلیه احکام ساقط باید زیر کنترل فقیه صورت می گرفت، بخصوص افراد اجازه  

  یا ابن ادریس   توزیع کنند )در صورتی که فقهای پیشین چون طوسی نداشتند زکات را خودشان  

تنها فقها از امام صادق  نه  افراد داده بود(.  به  نیابت    اجازه پرداخت زکات، به تشخیص خود را 

 
 18-19، ص  1ج   ، کتاب ام، شافعی - 187

 269، ص 1974، ، مشهد جمال العلم و االعمال، تفسیر ابن براج  ، شریف مرتضی - 188

 184، ص1، ج ، الروضة البهیةشهید ثانی - 189

 50، ص 1الروضة البهیة، ج   - 190
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امور قضایی را ریاست کنند  ب   داشتند  نیز فقط در عهده فقها  ایده    ، ود بلکه دریافت زکات  این 

شهید ثانی از کرکی گرفته که در ابهام است زیرا کرکی اجرای این امور را به نائب خاص امام  

در بر    واگزار کرده بود، ایده فقیه به عنوان نائب امام در دوره غیبت تصدی امور قضایی را هم 

که پیدا می    مادی مشروع شود واستقالل    گرفت و سبب شد که تصدی این امور توسط غیر فقیه نا 

  191. تجربه شده بود   در عهد آل بویه در گذشته،    . این فکر فکری بود که بگیرد   را از آنان کردند  

  از جمله خمس   با حمایت دستگاهای حکومتی، اجازه و امتیاز تصدی امر توزیع اوقاف   روحانیون   

   را داشتند و آنان بودند که احکام را از جایگاه قاضی صادر میکردند.   و زکات 

پس از مدتی احتیاط   این نظر را رد کرد، محقق  را داد، ابن ادریس  اسقاط موقوفات نظریه  حلی   

 نظر ابن ادریس را پذیرفت. 

 را می توان به فقها داد.   غیاب امام زکات   این نظر شد که در بر    مفید 

 

مفهوم مذهبی، چیزی است،    در   نهاد زکات   می نویسد:   (Sayed Afzal Peerzade)  پیرزاد  

کمال خود رسید  در اسالم به  و مسیحی که   به کندی نو سازی شده از مذاهب قدیمی تر یهودی 

در قرون    و   بصورت یک تئوری مادی مالیاتی و    تبدیل   عبادی و مقدس   مالیاتی نظام  و به یک  

 192وارد عرصه سیاسی اجتماعی و اقتصادی شده است.   اخیر 

 

 
191p.480.op. cit., CALDER, Zakât,  -  

192 - Sayed Afzal Peerzade, Readings In Islamic Fiscal Policy, Hardcover,1996, 

p. 30. 
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 نتیجه گیری خمس 

 
 داده اند، می توان چهار دسته کرد:   مورد خمس   نظریه هایی را که در 

 را کال ساقط و ممنوع می دانند.   نظر اول، نظر گروهی است که خمس 

بعنوان یک مجموعه براى شیعیان واجب شده و دریافت آن مشروع   خمس   نظر دوم می گوید : 

 و الزم است. 

امام است و این سهم   پرداخت، ولى چون سهمی از آن سهم را باید   خمس  نظر سوم می گوید : 

باید آن  این  به شمار مى رود و امام معصوم حضور ندارد، بنابر    مالکیت شخصى امام معصوم   در 

 امام نگهداشت تا زمانی که امام ظهور کند و به او باز گردانده شود.   سهم را برای 

تصرف کرد    سهم امام آن نیز مى توان دخل و   را باید پرداخت و در   خمس   نظر چهارم می گوید : 

و چون نیمى از خمس، ملک شخصى امام است، اگر اطمینان به رضایت امام داشته باشیم در  

 مواردى مى توان آن را هزینه کرد. 

 

تبلیغات اسالمی   در  نتایح تحقیقات میدانی شعبه خراسان   ایران، دفتر  منتشر نموده و    را   خمس   ، 

 193اینگونه نتیجه گیری کرده است: 

به فقیهان و به ویِژه سادات به هیچ روی در   دریافت و پرداخت خمس   -  جهت    به شیوه سنتی 

برقراری عدالت اجتماعی نیست و اگر به نابرابری ها نیفزاید به کاهش نابرابری ها نیز نمی انجامد،  

 
، چالش ها و راهکارها، دفتر تبلیغات اسالمی، زیر نظر اداره کل  کتاب خمسبر گرفته از:  - 193

 727-725رضوی، ص  سازمان تبلیغات خراسان
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زیرا درصد پرداخت کنندگان خمس در میان طبقات کم درآمد بیشتر از گروه های پردرآمد  

 جامعه است. 

یرد، بی ارتباط بودن خمس  تعلق نمی گ   طبقات کم درآمد خمس   از آنجا که به بخش بزرگی از   - 

با سطح درآمد نشان می دهد که بسیاری از خانواده های پر درآمد، از پرداخت خمس خودداری  

نمی کنند   می کنند. حتی اگر نسبت کسانی که خمس پرداخت می کنند با کسانی که پرداخت 

به ویژه    مگر اینکه ارتباط نظام مالی با نزخ تنازلی را ایفا می کند،    برابر بشود، خمس نقش مالیات 

قالب تکلیف الهی و عبادی فرد بررسی کنیم. بر این    خمس را با عدالت بپذیریم و آن را تنها در 

پایه دیدگاه مالیاتی خمس اهمیت ویژه می یابد، چون در این صورت می توان هم از بعد دریافت  

 از بعد توزیع به برابری بیشتر کمک کرد.   و هم 

ز کنندگان یعنی  نشان می دهند که بسیاری از پس اندا  جداولِ ضرورت نگاه مالیاتی به خمس  - 

توجه    ضمیمه به این جداول   دهندگان خمس نمی پردازند. )در   نزدیک به چهل درصد از مالیات 

 کنید.( 

ی  ف پیشرفت در تحصیل رابطه ای من  دادن با سطح  این بررسی مشخص شد که رابطه خمس   در  - 

دانشگاهی نزد تحصل کنندگان، انگیزه پرداخت خمس را کاهش می دهد و  دارند. تحصیالت  

میزان    باالخره  بپردازند  کنند وخمس  دینی خود عمل  به وظایف  کنندگان  انداز  اگر همه پس 

 بر درآمد خواهد بود.    درآمد قابل دریافت کمتر از یک ششم مالیات 

 
  



 

 
 
 

  



 

 
 
 

سیر  تحوالت تاریخی خمس 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

د  د آور جو ه و خمس ب در  ل را  ن تحو اولی وبکر  اب
د  و ه ب د د بخشی خو ختر  د ه  یامبر ب پ ک را که  د و ف

د ی تصرف کر ل عموم ن أموا بعنوا  

ک و بر  خا در زیر  خمس  ن  د ن کر دفو ه م امر ب عمر 
د ن کر ن آ دگا ه یابن خمس ب از  ی  ن بخش د دان گر  

 

                           

                           

                     

      

 

م در آغاز اسال  

ل ذشته عم ن گ دات و سن ه عا د ب ی ش م  



 

 
 
 

 

 

 

ی ن صفو دورا  
ل  حال ی  ه را برا یلی حل ث ت دی حا ا ی   ق کرک محق  

ی  د باقر مجلس ه محم دور ن  ای خر  در صورتیکه، أوا د،  خمس تفسیر میکر ن  د نمو
د:  ویس ی ن ل "م ن عم ای ما  ا د،  ان ه  د ل کر حال ن  ی شیعیا حصه را برا   

ی ت صریح م روای السال ه  االمر علی ب  ح حضرت صا از  ت، زیرا که  جه اس ی و ب  

ت هر اس ظا خالفش  د بلکه  ه باش د ل کر حال ن  ت که بر شیعیا ه اس د نرسی  

ی عشر فتوا  

د دا ت عشر  خ دا ه پر وا ب فت ی  د ی گنابا خت د د بی ن محم طا سل  

  صحیحه عمار

د ن کر ل را معی حال ل  ط با ما م مخلو حرا ل  خمس ما ت  خ دا ط پر شرای  

امیه ی  ن بن دورا  
ه  هم ب ث را  حکم و یک ثل ن  ل مروا ه تیو ک را ب د ث ف ه ثل معاوی

د دا د  ش یزی د فرزن ه  خر را ب ث آ ن و ثل ن عثما عمروب  
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   سیر تحوالتِ تاریخی خمس 
 

، دیدگاهای اکثریت علما در  با چالشهائی روبه رو شد،    باب پرداخت خمس   با گذشت زمان 

در    در پی آن برخی از علمای دین ناگزیر به نوشتن پاسخهائی به این چالشها شدند،   بطوری که 

اسالمی    نوع مالیات   زیادی بر این نظر شدند که خمس یک برابر مخالفین پرداخت خمس، گروه  

است و بر مردم واجب شده و مردم الزام به پرداخت آن دارند. در این مطالعه سعی شده است  

تحول )یا تطور( نظر ها در باره خمس، از زمان پیامبر تا امروز سناسائی شود و آنچه نوشته و گفته  

 روشن گردد.   زمان   نقد شود تا که واقعیت تاریخی در گذر گاه های مختلف   اند سلبی یا ایجابی 

تنها یک آیه در مورد خمس وجود دارد   ، دیده می شود که در قرآن تحقیق و مطالعه خمس  در 

آیه موضوع خمس  اگر   غنائم   و آن یک  البته آیه نمی گوید  بدست    است،  غنیمت  در جنگ 

آوردید، بلکه حکم عام و می تواند هر در آمدی را شامل شود، علما و فقهای اسالم عمومأ به  

خطاب به والیان یا به امرای بالدی که در قلمرو    منتسب به پیامبر   سیره پیامبر و به ویژه به نامه های 

در خصوص خمس    ه این نامه ها اسالم بوده متوسل شده اند، الزم است در اینجا به صورت گذرا ب 

 نظری بیفکنیم. 

پادشاهان، مسئوالن، کارگزاران و  به  پیامبر خطاب  پیام های  نامه ها و  نوشتارهایی در    یا در   از 

به نظر می رسد    ها، قراردادها و برخی موضوعات دیگر که بدست ما رسیده، ارتباط با عهدنامه 

به سران و حاکمان بالد مختلف در قلمرو اسالمی در    چهل   تنها  پیامبر  نامه و مکتوب  و هفت 

در این نوشته ها چنین به نظر میرسد که در این مکاتبات محور و    است،   و زکات   موضوع خمس 

پرداخت خمس بر  جنگی بر میگردد و نه    فقط به غنائم   موضوع اصلی دریافت خمس است که 

همه »فوائد«، در این مکاتبات، از مجموع چهل و هفت مکتوبِ پیامبر تنها در سه نامه پیامبر، کلمه  
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خمس و زکات از نخلستان، مزارع و معادن آمده است، در صورتیکه محور و موضوع اصلی همه  

ها، نگاه کنید به نامه    )در پیوست   194پیامبر به غنائم جنگی اختصاص پیدا می کند.   نامه های دیگر 

 های پیامبر(. 

 

 فدک را به عنوان اموال عمومی تصرف کرد،   ( بن ابی قُحافه 634/13ابو بَکْر ) 

 

آمد عمومی جامعه گذاشته می شده از همان بدو امر دچار دگر    چون به حساب در   اما خمس 

 لین خلیفه بعد از فوت پیامبر بوجود آورد. گونیهای شگرفی شده است، اولین تحول را ابوبکر او 

را از دریافت سهم ذی    ، فاطمه و بنی هاشم ابن ابی الحدید می نویسد: ابوبکر هنگام توزیع خمس 

 195القربی باز داشت. 

  فدک در   196  فاطمة زهرا بخشید.   ذی القربی حقه« فدک را به دخترش   پیامبر با نزول آیه »وآت 

زمان حیات پیامبر به فاطمه زهرا منتقل شد. خلیفه اول فدک را به عنوان اموال عمومی تصرف  

کرد. فاطمة زهرا در خطبه خود در مسجدالنبی بشدت به ابوبکر اعتراض کرد و بر مالکیت خود  

قرار نگرفت. باید توجه کرد که نزاع بر سر خالفت    بر فدک استدالل کرد. که مورد پذیرش خلیفه 

بود و خلیفه نمی خواست امکان مالی در اختیار خانواده ای باشد که می توانست خلیفه اول را  

 
فرهنگی دار الحدیث، سازمان   مکاتبب الرسول، موسسه علمی علی نگاه کنید به احمدی، میانجی 194 - 

 526و ص   365-349، ص چاپ ونشر، قم 

 241، ص 6، جلد وسائل الشیعه   – 13، ص 4شرح نهج البالغه، ج   195 -

 اسراء، حدیث ابوسعید خدری  ۱۶آیه ، مجمع البیان، ذیل  ابن حسن طبرسی فضل  196 -
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باز گردانده    هجری در زمان مأمون عباسی فدک به بنی هاشم   ۱۵۱غاصب بخواند. باالخره در سال  

 197شد. 

 

 را مدفون یا به یابندگان آن بر می گرداند   ( خمس 23/ 664بن خَطّاب بن نُفَیل )   عُمَر 

 زمان پیامبر معین شده بود.    آن چیزی نبود که در   تعیین شده از سوی عمر   خراج 

بر اساس پرداخت    198سواد    را بعنوان مالیاتی فیکس برای اولین بار در   کسی است که خراج   عمر 

  199برای هر هکتار زمین یک کافیز و یک دیناز رسمی نمود. 

توسط عمر  ابوبکر  از خالفت  بعد  بر دفن    تغییر دیگری که  خلیفه دوم صورت گرفت تصمیم 

نداشت، چندین نمونه    زیر خاک بود. عمر شیوه ثابتی در توزیع خمس از غنائم   در   کردن خمس 

بر گرداندن بخشی از خمس به یابنده آن    ا ز توزیع خمس از جمله خمس مال، مدفون در زمین، 

مکاسب    تا این زمان، خلفا از ارباح   200به یابنده آن نقل گرده اند. .   و یا سپردن همه مبلغ خمس 

 201)سود کسب و کار( ، خمس دریافت نمی کردند. 

 

 
کتاب   بن عبدالعزیز از محدثان قرن چهارم اهل سنت در  کتاب »السقیفة وفدک« نوشته احمد  197 -

   شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید معتزلی استخراج محمدهادی امینی

 شد.  گفته می خلفای عباسیدر عراق، در زمان  فراتو   دجلهمیان  سواد به بخشی در - 198

199 -  Mawerdi Abou’l-Hassan ‘Ali, Les Statues Gouvernementaux ou Règle de 

Droit Public et Administratif, Traduit et Annotés par E. FAGAN, Edition de 

patrimoine Arabe et Islamique, 1982, p. 312. 

 353-351خلیل هراس، ص    أبو عبید، األموال، تحقیق از محمد 200 -

 272و ص  150، الخمس و االنفال، ص  منتظری حسینعلی 201 -

http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 ابی سرح می بخشید:    بن سعد   از آفریقا را به عبداهلل   غنایم جنگ   خمس   ( 656/35بن عفان)   عثمان 

ابی سرح،    بن سعد   غنایم جنگ بدست آمده از آفریقا را به عبداهلل   خلیفه سوم تمامی خمس   عثمان 

ابن ابی الحدید نیز آورده است     202و خمس غنایم جنگ سایر مناطق را به مروان حکم بخشید. 

طرابلس غرب گرفته تا طنجه    فتح آفریقا در ناحیه مراکش، از   که عثمان تمامی غنایمی را که در 

به دست آمده بود، بدون اینکه هیچیک از جنگجویان را در آن سهیم کند، یکجا به عبداهلل بن  

  203سعد ابی سرح بخشید. 

سپاهی به مأموریت آفریقا  ابی سرح را با    بن سعد   ، عبداهلل می نویسد: هنگامی که عثمان   طبری 

آفریقا، صلح وی با جرجیر، بر اساس دریافت دو ملیون و پانصد    فرستاد، یکی از موارد صلح او در 

عثمان، همه    ، یا سیصد قنطار طال )واحد وزن ( بود که بنا به دستور صریح و بیست هزار دینار طال 

  204آنها را به خانواده عمویش حکم یا مروان بخشیدند. 

 

 

 

 

 
 ( 130-40/ 750-662)   بنی امیه 

 
   71، ص 3تاریخ ابن اثیر، ج  - 80-79، ص 2ذهبی، تاریخ االسالم ، ج  - 202

 67، ص 1شرح نهج البالغه، ج  - 203

 152، ص  7، ج تاریخ ابن کثیر - 281، ص 1، چاپ اروپا، ج  تاریخ طبری  - 204
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آمده است هنگامی    طبقات ابن سعد   در   205معاویه اولین کسی بود که سنت پیامبر را تغییر داد.  

برگردانند، تنی چند از ایشان    را به بنی هاشم   عبدالعزیز فرمان داد تا مقداری از خمس بن    که عمر 

ارسال داشتند  برایش  پیکی  به همراه  او نوشتند و آن را  به  ای  نامه  از   .گرد آمده،  نامه،  در آن 

بودند و تاکید کرده که از  رعایت کردن حق خویشاوندی او به نیکی یاد کرده او را سپاس گفته  

زمان روی کارآمدن معاویه تا کنون، ستم فراوان به ایشان رفته است! همچنین در آن نامه قید شده  

تا    بن علی اظهار داشته اند که از زمان معاویه   بن عباس و ابوجعفر محمد   بن عبداهلل   بود که علی 

  206به حال، خمس بین ما تقسیم نشده است. 

ابی   در   وضع خمس  بن  معاویه  امیه 690/60)   سفیان دوران  بنی  خلیفه  اولین  )دوره حکومت  (   ،

  معاویه پس از وفات حسن   :ابن ابی الحدید درباره فدک می نویسد   (( 680- 1281/661- 1263) 

و    بن عثمان   )ع( ثلث فدک را به تیول مروان بن حکم داد و یک ثلث را هم به عمرو   بن علی 

بن معاویه داد و همچنان در تصرف آنان بود تا اینکه تمامی آن    ثلث آخر را هم به فرزندش یزید 

  207به مروان بن حکم رسید. 

( سهم پیغمبر)ص( و سهم  101/ 720بن عبدالعزیز )   کتاب الخراج می نویسد: عمر   در   یوسف ابو  

 208مقرر داشت.   ذوالقربی را برای بنی هاشم 

 
 110و گستره نفوذ فقها، ص   بضاعت فقهصدیقه وسمقی،  - 205

 289-288، ص 5، ج طبقات ابن سعد  - 206

 80، ص 4شرح نهج البالغه، ج  - 207

 25الخراج، ص  - 208
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بن عبدالعزیز    نامه ای از رفتار عمر   )ع(، طی   نیز آورده است که فاطمه، دختر امام حسین   ابن سعد 

تشکر کرده، تأکید نمود که تو به کسانی رسیدگی و خدمت کرده ای که پرستاری نداشتند، و  

  209عمر از این نامه بسیار شادمان و مسرور گردید.  .کسانی را پوشانیده ای که برهنه بودند 

 
 ( 638-130/ 1258-750)  بنی عباس 

با یکدیگر متناقض بود، ابن رشد می در مسأله خمس   عصر عباسیان   در   آراء و نظریات خلفا   ،  

  :در این دوره در مسأله خمس به چهار دسته تقسیم شده بودند   نویسد فقها 

  را به پنج قسمت تقسیم می کردند، دسته دوم و سوم   به موجب نص آیه خمس   که   فقهای شافعی   

به سه قسمت تقسیم می کردند و سهم پیامبر و    سایر فقها بودند که خمس را به چهار قسمت و 

خمس به منزله    می گوید   نظریه چهارم که   ساقط شده بود و   سهم ذوالقربی با مرگ رسول خدا 

  .210فی ء و بخشش است که به توانگران و فقرا باید داده شود 

 

نیز تحت تاثیر قرار گرفت،    این دوره، چگونگی دریافت خمس   در   با رانده شدن شیعیان به حاشیه 

و   واحدی برای گرد آوری مرکز  در حوزه های جغرافیایی گوناگون،  با پراگندگی علمای شیعه 

و در موضع مخالف قرار گرفتن آنها،    دریافت خمس از میان رفت، فاصله گرفتن شیعیان با خلفا 

به حکومت منع میکردند، دستگاه حاکم نیز از سوی دیگر خمس    را از پرداخت خمس   مردم   علما 

 
 288، ص 5، ج طبقات ابن سعد  - 209

 407، ص 1، ج حکم خمس ابن رشد، بدایة المجتهد، فصل اول در - 210
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و    خفی به شیعه نمی پرداخت، بهمین جهت دریافت و پرداخت خمس در این دوره بصورت م 

 پنهان انجام می گرفت.  

و مقاسمه بود، و فقها    و خراج   و خمس   اسالم منحصر به زکات   صدر   در   می دانیم که مالیات 

  به ائمه   در عصر عباسیان     211تصریح کرده اند که به درآمد از طریق ارث، خمس تعلّق نمی گیرد. 

   212امکان داد شد تا به طور غیر علنی خمس را از مسلمانان دریافت کنند. 

 

 
   ( ۱۱3۵-907/  ۱723-۱۵۱2)   سلسله صفوی 

 
صفوی   در  علی عصر  حسین   ،  عامِلی بن    بن  جبل  کَرَکی  محقق   عبدالعالی  به  ثانی    معروف 

می دهد و می نویسد:»    خمس   از فقهای مشهور دوره صفوی حکم به حالل بودن   ( 940/ 1354) 

در دست شخصی    همانا مراد از احادیث تحلیلیه حالل نمودن است، پس زمانی که زمینی از انفال 

اما در اواخر دوران صفوی     213که آن را حالل گردانده اند.«   بود برایش حالل است به تحلیل ائمه 

حالل بودن خمس بی وجه و پرداخت آن واجب می    پیدا می کند و   رفته رفته حکم خمس تغییر 

اواخر سلطنت صفویه محمد  « می  و خمس و اعتکاف   مجلسی در رسالة »زکات   باقر   شود. در 

اند که در زمان غیبت ائمه علیهم السالم این حصه را بر شیعیان حالل  نویسد: » و جمعى گفته  

 
 7، ص ۴الخمس، السابع، ج    سید الیزدی، العروۀ الوثقی، کتاب الخمس، مایجب فیه211 - 

 89ابوالفضل موسوی زنجانی، کتاب انحراف انقالب، ص   - 212

 ۵۹ص   کرکی، قاطعه اللجاج، مجموعه ای تحت عنوان "الخراجیات"،  - 213
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وجه است زیرا که از حضرت صاحب االمر علیه السالم روایت صریحى نرسیده  اند. و این بى  کرده 

 214شد بلکه خالفش ظاهر است.« است که بر شیعیان حالل کرده با 

 

طبق احادیثی خود را نائب    و   دارای صیانت نفس و تقوا و طهارت می دانند   فقهای امروز خود را 

از احکام و مسائل دینی به   عصر غیبت می دانند و در هر آن چه   ورثه انبیاء در   و   عام امام زمان 

  رجوع   مربوط می گردد،خود را مستحق   وزکات   خمس   ، خصوص آنچه به امور مالی و وجوهات 

  215خودشان را واجب می دانند.   خمس به   و پرداخت 

فرض    یا مجتهد، خود را به جای معصوم   می گوید که مالک (  1864/1281)   انصاری   شیخ مرتضی 

را در موارد مهم تر مصرف می کند، مواردی    موارد مصالح، خمس   پس از کاوش در می کند و  

   216که رضایت امام را در پی دارد 

نیابت فقها و اطالق ادله حکومت فقیه،  1266/ 1850)   صاحب جواهر  به فراگیر بودن  با استناد   )

  217به مراجع را واجب می داند.   پرداخت مالیات 

 

 

 
  ۳۵۵بیست و پنج رساله فارسی، ص  مجلسی، مکتبه المرعشی،  باقر محمد - 214

 531-521چالش ها و راهکارها، ص  ، خمس - 215

   339، کتاب الخمس، ص انصاری  شیخ مرتضی - 216

 422-421، ص 15، ج  الکالم جواهر - 217
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 به جای خمس   فتوای عشر 

 
محمد  سلطان  که  زمانی  )   از  گنابادی  جای  1969/1389بیدختی  به  شاه  سلطانعلی  به  ملقب   ،)

به پرداخت عشر   پرداخت خمس  مسئله یکی از دستآویزهای  داده ، تا امروزه، همیشه این    فتوا 

تابنده گنابادی    نعمت اللهی گنابادی بوده است. سلطان حسین   حمله علمای دینی به ایشان و سلسله 

عشر به    »رفع شبهات« از زوایایی به رفع این شبهه پرداخته که  رساله   شاه در   علی   ، ملقب به رضا 

 خمس یک بدعت است.   جای 

، یک فتوای صرفا فقهی است که بدعت  به جای خمس   البته باید گفت که فتوایِ پرداخت عشر 

دانستن آن توسط برخی از فقها جنبه نظری دارد، زیرا پیش از ایشان ، دیگر فقیهان بزرگ تاریخ  

نظر سلطانعلی شاه با آنان   خمس را بال مانع دانسته اند و تنها فرق  تشیع نیز پرداخت عشر به جای 

 بوده است.   و عملی کردن این فتوا   این باب   صدور فتوای صریح در 

 

 

 مال حالل مخلوط با مال حرام   خمس 
 

 :، چهار صورت متصور است مال حالل مخلوط به حرام   توضیح مطلب این است که در 

نه مقدارش معلوم باشد و نه صاحبش بلکه إجماال می داند مقداری حرام داخل أموالش    حرام -1

 .به آن تعلق می گیرد   هست. این صورتی است که علماء اتفاق دارند که خمس 

 .معلوم است و هم صاحبش معلوم است   هم مقدار حرام -2

 .معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست   مقدار حرام -3
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 .را می شناسد ولی مقدارش معلوم نیست   صاحب مال حرام -4

آن، حکم می کنند که    مالک که نه مقدارش روشن است و نه    مال حالل مخلوط با مال حرام   در 

کامل مال مخلوط به حرام   ابن مروان باید خمس  218باید مالک صدقه بدهد، برابر صحیحه عمار 

 پرداخت شود.  

مال باید صدقه بدهد، همه حاالتی    که می گویند از جانب مالکِ 219صحیحه یونس،   چون   نصوصی 

مورد  میگیرد که رساندن مال به مالک امکان پذیر نباشد، بدین ترتیب آنچه در این جا  را در بر  

که باید خمس همه    مال   معلوم باشد و نه صاحب مال    نه مقدار است، یعنی    حالت اول   است بحث  

   مال پرداخت شود. 

 

 

 یافت می کنند    در   سادات گروه ویژه ای که خمس 

 
اثرات    به گروه ویژه اجتماعی این پرسش را پیش می آورد که   مالیاتی، توزیع خمس از نگرش  

به گروه ویژه اجتماعی   ده در   توزیعی پرداخت  از سود ملی  چگونه توجیه می    بنام »سید«   صد 

به این گستردگی به گروه خاصی از مردم   شود؟  عقل و منطق    با   و این که پرداخت در آمدی 

سازگار نیست. افزون بر این، پذیرش این مسئله که ده در صد از پس انداز ملی در بر دارنده منابع  

، معادن و گنج ها ، ملک سادات فقیر است، در تحلیل پایانی، ما را به سوی پذیرش تبعیض و نا  

 
   443باب الثالث، ص  ، 6، ج وسائل الشیعه  - 218

 357باب السابع، ص ، 17، ج وسائل الشیعه  - 219
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قر بود، ولی روند  برابریِ توزیع در آمدها هدایت می کند، در آغاز، دریافت خمس، مشروط به ف 

و چه غنی از آن بهره مند می شوند، چون پذیرش    سادات ، چه فقیر   به گونه پیش رفته که همه   آن 

ده در صد از مازاد در آمدها به آنها ، مکلف را مجبور می کند    و اختصاص   برای سادات   مالکیت 

 بی توجه به نیازمندی آنها خمس را بپردازد.    به همه سادات 

 

پیامبر،  مر   سید کیست؟  از سوی دختر  پیامبر، ذریه ای که  باورند که سید یعنی ذریه  این  بر  دم 

منتسب می شود، )چون أوالد ذکوری برای پیامبر باقی نماند و دو فرزند    فاطمه زهرا به رسول خدا 

می خواندند نازل    220را مقطوع النسل   به کسانی که او   پاسخ   پسرش از دنیا رفتند و سوره کوثر در 

شد( یا به عبارت دیگرتنها کسی می تواند مدعی سیادت بشود که بتواند نسبت خود را به یکی  

و فاطمه    اثبات کند. بر این أساس بنا به ادعای فقها، سیادت و امتیازات آن ویژه أوالد علی   از ائمه 

چنین شخصی سید است و استحقاق    ات فقهی از نظر مشهور فقهای شیعه زهرا می باشد، در ادبی 

را دارد. بحثی که پیش می آید این است که مبدأ سلسله سادات از چه زمانی آغاز    دریافت خمس 

نسل آنها باشد    شد؟ مدعیان سیادت، سر چشمه سادات را عبد المطب می دانند و هر کس که از 

و بنی مطلب می داند، ا زاهل سنت أبو    سادات را بنی هاشم   مبدأ   و ابن جنید   سید است، شیخ مفید 

  221نیز چنین دید گاهی دارد.   حنیفه 

 
 54، ص كركى، جامع المقاصد محقق - 220

 433، ص 5تذکرة الفقهاء، ج  - 221
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سبزواری، صاحب حدائق، صاحب    ، محقق دیلمی االر  به سادات، س   موضوع پرداخت خمس   در 

دانند،  مدارک، محدث کاشانی و ... پرداخت سهم امام به سادات در زمان غیبت را جایز نمی 

 شود: روایاتی است که به برخی از آنها اشاره می   دلیل آنها 

،  ( 148/ 765)   که با واسطه ازحرث بن مغیره   ( 299/ 912)   بن عبداهلل   روایت فوق الذکر، از سعد   

 نقل کرده است.    از امام صادق 

محمد  از  دیگری  )   روایت  الصفّار  الحسن  در 290/ 903بن  را  ما  محبّت  که  نویسد کسی  می   )  

را به خاطر اوّلین نعمتش حمد کند، فضیل گفت خدمت حضرت    وجودش بیابد پس باید خدا 

حالل  فرمودند:  حضرت  چیست؟  نعمت  اوّلین  کردم:  امام عرض  سپس  بودن،  گفت:    زاده 

شیعیان ما حالل    فرمود: سهم خود را از غنیمت و اموال برای پدران   امیرالمؤمنین به فاطمة زهرا 

گفت: ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حالل    کن تا والدت آنها پاک شود، آن گاه امام صادق 

 222کردیم تا حالل زاده گردند. 

به فقیه داده   زمان غیبت، خمس  اظهار داشته است که در  ( 481/ 1088)  بن براج  قاضی عبدالعزیز 

 نه این که خود و فرزندانش آن را ملک خود بدانند.   223شود، تا به امام زمان برساند 

( می نویسد: خبر صحیح زراره  1150/ 1737بن محمدحسن شفتی میرزای قمی )   میرزا ابوالقاسم 

را برای شیعیان حالل کردند   نقل شده که: امیر المؤمنین خمس  امام باقر »علل الشرایع« از   که در 

 
 401، ص 1تهذیب االحكام، ج  - 222

 180، ص 1انتشارات جامعه مدرسین، ج سبحانى،   ، المهذب، تحقیق جعفرابن براج 223 - 
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نویسد: این جواز تصرّف شیعیان در سهم امام، از    سبزواری می   224تا حالل زاده به وجود آیند. 

    225اند. شیعه حالل کرده   تصرف در حقش را برای   باب کرم و تفضّل برما است که امام معصوم 

مساله  که  باورند  این  بر  خمس  برخی  پرداخت  وجوب  مرحوم    ی  زمان  از  تقلید  مرجع  به 

)  کاشف شاه  فتحعلی  زمان  فقیهان  و  عالمان  از  شیرازی  1251/ 1835الغطا،  میرزای  و   )

   226  ( مطرح شده است. 1312/ 1894) 

(، صاحب وسیلة النجاة، اولین  1365/ 1946ابوالحسن اصفهانی ) برخی دیگر نوشته اند که سید  

فقیهی بوده است که از لزوم پرداخت سهم امام به مراجع تقلید سخن گفته است و تا آن زمان،  

   227است.  به فقیه یا مرجع تقلید نداده  هیچ فقیهی فتوا بر وجوب پرداخت خمس 

خصوص سهم امام گفته است: »و کیف کان فلم    ( در 1969/1389طباطبایی حکیم )   سید محسن 

یتّضح ما یدل علی تعیین صرف سهمه )ع( فی جهة معینة؛ فیشکل التصرف فیه، اال ان یحرز رضاه  

را تعیین    در هر صورت دلیل روشنی که محل مصرف سهم امام   228  بتصرفه فی بعض الجهات ...« 

ی   کند در اختیار نیست؛ پس تصرف در آن اشکال دارد؛ مگر آن که رضایت امام دایر بر هزینه 

 آن در برخی امور احراز گردد. 

 به سادات هستند.   مقابل نظریه باال، اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به وجوب پرداخت خمس   در 

 
 377، ص2ج علل الشرایع، - 384، ص 4ج غنایم االیام، مكتب االعالم االسالمي،  - 224

   490، ص 3ذخیرة المعاد، ج  - 225

 161، ص  50 - 51مجله حوزه، شماره  226 -

 188، ص 48مجله حوزه، شماره،   227 -

 582، ص 9، ج ، مستمسك عروة الوثقى، دار التفسیر، قمکاظم طباطبائی یزدی  محمد 228 -
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 اداره یا تصدی وجوهات   در  مرجعیت و سوء نیت 

 
و    اداره امور مالی و جمع آوری خمس   دستگاه روحانیت در  محمود طالقانی از بی سر وسامانی 

شرعی   و اخذ وجوهات  اداره  با تمرکز  مرجعیت در فتوا، اکنون مالزم  می نویسد: تمرکز  زکات 

بر شانه مراجع، آن    الهی و مردمی   تکالیف   در نتیجه مسئولیتی بس سنگین از جهت   شده است و 

  از وظائف   شده است، و آنها را   آنها مستولی   هم در دوره که ضعف قوای پیری و کهولت بر 

آنها را می گیرند    پیرامون اشخاص    و کمک به شریعت   به نام معاونت   باز می دارد.   تخصصی شان 

زعیم دینی هر   آن می شود که  که بسا نا وارد و یا نا صالح اند و یا سوء نیت دارند، اینها موجب 

بیشتر از وضع زمان  با   و گرفتاریهای مردم   چه  با واسطه    آنها   بی خبر و پیوند دینی مردم  به جز 

از این رو ،    دینی در می آید، به صورت استبداد    بریده می شود و چنان که مشهود شده تمرکز 

   229  که اساسش همبستگی و پیوند با مردم است رونق خود را از دست می دهد.   روحانیت 

 
باره مرجعیت و روحانیت "تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوا" ص   محمود طالقانی، بحثی در 229 -

206-207 
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و مصرف    کار گزاران دریافت   و استفاده نا صواب   اطرافیان   دست درازی   از جدی ترین نگرانی ها 

 کند: مطهری آن را بدین گونه بیان می    است، مرتضی   بیت المال 

که اوال د و احفاد و حواشی برخی    خود ببینند   که مردم جلوی چشم   موجب منتهای تاسف است 

و سالهای    و بی نظمی، بودجه روحانیت را اختالس   هرج و مرج   از مراجع تقلید بزرگ آنقدر، در 

    230در کمال اسراف خرج می کنند و تمام نمی شود.   متمادی 

 

را اجباری و    به خاطر منافع گروهی خویش خمس   کشاورزی می نویسد: علما و سادات شیعه 

در جنگ بدر به عنوان    صورتی که خمس فقط یک بار به وسیلة محمد   شرعی اعالم داشته اند. در 

یک    نیز تنها   خویشان و مساکین و غیره دریافت شده است و در قرآن برای    یک پنجم از غنائم 

اوآل   است، نتیجه ای که می توان گرفت این است:خمس شده  یاد  بار از خمس به عنوان غنیمت 

فقط یک بار و در زمان پیغمبر در جنگ بدردریافت شده است و آن هم به علت احتیاجی بوده  

مطرح    ثانیآ در قرآن واژة خمس به عنوان » غنیمت «  وجود داشته است.  است که در آن جنگ 

  231شده است و غنیمت فقط در زمان جنگ شامل می شود و نه در دوران صلح. 

 
 
 

 
ان روحانیت، ص  باره مرجعیت و روحانیت، مشکل اساسی در سازم مطهری، بحثی در مرتضی - 230

194 

 198-187ایران، جلد دوم، ص  بهزاد کشاورزی، تشیع و قدرت در - 231
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 زکات 
 

تعریف، بنا به مفردات راغب اصفهانی در ماده زکات، به معنای رشد و نمو، و در لغت،    در   زکات 

به    دین اسالم  زکات یکی از فروع   232بنا به لغت نامه دهخدا به معنای نمو و افزایش آمده است. 

  232یا به معنی رشد و نمو آنگونه که درآیة  کهف و    سوره   74درآیة    معنی طهارت، آنگونه که 

همطراز و    ترین احکام دین است که در بسیاری از موارد با نماز آمده، یکی از مهم   سوره بقره 

کلینی  داده شده است.  نشان  فروع کافی   ( 328/ 940)   برابر  از    در  استناد  زکات    جعفرصادق به 

راچنین روایت کرده است : » فرض اهلل الزکاة مع الصالة« زکات اموال خود را بدهید تا نماز شما  

    233عظمت و جایگاه زکات را در طراز نماز آورده است.   قبول افتد، او 

منظور پاک شدن و خلوص مال  به مالی است که از یک سو    ، بر پایه آیات و احادیث، زکات 

انسان و از سوی دیگر برای تأمین و رفع نیاز مستمندان وضع شده است، مقداری معین از تولید  

   234مصارف معین، خرج می شود. پرداخت آن بر افراد تکلیف گشته است.   افراد است که اخذ در 

یافت، با    میتوان در آیین پیامبران   پیش از ظهور اسالم را   آمدن حکم زکات   چگونگی به عمل در 

  یا در زمان یوسف  83و  43، آیات میتوان دید، مثال: در آیین موسی: سوره بقره  مراجعه به قرآن 

به عنوان سفارشی از سوی خداوند آمده است و از    عیسی   یا در شریعت   .88: سوره یوسف، آیه  

هنگام کودکی چنین آمده است  پیامبر در  أوصانی    :زبان آن  وَ  کُنتُ  ما  أینَ  مُبارکا  »وَ جَعَلَنی 

 
 287، ص 9اکبر دهخدا، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج  علی - 232

 498ص  3، ج  کافی - 233

 352 ص،  محمود شهابی، ادوار فقه  - 234
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و مرا هر کجا که باشم مایه برکت )و رحمت( گردانید، و تا    235بِالصّلوة وَ الزَکوة مَا دُمتُ حیّا.« 

 و زکات سفارش کرده است.   ماز زنده ام به عبادت ن 

،  مرحله نهادینه کردن زکات  می نویسد: هدف پیامبر در  236باشیر  به نقل از سلیمان  هولگر  وایس 

آنها بود،    گناهکاران و مطٌهر ساختن نماز عملی کردن و پرداخت زکات برای پاک کردن گناه  

اما به مرور زمان زکات خود عالمتی شد برای قبول روش های سیاسی و مذهبی پیامبر، چنانچه  

بالفاصله بعد از پیامبر، خلیفه اول، ابوبکر همین سیاست را برای دسته های چادر نشین به عمل در  

 237. آورد 

شروطی را برای باورمندان خود    و نه خود محمد   جای دیگر مینویسد: نه در قرآن   اما نویسنده در 

و اجرای نوع حکومتی آن تعیین نکردند، این فقهایِ مسلمان بعد از پیامبر بودند که    برای زکات 

جزئیات و چگونگی اجرای این حکم اختصاص دادند،  صرف    در تاریخ طوالنی و زمانی زیاد 

ابن خطاب دومین خلیفه مسلمین بخوبی    پیش زمینه این تالشها را میتوان در کتاب زکات عمر 

 238دید. 

اقتصادی  حاصلِ سخن می نویسد: سیاست مالیاتی که مهمترین مسئله    در   پیرزاد به نقل ازصدیقی 

بوسیله زکات  بود که  ابزاری  نیاز های    و صدقات   است، در آغاز شکل گیری اسالم  تامین  در 

 
 31سوره مریم، آیه  - 235

236 -  S. Bashear, “On the Origins and Development of the Meaning of Zakat in 

Early Islam,” Arabica 40, 1993, p. 84–113. 

237 -  Weiss, op. cit., p. 23. 

238 - Ibid., p.27. 
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می نویسد    رشید   سلیم او به نقل از     239شخصی و جامعه اسالمی آن روزگار نقش مهمی پیدا کرد. 

اسالم با »فی« و صدقات تامین شد واین سیاست توسط پیامبر پایه  همین سیاست مالیاتی در آغاز  

به قبائل مختلف اعزام کرد    ریزی شد و خود پیامبر نمایندگانی را برای جمع آوری این وجوهات 

کرد اما    و با یهودیان پیمان بست. این سیاست مالیاتی تا پایان خالفتِ خلیفه اول ابوبکر ادامه پیدا 

    240قرن دوم هجری زکات اجباری شد. از  

از سوی خلفای بعد از او به روشنی تعریف نشده است. این نکته که پیروان    زکات   سنت پیامبر در 

پیامبر پس از رحلت او در باره اعمال و رفتار او تفحص می کردند و در بسیاری از موضوعات  

و یا آنکه    چه بوده است   او در موضوع   بدانند نظر پیامبر و یا حکم در جستجوی آن بودند که  

زدن، نظافت    اقوال و رفتار آن حضرت را حتی در موضوعات ابتدائی مانند غذا خوردن، مسواک 

کردن و ... برای یکدیگر نقل میکردند حاکی از آن است که آنان سنت پیامبر را به همان معنای  

به کار می بردند. در واقع آنان سنت پیامبر را به    از پیش از اسالم   میان اعراب   در   متداول سنت 

در تعریف سنت قرار ندادند. برخی   گونه ای متفاوت تعریف نکردند و پیامبری را صفتی متمایز 

ازسنت های پیامبر، به ویژه آنچه مربوط به زکات می شود را می توان در نامه ها و پیمان نامه  

 در )پیوست ها، نامه هایی پیامبر( همین نوشتار دید.   های پیامبر 

دادن    تالیف قلوب   از بابت   زمان پیامبر   در   یکی از سنتهای مهم و قابل مالحظه، مصرف زکات 

مسلمانان  جنگی را به غیر    به نیازمندان بود، بدین معنا که پیامبر بخشی از زکات و حتی غنائم   مال 

پیدا کنند، در قرآن  الفت  با اسالم  تا آنان  یا تازه مسلمان شدگان می داد  »   و  إِنَّمَا    می خوانیم: 

سَبیلِ    وَ فی   الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ 

 
239 - Peerzade, op. cit., p.52. 

240 - Ibid., p.112-113. 
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اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ.«ا  »صدقه یا زکات باید به مصرف فقرا، نا     241للَّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللَّهِ وَ 

  زکات، تالیف قلوب، آزاد کردن بردگان، بدهکاران، در راه خدا   توانان، جمع آوری کنندگان 

جانب خداست و خداوند دانا و به حکمت  برسد، آنچه بیان شد فریضه ای از   و در راه ماندگان 

 امور آگاه است.«  

این بود که : »الزکاة قنطرة االسالم فمن ادّاها جاز القنطرة و من    زکات   سخن معروف پیامبر در 

الرّب.«  غضب  ء  تطفی  هی  و  دونها  احتبس  را     242منعها  آن  کس  است،هر  اسالم  پل  »زکات 

پل می گذرد و هر کس آن را منع کند به سبب آن محبوس است و زکات خشم  پرداخت کند از  

می گوید : »السُّراق ثالثة: مانع الزکوة و مستحل مهور    پروردگار را خاموش می کند.« امام صادق 

مردم[ بر سه دسته اند: کسی که    »ربایندگان ]اموال   243النساء و کذلک من استدان و لم یَنوِ قضائه« 

زکات نمی دهد، کسی که مهر زنان را می خورد و کسی که قرض می کند و نیت پرداخت آن  

 را ندارد.« 

»کسی که کمترین    244و یا : »مَن مَنع قیراطا مِن الزّکوة فَلیَمُت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا« 

 یا نصرانی می میرد.«   را ندهد، یهودی   مقدار از زکات 

رکنی از ارکان پنجگانه اسالم است و بر هر کس که    آمده است: »زکات المذاهب    الفقه علی   در 

شرایط آن را داشته باشد، واجب عینی است و به احادیث زیادی استناد شده که از جمله آنها قول  

 
 60سوره توبة، آیه   - 241

 136، ص  2، امالی، ج  شیخ طوسی  – 15، ص 96ج   و 405، ص 74بحاراالنوار، ج  - 242

 12ص  ، 74، ج بحاراالنوار - 243

 20،ص 74، ج بحاراالنوار - 244
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، و سپس از جمله پنج مورد، ایتاء زکات را ذکر  فرمود: بنی االسالم علی خمسٍ پیامبر است که  

    245کرده است.« 

  جامعه اسالمی مدینه   در   سنت پیامبر بالفاصله پس از رحلت او تغییر یافت و پرداخت وجوهات 

اختیاری معین شده بود با مرگ او در دوره خالفت    تحت عنوان زکات   آن زمان که بوسیله پیامبر 

عمر  ابابکر  اعالن  و  رسمی  اسالمی  حکم  یک  بعنوان  زکات  پرداخت  دوم،  و  اول  خلیفه   ،

  بخشی از زکات و غنائم   در دوران خالفت آنها، به پیروی از روش پیامبر و آیات قرآن   246گردید. 

،  را برای تالیف قلوب مصرف میکردند، اما اندکی پس از مرگ پیامبر، أبوبکر اولین جانشین او 

بود که ابوبکر    قبائل عرب را اعالن نمود، یکی از مهمترین آنها، زمانی   جلوگیری از برخی از سنن 

ابن نورا    نماینده خود فرمانده نظامی، خالد ابن ولید را، نزد مالک در بحران مالی قرار گرفت،  

رئیس طائفه بنومربوعا برای جمع آوری زکات فرستاد، اما مالک به جای پرداخت زکات به خالد  

  اکثر   زمان   در آن   247و نمی پردازم.«   را می پذیرم ولی پرداخت زکات را نپذیرفته   پاسخ داد: »نماز 

بعنوان    روسای  پرداخت زکات سرپیچی می کردند، زکاتی که در آن زمان  از  طوایف عرب 

مذهبی    مرسوم شده بود و در مرکز شهر مدینه مرکزیت یافته بود . ابو بکر که رهبری   نوعی مالیات 

با زور، سرپیچی کنندگان زکات را مجبو  بود، قسم خورد که  به پرداخت  را عهده دار شده  ر 

ایستادگی بکنند و بخواهند جنجال بپا کنند، با ارسال نیروی    زکات خواهد کرد، حتی اگر آنها 

 
 590، ص 1المذاهب االربعه، ج  ، الفقه علیعبد الرحمن الجزیري  - 245

246- Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az Zakat: A Comparative Study: The Rules, 

Regulations and Philosophy of Zakat in the Light of the Quran and Sunna, Dar Al 

Taqwa Ltd, 1999, p. 15-16. 

247- Farishta G. de Zayas, The Law and Philosophy of Zakat, The Islamic Social 

Welfar System, Edited by Al-Jadidah printing press, Damascus, p. 22. 
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را به پیروی از    وسیعی با جنگیدن با آنها   و مرتدین را در سطح   آنها را آرام   اش   شورشی   نظامی 

  248کرد. را در شبه جزیره عربی مستقر  آمریت دستگاه خالفت  و    ند فرا خواند   اسالم 

بین برخی از قبائل چادر نشین، عنوانِ ارتداد    پس از مرگ پیامبر، امتناع از پرداخت اجباریِ زکات 

و    روی دیگر سکه عدم پرداخت زکات  249جنگهایی را با خود به همراه آورد.  به خود گرفت و 

وقت را مجبور به دریافت    محسوب می شد و خلیفه یا امام   اسالم ضد  ارتداد و لشگر کشی بر  

 250اجباری زکات می نمود. 

وغنائم را    ، روش مصرف زکات ، خلیفه دوم، علیرغم بدست آوردن قدرت و ثروت زیاد عمر 

برای تالیف قلوب بکار نبرد و فقها علت آنرا توسعه کشور گشائی و قلمروی مسمانان آن دوره  

 251دانند. می  

رسمی    چارچوبی تالش کرد    ( 644-634( ) 23-13طول خالفتش )   در   بعد از خالفت ابوبکر، عمر 

راه اندازی کند تا بتواند دولت اسالمی را گسترش دهد،    ها بوسیله زکات   را برای گرفتن مالیات 

و گماردن مامورین برای دریافت    ها شهر و در ورود به    ایستگاههایی در بین راهها مثال او با ایجاد  

 
248 - Michael Bonner, Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, State 

University of New York, Chapter one p.15. Cité par M. W. Watt, Muhammad at 

Mecca (Oxford: Clarendon Press, 1953) et Elias Shoufani, Al-Riddah and the 

Muslim Conquest of Arabia, University of Toronto Press, 1973. 

249  -Weiss, op. cit., p. 1. 

250  -Humphrey J. Fisher, Prayer and Military Activity in the History of Muslim 

Africa South of the Sahara, The Journal of African History, 1971) ، p. 395. 

 99-97، ص بضاعت فقه - 251
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زکات اقدام کرد که این خود چالشی جدید پدید آورد و مردم از خود می پرسیدند آیا پرداخت  

 252زکات اجباری، راه های فساد جدیدی را باز نمی کند؟ 

 

تعیین می    دیه را برابر صد شتر   زمان پیامبر، پیامبر مطابق سنت قریش   باره دیه نیز گفته شده که   در 

کرد که بنا به گفته عمرابن شعیب ارزش آن مطابق با هشتصد دینار و دیه اهل کتاب نصف دیه  

را هزار دینار و به جای پرداخت    خلیفه دوم، میزان دیه   تعیین می شد، در حالی که عمر   مسلمان 

دو هزار گوسفند تعین نمود )در    داران دویست گاو و برای صاحبان گوسفند   برای گاو   آن با شتر، 

به  افزایش    جداول نصاب کاو و گوسفند( و برای اهل ذمه، ذمه   پیوست ها، نگاه کنید  آنها را 

 253نداد. 

 

اختالف نظر ها نیز بیشتر می شد    زمان حیات پیامبر دورتر می شد،  گذشت و از هر چه زمان می 

خود   پیامبر تغییراتی بوجود می آوردند و با آراء  سنن  و دانش خود در  و حکام وقت بنا بر منافع 

احادیث صحیح و  و گاه در میان روایات و اقوال گوناگون و با    قوانینی جدید وضع می کردند 

  صادر می کردند، این چنین بود که مکاتب فکری گوناگونی   مجعول با رأی خود احکامی جدید 

مکتب اهل حدیث    عمده و مهم فکری در آن زمان بوجود آمد،   بوجود آمد، از جمله دو مکتب 

فکری    و  مکتب  دو  آغاز  همان  از  اسالم  از  پیروی  و  متابعت  در  در حقیقت  رأی،  اهل  مکتب 

مطابق عمل و گفتار پیامبر    که عینا باید   زمان و شرایط، معتقد بود   ت ، یکی بی توجه به تغییر متفاو 

 
252 - Amy Singer, Charity in islamic societies, p. 46.  

 101 ، صبضاعت فقه - 253
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کند و این در حالی    و در اشاعه آن سنن می کوشید تا به زعم خود از اسالم صیانت   شود عمل  

اموی  فساد دستگاه  امویان،  به   بود که در دوره  بخشیدن  احادیث در جهت مشروعیت    و جعل 

 ها بسیار افزایش یافته بود.  حاکمیت آن 

مقابل مکتب اهل حدیث، مکتب دیگری در عراق تحت عنوان مکتب اهل رأی بوچود آمد،    در 

و    ( بود، این نحله فکری در خارج از حجاز 150/ 767)   بن ثابت   نعمان   مبتکر این مکتب ابو حنیفه 

در مرکز تمدن اسالم در عراق شکل گرفت. زیرا عمل کردن به قوانین و احکام معمول اهل رأی  

  به این سر زمینها   والیان و حاکمان که از حجاز   در حجاز مشکل بود. پس از فتح سر زمینهای دیگر 

بدون توجه به شرایط زندگی مردم  سرزمینهای فتح شده و قوانین  در    اعزام می شدند، معموأل 

مردم حجاز عمل می کردند، از این    قوانین و سنن   بر آنها در موضوعات حقوقی، مطابق   حاکم 

بسیار سخت و دشوار بود که به جای قوانین و رسومات    رو برای مردم سر زمین های تصرف شده 

رین علت شکل گیری مکتب اهل  عمل کنند. شاید بتوان گفت مهمت   خود، به قوانین جدید حجاز 

  و احکام   این بود. فقها و پیروان این مکتب کوشیدند با عقل و تدبیر میان آنچه سنت پیامبر   رأی 

آورند، آنان بر خالف    و موقعیت زندگی خود سازگاری بوجود   با شرایط   شرعی خوانده می شد 

  254بودند.   حکم و عمل به آن، به استدالالت عقلی معتقد   در صدور   مکتب اهل حدیث 

 

به ویژه نهادهایی که   می نویسد: وجوهات   (SNOUCK Hurgronje) سنوک  هورگرونی 

نیامده    پیامبر   و محمد   از عرب   نزد ما بسیار ارزشمندند،   و چیز هایی که   ساخته شده اند   زکات   برای 

همه می دانند که در یهودیت    وجود داشته است،   یهودیت و مسیحیت   عرب، در   پیش از است بلکه  

 
   104، ص بضاعت فقه - 254
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و مسحیت چقدر اندر باب وجوهات و اهمیت آن گفته اند، در عهد جدید ) در تستمان جدید(  

کتابهای آسمانی در معنی  در پرداخت وجوهات توصیه و سفارش شده است. در    هم به حد کافی 

    255و مفهوم و جهت یابی معنوی آنها، در دین یهود و مسیحیت، مفصل به آن پرداخته شده است. 

عمومأ بنا بر احادیث موجود، نهادی که تحت عنوان زکات ساخته شده است، به یک قرن بعد از  

رد. نهاد های مذهبی  رحلت پیامبر بر میگردد، قرنی که، در آن، نهاد های مذهبی گسترش پیدا ک 

با خود داشت،    علیرغم نزاع ها و چالشهای موافق و مخالفی که   دستگاه دریافت وجوهات شدند و 

نو بنیاد تبیین شدند. این سئوال همواره بی جواب مانده    استوار شدند و ماندگار و در کتب فقه 

وز با وجود دسترسی به کلیه احادیث  است: که آیا خود پیامبر این نهاد را ایجاد کرده است؟ امر 

  در رد یا در تایید نهاد های ساخته و پرداخته شده نمیتوان به اصالت آنها به یقین رسید، آنچه مسلم 

است، داده های تاریخی موجود نشان از آن دارد که پیامبر نه در سال دوم و نه در سال نهم هجری  

تنها دلیل    مالیاتی تدوین نکرد. برای پیدا کردن نشانه ای بر این ادعا ها، زکات را یعنوان یک نظام  

قرآن  متن  به  راهیابی  کننده،  دست    قانع  نهاد  این  وجود  به  توان  می  متن  این  از  آیا  که  است 

   256یافت؟ 

 

 
255 - SNOUCK Hurgronje, Œuvre choisies Présenter en français et en Engluais 

par G.-H. Bousquet et J. Schacht, E. J. Brill, Leiden, 1957, Zakat p. 152.  

256 - Ibid., p.158.  
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   قرآن   در   زکات 

 
مورد    27آیه به کار رفته که    56سوره و    29مرتبه در    59به همراه مشتقاتش    واژه زکات   قرآن   در 

می توان اینسان    آمده است، به طور کلّی آیات مربوط به زکات در قرآن را   کلمه نماز   آن همراه با 

   دسته بندی کرد : 

  واجب دانسته و آن از شعائر دینی و عالئم  را مانند اقامه نماز   زکات دسته ای از آیات، پرداخت 

 ایمان به حساب آورده است. 

قلمداد نموده    امر نموده و آن را به عنوان معامله با خدا   دسته دیگر آیاتی هستند که به دادن زکات 

فریضه عبادی و اقتصادی زکات هستند ولی    آیات نشان دهنده تشریع اصل این    برخی از    257است. 

زکات گرفته نشود،    چه مواردی   به طور کلی درباره این که چه مقدار زکات گرفته شود و یا در 

 چیزی دیده نمی شود.  

و این که باید زکات دریافت    نموده را به طور دقیق شمارش  برخی از آیات، مصارف زکات   در 

     258شده در چه مصارفی به کار انداخته شود توضیح داد است. 

     259ردیف کفار قلمداد کرده اند.   نمی دهند در   دسته ای از آیات نیز، کسانی را که زکات   

 
به عنوان نمونه سوره احزاب، آیه   - 253 - 252ص  منصوری الریجانی، تفسیر علیا،  اسماعیل - 257

 13، آیه و سوره مجادله 33

   25، ص اسداّلّل بیات، منابع مالی دولت اسالمی، بحث زکات  - 258

 7سوره فّصلت، آیه  - 259
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باره که زکات   در  پرداخت کرد؟    به چه چیزی   این  باید  به چه کسی  را  و آن  تعلق می گیرد 

    260اختالف نظر های فراوانی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. 

اموال ذکر کرده اند. می توان زکات را به    را حق فقراء و محرومان در   فلسفه وجودی زکات 

مالی به شمار آورد. در دوران قبل از هجرت که مسلمانان    منابع در آمد   عنوان یکی از مهمترین 

 تنگ دستی به سر می بردند، زکات را به دو دسته طبقه بندی کرده بودند:   در 

غروب آفتاب شب عید فطر، فردی که عاقل وبالغ باشد و   فطره، با این تفسیر که در  زکات    -  1

نظر مالی   باید برای خودش و کسانی که تحت تکفل او  از  نباشد  نیازمند کس دیگری  فقیر و 

و مانند    ، ذرت ، کشمش، برنج ، جو هستند، برای هر نفر، به میزان سه کیلو )یک صاع( از: گندم 

 عنوان زکات بپردازد. اینها به مستحق آن به 

چیز واجب    9گیرد و بر  می     مال، زکاتی است که ساالنه به برخی از اموال افراد تعلق   زکات   -   2

 261(. و نقره   نقدینگی )طال   و   ( و شتر   ، گوسفند انعام )گاو   ( ، ، جو )گندم   گشته که عبارتند از: غلّات 

 

 

 
 656ص   ، چالش ها وراهکارها، خمس - 260

میان مردم در گردش بود. هركس كاالیى    فرآورده ها وكاالها درپیش از اختراع پول، مسأله تبدیل    -  261

را كه تولید مى كرد و از نیاز خودش بیشتر بود، به فرد دیگری مى داد و در برابر آن كاالى مورد نیاز  
  خویش را مى گرفت. طبیعى بود مبادله كاال به كاال، دشواریهاى فراوانى را به همراه داشت. پیدایش طال 

و روشن شدن اهمیت و ارزش آنها به زودى آن را به ابزارى براى مبادله كاالها درآورد. بنابراین،    و نقره 
 فلسفه اصلى نقد طال و نقره، همان گردش سریع چرخهاى دادوستد و بازرگانى بود. 
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  به هشت مورد اختصاص داده   زکات را  قرآن   ، چگونگی توزیع و موارد مصرف زکات   مورد  در 

 است: 

وَ المُؤلّفَةِ قُلُوبُهُم وَ فی الرّقابِ وَ الغارمینَ وَ فی    »انّما الصّدقاتُ للفُقَراء و المَساکین و العاملینَ عَلیها 

 262سَبیل اللّه وَ ابنِ السّبیل فریضةً مِنَ اللّه وَاللّه علیمٌ حکیم« 

منحصرا برای فقیران است و درماندگان و متصدیان و کارپردازان اداره صدقات و    همانا صدقات 

و در راه ماندگان. این مصارف   راه خدا  بندگان و قرض داران و در و آزادی  برای تألیف قلوب 

. بطور خالصه این هشت  هشتگانه، فرض و حکم خداست درباره صدقه و خدا دانای حکیم است 

 مورد عبارتند از: 

نظر مخالفان    - 4  کارگزاران زکات - 3مساکین    - 2فقراء  - 1   بردگان  - 5جلب   -6آزاد سازی 

   .در راه ماندگان   - 8و    راه خدا   در   - 7بدهکاران  

دین به شمار می آید. تکلیف چگونگی پرداخت آن در عصر غیبت،    از واجبات مالی در   زکات 

، نظریات گوناگونی در این زمینه ابراز کرده  شیعه از مسائل فقهی بحث انگیز بوده است. فقهای  

اند. اکثر فقها براین نظرند که زکات را باید به امام زنده پرداخت کرد و در دوران غیبت میتوان  

به نماینده امام تحویل داد و چنانچه امام یا نماینده او درخواست پرداخت نکند، مالک    آن را 

 می تواند خود آنرا به تشخیص خود به مستحقان زکات بدهد.  زکات  

می گوید: کار قلب    و صدقات   باب زکات   در   263امام ابو حامد غزالی با استفاده از آیه ای ازقرآن 

البته   به دنبال یک معشوق است. پول  وسیله  گرایش به عشق ورزیدن است، عشقی که همواره 

 
 60سوره توبة، آیه   - 262

 111سوره توبة، آیه  - 263
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حدانیت نیز هست که  و گرایش قلب انسان به عشق به    حیات و زندگانی و معشوق انسان است، اما 

    264انسان باید یک معشوق را انتخاب کند. 

هستند شروع    نظرات و فتاوی فقها را با نظر های فقهائی که بدون چون چرا موافق پرداخت زکات 

 میکنیم.  

 

 

   زکات موافقین وجوب  

 
عصر   را از واجبات مالی به شمار می آورند، تکلیف چگونگی پرداخت آن در  اکثر فقها زکات 

، نظریات گوناگونی در این زمینه، ابراز  غیبت، از مسائل فقهی بحث انگیزی است. فقیهان شیعه 

 ، دیدگاه فقهی نزدیکتر به عصر غیبت است.  کرده اند. دیدگاه شیخ مفید 

هر چه که از زمین بروید، زکات را واجب مى داند به    در (  180/ 767)   بن ثابت   ، نعمان ابوحًنیفه 

و علف خشک، در همه گیاهان، میوه ها، سبزیها ودانه ها زکات واجب    باور وى، به جز هیزم و نى 

    265است. 

از شیخ کلینی    بعد  از علما یِ  )   برخى  اند که شیخ کلینى  به وجوب  872/258نوشته  (، معتقد 

زکات و  چیز بوده است. وى، پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب    9بیش از    زکات، در 

اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت آن، بابى را گشوده است با عنوان »باب ما وضع  

 
264 - Abu Hamid AL-GHAZALI, Les Secrets de l'aumône légale et du don 

charitable,( kîtâb Sirr az-Zakât), Kindle Edition, p. 29-32. 

 354، ص 1981الزکاة، بیروت،   القرضاوی، فقه یوسف  - 265
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الزکات علیه«، در این باب، دو روایت آورده و سپس باب دیگرى را گشوده با عنوان:    رسول اللّه 

ه همگی داللت بر وجوب  »باب آنچه از دانه ها زکات دارند« و در آن شش روایت آورده است ک 

شیخ کلینى، به شیوه محدثان، نه در عنوان این دو باب و     266زکات، در بیشتر از نُه چیز مى کنند. 

نه در ذیل آن دو باب، به مستحب بودن غیر موارد نه گانه و یاتقیه اى بودن روایاتى که فراتر از  

با عنوان: »باب    بعد از   باشد، اشاره نکرده است، بلکه   نُه چیز  آن باب، باب دیگرى را گشوده، 

آنچه از زمین مى روید: و در آن، به چیزهایى   واجب نبودن زکات در چیزهایى مانند : سبزیها و 

که زکات در آنها واجب نیست، اشاره کرده است. بر این اساس، برخى احتمال داده اند که این  

ت که وى، نظر به وجوب زکات در غیر غالت  باب، بخشى از دو باب پیش و نشان دهنده آن اس 

    267چهارگانه داشته است. 

افزون بر چیزهاى    268(  329/ 941ابن بابویه )   بن موسى   ( و پدر وى، على 9911/381)   شیخ صدوق 

کتاب من الیحضره الفقیه، با    شیخ صدوق در   .نُه گانه، زکات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند 

براستی خدای عزوجل برای نیازمندان در مال ثروتمندان چیزی را    :روایت +حدیثی می نویسد 

آنچه خدا  از سوی  دارند  نیازی  اگر  و  برطرف سازد،  را  نیازمندی ها  بر آنها    واجب کرده که 

داری کردن از پرداخت )مال( به  واجب کرده نیست، بلکه گرفتاری و نیازهای آنها بخاطر خود 

 269آنهایی است که حق ایشان را نمی پردازند. 

 
 511ـ   509، ص 3، فروع كافى، ج کلینی - 266

 154، ص 1حسینعلى منتظرى، كتاب الزكات، ج - 267

 79، ص 1عالمة حلّى، مختلف الشیعة، ج  - 172الرضا، ص  فقه - 268

   14، المقنع، ص شیخ صدوق - 269
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می نویسد: خداوند فرمود، بخشی از اموال    سوره توبه   103( با تفسیر آیه  413/ 1022)   شیخ مفید 

و به آنان درود بفرست که مایه    آنانرا از باب صدقه بازگیر که به طهارت و رشد آنان می انجامد 

  آرامش آنان خواهد بود و خداوند شنوا و داناست. بنابراین، پیامبر را مکلّف کرد که صدقات 

باز   بر آنان واجب کرد که صدقات را بدو  از گناهان پاک سازد و  تا آنان را  بازگیرد  آنان را 

:  با نقل آیه ای از قرآن   کرد. شیخ مفید   ی را حرام گردانند، زیرا طاعت او را واجب و مخالفت با و 

( بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاکیزه سازی و به آنها دعا  ای را )بعنوان زکات »از اموال آنها صدقه 

می نویسد خداوند به پیامبر    270کن، که دعای تو، مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست.« 

بر مردم واجب کرد که صدقات را به او بدهند، زیرا اطاعت    دستور داد که صدقات را بگیرد و 

 .  او را واجب و مخالفت با وی را حرام کرد 

بنابراین،  می نویسد: امام جانشین پیامبر است و خطابها به پیامبر ، متوجه امام نیز هست.    شیخ مفید 

را به او رساند و پس از رحلت وی باید دراختیارخلیفة    آنگاه که پیامبر حاضر باشد باید زکات 

   271دورة غیبت باید آنرا به نواب خاص رساند.   وی گذارد و در 

 
 252، ص ، المقنعهشیخ مفید - 270

 252ص  المقنعه - 271
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در غیر موارد نه    از ذکر روایاتی، مانند شیخ مفید پس    272استبصار   در (،  460/ 1068)   شیخ طوسى   

و بسیاری   274، شهید اول  273، عالمه، داده است. غیر از شیخ طوسی   گانه، فتوا به استحباب زکات 

 معاصر نیز، فتوا به استحباب داده اند.   حل دانسته اند. بیشتر فقهای   دیگر نیز استحباب را بهترین راه 

  هیچ یک از روایات، جمله و یا عبارتی که بیانگر استحباب زکات   البته باید توجه داشت که در 

فتوا به استحباب )مستحب بودن( نیز،   در غیر موارد نُه گانه باشد، وجود ندارد و روشن است که 

چون وجوب، باید مستند به دلیل باشد وجمع عرفی بین روایات، نمی تواند مستند فتوا به استحباب  

 بر این نظرند.   و شیخ طوسی   باشد. چنانکه شیخ مفید 

می یابیم که معنای روایات گسترش   اما با کمک گرفتن از دالئلی که مشهور فقها آورده اند در 

 وجوب نیست، بلکه استحباب است. برای توضیح بیشتر به برخی از این روایات اشاره می کنیم: 

غیر موارد نه گانه داده اند و روایات گسترش    در   ، فتوای به استحباب زکات مشهور فقهای شیعه 

نیز حمل بر آن کرده اند. بی شک فتوای به استحباب، از سوی فقیهان، بویژه بزرگانی چون:  را  

نمی تواند بدون مستند    276و دیگران (  447/ 1055)   حلبی   ابوالصالح   275( 676/ 1277)   حلی   محقق 

( نیز، نظر بر اجماع در زکات دارد  585/ 1189حلبی )   بن زهره   بن علی   حمزة و دلیل فقهی باشد.  

 
 ۴  ، ص۲ج ، االستبصار، طوسی شیخ  - 272

 ۷۱، ص ۳ج ، مختلف الشیعه، شیخ طوسی  - 273

 ۳۲۹، ص ۱ج االمامیه،  فی فقه  ، الدروس الشرعیهشهید اول  - 274

 ۱۴۲، ص ۱، شرایع، جحلّی  محقق - 275

 ۱۶۵، ص ، کافیابو الصالح حلبی - 276
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 »فزکاة األموال تجب فى تسعة اشیاء... والتجب فیما عدا ماذکرناه بدلیل االجماع«  :و مى نویسد 

 واجب نیست.  . ودر غیر آنها به دلیل اجماع زکاة در نُه چیز از مالها واجب است   277

، شیخ    279و در تذکره   278در منتهى   نوشته های فقهایی چون: عالمة حلی   مانند این گفتار را در 

در میان علماى   میتوان دید.   282و دیگر فقها   281در ناصریات   ، سید مرتضى   280در خالف   طوسی 

، وجوب زکات  اسکافى  ابن جنید  حلی استفاده مى شود.  عبارات محقق نظرات و شیعه، بیشتر از 

 .نیز واجب مى داند   ، برنج ، عدس را تنها در موارد نُه گانه نمى داند، بلکه در حبوباتی چون ذرت 

وجود چنین    با موارد نُه گانه مخالفت کرده اند و در   و یونس   برخى از فقهاى شیعه، مانند ابن جنید 

 اجماعى تردید کرده اند. 

  باب زکات   ( از اجماع در 676/ 1277)  حلی   محقق   بن سعید  بن یحیی   بن حسن  جعفر   ابوالقاسم   

نویسد  به   :می  الجنید و  ابن  علمائنا عدا  غیر ذلک وهو مذهب  وابن    »وال یجب فى  الحسن  قال 

   283« سیرین والحسن بن صالح بن حى وابن ابى لیال واحدى الروایتین عن احمد

 
 504، الغنیه )جوامع الفقهیة(، ص ابن زهره  - 277

 473، ص 1عالمة حلى، منتهى المطلب، ج   - 278

 205، ص 1بن علي المّطهر، تذكرة الفقهاء، ج   بن یوسف حسن - 279

 61، ص 54، خالف، ج شیخ طوسی  - 280

 240جوامع الفقهیه، ص   علم الهدى، ناصریات سید مرتضى  - 281

   128، ص  10، ج  شیخ انصارى، مقنعة، كتاب الزكات - 190، ص 1، مبسوط، ج شیخ طوسى  - 282

 258حلى، معتبر في شرح المختصر، ص  محقق - 283
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،  است. حسن   غیر این ]نُه مورد[ واجب نیست و این مذهب علماى ما، جز ابن جنید   و ]زکات[ در 

در یکى از دو روایت، همین نظر   حنبل  ، حسن بن صالح بن حى، ابن ابى لیال و احمد ابن سیربن 

 را دارند. 

فی وجوب الزکاة فیها »نقدین«    »الخالف   :فی شرح المختصر مى نویسد   المعتبر   در   حلی   محقق 

فبشرهم   اهلل  الذهب والفضة والینفقونها فى سبیل  یکنزون  »والذین  تعالى:  قوله  علیه  ایضاً  ویدل 

    284بعذاب ألیم« 

کند.    »نقدین« اختالفى نیست و آیه شریفه نیز بر آن داللت مى   و نقره   وجوب زکات در طال   »در 

بخشش نمى کنند، به    خداوند مى فرماید: و آنان که طال و نقره را ذخیره مى سازند و در راه خدا 

 « .مجازات دردناک بشارت ده 

»قداجمع المسلمون    :تذکره مى نویسد  در  ( 726/ 1347)  عالمة حلی  حسن  الدین جمال  ابومنصور 

ایجاب الزکاة فى تسعة اشیاء، االبل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعیر والتمر    على 

       285والزبیب واختلفوا فى مازاد على ذلک...« 

بر وجوب زکات در  نقره ، طال ، گوسفند ، گاو نُه چیز: شتر   همه مسلمانان،    ، خرما ، جو ، گندم ، 

در مورد گفته ابن    عالمة حلی   .، هماهنگى دارند. ولى در غیر اینها، بر یک نظر نیستند وکشمش 

»اوجب ابن الجنید الزکاة فى الزیتون والزیت اذا کانا فى األرض العشریه والحق    :مى نویسد   جنید 

   286خالف ذلک وانّما هو مذهب أبى حنیفة ومالک والشافعى فى احد قولیه« 

 
    265شرح المختصر، ص  - 284
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عشریه به دست آمده باشند، واجب دانسته    آن را، اگر از زمینهاى   و روغن   , زکات زیتون ابن جنید 

یکى از دو گفتارش    ، در و شافعى   و مالک   است، ولى حق، خالف این است و آن مذهب ابوحنیفه 

 است. 

( تؤخذ الزکاة فى أرض العُشر  381/ 991»قال ابن الجنید )   :جاى دیگرى مى نویسد   در   عالمة حلی 

وسُلت وسایر الحبوب    من کل ما دخل القفیز من حنطة وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذرة و عدس 

    287و من التمروا لزبیب« 

و کنجد و   و جو   پیمانه شود، از: گندم زمینهاى عشرى، زکات آنچه داخل    گوید: در   »ابن جنید 

و    .و کشمش، گرفته مى شود  و جوترش و دیگر دانه ها و از خرما   و عدس  و ذرت  و ارزن  برنج 

   288العسل المأخوذ من أرض العشر.«   یا »أوجب ابن الجنید الزکاة فى 

حلی  نوسد   در   عالمة  مى  ارباح   :مختلف  فی  الخمس  ایجاب  علمائنا  بین  التجارات    »المشهور 

ربح    والصناعات والزراعات، وقال ابن الجنید: فامّا ما استفید من میراث أو کدّ بدن او صلة أخ او 

االنسان لم   لم یخرجه  الروایة فی ذلک، ولو  نحو ذلک، فاألحوط اخراجه، الختالف  اَوْ  تجارة 

   289یکن کتارک الزکاة التی الخالف فیها.« 

سودهاى دادوستد وصنعتگرى وکشاورزى است. و ابن   در  مشهور بین علماى ما، وجوب خمس 

گفته است: امّا در آنچه از میراث به انسان مى رسد، یا با زحمت و کار بدنى بهره انسان مى    جنید 

تر،   پسندیده  آن،  مانند  و  تجارت  سود  یا  و  رسد  مى  برادرى  از  اى  هدیه  و  پاداش  یا  و  شود 

 
 71، ص 3مختلف الشیعة، ج  - 287

 72، ص 3مختلف الشیعة، ج  - 288
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کنارنهادن خمس آن است، زیرا روایات در این باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج  

 ند ترک کننده زکات، که در آن اختالفى وجود ندارد. نکند، مان 

، ابن  ، شعبى، ابن عمر بن طلحة   ، از موسى (، افزون بر شیخ صدوق 941/ 1541)   ابن جعفر   قدامه 

    290کند.   المبارک، ابى عبید نیز نظر زیر را نقل مى 

»األنواع التى تجب فیها الزکاة خمسة اشیاء، األول النعم وهى االبل والبقر والغنم... الثانى الذهب  

والفضة ولو غیر مضروبین، الثالث عروض التجارة، الرابع المعدن والرکاز، الخامس، الزروع والثمار  

    291والزکاة فیما عداهذه األنواع الخمسة« 

 :زکات بر آنها واجب است، پنج دسته اند یعنی چیزهایى که  

 و ...   و گوسفند   و گاو   چهار پایان، شتر   -   1

 .هرچند، مسکوک نباشند   و نقره   طال   -   2

 کاالى تجارت   -   3

 معادن و گنجها   -   4

 .غیر این پنج نوع، زکات واجب نیست   میوه ها و محصولهاى کشاورزى و در   -   5

 

  :نُه چیز، تصریح کرده، و مى نویسد   ( واجب بودن زکات را تنها در 1110/ 1698)   عالمة مجلسى 

  و عدس   و ماش و نخود   »وبعضى از علما گفته اند که زکات واجب است در حبوب، مانند: برنج 

 
 550، ص 2و ج  449، ص 1الزكاة، ج  حنبلى، فقه مغنى ابن قدامه - 290

 594، ص 1المذاهب األربعة، ج  عبد الرحمان جزیرى، الفقه على - 291
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برسند، به همان شرائط و مقدارى که گذشت واجب    و گندم   و امثال اینها، هرگاه به نصاب جو 

    292است. 

شهرت فتوایى بین اصحاب، و بر منابع روایی    نه چیز را بر   برخی از فقهاى شیعه، وجوب زکات در 

و می   کنند  اخبار گوناگونى دیده مى شود که استناد می  منابع روایى،  از    نویسند: در  آنها  در 

وجوب زکات در اشیاى نه گانه نام برده است و عالوه بر آن به روشنى وجوب زکات از غیر نه  

 :چیز را نفى کرده است. به یک چند از این، روایات اشاره مى کنیم 

الزکاة   »فرض اللّه الزکاة مع الصالة فى األموال وسنها رسول اللّه   :حاکی است   امام باقر  روایتی از 

والحنطة    على  والغنم  والبقر  واالبل  الذهب والفضة  اهلل عما سواهنّ، فى  اشیاء وعفا رسول  تسعة 

   293والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوى ذلک« 

نه چیز   ، زکات را نیز بر اموال واجب فرمود و پیامبر اسالم آن را در نماز  خداوند متعال، همراه با 

و کشمش واجب کرد و در غیر    ، خرما ، جو ، گندم ، گوسفند ، گاو ، شتر ، نقره مقرر داشت در طال 

 .اینها بخشید 

أنبتت األرض من األرز والذرة والدخن،    »لیس فى شىء   :آمده است که   روایتی دیگر ازامام باقر   در 

والحمص، والعدس. وسایر الحبوب والفواکه غیر هذه األربعة األصناف وان کثر ثمنه زکاة، االّ أن  

یصیر ماال یباع بذهب اَوْ فضة تکنزه، ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضة فتؤدى عنه من  

   294راً نصف دینار« کل مأتى درهم خمسة دراهم ومن کل عشرین دینا 

 
   347ص    و زكات )تحقیق رجایى(،  ، رساله خمسمجلسى  باقر محمد - 292

 509، ص 3، فروع كافى، ج  کلینی - 293
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و سایر دانه ها و میوه   ، عدس ، نخود ، ارزن ، ذرت چیزهایى که از زمین مى روید، مانند: برنج  در 

و کشمش« زکاتى واجب نیست. هرچند ارزش آن    ، خرما ، جو ها، به غیر از این چهار نوع: »گندم 

فروخته شوند وآن طال و نقره را یک سال نزد    و نقره   زیاد باشد. مگر آن که مال بگردند و به طال 

خود، راکد نگهدارد. اگر چنین شد، باید از هر دویست درهم، پنج درهم و از هر بیست دینار نیم  

 .پردازد دینار ب 

تسعة اشیاء، على الذهب والفضة والحنطة    »الزکاة على   :آمده است   دو روایت از امام صادق   و یا در 

زکات، بر نه     295عما سوى ذلک«   والشعیر والتمر والزبیب واالبل والبقر والغنم وعفى رسول اللّه 

 .، و گوسفند ، گاو ، کشمش، شتر ، خرما ، جو ، گندم ، نقره چیز است: طال 

عما سوى ذلک على الفضة والذهب والحنطة    تسعة أشیاء، و عفى   الزکاة على   »وضع رسول اللّه 

والشعیر والتمر والزبیب واإلبل والبقر والغنم، فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثیراً یقال له  

عفا    االرز فقال له ابوعبداللّه: وعندنا حب کثیر، قال: فعلیه شیئ؟ قال: ال، قداعلمتک انّ رسول اللّه 

    296ا سوى ذلک«. عم

وگوسفند،    ، گاو ، کشمش، شتر ، خرما ، جو ، گندم ، نقره ، زکات را بر نُه چیز: بر طال پیامبر خدا 

 قرار داد و غیر آنها را بخشید. 

»انّما وضعت الزکاة اختباراً لألغنیاء    :آمده است که   تشریع زکات در روایتى از امام صادق   ویا در 

 فقیر محتاجا«   و معونة للفقراء ولوان الناس ادّوا زکاة اموالهم مابقى مسلم 

 
 36، ص 6وسائل الشیعه، ج  - 295
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زکات مالهاى  نیازمندان. و اگر مردم  ه  وجوب زکات آزمایشى است براى ثروتمندان وکمکى ب 

 .خود را بپردازند، مسلمان فقیر و نیازمندى یافت نخواهد شد 

الوالى فى حالة عدم کفایة الزکاة ان یمون الفقراء من عنده   »على  :یا از قول امام کاظم آورده اند 

، بر حاکم است که  »اگر موارد زکات، نیاز نیازمندان را بر نیاورد   297بقدر سعتهم حتى یستغنوا.« 

 « .از سوی خود نیاز فقیران را برآورد، به گونه اى که بى نیاز گردند 

زکات نهاده شده است، تا غذاى فقیران     298و یا »انّما وضعت الزکاة قوتاً للفقراء وتوفیراً ألموالهم. 

 .فراهم شود و اموال آنان فزونى یابد 

و وجوب    ، پس از شرحی بر این روایات، به متواتر بودن روایات ( 1266/ 1850)   صاحب جواهر 

فیه بین    »بالخالف اجده   :موارد نُه گانه زکات مى نویسد   در   و   299نه چیز تأکید دارد.   در   زکات 

من    300المسلمین فضالً عن المؤمنین، بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین.« 

.  بین مسلمانان در این مسأله ]وجوب زکات در نُه چیز[ اختالفى ندیده ام، تا چه رسد به مؤمنان 

 .ضروریات دین   است اگر نگوییم از   بلکه از ضروریات فقه 

نقل شده است که ایشان   از ابن براج  301موافق نیست.  با تمامی نظرات شیخ مفید  ، صاحب جواهر 

کتاب    مراجعه به )المهذب(، در   نپذیرفته است، با   رادر موردتوزیع زکات   نیز دیدگاه شیخ مفید 

 
 36ـ   34، مقاله تصویرى از اقتصاد اسالمى، ص مجموعه آثار صدر  - 297

 4، ص 6وسائل الشیعه، ج  - 298

 69، ص 15الكالم، ج   جواهر - 299

 65، ص 15الكالم، ج   جواهر - 300

 417ص  15الكالم، ج   جواهر - 301



  احکام ار بعه                                                                                          وجوهات  
 

150 
 

مى توان گفت، وى دیدگاه شیخ    302زکات دیده می شود براساس آنچه در زکات فطره آورده 

بین زمان حضور و   به میان مى آورد،  مفید را مى پذیرد، اما در جایی که سخن از زکات مال 

ات به امام پرداخت و در دوره  غیبت فرق مى گذارد و معتقد است: در زمان حضور امام، باید زک 

 303زکات را، خود به مصرف برساند.   غیبت، اجازه داده اند که مالک 

دامهاى سه گانه، مى    ( پس از بر شمردن شرایط وجوب زکات، در 1227/ 1812)   کاشف الغطاء 

والخراسان والآذربایجان االّ ماشذَّ و ندر منها النّها تعلف الشهرین  »فال زکاة فى بهائم ایران    :نویسد 

    304والثالثة.« 

نیست، جز در موارد بسیار اندک، زیرا    و آذربایجان   چهارپایان ایران و خراسان   »پس زکاتى در 

 « .آنها در دو یا سه ماه از سال را، از علوفه آماده تغذیه مى شوند 
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 مخالفین وجوب دادن زکات

 
( بر این باور بود که  447/ 1055حلبی )   ابوالصالح معروف به    حلبی   بن عبیداهلل   الدین بن نجم   تقی 

زمان حضور به امامان باید داد و در زمان غیبت مکلف می تواند زکات را خود به    را در   زکات 

   305مصرف برساند. 

( زکات  1255/ 18389)   ابن علی ابن محمد شوکانى   و محمد   ( 456/ 1064)   اندولسی   ابن حزم   علی 

 306مال التجاره را واجب نمى دانند. 

  ، عالمه حلی حسن  الدین جمال   ابومنصور به امام تردید وجود دارد،    وجوب پرداخت زکات   در 

اینکه دلیل و    ( 726/ 1347)  در تذکره می نویسد: اصل آن است که وجوب وجود ندارد مگر 

   307شرعی برای آن داشته باشیم و چنین دلیلی هم نداریم.   برهان 

  بحرانى   را حمل بر تقیه کرده اند. شیخ یوسف   برخی از فقها روایات مربوط به گسترش زکات 

 :(، پس از بررسى و جمع بندی این روایات، مى نویسد 1186/ 1772) 

التى هى فى األختالف االحکام الشرعیة    »واألظهر عندى حمل هذه األخبار األخیرة على  التقیة 

کل بلیة فانّ القول بوجوب الزکاة فى هذه األشیاء مذهب الشافعى وابى حنیفة ومالک وابى   اصل 

   308ومحمد. کما نقله المنتهى«    یوسف 
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هنگام اختالف در    بر من روشن است که باید این روایات را حمل بر تقیه کنیم، تقیه اى که در 

این چیزها ، آن طور که  احکام شرعى اصل هر مشکلى است  به وجوب زکات در  ، زیرا قول 

 .ومحمد است   و ابویوسف   و مالک   و ابوحنیفه   عالمه در منتهى نقل کرده، از مذهب شافعى 

 

 

مال را    (، داشتن جواز، برای پرداخت زکات 1266/ 1850)   جواهر ، صاحب  نجفی   حسن   محمد   

ضروری می داند. ایشان در بیان ادلة وجوب پرداخت زکات به امام می نویسد: » این    شیعه   در 

و در        309زمان تقیه.« دلیلها و روایات مربوط به زمان حضور امام است نه زمان غیبت امام و در  

ادامه می نویسد: شاید چنین باشد که واجب است زکات به امام پرداخت شود در زمان حضور  

امام نه در زمان غیبت او و دوره تقیه که به ما امر شده است تا احکام شرعی را پنهان داریم، جمع  

 310آوری و جابه جایی زکات موجب گرفتاری شیعه است. 

یک بودجة حکومتی است و باید در    برآنند که زکات   مقابل نظریه صاحب جواهر   گروهی در 

با ذکر آیه ای و با اشاره به سیرة    فقیه در بار فاطمیان   قاضی نعمان   .اختیار حاکم اسالمی قرار گیرد 

نویسد: »مردم زکات خود را به حکومت ها پرداخت می کردند تا اینکه  پیامبرو جانشینان او می 

دیدند حکومتها زکات را در راه درست هزینه نمی کنند، از این رو به اندازه توان خود از پرداخت  

 
بحاراالنوار، ج   .بیروت  العربی،   التراث  احیاء  دار  ، ۴۱7ص  ،۱۵ج  الکالم،   جواهر  نجفی،  محمدحسن  شیخ  -  309

 417، ص 15

 .۴۱۳ ص ۱۵ ج، بیروت،    االسالم شرایع شرح فی الکالم جواهر نجفی،  حسن محمد شیخ - 310

 418ص   15بحاراالنوار، ج 
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زکات به آنان سرباز زدند، بدیهی است اگر حکومتها از دید مردم حاکمانی عادل می بودند،  

بود که زکات  به مصرف    برمردم واجب  راه صحیح  وآنان آنرا در  بدهند  آنان  به  را  مال خود 

  311برسانند. 

آقا    313بحرانی،   شیخ یوسف   312، ، گروهی از فقیهان، از جمله: سید مرتضیباب تقیه در زکات   در 

را که ناظر به وجوب زکات، در دیگر چیزها، افزون بر    روایاتی    315، شهید ثانی     314ضیاء عراقی، 

و   اند و گفته اند: در آن شرایط، که حاکمان فاسد بنی امیه کرده   آن نه چیز است را حمل برتقیه 

وخشونت به جمع آوری    های حکومت خود، با زور   راندند و برای هزینه ، حکم می بنی عباس 

ابو    یا   پرداختند و از آرا و فتاوای فقهای وابسته به خود هم چون: ابن ابی لیال زکات از مردم می 

دانستند، به عنوان حکم شرعی و وظیفه  تر از آن نُه چیز، واجب می یوسف، که زکات را در بیش 

و   برای حفظ پایگاه شیعه   شرایطی، امامان معصوم   جستند، طبیعی بود که در چنین دینی بهره می 

   316حفظ جان خود در برخی موارد، در ظاهر همانند فقهای اهل سنت مطالبی را اظهار کنند. 

 
 ۱03سوره توبة، آیه   - 311

 ۲۲۰، ص ۱علم الهدی، انتصار، ج  سید مرتضی  - 312

 ۱۰۸، ص ۱۲بحرانی، حدائق الناضرة، ج  شیخ یوسف - 313

 ۳۹۴، ص ۲، شرح تبصرة المتعلمین، ج آقا ضیاء عراقی - 314

 ۳۶۴، ص ۲، منتقی الجمان، ج شهید ثانی  جمال الدین حسن - 315

 ۶۲، ص ۷، جکافی - 316
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 چالشها، تغییر و تعطیل زکات

 
( یاد آوری کرده است که جمع آوری این نوع  1406/372)   ابن محمدابن خلدون   من ح عبدالر 

)وجوهات  ها  برای  هزینه  معموال  و  کند  می  تقویت  را  دولت  سیاست  دولت، صرفا  از سوی   )

 317نیرومند کردن بیشتر دولت بکار میرود. 

( می نویسد فشار های سیاسی دولت بعنوان فرمان اجباری  450/ 1058)  الماوردی  البصری  حبیب 

و هزینه کردن محدود آن برای فقرا و هزینه کردن این وجوهات دریافتی برای    دریافت وجوهات 

نبود، حاکمان    برای این أمور کافی   أمور نظامی و دولتی، چنانچه دریافت خراج   صرف کردن در 

 318بودند.   مجبور به دریافت این هزینه ها با مقرر کردن پرداخت زکات 

نهادینه و    می نویسد: مشکل زمانی پدید می آمد که زکات   (Holger Weiss)   وایس  هولگر 

  ، تصور کنیم چه پیش خواهد آمد زمانی که علمای فقه کرد   ضرورت پرداخت آن عمومیت پیدا 

اختیار خود فقها    زکات نیز در   پرداخت زکات را واجب و اجباری اعالم کنند به ویژه اگر توزیع 

اجباری    باقی بماند و دولت نتواند دخالتی در محاسبات و توزیع آن داشته باشد؟ در چنین شرایطی 

دستگاهی مستقل چه  پیدا کردن  تبدیل شدن دریافت و توزیع زکات به فرم و    کردن زکات و 

دادن  صدقه  همچون  فردی  و  خصوصی  یقینأ    بصورت  رسمی،  و  عمومی  دولتی،  بصورت  یا 

به مشکل بر خواهد خورد، زیرا تصمیم گرفتن برای پرداخت کننده زکات چه    موضوع زکات 

 
317 -  Ibn Khaldoun, Les Prolégomènes, 1989, p. 239-240, 271 

 50ص  ه،یطانلسال  امکالحا، اوردیمال - 318
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اخالقی  بنابر   فرد وظیفه  به    پرداخت   چه و    به مستحق   از سوی  انگیز  آن  به دولت مسئله  اجبار، 

هم بعنوان یک وظیفه قانونی    هم بعنوان سومین پایه از احکام اسالمی و   خواهد بود. این که زکات 

واهد آورد. همانگونه که در تاریخ  خ   ببار و رسمی شکل قانون به خود بگیرد مشکالت متعددی را  

ود، دولت مجبور می شود با زور مردم را مجبور به پرداخت  اقتصادی دوران قدیم دیده می ش 

هزینه  هزینه های دولتی بکند یا اگر نکند دچار کسر بودجه به خصوص بودجه برای پرداخت  

در بنای اولیه   نیروهای نظامی خود خواهد شد. وگر نه، دولت خود را تعطیل کند.   و های اداری 

نه برای    ه و بصورت دلخواه افراد پرداخت می شد و زکات تنها برای گروه اندک مستمندان جامع 

 319. آن هزینه های  و تأمین    قرار دولت اسالمی ت اس 

پیرامون جای زکات   در   وایس   هولگر  تحقیقاتش  اسالمی در سطح    در وجوهات   نتیجه گیری 

نظم محکمی در قوانین اسالمی در بالد سودان وجود داشت که در جامعه    آفریقا، می نویسد: 

دوگانگی ویژه ای را در جامعه بوجود    وجود داشت. این نظم   پیش مدرن اسالمی در این بالد نیز 

آورد. دوگانگی بین دستگاههای دولتی از یک سو و نهادهای اجتماعی و ارگانهای مردمی از  

ا یکدیگر برخورد و تقابلی ندارند، زیرا تامین کمبود های زیست  دوگانگی که فعال ب   سوی دیگر، 

 در حیطه اختیارات دولت نبود.    ، ارگانهای مردمی بود بر عهده  که    بی بضاعت ها 

زکات   وایس   هولگر  اگر  نویسد:  دهیم،   می  قرار  انتقاد  مورد  و    را  ترجمه  از  تفاسیر،  استفاده 

اجتماعی    های بیمه عمومی و رفاه   زمینه گِرد آوری زکات برای تامین مالی شبکه   بحصوص در 

برای وضع موجود، عملی نیست. البته نمیتوان گفت هرگز در دنیای اسالم زکات وجود نداشته  

فراوان به چشم می    زکات وجود داشته است و در رساله های فقهای اسالم   است، بدیهی است که 

 
319 -  Weiss, op. cit., p. 279. 
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ش  می  توزیع  نیازمندان  میان  داشتند  را  دادنش  توانایی  که  کسانی  را  . زکات  وند خورد. زکات 

گاهی توسط دولت بمنرله وظیفه، نیز جمع آوری می شده است. اما همین زکات هر گز در قالب  

ت. زیرا دولتی  های اجتماعی نرفته اس   های بیمه   رسمی و دولتی، قابل اخذ و بکار تامین مالی شبکه 

کردن دریافت و مصرف زکات وضعیت نا مناسبی پدید می آورد. قانون گزاران عمومأ آخرین  

کسان و نه اولین کسانی هستند که به نیاز فقرا پاسخ می دهند . یک نگاه می گوید ایجاد نهادهای  

اسالم وجود    از سوی مردم ممکن و عملی است همانگونه که در صدر   کمک های اجتماعی 

و نه انسان اولین و آخرین دادرس انسان است    اوأل خدا   داشت. زیرا مسلمانان بر این باور بودند که 

است که سرنوشت انسان را رقم می زند. بنابر این در بر قراری اسالم، اولین    و ثانیأ خدا و نه انسان 

    است که با یاری دعا و نماز   و اجتماعی   گام برای رفع پریشانی انسان، ایجاد ارگان های مالی 

 320و فضای باز معنوی جامعه را بوجود آورد.   را بی نیاز   بتواند بی چیزان 

در باره    در جامعهِ کبیل بربر   جامعه شناسی خود   تحقیق   در   ( Pierre Bourdieu)    بوردیو   پییر   

بخش از    وظائف و هنجار های الزامی دولت در این   می نویسد:   سرمایه در شمال افریقا انباشت  

مهم بوده    و نقش سیاسی اقتصادی حاکم بر ساختار ثروت در انباشت سرمایه های عمومی   آفریقا 

اعضای .  است  سر شناس جامعه از جمله علمای دین، صوفیان و صاحب منصب    قدرت و نفوذِ 

و    متنفذین مذهبی در این نوع گرد آوری سرمایه های عمومی   اقتصادی، به ویژه های سیاسی و  

یاد شده در تشکیل شبکه های رفاه    تاکید بر بکار گیری عوامل .  انباشت ثروت را پیش برده است 

های مذهبی جایگاه ویژه ای دارند، زیرا ایجاد چنین  مقام    عمومی و بیمه های اجتماعی رهبران و 

که با عقیده و باور ادمها پیوند داشته باشد نقشی بسیار با اهمیتی پیدا می کند، زیرا  شبکه ها زمانی  

 
320 -  Ibid., p. 284. 
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  و   شده   مقرر   هزینه کردن از در آمدهای مالی برای پاک کردن روح و روان آدم   باور دارد که 

وجوهات  این  است، الجرم   از   پرداخت  بر خوردار  بسیار      مشروعیت خاصی  نیز  آنها  دریافت 

   321اهمیت دارد. 

شافعی (  Farishta G. de Zayas)    زایاس   فریشتا  فقهی،  مکتب  چهار  هر  نویسد،  ،  می 

تولیدات کشاورزی واجب    ، زکات را در ، صرفه نظر از حد نصابِ زکات و حنبلی   ، حنفی مالکی 

بر سر این وجوب با یکدیگر توافق ندارند و هر کدام برای اثبات نظر    می دانند، اما همه این فقها 

به یک تصمیم متقاعد کننده   مریدان   خود و رضایت  ای می رسند. آنها مچبور بودند در    شان 

اجرای آن    برای دستیابی قوانین زکات و چگونگی   تا راهی وند  جنگلی از احادیث غوطه ور ش 

 322در طول حیات پیامبر جستجو کنند. 

 

نازل شد، پیامبر زکات را به نه چیز مشخص    می نویسد: هنگامی که آیه زکات   منتظری   حسینعلی 

ناحیه آن حضرت. اما ممکن است گفته شود  کرد و این خود تصرفِ حاکمانه بوده است که از 

زمان پیامبر چون عمده ثروت عمومی در آن نه چیز خالصه می شده، این حکم داده شده    در 

اموال عمومی را تجارت، صنایع، کارخانه   است، در صورتی که در زمانی که عمده ثروت و 

 
321 -  Bourdieu, op. cit., p. 350-351. 

322- Farishta G. de Zayas, The Law and Philosophy of Zakat, The Islamic Social 

Welfar System, Edited by Al-Jadidah printing press, Damascus, p. 55-56. 
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چیر، یک دهم از کمبود ها را هم  جات و غیره تشکیل می دهند، منحصر کردن زکات به آن نه  

 323بر طرف نخواهد کرد. 

 

پیامبر در   مدعی است که فعالیتهای محمد   (M. W. Watt)   وات  با    مکه   بعنوان  بود  مواجه 

این مشکل  .  جامعه آن روز   همبستگی و اثر آن بر    وضعیت سخت اقتصادی   مشکل بزرگی بنام 

  بنظر وات، احاطه این بحران باعث استیالی بحرانی معنوی   موجب نوعی رشد فرد گرایی گشت، 

فقر و ثروت مفهومی دیگر به خود گرفت و به نظر می رسد    شد. بدین ترتیب واژه های   حجاز   بر 

 324. شد   بیشتر   فاصله طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان در این نیم قرن، 

 

در    با هدف پاسخ گویی به گزارهِ وات   1987سال    در   (Patricia Crone)   کرون   پاتریک 

انبار بین المللی تجارت در شبه جزیره    مکه   انتقاد به پیامبر،که آن را ویرانگر دانسته می نویسد: 

و این طایفه از    و کنترل کننده گان آن بودند   کار آفرینان   طایفه ثروتمند قریش عرب بود که  

ضعف    تولید کنندگان در مکه بودند، آنان    و تضعیف کننده گان سنتها   بازرگانان انتقال ثروت ها 

می رسد که :    منفی . کرون به این نتیجه  بودند   های محمد   موعظه به    پاسخ در  اخالقی و معنوی  

 
اسالمی در دنیای امروز، انتشارات طرحی نو،   باره کار آمدی فقه  ، اندر باب اجتهاد، درمنتظری حسینعلی - 323

 41تهران، ص 

324 - Bonner, op. cit., p. 16. Cité par M. W. Watt, Muhammad at Mecca, Oxford: 

Clarendon Press, 1953, p. 72-73 
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  در واقع  مکه هرگز محل مطلوبی برای تجارتی که محققان امروزی آن را ساخته اند نبوده است. 

 325مرکز تجاری نداشته است.   یک   ربطی به   آن جا هیچ 

 

آن توسط    با   فقر و چگونگی مقابله مسئله  بطور تاریخی،    ، یا وات   موافق یا مخالف نظرات کرون   

  و کار برد زکات   فلسفه پرداخت   پیامبر، مسئله ای است که باید فهمید. میکائل بُنِر می نویسد: در 

هم    و آرامئیک گرفته شده و   ، قبل از هر چیز این دو واژه ای که خود از زبان عبری و صدقات 

قبل از اسالم بسیار    شده اند؟   این دو واژه از چه زمانی وارد زبان عرب   باید دید ریشه می باشند ،  

به نظر می رسد این واژه ها در    یا حتی هر گز چنین واژه هایی در زبان عربی یافت نمی شد،   نادر 

هستند   زبان عرب  شده    جدید  عربی  زبان  وارد  اسالم  آمدن  با  و  گرفته شده  عاریه  بیرون  از  و 

ان توضیحات مفصلی داده اند که چگونه این واژه ها و کلمات مرتبط با آن به  محقق   326است. 

پولی حجاز  ارزی و  هفتم   میدان  قرن  برگیرنده   در  است که در  مشاهدات جوانی    کشیده شده 

مسیحیان که بسیار  آشنا شدن با رفتار یهودیان و    یا   در سفر های خود به سوریه نیز می باشد.   محمد 

   قبل از آن در این شهر زندگی می کردند. 

  سرپیچی کردند. در   طوایف عرب از پرداخت زکات   روسای   ، اکثر بالفاصله بعد از مرگ محمد 

مرکز اداره آن بود. ابو بکر که    مرسوم شده بود و شهر مدینه   آن زمان زکات بعنوان نوعی مالیات 

 
325 - Patricia Crone, Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity, 

Cambridge University Press, 1980.  

326 - Bonner, op. cit., p. 18. Cité par E. Landau-Tasseron, “Asad from Jahiliyya 

to Islam,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 6,1985  et- S. Bashear, “On the 

Origins and Development of the Meaning of Zakat in Early Islam,” Arabica 40, 

84–113, 1993. 
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مذهبی را عهده دار شده بود، قسم خورد که با زور، سرپیچی کنندگان از پرداخت زکات    رهبری 

ایستادگی بکنند و بخواهند جنجال بپا    را مجبور به پرداخت زکات خواهد کرد، حتی اگر آنها 

وسیعی با جنگیدن با    و مرتدین را در سطح   شورشیان آنها را آرام   نیروی نظامی کنند، با ارسال  

شرعیه را در شبه جزیره عربستان    خواهد خواند. او پرداخت وجوهات   فرا   آنها، به پیروی از اسالم 

 327بر قرار کرد. 

 

برای    ( نهادی را 720-717ابن عبدالعزیز)   ( عمر 132-41)   - (  750-661)   اواخر دوران بنی امیه   در 

در تمام دوران بنی امیه و در    که این بنیاد   بنیان گذاشت بنام »دیوان الصدقات«   دریافت زکات 

   328و الصدقات« ادامه پیدا کرد.   ( همان بنیاد با نام »دیوان البیر 750-1258) دوران بنی عباس 

دیگری بنام    توزیع مالیات   بوجود آمد و آن جمع آوری و   زکات   عالوه بر آن تغییر دیگری در 

فقیه معروف    مشکل روبرو شد که سرخسی   بود. در این زمان اداره امور جمع آوری زکات با   عشر 

در زمانی که دریافت زکات    را برای مشکل زکات پیشنهاد کرد، او گفت   راه حلی   ، حنفی مکتب  

   329پرداخت کننده میتواند خود مستقیما زکات را به فقرا بپردازد.   به مشکل بر خورد می کند، 

 
327 - Ibid., Chapter one p.15. Cité par M. W. Watt, Muhammad at Mecca 

(Oxford: Clarendon Press, 1953), Elias Shoufani, Al-Riddah and the Muslim 

Conquest of Arabia, University of Toronto Press, 1973. 

328 - Amy Singer, Charity in islamic societes p. 47.  

 Calder, Islam)به نقل از   162-161، ص  2سرخسی، کتاب مبسوط، جلد   ابن احمد محمد - 329

Classic) 
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مشاورین و    در اکثر نقاط  نویسد جمع آورندگان زکات همان عصر می   ( در 504/ 1111)   الغزالی 

ی  بودند که در این دوران جمع آور   کدخدایان روستاها     وابستگان علمای مذهبی و یا مختاران و 

 زکات نا پدید و زکات متوقف شد.  کنندگان  

باال گرفته، اجازه نداد به غیر از زکات مالیاتهای    در زکات   شرایطی که اجحاف ها   در   ابن بتوته 

 دیگری از مردم گرفته شود. 

از مناطق بطور رسمی تعطیل شد، و در    و پرداخت زکات در برخی   دوره عثمانی قانون زکات   در 

پرداخت  هایی  شد   بطور   زکات   دوره  ممنوع  مالیات   دلخواه  زکات  بجای  وضع    و  دیگری 

    330گشت. 

 
330 - Amy Singer, Charity in islamic societes p. 49.  



 

 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم 

 

 وجزیه   خراج  
 



 

 
 

  



  احکام ار بعه                                                                                           وجوهات  

169 
 

 خراج 

 
زمانی  در از  حکومتی  سیستم  و  دولت  انسانها   که  اداره    زندگی  برای  دولتمردان  آمد،  بوجود 

امالک   صاحبان  از  و  مردم  از  نیاز  این  حسب  بر  داشتند،  مالی  منابع  به  نیاز  خود،  تشکیالت 

  برای تامین هزینه های   الحمایه خود سهمی را بعنوان مالیات از حاکمان محلی تحت خصوصی و یا  

 گرفتند.  خود می 

بار بر زمین های    در   پیش از اسالم خراج  رم و در ایران رواج داشت. در آغاز اسالم، نخستین 

به آنها    به نام خراج وضع شد و به ازاء پرداخت نصف محصول به یهودیان خیبر،   مالیاتی   خیبر، 

اجازه بهره برداری از آن زمین ها داده شد. گفته می شود پس از فتح ایران و دست یابی به اراضی  

گستردهِ آن سرزمین، خلیفه دوم با مشورت با صحابه، زمین های مفتوح را در اختیار کشاورزان  

 331  ساالنه سهمی از محصول را به عنوان خراج بپردازند.   و از آنها خواست   محلی گذاشت 

  خالصه نمی شد، بلکه در صدر   و زکات   خمس   با پیدایش اسالم، مالیاتهایی وضع شد که فقط در 

و غیره وجود    و جزیه   مالیاتهای دیگری همچون خراج   اسالم به ویژه در دوره خلفای راشدین 

داشت که منبع اصلی در آمد حکومت اسالمی آن دوران بود، یکی از مهمترین و اصلی ترین در  

 آمد ها در آن دوران خراج بود.  

اراضی گفته می شود که حاکم اسالمى از اهل کتاب در قبال اقامت    تعریف، به مالیات   در   خراج 

آنان در بالد اسالمی و مصونیت آنها از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمه، دریافت  

می   332کند، مى  گفته  اراضی  مالیات  به  باب خراج  در  در  آن  از  و  زکات شود  تجارت،  هاى:   ،

 
 29-23الخراج، ص  - 67-63هراس، األموال، ص  خلیل محمد 331 -

 227، ص21جواهرالكالم، ج 332 -



  احکام ار بعه                                                                                           وجوهات  

170 
 

اراضى است،  بر    اند. خراج، هر چند به معناى مطلق مالیاتِ سخن گفته   و اجاره   مساقات مزارعه،  

اما این مالیات سهمى از محصوالت زمین )مثال نصف یا ثلث محصول زمین( می باشد، خراج  

که مراد از آن، مقدارى از مال، غیر از   »مقاسمه« به کار رفته،   گاهی در نوشته فقها همرا ه با واژه 

باشد، مفهوم خراج در  حاصل شده از زمین مى   محصول زمین خراجى است و سهمى از محصول 

   333این کاربرد را مفهومى خاص می دانند. 

ای غیرعربی است و از »أرامی« عضوی از زبانها سامی است که به زبان فارسی آمده  اژه و   خراج 

، اصل یونانی آن »خروگیا« است که به زبان سریانی و سپس به عربی وارد شده است. این  است 

و مالیاتى است که از سوى دولت    334واژه در زبان عرب، به معنی اجر و پاداش و نفع، به کار رفته 

 .هاى خراجى مقرر مى شد اسالمى بر زمین 

به کار رفته و به معنای عام لغوی    335،  72در سوره مومنون، آیه    قرآن   فقط یک بار در   واژه خراج 

، به معنی اعطای مال و پاداش تفسیر شده  رازی   فخر   ابن عمر   و تفسیر محمد   بنا بر تفسیر طبری 

سوره کهف نیزآمده است. در برخی احادیث    9۴خَرْجآ« در این آیه و آیه  البته واژه »   336است. 

 
ابن بابویه، کتاب َمن   -، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی حلّی  نگاه کنید به: ابن ادریس - 333

عبدالقادر عطا و مصطفی    الفتاوی الکبری، چاپ محمد، ابن تیمیه   -اکبر غفاری علی الیحُضُره الفقیه، 
 عبدالقادر عطا، بیروت. 

  محمد  ، کتاب الخراج، چاپ احمدابن آدم  -برای این واژه نگاه کنید به:آقابزرگ طهرانی، الذریعه  - 334

 شاکر، قاهره. 

قینَ 335 -  ازِّ  (72سوره مومنون، آیه ) أَْم تَْسأَلُُهْم َخْرجاً فََخراُج َربَِّّک َخْیٌر َو هَُو َخْیُر الره

 فخررازی، التفسیر الکبیر. بن عمر محمد 336 -
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نیز خراج به معنای لغوی آن بکار رفته است، از جمله در حدیث »الخَراج بالضَمان« که براساس  

 337آن، منافع مال مورد معامله از آنِ کسی است که مسئول مصرف آن مال می باشد. 

که ما به دو یا سه    338صد ها رساله، کتاب و نسخه های خطی موجود است   موضوع خراج   در 

 نمونه از قدیمی ترین آنها اشاره میکنیم:  

اثر پر ارزش و ماندگاری را بنام  ،  ( معروف به کاتب بغدادی 337/ 948)   بن جعفر   قُدامه   ابو الفرج 

قرن چهارم هجری در نه منزل )بخش( تالیف و تنظیم کرده    »کتاب الخراج و صنعه الکتابه« در 

دستنویس این کتاب در کتابخانه    است که ظاهرأ فقط منزل چهارم آن به دست ما رسیده است، 

 موجود است.  آلمان  فرانکفورت  ملی فرانسه و در مرکز تاریخ علوم در  

حضور    در بارِ عباسیان   از خانواده ای مسیحی أرامی نژاد مقیم بصره بوده که در   کاتب بغدادی 

  مانند ابویوسف به اسالم گرویده است. او    ( 295-908/289-902) داشته و با اصرار خلیفه المکتفی 

به سنت جغرافیای    ( 182/ 798)   یعقوبی  اربعه جهان و  بر جهات  بنا  بندی کتاب خود را  تقسیم 

)مشرق(، باختر )شمال(، خوربران )مغرب( و نیمروز    ایرانی به چهار ربع، یا به چهار ایالت: خراسان 

دی بودن چنین تقسیمی اشاره کرده است. او کتابش را در نه منزل  و به قراردا   )جنوب( تقسیم 

از نثر و    ، منزل سوم دیباچه و صدر   منزل اول و دوم   339)بخش( به ترتیب زیر تنظیم کرده است: 

منزل پنجم در    از وجوه و فنون بالغت سخن گفته، منزل چهارم درباره دیوان الخراج و الضیاع، 

های الجیش، النفقات، بیت المال، الرسائل، التوقیع، الدار، الخاتم، دار الضرب،  باب، دیوان   یازده 

 
 ۵۷، ص۱اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة، ججمهور، عوالیابن ابی 337 -

قلعه، نسخه شناخت، بررسي كتابشناسانة آثار استیفاء  آق صفری علی نگاه کنید به کتاب از جمله  - 338

    دورة اسالمي، مرکز نشر میراث مکتوب. در

به بعد    10از ص  – 2 به بعد،  ۱۹ص  از - 1  :بن جعفر قُدامة  الخراج و صناعة الکتابة، ابوالفرج - 339

 . به بعد ۴۳۸از ص  6و  به بعد  ۴۲۵از ص  - 5، به بعد ۲۰۱از ص  - 4به بعد،  ۱۳۰ص از   - 3 ، 
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ها،  المظالم و مانند آن تشریح کرده است. احتمال می دهند که نویسنده در برشمردن این دیوان 

مله  ، منزل ششم در هفت باب، به امور مربوط به زمین از ج    340از »خدای نامه« بهره برده باشد. 

ها  های ممالک اسالمی و حدود و ثغور آن ها، رودها و چشمه هیئت، مساحت، دریاها، جزایر، کوه 

منزل    را مطرح کرده است.   اختصاص یافته است، منزل هفتم، نوزده باب، مباحث مربوط به خراج 

باشد با بیان برخی  شهرنشین می هشتم نیز در دوازده باب، با قبول این امر که انسان طبیعتا مدنی و  

ها، دولت،  و معامله با آن   و نقره   از احتیاجات او از جمله: نیاز به پوشاک، تولید نسل، اجتماع، طال 

های رهبری جامعه، از عقل،  امام و علم سیاست پرداخته و در ادامه، در باب صفات و ویژگی 

هشتم و نهم، سخنان دانشمندان    در باب   د و... را توضیح داده است. علم، راستگویی، پرهیز از حس 

و سرگذشت    در پند دادن به اسکندر   های ارسطو ای از رساله و خردمندان یونانی را آورده و پاره 

  او را تفسیر و تبیین کرده است. 

الذکر، توصیفات مهمی  بر توضیحات فوق  از جمله: علوم جغرافیا، علوم    در   وی عالوه  علوم، 

هایی نیز  و اطالعات و فهرست   داده   از علم فقه   و به ویژه   مذهب، علوم اداری، علوم عربی اسالمی 

اوراق رسمی    است، او این اطالعات را از   وصول شده شهرهای آن زمان ارائه داده   در زمینه مالیات 

دولتی( که در دسترس داشته جمع آوری نموده است. اطالعاتی که عبارتند از مالیات یا سهم  ) 

بیت المال از محصوالت، زمین ها و باغاتی که از تصرفات مسلمین بوده و جهت کشت و زرع  

به افراد واگذار شده بوده است. از مجموعه علومی که أبوجعفر گرد آوری کرده است، یک  

 
 240، ص 1مسعودی، مروج الذهب، بغداد، ج بن حسین علی - 340
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ساخته شده است، نویسنده در وحله اول تدوین قوانین جدید را برای یک تمدن    دانشنامه اسالمی 

  341اسالمی به ثبت رسانده که راه به یک امپراطوری اسالمی برده است. 

نسخه بر جای مانده که بخشهایی از   متأسّفانه فقط یک  بن جعفر  قدامة  از کتاب الخراج ابوالفرج 

آورده، و تجدّد، ترجمة فارسی    214و ص    144تا    402، ص  1الفهرست، ج    آن را ابن ندیم در 

به دلیل ویژگی هایی که دارد، بیش از دیگر    کتاب الخراج قدامه    342آن را منتشر کرده است. 

مورد توجّه پیشینیان قرار گرفته و در برخی از متون کهن، نقل    موضوع خراج   کتاب های مرتبط با 

  343قول های زیادی از آن آمده است. 

 

ترین منابع مالی دولتهای اسالمی در تمام دوران بوده است،  سیر تاریخی خود از مهم   در   خراج 

های اسالمی واصل می  های غیر مسلمان و الحاق آنها به سرزمین زمین بخش عمده خراج از فتح 

 ها به چندین نوع تقسم بندی می شدند، از جمله: شد. این زمین 

دست خودشان باقی می    ها در می آوردند و زمین   هایی که اهالی آن اسالم اراضی طلوع، زمین 

 ماند. 

 می افتاد.   دست مسلمانان جنگ به   روزی در هایی که با پی اراضی مفتوح العنوة، زمین 

 هایی که ساکنان آن، بدون جنگ حاضر به صلح می شدند. اراضی صلح، زمین 

 
341 - Paul L. HECK, The Construction of Knowledge in Islamic Civilization; 

Qudâma b. Ja’far and his Kitâb al-kharâj Wa- Sinâ’at al-Kitâba, Brill, Leiden-

Boston, 2002, P. 2. 

ک و کتاب »بررسي  بر گرفته از کتاب » ساخت اطالعات در - 342 كتابشناسانة  تمدن اسالمی« پول حِّ

 قلعه آقصفري« از عليآثار استیفاء در دورة إسالمي 

براي نسخة موجود این اثر نگاه کنید به معجم التاّریخ التّراث االسالمي في مکتبات العالم، ص   - 343

932 
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های خود را رها کرده و یا اهالی  هایی که اهالی آن، بدون جنگ زمین ، زمین و زمین های انفال 

 دست دولت اسالمی می افتاد. به    بودند و این زمینها   آن منقرض شده 

زمین  این  از  ای  در مجموعه  می   ها  در  اسالمی  نهادن  تملک خلفای  اختیار  در  با  و دولت  آمد 

مفتوح زمین  انفال های  زمینهای  و  اراضی صلح  آنها خراج   العنوة،  از  افراد  به  گرفت.  می   )فیء( 

شده، ثابت نبوده، بلکه با نوع  ز آن است که میزان خراجی که گرفته می شواهد تاریخی حاکی ا 

 خیز بودن این زمین ها تناسب داشته است. محصوالت و یا حاصل 

(،  182/ 798)   ، معروف به ابویوسف بن ابراهیم   ، یعقوب حنفی   قاضی نامدار و از بنیانگذاران فقه 

او از سال     344آورد.   رشته تحریر در اولین فقیهی است که رساله جامعی پیرامون سیاست مالیاتی به 

- 167/ 786- 784عباسی )  سال در دوران خالفتِ هادی  16مدت هجری تا زمان مرگش به  166

( در منصب قاضی باقی ماند، و اولین کسی  193-809/170-786الرشید )  ( وخالفت هارون 170

 345القضات بغداد لقب گرفت. بود که قاضی 

  در  « شاگرد ابو حنیفه » امام ابی یوسف  خلیفه عباسی از قاضی القضات دربار خود  الرشید  هارون 

با استناد به آن مطابق   بنویسد تا او   اسالم  جامع در باره امور مالی  برای او کتابی که    کرد  خواست 

یوسف   اسالم  ابو  کند.  »الخراج«   عمل  مقدمه   کتاب  در  او  نوشت.  :   کتاب   را  نویسد  امیر    می 

بنویسم و آنچه را که    و زکات   او در باره جمع آوری خراج   برای   کتابی   المومنین از من خواست 

 
شیبانی،   مسلمان، ترجمه احمد و غزالی عیدیت، عقاید اقتصادی اندیشمندان ابوالحسن صادق- 344

  47تهران، دانشگاه امام صادق، چاپ اول، ص  

 246، ص 14خطیب البغدادی، تأریخ بغداد، بیروت، ج  بن علی احمد - 345
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کنم.   بیان  است  آن واجب  به  رابطه عمل  این  در جمع   346در  مالیات تا  (،  )عُشر   آوری خراج، 

      347و جالئی و امور دیگر، به آن عمل گردد.«   صدقات 

( نوسنده »کتاب الخراج« است. این کتاب نیز از قدیمی ترین  203/ 818)  بن آدم   یحیی  ابو زکریا 

کتب قرون اولیه اسالم بود، این کتاب به مشکل قوانین و مالیاتهای زمینهای کشوری و کشاورزی  

و قوانینی برای این زمینها برای مسلمانان و غیر مسلمانان و روابط بین آنان وضع کرده    پرداخته 

  ه بین دولت و مردم و نوع سازماندهی زمین ها، سازماندهی که تا امروز در است. به ویژه رابط 

  برخی از سرزمینهای اسالمی هنوز معتبر است. نوع کار او نشان از نفوذ ادبیات و فرهنگ یونان 

یحی ابن آدم    را گواهی می کند.   در اسالم و مجموعه ای از حکایات، احادیث و احکام شرع 

نوشته است، زیرا، بیست و یک نمونه دیگر از این نوع    کسی نیست که کتاب الخراج البته تنها  

    348باقی مانده است.   کتب با مضامینی مشابه منتشر شده است، که تنها سه تای آنها تا امروز 

  الحسن بن زیاد   ، اندیشمندان دیگری چون ابوعلی   ابن آدم   یحیی   و ابو زکریا   بر ابویوسف عالوه  

ابوعبدالرحمن 204/ 819)   اللؤلوی  علی   الهیثم   (،  احمد 207/ 822)   الثعلی   بن  محمد   (،  بن    بن 

(  336/ 947)   الکلوذانی  بن احمد  عبیداهلل  (، ابوالقاسم 207/ 822سهل األحوال ) ابی  بن  عبدالکریم 

اند که به  نوشته   باال، نیز هر کدام کتابی در مورد خراج   ( نامبرده در 337/ 948)   ابن جعفر   و قدامة 

 
 109، ص بضاعت فقه - 346

  یوسف ابو الخراج قاضی کتاب - 3ص    ، کتاب الخراج، دارالمعرفه، بن ابراهیم یعقوب ابویوسف - 347

  خراج و شناسی کتاب  خراج،  معنای به فصل 15 در پردازد، مؤلف می خراج باب در امامیه فقهی نظرات به

 جزیره،  و شام سرزمین فتح چگونگی خراج،  و فی  احکام غنایم،  احادیث، احکام باب در  هایی را فصل
احکام   بصره،  های زمین حکم و خوارج دیدگاه و دوم عمر خلیفه توسط مقرری و عطایا چگونگی تعیین

 پردازد.  می مفتوحه شهرهای و روستاها ساکنان حکم و مرتدین

348-  A. Ben Shemesh, Taxation in Islam, Yahyâ Ben Âdam’s Kîtâb al-Kharâj, 

Leiden E. J. Brill, 1958, p. 10. 
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دست می  هایی که از راه جنگ و یا غیر جنگ به ، ثروت مسائلی مانند غنیمت، فیء، خراج، جزیه 

       349آید، پرداخته اند، اما این کتابها به جامعیتِ کتاب ابویوسف نیستند. 

 

 

 دوران غیبت   در  خراج 

 
  می دانستند، در   را از اختیارات امام معصوم   دریافت و مصرف خراج   از آنجا که اکثر فقهای شیعه 

با ای مهم رو به دوران غیبت با مسئله  های تصرف شده، زمینهای خراجی یا  زمین    رو شدند که 

با این مشکل، بر    ه شوند چه باید کرد. مواجههِ فقهای امامی اموالی که به عنوان خراج گرفته می 

گشت. زیرا این فقها درباره جایز  مبنای جایز بودن یا جایز نبودن همکاری با سالطین جائر باز می 

د و در  به سلطان جور نظر واحدی نداشتن   بعنوان نوعی از مالیات   بودن یا نبودنِ پرداخت خراج 

 جواز تصرف در اموال بدست آمده از خراج، دو نظریه وجود داشت:  

در  تصرف  از خراج   موافقان  آمده  بدست  دانستن    اموال  مشروع  نا  و  وجود غاصب شمردن  با 

کارهای سلطان جور، دریافت اموال خراجی را از وی به گونه غیرمعٌوض مانند هدیه گرفتن یا  

،  خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را بر أساس احادیثی که در این باب آمده، حالل دانسته 

ها را مشروع می دانند حتی اگر این اطمینان وجود  گرفتن جوایز و هدایا از سالطین یا خرید آن 

از حد شرعیِ زکات  بیش  و  به زور  اموال مذکور  باشدکه  افر   داشته  از  اد گرفته شده  یا خراج 

 
،  ترجمه عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق شیبانی،  احمد - 349

 360چاپ اول، ص 
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، یکی از علمای نجف،  قطیفی  بن سلیمان   هنگامی که ابراهیم   کرکی   بعنوان نمونه، محقق   350باشد. 

قطیفی نوشت: »وقتی امام دوم    را نپذیرفت، با نکوهش خطاب به سلیمان   هدایای شاه طهماسب 

ابن ابوسفیان را پذیرفته است، تو چگونه    ، هدایای اولین خلیفه اموی، معاویه بن علی   شیعیان، حسن 

می  امتناع  صفوی  شاه  هدایای  پذیرش  مجتبی از  حسن  امام  از  تو  نه  که  حالی  در    کنی؟ 

 351پرهیزگارتری و نه طهماسب از معاویه بدکارتر است.«  

کتاب    است که در   کرکی، فقیه مشهور دوره صفوی   ترین مدافعان این نظریه، محقق از مهم یکی  

و رویه فقها   تصریح کرده که سیره امامان معصوم   352خود، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل ّالخراج 

داد، قبول  هدایایی را که معاویه به آنها می   و امام حسین   نیز این چنین بوده است و حتی امام حسن 

و عالمة    ، سید رضی ، از جمله سید مرتضی ه کردند. همچنین گفته است که برخی فقهای امامی می 

پذیرفتند. استدالل  های خراجی، تیول و هدایای آنان را می با سالطین مراوده داشتند و زمین   حلّی 

شود و به  شمردن این اموال، نظام معیشتی مسلمانان مختل می  دیگر موافقان آن است که با حرام 

وجود دارد و آن اینکه او    در نظریه محقق کرکی استثنائی   353انجامد. گرفتاری و مشقت آنان می 

می نویسد: کسانی که با نفوذ و فرمانهای خود بر روی کار آوردن دولت جور و ضعیف ساختن  

 
کرکی،   محقق بن حسین علی - ۱۶۹، ص ۳االمامیة، ج  ، الدروس الشرعیة فی فقه شهید اول  - 350

 ۷۶، ص۱قاطعة اللجاج فی تحقیق حّل الخراج، ج

داماد، الرضاعیات و   میرمحمد باقرو نگاه کنید به:  34ـ  37ص   ، قاطعة اللجاج، كركي محقق - 351

 الخراجیات. 

 86قاطعة اللجاج فی تحقیق حّل الخراج، ص   - 352

    ۱۹۵، ص ۵، جکافی - 353
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و رسیدن اموال خراجی به چنین اشخاصی حرام   از این حکم مستثنا  دولت عادل نقش داشته اند، 

 354می باشد. 

و یا    355کرکی   قطیفی فقیه معاصر و مخالف محقق   برابر موافقان، کسانی مانند شیخ ابراهیم   در 

بوده     ، اردبیلی   مقدس  مخالف  دیدگاه  این  الخراج،  با  حرمة  فی  الوهاج  السراج  در  قطیفی  اند. 

این  به  مفصل  آثارشان  در  دیگر  علمای  و  الخراجیة  رساله  در  اردبیلی  موضوع    مقدس 

و تصرف در    به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام   356اند. پرداخته 

بعنوان    ها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر، چون عادل نیست، مشروعیت دریافت خراج آن 

در احادیث را بعنوان راه حل پیشنهاد کرده،    را ندارد. برخی از این فقها کاربرد تقیه نوعی مالیات  

احادیث تصرف در اراضی خراجی    اند که بر پایه آن و گروهی دیگر از آنان احادیثی را نقل کرده 

به نظر این دسته   357در زمان غیبت را برای شیعیان حالل دانسته و سلطان حق دریافت خراج ندارد. 

برای دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه داشته  باید    از فقها، سالطین شیعه 

در مسئله تصرف در اموال خراجی، هدایا و جوایز حاکمان،    انصاری   نظر شیخ مرتضی   358باشتد. 

اگر خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از    در صورت »محصوره« )محدود( بودنِ آن، 

 
 13قاطعة اللجاج فی تحقیق حّل الخراج، ص   - 354

النشر  ، السراج الّوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، مؤسسةبحرانیقطیفی بن سلیمانابراهیم - 355

  ۱۰۹-۱۰۶، ص ۱، ج االسالمی، قم 

 ۸الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، ج، مجمعاردبیلی  مقدس بن محمد احمد - 356

 45السراج الّوهاجف، ص  - 357

  ۱۶۲، ص۲۱االسالم، بیروت، ج، جواهرالکالم فی شرح شرائعنجفی  بن باقر حسن محمد - 358
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در این    سوی سلطان عینآ همان مال حرامی است که او به ناحق از شخصی دیگر گرفته است، 

 359فرض، تصرف در مال خراجی جایز است. 

 

و نظزیه های آنان وجود دارد    فهرست مفصلی از نویسندگان کتب خراج در کتابشناسی خراج،  

مجموعه آنها، با استفاده از منابع معتبر، بصورت خالصه تعدادی را می آوریم.    از   اینجا   که در 

  ابو یوسف  اولین کتابی که بر پایه سیستم مالیاتی و ساختار حکومت اسالمی دارد کتاب الخراج 

حکومت مسلط  است که    نوعی مالیات   دارد. زیرا خراج   حکومتی   است. کتاب الخراج ساختاری 

دریافت می کند، طبیعی است که این کار نیاز به یک سازمان ویژه دارد،    از رعیت تحت امر خود 

ابویوسف  نیز    کتاب  نویسندگان مشهور دیگری  است.  نگریسته  به حکومت  این جنبه  از  صرفا 

 می کنیم:   ه اکتفا وسیعأ به این موضوع پرداخته اند که ذیأل به نام نویسنده و اثر نویسند 

 ( صاحب کتاب الخراج. 203/ 819)   بن آدم   یحیی 

 ( صاحب کتاب االموال.  224/ 839عبد اهلل بن سالم ) 

 ( صاحب کتاب وزراء . 331/ 943)   هشیاری   

 الخراج.   صاحب کتاب   ( 337/ 949)   بن جعفر   قدامه   

 (صاحب کتاب واله. 350/ 951الکندی)   ابو عمر  

 ( صاحب کتاب وزارء . 448/ 1056)   هالل الصابی 

 ( صاحب کتاب احکام سلطانیه. 450/ 1058)   ماوردی 

 ( صاحب کتاب احکام سلطانیه. 463/ 1071)   ابو یعلی 

 ( صاحب وزراء .  542/ 1147)   ابن منجب صیرفی  

 
 ۱۷۵-۱۷۴، ص ۲المکاسب، ج ، انصاری  شیخ مرتضی - 359
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 آداب سلطانیه.    )تاریخ فوت روشن نیست( صاحب کتاب   ابن طباطبا   

 ( صاحب کتاب سیاست شرعیه )الحسبه(. 728/ 1328)   ابن تیمیه 

 ( صاحب کتاب سیاست شرعیه.  751/ 1350)   ابن قیم الجوزیه 

 ( صاحب کتاب خریج الدالالت السمعیه. 789/ 1387بن مسعود الخزاعی )   بن محمد   علی 

 مقدمه.   صاحب   ( 808/ 1405)   ابن خلدون 

 اسالمیه. ( صاحب کتاب اوزان و مکیال و نقود  845/ 1441)   مقریزی 

  ( صاحب کتاب قضاة. 853/ 1449)   ابن حجر عسقالنی   

»احکام سلطانیه «،   بین کتب فوق دو کتاب از منابع بسیار معتبر محسوب می شوند، اولین آن   در 

حبیب  یعنی  بزرگ  فقیه  دو  شافعی 450/ 1058)   الماوردی   البصری   از  یعلی   (  ابو  از  دوم    و 

است.آن دو، هم عصر بودند و عباراتی که بکار برده اند نیز بسیار شبیه به هم    ( حنبلی 463/ 1071) 

آنها اختالف فقهی وجود    بین   دیگر، بلکه در خیلی از فصول مثل یکدیگرند، البته در مواردی نیز 

ابو    الصالح معتقد است که به احتمال زیاد   دارد، چون یکی شافعی و دیگری حنبلی است. صبحی 

  اقتباس کرده است. اساتید معروفی چون استاد ناجی، حسن   در کلیات و جزئیات از ماوردی   یعلی 

که از جمله مولفان در حکومت    بغدادی  الدوری   عبد العزیز   ابراهیم حسن و   حسن، علی   ابراهیم 

دانسته  آن را باکتاب ماوردی یکی    و تمدن اسالمی اند، به سبب همین شباهت از کتاب ابویعلی 

 اند.  
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   جزیه 

 
نیز نوعی خراج محسوب می شود، جزیه مالیاتی    اسالمی، جزیه   در وجوهات   دسته بندی خراج   در 

می شود. جزیه معٌرب گزیت پارسی   است که از غیر مسلمانان ساکن سر زمینهای اسالمی گرفته 

مالیات عربی یا   به معنی  فارسی  است.   شده گزید  پهلوی     360و خراج  زبان  معنای    گزیت در  به 

پیش از اسالم از یهودیان و    رفت، گزیت مالیات نقدی بود که ساسانیان مالیات سرانه به کار می 

این واژه عبری   361گرفتند. مسیحیان می  به معنی جدایی گرفته    یا   اصل  از گزیتا  بوده که  أرامی 

 .است شده 

های اسالمی و از کفاری که در  اسالم خراجی است که از اهل کتاب ساکن سرزمین   در   جزیه 

»قَاتِلُوا  می    قرآن   شود. در مورد جزیه در   کنند، اخذ می پناه دولت اسالمی زندگی می  خوانیم: 

الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِی  نُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ  الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ 

    362« یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.   ٰ  الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى

  و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام   ایمان به خدا که  با هر که )یهود و نصاری(  

گاه که  گروند قتال و کارزار کنید تا آن دانند و به دین حق )و آیین اسالم( نمی کرده حرام نمی 

 دهند.   با دست خود با ذلت و تواضع جزیه 

 
 نامهِّ دهخدا لغت  »گزیت« و »گزید« در - 360

 38 نفیسی، انتشارات اساطیر، چاپ اول، صفحه اسالم، سعید  ایران تا صدر در مسیحیت  - 361

   29، آیه سوره توبه - 362

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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یا سهم بیت المال از محصوالت، زمین ها و باغاتی است که از تصرفات   عبارت از مالیات  جزیه 

جزیه مالیات ویژه ای است که پیروان ادیان    .مسلمین جهت کشت و زرع به افراد واگذار می شود 

 امعه اسالمی به دولت اسالمی پرداخت می کنند. قبال بهره مند شدن از مزایای ج   الهی دیگر در 

ابو یوسف  نه بر زنان و بر کودکان. میزان    ، جزیه بنابر تعریف قاضی  تنها بر مردان واجب بود، 

و جهار درهم    دریافتی یکسان نبوده است: از توانگران ساالنه چهل درهم و از گروه متوسط بیت 

  363و از نیاز مندان که با دست کشت می کردند دوازده دره دریافت می شده است. 

  

 
 122بیروت، ص    القرشی، کتاب الخراج،   ،یحیی بن آدمبن ابراهیم   ، یعقوب قاضی ابویوسف   -  363
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 سامانه اقتصادی، مالیاتی اسالم 

 
هم    هنوز   تاریخ وجود داشته و   همه دوران   با مطالعه تاریخ می بینیم پدیدة استثمار و نابرابری در 

وجود دارد، در دوران برده داری و دوران فئودالیته مبنای کار، استثمار و بهره کشی تحت عناوینی  

بطور    و نزول به عمل در می آمد، در عصر فعلی، دوران سرمایه داری   بهره مالکانه، مالیات   چون: 

نیز   گران بوده و سرمایه داری مستمر و در مقیاس جهانی ایضأ مبنای کار استثمارِ نیروی کار کار 

برای تأمین منافع و پر کردن خزانه خود، سلطه ماوراء ملیها بر اداره نیروهای محرکه در مقیاس  

   جهان خالصه گشته است. 

  مطالعه جامع در وجوهات   ارائه داده است؟ در یک   راستای این عارضه اجتماعی اسالم، راه حلی   آیا در 

  تدابیری مالی در بهبود وضع زندگی مردم   گویای   زکات   و   اسالمی به نظر می رسد که احکام خمس 

اندیشیده و از یک سیستم اقتصادی نشانی دارد. قبل از هر چیز الزم است بدانیم این تدابیر، در چه زمان  

است. در اوائل استقرار دین  شده  جامعه ای و با چه شرایط زندگی اجتماعی طرح و اجرا    و در چه 

در سال هفتم هجری به مدت  ، پیامبر اسالم در محاصره سخت اقتصادی قرار گرفت،  جدید، محمد 

که دیدند    : سران قریش می نویسد   سه سال با بحران بسیار رنج آور مالی روبرو شد، تاریخ طبری 

روز  یابد،   هر  می  بیشتری  گسترش  که    اسالم  گرفتند  تصمیم  آن  در  و  دادند  تشکیل  مجلسی 

ی در چهار بند با  ا مسلمانان را تحت فشار اقتصادی قرار دهند تا پیامبر را تسلیم کنند، عهد نامه  

ارتباط با مسلمانان ممنوع و  .ست همه گونه خرید و فروش با یاران محمد تحریم ا   این مضمون : 

امضاء کرده    .زناشوئی با آنها مجاز نیست. در تمام پیش آمدها باید از مخالفان محمد حمایت شود 

و یاران او که اوضاع را این چنین دیدند، برای حفظ    ابوطالب   .و در داخل کعبه آویزان کردند 

ابوطالب که میان کوه ابوقبیس و شعب ابن عامر قرار  جان پیامبر مجبور شدند که همگی به شعب  
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دارد، بروند، ابوطالب برای اینکار در نقاط مرتفع شعب افرادی برای دیده بانی گماشت تا آنها را  

کار به جایی رسید که جوانان و مردان با خوردن یک دانه    .از هر گونه پیش آمد با خبر سازند 

که امنیت    به زندگی خود ادامه دادند. در تمام این مدت، فقط در ماههای حرام   در شبانه روز   خرما 

از شعب بیرون آمده و به داد و ستد مختصری    در سرتاسر شبه جزیره حکمفرما بود، بنی هاشم 

می    تبلیغ، نشر و پخش آئین خود را پیدا اشتغال می ورزیدند. پیامبر نیز فقط در همین ماهها توفیقِ  

سرانجام وضع مسلمانان و بنی هاشم به جائی رسید که بعضی از سران قریش را تحت تاثیر   .کرد 

 364قرار داد و تصمیم گرفتند که عهد نامه را ملغی سازند. 

  و زکات   عملی ساختن خمس یک چنین أوضاع و احوالی باید دید، آیا روش پیشنهادی پیامبر برای    در 

 ؟  را حل می کرده است یا خیر مالی، مشکالت مالی    و سایر وجوهات 

اقتصادی  نظام  نظرند که  این  بر  اسالمی  اقتصاد  دانشمندان علم  از  از    365برخی  است  اسالم عبارت 

را  جامعه ها  ا   حیات اقتصادی و حّل مشکالت مالی ای که روش تنظیم    مجموعه قواعد کلّی ارائه شده 

ای که تمامی  راستای تأمین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعه فاضله   ، در 

با  اند، می باشد. تعریف آنها از علم اقتصاد،  الهی برای آن تالش کرده   پیامبران و ائمه  »علم مبارزه 

است و همه تعاریف ناهمگون و گاه متضاد، هستة مشترک خود را در این تعریف بدست    ندرت« 

آورند. اقتصاد اسالمی، اقتصادی است که مداربسته را می گشاید و به انسان امکان می دهد   می

 
،  رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسالم، جلد اول سیره رسول خدا  - 78، ص 2، ج تاریخ طبری  - 364

 361ص    ناشر دلیل ما، 

سابقۀ طوالنی ندارد، تئوري عمومی نظام ها به وسیلۀ لودویگ   اصطالح »نظام اقتصادي« - 365

 Ludwig von)یافت. )  مفهوم خاص خود را 1950سال هاي   برتاالنفی، زیست شناس آلمانی، در

Bertalanffy, General system theory, 1968 
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  زورکه   معنویت انکار شده خویش را باز یابد، با این اقتصاد می توان با نظامهای مسلط و مبتنی بر

 366ندرت ها بر ندرت ها می افزایند، مبارزه کرد. 

ماهیت   در   فراوانی   اختالفات بین دانشمندان   اسالمی   مورد  اقتصاد  برخی    و ساختار  دارد:  وجود 

احکام  همان  را  اسالمی  قوانین   اقتصاد  که   و  دانند  می  کتب   اقتصادی    مکاسب   چون   فقهی   در 

فقیه عالم را نماینده و مسئول  وجود دارد و    و جعاله   ، مزارعه، اجاره مضاربه، مساقات ،  محرمه، بیع 

در بخشهایی از بازار و کاسب کارها و پیشه ورها و خرده مالکان شهری و    رعایت این احکام 

برخی دیگر چون  به آنها می باشد می دانند.    روستایی و یا بخش هائی در خود روحانیت وابسته 

، معتقد است که اسالم دارای مذهب و مکتب اقتصادی است و می نویسد: اقتصاد  صدر   باقر   محمد 

نیز به طور کلی منکر   اسالمی علم نیست بلکه دعوت به یک نظم حیات اقتصادی است، عده 

  و احکام   است   کرده   اسالمی شده و می گویند اسال م تنها اهداف و ارز شهای کلی را ارائه اقتصاد  

  و جزء احکام   بوده   صدر اسالم   و فقط مخصوص   امضایی   اقتصاد، غالباً   موجود در حوزة   و قوانین 

دارای نظام اقتصادی    اهل کالم استدالل می کنند که اسالم باید   . نیست   اسالم   شمول   و جهان   ثابت 

ثابت و جهان شمول باشد در غیر این صورت، انسان ها را به سوی اهداف عالیه خود هدایت  

 367می برد. راهه    نکرده و آنها را به بی 

می نویسند: اگر    مالکیت،   در اسالم است، در تعریف این اختالف ها نوع مالکیت  بحث اصلی در 

کار خویش است«، بگیریم، در اسالم    معنای دقیق کلمه به : » هرکس مالک مالکیت شخصی را به  

مالکیت شخصی وجود دارد و ممکن نیست کسی بتواند از نتیجه زحمت فرد دیگری برداشت  

نه در   پذیرد. مالکیت عمومی  کند. اسالم هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی را می 

 
   98 ، اقتصاد توحیدی، ص ابوالحسن بنی صدر - 366

  372-366، اقتصادنا، جلد اول، ترجمه محمد کاظم موسوی، ص صدر  باقر محمد - 367
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رسوم، بلکه به معنای همگانی آن، یعنی زمینه های عمومی کار و  معنای مورد نظر مکتب های م 

 368همگانی.   فعالیت های 

داری و سوسیالیسم،  معتقد است که اختالف اساسی میان اسالم و نظام سرمایه   صدر   باقر   محمد 

داری  نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه   ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین   در 

به شکل خاص فردی به مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی  

نمی  رسمیت  جامعه به  و  جامعه  شناسد  اما  است،  این  عکس  جهت  در  درست  سوسیالیستی  ی 

شناسد و به جای  به رسمیت می   الکیت را اسالمی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف م 

یا مالکیت دارای    اند، اصل مالکیت داری و سوسیالیسم پذیرفته اصل واحد در مالکیت که سرمایه 

را   مالکیت دولتی  مالکیت عمومی و  مالکیت خصوصی،  مالکیت سه گانه:  یعنی  متنوع  اشکال 

 369پذیرفته است. 

وجود دارد، اگر نهر آبی هست، اگر باغ و کارخانه و    مالکیت عمومی یعنی این که اگر زمینی 

تأسیساتی وجود دارد، همه از آن استفاده می نمایند و مال هیچ کس نمی باشد. این همان مفهوم  

حقیقی آنهاست، و این نعمات   مالک  مذهبی است که می گوید همه چیز از آن خداست و خدا 

اختیار همه ما است و کسی حق سوء استفاده از آن یا محروم کردن دیگران    ر و اماناتی است که د 

    370از آن را ندارد. 

دست اشخاص و تعدیل اثر استعدادهای    ، اسالم برای جلوگیری از جمع شدن مال در از نگاه قرآن 

، در قرآن از درآمدی که با کار انسان بدست می آید،  نابرابر، نظامِ مالیاتی پیش بینی کرده است 

 
   399-402 اقتصاد نا، ص - 368

 میرمعز ي نظام اقتصادي اسالم؛ انگیزه ها واهداف، کانون اندیشه.  سید حسین - 369

 83اقتصاد به زبان ساده،  - 370
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باقی می ماند و مناسب   با ادای این حق انسان متقی  برای سائل و محرومان حقی قرار داده که 

 این آیات دقت کنیم:   به برخی از    371استعداد خویش الگوی دیگران می گردد: 

 ضمن شمارش صفات انسان متقی می نویسد:   19  آیه   سوره الذاریات   در 

   »وُفی اَموالِهم حُقّ ُ لِلسآئِل والمحرو ُم«     

 اموالشان سائل و محروم حق دارند.   در 

 

 حق سائل و محروم را معلوم می نماید:    25و    24آیات    سوره معارج   و در 

   (« 25( لِّلسآئِل وُالمُحر ُومِ ) 24اموالِهِم حُقّ مُّعلو ُم ) »وُالَّذینُ فی  

 اموالشان برای سائل و محروم، حق معلومی است.   و کسانی )هستند( که در 

 

 می آید:    38آیه    سوره روم   و باز در 

ذلِک   اَلسُّببیلِ  ابن  وُ  وُالمِسکینُ  حُقُّه ُ  ذَالقُربی  وُاُولئکُ ُهم  »فاتِ  اهللِ  وُجهُ  خَیرلِلَّذینُ ُیرید ُونُ 

 المفِلحو ُنُ«  

بخویشاوندان و بینوایان و ابن سبیل حقشان را بده. اینکار برای کسانی که خواهان روی خدایند  

 بهتر است و اینان رستگارانند. 

 

 آمده است:   110آیه    سوره بقره   در 

بِماتَعُملو ُنُ  »وُاَقیمو ُ  اهللَ  انُّ  عِندُاهللِ  خَیرٍتَجِد ُو ُه  مِّن  الَنفُسِکُم  مو ُا  ما ُتقَدِّی  وُ  وُاتُواالزَّکوهُ  الصَّلوهُ 

   بُصیر« 

 
 399-402 اقتصاد نا، ص - 371
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  را. و هر کار نیک که برای نفس خود پیشا پیش فرستید آنرا نزد  را و بدهید زکوه  بپا دارید نماز 

 بازخواهید یافت. همانا خدا بدانچه می کنید آگاه است.   خدا 

  

 همین سوره آمده است:    277آیه    در 

ف  »اِنُّ الَّذینُ اَمنُواوُعُمِلواآلصّالِحاتِ وُاَقا ُمواالصَّلوهُ وُ اَ ُتواالزَّکوهُ لَـٌهم اَجر ُ ُهم عِندُ وُ بِّهم وُالخَو 

 «  عُلَیهِم وُال ُهم یُخز ُنونُ 

می دهند    میگزارند و زکوه   درست و نیک است و نماز   همانا کسانیکه ایمان آورده اند و عملشان 

 برای اینان نزد خدایشان اجر است و ایشان را نه ترس و اندوه است. 

 

 : 39سوره النجم آیه  ظلم و استثمار    بر عدالت و قسط و مبارزه با   و تأکید قرآن 

   لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى«   »وَأَنْ 

   .واینکه براى انسان جز حاصل تالش او نیست 

 

  بقره   آمده اند:   قرآن   و مصارف آن از جمله آیات زیر نیز در   عالوه بر این آیات، درباره زکوه 

، لقمان  39(  30)   ، روم 4(  23)   ، مؤمنان 71،  18،  11(  9)   ، توبه 156(  7)   ، اعراف 177،  110،  43(  2) 

بر حاصل کار    بر این معنی صراحت دارد که مالکیت   . در آیات زکات 13(  58)   ، مجادله 4(  31) 

  نیز مالیات   در آن شریکند. زکوه نوعی مالیات بر تولید و خمس   محدود است و سائل و محرومین 

 بردرآمد است. 

این آیات برای جلوگیری از جمع شدن مال در دست اشخاص با قرار دادن حق برای سائل و    در 

حقوق،     محروم  این  رعایت  با  را  الگوی   انسان  استعداد خویش  مناسب  و  نامیده  متقی    انسانی 

در    بشری   را برا ی جوامع   خاصی   اهداف   ، به نظر می رسد امر ممکنی باشد که دیگران می شناسد 



  احکام ار بعه                                                                                           وجوهات  

189 
 

و    دارد که درصدد نهادینه کردن   اقتصادی ثابتی   نظام   اسالم   در این مفهوم که   نظر گرفته است: 

ارزشی   اعتقادی   مبانی   تثبیت  الگوهای   و  نیز  درجامعه   رفتاری   و  خود  نظر  اهداف    به   را   مورد 

به این مفهوم نیست که    از آن مبانی دست   برخاسته  یابد. جهان شمول بودن این نظام اقتصادی 

  در صورت   که  است   مفهوم   این   به   بلکه   سازگار است   با هر تغییری   نموده که   ارائه   طرحی   اسالم 

ارائه شده    و ارزش های   اهداف   سمت   به   تغییرات کامل به توصیه های اقتصادی آن،    عمل کردن 

   می شوند.   داده   سوق   آن نظام 

  کمال مطلوبِ جامعه جهانی   جامعه،   بدینسان با از میان رفتن روابط منبعث از زور و نابرابری در 

پویائی  استقرار بجوید. مرزها از میان بروند و روابط سلطه گر و زیرسلطه و    و می تواند   ممکن 

هائی که مبین این روابط، پویائی نابرابری و پویائی قهر در جامعه بر جا ی نماند و بنابراین امکان  

ادامه حیات گروه بندیهای حاکم از میان می رود و شرایط پیدایش جامعه انسانی در چشم اندازی  

 طوالنی از همه جهت فراهم می گردد.  

ه جامعیت استعداد های خویش باز می گردد و دستگاه  انسان وقتی از مناسبات زور آزاد شد، ب 

ذهنی او دیگر چهارچوبی نیست که موازنه قوا ایجاد کرده بود. وقتی انسان میان مادیت و معنویت  

بعنوان یک امر اجتماعی از میان می رود و   با این مناسبات رابطه برقرار کرد، ندرت و کمبود 

و انسان    پدید می آید   باشد   ترجمان عدم زور بر  دی که مبتنی  . بدینقرار اقتصا اندازه در کار می اید 

آن هر نیروئی بقدرت تخریبی تبدیل    که در ، مدار یسته ای  گشودن مداربسته می کند.    آزاد را  

علم    از طریق   ، راهی جز می گردد و هر مادیتی به مادیتی مخرب بر می گردد. به نظر می رسد 

برنامه جامع گذار از نظام اجتماعی مبتنی  و    علم حیات و زیست انسان ها است   اقتصاد که جزئی از 

بر عدم زور  نظام اجتماعی مبتنی  به  ندارد،   بر زور  بر اساس شناسائی  اصل را  باید    باشد وجود 

 . قرار داد   واقعیت اجتماعی در همه ابعاد و صور آن 



  احکام ار بعه                                                                                           وجوهات  

190 
 

 
 



 

 
 

 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پیوست ها  
  



 

 
 

  



  احکام ار بعه                                                                                          وجوهات  

195 
 

 پیامبر   منتسب به   نامه ها و پیمان نامه های   در  و زکات  خمس 

 

 
 372بزرگ مصر   نامه پیامبر اسالم به مقوقس 

 

و به ویژه به حاکمان مناطق   ملل  کشورها، رهبران  سران  پادشاهان،  به  پیامبر  که  نامه هایی  موضوع  

از   مهم  ای  صفحه  نموده است،  ارسال   موضوع خمس   مختلفی که پیام اسالم به آنها رسیده بود در 

پیام   ارسال این  از  مانده  جای  به  آثار  ها و  زند. نامه  می  رقم  را  اسالمی  تاریخ  و  نبوی  سیرة  صفحات 

 وا میدارد.   تأملی دقیق در مطالعه و وثاقت آن ها  به  را  بسیار مهم و تاریخی است که ما  ها مطلب 

گزارشِ   مستشرقان، دیده می شود بعضی از این مستشرقان صحت  بر رسیِ مطالعات برخی از در 

 از این نامه ها  پاره ای  محققان، درستی سؤال برده اند، تعدادی از این  زیر اساس  از  را  این نامه ها 

 
. درود بر پیروان هدایت. من تو را  قبطیان، بزرگ  به مقوقس   فرزند عبدهللا  متن نامه: »از محّمد   - 372

امان باشی، اسالم بیاور تا خداوند دو پاداش به تو دهد،    به آیین اسالم دعوت می کنم. اسالم بیاور تا در
  واگر نپذیری واسالم نیاوری گناه قبطیان نیز به عهده تو است. ای اهل کتاب، بیایید به یک اصل مشترک 

را نپرستیم و کسی را شریک او قرار ندهیم و برخی   میان خودمان عمل کنیم و آن این است که غیر خدا
از ما برخی دیگر را به خدایی نپذیرد. اگر آنان از آیین حق روی گرداندند بگویید گواه باشید که ما پیرو 

 دانشنامه آزاد(« )بر گرفته از آیین اسالمیم.
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»روش انتقادی کنونی    :می نویسد   وات   مونتگمری انکار می کنند.   را  برخی و  پذیرفته  مسامحه  با  را

نشان می دهد که اعزام پیک ها به سوی حکمرانان، قابل اعتماد نیست، احتمال دارد علت اصلی  

دین خود را دین جهانی می دانست و   عالقه مفرط مسلمانان به این نکته آن بوده باشد که محمد 

یه ایران و بیزانس بوده است، چه این جنگ ها  شاید برای منطقی جلوه دادن جنگ های خود عل 

   373پس از دعوت آنها به اسالم صورت گرفته است.« 

 در  مسلم  اسالمی موجود است، از  منابع  این نامه ها در  به  پژوهش هایی که مربوط  مجموعِ  در  

 آنها  و  نوشت  نامه  تمامی پادشاهان  و  نجاشی  ، قیصر  ، کسری  به  پیامبر  که  شده  جهاد روایت  باب 

 خبردار   :گوید  می و داده  بسط  را خبر  سیره، این  در هشام  ابن   374خواند.  فرا  بزرگ  خدای  به  را

 خداوند  مردم،   :گفت  و  خواند  خطبه  مردم  حدیبیه برای  از  بازگشت  از  پس  روزی  پیامبر  که  شدم 

 عیسی  بر  اختالف حواریون  مانند  پس   مردم مبعوث کرده است.  تمامی  برای  و  روی رحمت  از  مرا 

 نکنید.   اختالف  من  درباره  مریم  بن 

  کل این نامه ها بین   به گفته یعقوبى تعداد نامه ها دوازده نامه و به تحقیق بعضى از معاصرین تعداد 

پیامبر    185تا    47 تا سال دوازدهم هجری، سال وفات  اواخر سال ششم  از  بوده است که  عدد 

به تصریح نویسندهِ الطبقات الکبری، شش    375و فرستاده شده اند. یافته  ( تدریجا نگارش  20/ 680) 

یا محرّم سال هفتم فرستاده شده و در یک    تاریخ ذى حجّه سال ششم   نامه به پادشاهان بزرگ در 

اند، این نامه ها عبارت   نامه از مدینه رهسپار شده  روز از محرّم سال هفتم، شش سفیر با شش 

 
 244پیامبر، سیاستمدار، ص  ، محمدمونتگمری  وات - 373

   391ص ، 3 ج الجهاد،  باب ، مسلم  صحیح - 374

 ، چاپ بیروت 78، ص 2تاریخ یعقوبى، ج  - 375
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و هوذة   بن أبى شمر  ، حارث ، خسرو ایران، شاه اسکندریّه ، قیصر روم : نجاشى به  ها بودند از نامه 

 376. بن على 

، احادیث مربوط به نامه ها و پیمان نامه های  احمد   نسائی و مسند   و سنن   و مسلم   صحیح بخاری   در 

های پیامبر انتشار یافته  ترین تحقیقاتی که در موضوع نامه مهم پیامبر مفصل آمده است، یکی از  

منتشر شده    Arabicaو در مجلة    انجام داده   1955در سال    حمیداهلل   تحقیقی است که محمد 

نیز درباره مدارک    378عسگری   سید مرتضی   377احمدی میانجی   محققینی چند از جمله علی است.  

تشریعی اسالم در چندین جلد به این نامه ها پرداخته اند. به طورکلّی، شاید بتوان گفت از میان  

نامه از آن ها برای    68نامه، قرار داد، عهد یا میثاق، پیام ها و خطابه های پیامبر، تعداد    185این  

و حوزه    رهبران مذهبی، رؤسای قبایل و خطاب به اهالی برخی از کشورها و مناطق پادشاهان،  

    379های تحت نفوذ اسالم بوده است. 

به خمس  به موضوع مطالعه ما و مربوط  نامه ها که مربوط  این  از  ای  یا    و زکات   ذیأل خالصه 

   آوریم: اسالمی می شوند می    وجوهات 

: بین  سال نهم هجری به نزد پیامبر رفتند و از ایشان سئوال کردند   در   380نمایندگان قبیله عبدالقیس 

به شما دسترسی نداریم. توصیه    فاصله انداخته اند و ما بجز ماههای حرام   ما و شما، مشرکان مصر 

 
 ، چاپ بیروت 262-258، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 376

، مکاتیب الرسول، انتشارات مکتبته الصدوق، بیروت )تحلیلی بر پیام های  میانجی احمد علی - 377

   156پیامبر(، ص 

جلد دوم،   اسالم درباره مدارک تشریعی اسالمی عسکری، دیدگاه دو مکتب در سید مرتضی  - 378

 مترجم ع.م. سردارنیا 

 121مکاتیب الرسول، ص   - 80مجموعة الوثائق السیاسیه، ص  ، حمیدهللا محمد - 379

 قبیله ای است از ربیعه که موطن آنها تهامه بوده و سپس به بحرین نقل مکان کرده اند.   عبدالقیس  - 380
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به ما بده که اگر آنها را به کار بریم، ما را به بهشت رهنمون کند و اهل قبیله خود را به انجام    هایی 

 آنها دعوت کنیم.  

   381: نامة پیغمبر به قبیله عبدالقیس 

به    شما را به انجام چهار چیز امر، و از ارتکاب چهار چیز نهی می کنم. فرمان می دهم به ایمان 

و دادن    ، و هیچ می دانید که ایمان به خدا چیست؟ شهادت به یکتایی خداست و خواندن نماز خدا 

  از دستاوردهایتان.   و پرداخت خمس   زکات 

  چون خبر ظهور پیامبر خدا   :می نویسد   در مورد نامة پیغمبر به یمن   کتاب فتوح البلدان   در   بالذری 

به خدمت حضرتش رسیدند. پس آن   ایشان  از  نمایندگانی  رسید،  به مردم یمن  او  و علو حق 

حضرت نامه ای برای آنها نوشت، و در آن ملکیت اموال و اراضی و گنجینه های آنها را تا هنگام  

اسالم آوردنشان تثبیت فرمود. آنها نیز فرمان برده، اسالم آوردند. پس آن حضرت فرستادگان و  

کارگزاران خویش را به سوی ایشان گسیل داشت تا آنها را به شرایع و مقررات اسالم و سنتهای  

که بر آیین یهودیت و نصرانیت    سرانه کسانی را   را بگیرند و نیز جزیه   ایشان آشنا کرده، صدقات 

، هنگام فرستادنش به  بن حزم   رسول خدا به عمرو   .و مجوسیت خود باقی مانده اند دریافت نمایند 

 382یمن شرح زیر را می نویسد: 

به    بن حزم   ، برای عمرو فرستاده خدا   بسم اهلل الرحمن الرحیم. این دستورالعملی است از محمد 

همه کارهایش خدای را در    مأموریت داد. او را فرمان می دهد که در   هنگامی که وی را به یمن 

 
، ج  احمد  مسند - 333، ص  2نسائی، ج  سنن - 205، ص 4، و ج  35، ص  1، ج  بخاریصحیح  - 381

 136، ص 5و ج  318، ص 3

،  1، ج  تاریخ طبری  - 226-265، ص 4، ج سیره ابن هشام -  82، ص 1، ج  بالذری  فتوح البلدان - 382

، ج  المستدرک  – 85، ص کتاب الخراج ابو یوسف - 76، ص 5، ج  تاریخ ابن کثیر - 1729-1727ص 

 517، ص 5متقی، کنزالعمال، ج  - 395، ص 1



  احکام ار بعه                                                                                          وجوهات  

199 
 

  بر مؤمنان   خدا را بگیرد، و صدقاتی را که خداوند   نظر گرفته تقوا پیشه کند. از دستاوردها خمس 

واجب فرموده است دریافت نماید. به این ترتیب که از محصول زمینهای زراعتی که آب بر آن  

، و از زمینهایی  سوار نشده، ریشه گیاه آن از رطوبت زمین و یا آب باران سیراب می شود یک عشر 

 بگیرد   گردندنیم عشر زکات که با مشک و دلوهای بزرگ آبیاری می  

 383البکائی   بن عبداهلل   نامة پیغمبر به فجیع 

آن نامه احکام    « نوشت و در جذام « و » قضاعه « از قبیله » بن هذیم   سعد همچنین پیامبر نامه ای به » 

به نماینده اعزامی    و خمس   صدقه واجبه را تعلیم و دستور داد آن قبیله بدهی خود را بابت زکات 

در این نامه موارد وجوب پرداخت صدقه را به ایشان آموزش داده و مقرر داشت که  بپردازند.  او  

 صدقه و خمس را به وسیله دو تن از فرستادگانش به نامهای ابی و عنبسه به پیامبر ارسال دارند. 

از   بن احمر از طایفه ی جذام بن عدی  مالک  بن احمر  پیامبر به مالک  این نامه، نامه ای است که 

و از پیامبر تقاضا    بوده فرستاد زیرا مالک اسالم آورد   و تبوک   که مسکن آنها بین مدینه   کهالن 

آن را بر پوستی که    نموده بود که نامه ای بنویسد و مردمش را به اسالم دعوت کند که پیغمبر 

از جذامی و دیگر مسلمانان    384.طولش یک وجب و عرض آن چهار انگشت بوده است نوشت 

را برپا دارند و خمس دستاوردهایشان را بپردازند و به آنان امان داده    پیرو او خواست که نماز 

 شود.  

 
اصابه،   - 175، ص 4ابن اثیر، اسدالغابه، ج  - 305 – 304، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 383

 17، ص 4ج 

   20، ص 3لسان المیزان ج   ، ابن حجر عسقالنی  -  271، ص 4ابن اثیر، اسدالغابه، ج  - 384

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%87%D8%B0%DB%8C%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 و پیروانش فرستاده به این شرح آمده است:   البکائی   بن عبداهلل   برای فجیع   نامه ای که رسول خدا 

385 

  بپا داشته و زکات   که از او پیروی نموده و اسالم آورده و نماز وکسی    به فجیع   پیامبر خدا   از محمد 

مال خود را بپردازند و فرمانبردار خدا و پیامبرش باشند و از دستاوردهای خود، خمس   و خمس 

خدا را بپردازند، و پیامبر و یارانش را یاری دهند و اسالمشان را آشکار سازند و از مشرکان ببرند،  

  پناه خدا و پناه محمد خواهند بود.   در 

 386نوشت به این شرح است:   عمان   اسپهبدان پیامبر به  که    نامه ای 

بحرین می باشند، که    ، آنها که در به بندگان خدا، اسبذیها پادشاهان عمان   پیامبر خدا   از محمد 

بدهند و خدا و پیامبرش را فرمانبردار باشند و حق پیامبر   بگزارند و زکات  اگر ایمان آورده نماز 

را بپردازند و چون مسلمانان عبادت کنند، در امان خدا بوده از آنچه که دارند برخوردار می باشند  

لق است. و اینکه  و به خودشان تعلق خواهد داشت، مگر اموال آتشگاه که به خدا و پیامبرش متع 

و حبوبات را نیم عشر زکات واجب است. و مسلمانان موظفند که    را یک عشر   محصول خرما 

آنان را یاری دهند و راهنماییشان نمایند. آسیابهایی که دارند از آن خودشان خواهد بود تا هر  

  چه را که بخواهند در آنها آرد نمایند. 

به نظر می رسد مقصود از حق پیامبردر نامه برای کسانی که از منطقه حدس و لخم اسالم آورده  

 387آن نامه می فرماید:   در   باشد. رسول خدا   اند، خمس 

 
   160، ص 1اصابه، ج ، بن عبد هللا البکائی فجیع  - 385

 380، ص 6قلقشندی، صبح االعشی، ج  - 52الوثائق السیاسیه، ص  - 386

 266، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 387
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و پیامبر را پرداخت کنند و از    و قسمت خدا   مالشان را بپردازند   را بجای آورند و زکات   و نماز 

خواهند بود. و هر کس که از دینش    امان و حفاظت خدا و محمد   مشرکان دوری گزینند، در 

  روی بتابد، امان و حفاظت خدا و پیامبرش نیز از او برداشته می شود. 

، طایفه او و کسانی که از او پیروی کرده اند چنین  ازدی   پیامبر به جناده نامه ای که    همچنین در 

 388نوشته است: 

برپا داشته، زکات   مادام که نماز  بپردازند و فرمانبردار خدا   را  از    مالشان را  پیامبرش باشند و  و 

  خدا و سهم پیامبر را پرداخت نمایند و از مشرکان دوری گزینند، در   دستاوردهای خود خمس 

  خواهند بود.   بن عبداهلل   امان خدا و محمد 

  389 نوشته آمده است: از قبیله طی،    نامه ای که به بنی معاویة بن جرول   و در 

و پیامبرش را فرمانبردار   بپردازد، و خدا  بگزارد و زکات  آن کس از ایشان که اسالم آورده نماز 

خدا و سهم پیغمبر را پرداخت کند و از مشرکان دوری گزیند    باشد و از دستاوردهای خود خمس 

خود را آشکار سازد، امان خدا و پیامبرش، مادام که مطیع باشد، شامل حال او خواهد    و اسالم 

 بود. 

 
کنزالعمال، ج   - 300، ص 1اسدالغابه، ج   ابن اثیر،  – 270، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 388

 320، ص  5

 926، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 389
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بن مره جهنی، که کنیه اش ابو مریم    پیامبر آن را به همراه عمرو   390نامه ای به جهینة بن زید   در 

همگی مسلمان شدند و به نزد پیامبر  بوده، فرستاده است و مردم آنجا را به اسالم دعوت کرده که  

  391 آمدند. در نوشته، چنین آمده است: 

، از آنها  برابر پرداخت خمس   پهنه زمین و بیابانهای آن و مسیلها و مراتع آن، از آن شماست تا در 

اگر به یک جا فراهم  و در تیعه و صریمه   و مراتع آنها بهره مند شوید و از آبهای آنها بیاشامید 

بپردازید. و بر اهل    ، و چنانچه بینشان جدایی افتد هر کدام یک گوسفند زکات آیند دو گوسفند 

 مثیر صدقه ای نیست. 

واجب می شود.    تیعه به کمترین حدی گویند که در آن زکات   :نهایة اللغه می نویسد   ابن اثیر در 

می باشد. و منظور از صریمه در این حدیث تعداد صدو بیست و    و شتر   و صریمه گله گوسفند 

  یک رأس گوسفند تا دویست رأس می باشد که اگر یکجا فراهم آمدند، دو گوسفند، و هر گاه 

بدهند. و اهل مثیر عبارت است از  از هم جدا باشند، هر کدام یک گوسفند باید زکات    آن دو 

در برخی از نامه    .شخم زن که به کار شخم زنی می پردازند، و بر آن زکاتی نیست   دارندگان گاو 

های پیامبر پس از ذکر سهم پیغمبر، از )صفی( خالصه آن حضرت نیز نام برده شده است. مانند  

 392آمده است:   آنچه در نامه آن حضرت به پادشاهان حمیر 

و    اما بعد، خدایتان به هدایت ویژه خویش راهنماییتان فرموده است هر گاه به صالح آمده، خدا 

مالتان را بپردازید و از دستاوردهای خود،    را برپا داشته، زکات   پیامبرش را فرمانبردار باشید و نماز 

 
  446-444جهینة بن زید، جمهرة، ص  - 390

   142الوثائق السیاسیه، ص   - 391

، ص  1، ج مستدرک  - 258، ص 4، ج  سیره ابن هشام - 85، ص 1البالذری، ج  فتوح البلدان - 392

   273، ص 6تاریخ ابن عساکر، ج   تهذیب - 395
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واجب    خدا و سهم پیامبر و خالصه او را، و نیز آنچه را که خداوند از صدقه بر مؤمنان   خمس 

  فرموده است، پرداخت کنید. 

  393آمده است که می نویسد:   بن عامر   نامه آن حضرت به بنی ثعلبة   و یا آنچه در 

مالش را پرداخته و از دستاوردهایش    برپای دارد و زکات   ایشان اسالم آورده، نماز هر کس که از  

  در آمده است.   امان خدا   و سهم پیغمبر و خالصه او را بپردازد، در   خمس 

  بن ادبن است، پیامبر به   که قبیله ای از عکل بن عوف   394العکلیین   نامه ای که به بنی زهیر   یا در 

  395آن را چنین آورده:    480در جمهره، ص    ایشان نامه نوشته و ابن حزم 

پیامبری محمد  و  و رسالت  یکتایی خداوند  به  اگر گواهی  نماز )ص(  شما  داشته،    داده،  برپا  را 

  و سهم پیغمبر و خالصه او را بپردازید، در   مالتان را پرداخته و از دستاوردهای خود خمس   زکات 

 و رسول او در آمده اید.   امان خدا 

 396سران جهینه فرستاده است آمده است:   نامه ای که برای برخی از   یا در 

نماز  و  آورد  اسالم  ایشان  از  کس  زکات   هر  و  بدارد  پای  بر  خدا   را  و  را    بپردازد  پیامبرش  و 

  و سهم پیغمبر و خالصه او را پرداخت کند.  فرمانبردار باشد و از دستاوردهایش خمس 

 397: پیغمبر به مردم عمان نامة  

 
   189، ص  2، أصابه، ج صیفی بن عامر - 393

 280، ص 4زهیر بن اقیش، تاج العروس، ج  - 394

،  2سنن نسائی، ج  - 154 - 153، ص  3، ج  دار احیاء السنة النبویه  - 55، ص 2ابو داود، ج  سنن - 395

ابن اثیر، اسدالغابه،   - 77، ص 5، ج احمد  مسند - 279، ص 1، طبقات الکبری، ج ابن سعد - 179ص 

 13ابوعبید، اعطیتم من الغنائم الخمس، ص    - 4، ص 5ج 

 271، ص 1، طبقات الکبری، ج  ابن سعد - 396

   11، ص  11صحیح البخاری، ج  - 225، ص 5اُُسد الغابة، ج  - 397
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سالم بر شما؛ اما بعد شهادتین بگویید یعنی اقرار کنید که جز اهلل خدایی نیست و اینکه من فرستادة  

)یک دهم از تولید( را بدهید و مساجد را آن گونه که من می گویم طراحی    اهلل هستم. زکات 

 به شما حمله خواهم کرد.   کنید و اال 

 398: الجذامی  نامة پیغمبر به فروة بن عمرو 

. اما بعد فرستادة تو پیش ما آمد و پیغام تو را رساند و از  به فروة بن عمرو  فرستادة خدا   از محمد 

شما ما را مطلع کرد و به ما گفت که تو اسالم آورده ای و خداوند تو را به راه راست    گذشتة 

  بخوانی و زکات   خودش هدایت کرده اگر کار نیک بکنی و از خدا و پیامبرش پیروی کنی و نماز 

 بدهی. 

و معان و    حجاز   در   النافرة ساکن اطراف شهر ایله   رئیس قبیلة بنی النافرة الجذامی    ة بن عمر فرو 

 (. 1189و    1168صفحات    – فرهنگنامة قبایل   - اطراف آن در سرزمین شام بود )معجم القبائل 

 399بن عبد اهلل:   نامة پیغمبر به اسیخب 

برای من آورد و من برای تو شفاعت کردم و فرستاده  االقرع نامة تو و شفاعتت برای مردمت را  

ات االقرع را دررابطه با مردمت راستگو دانستم )به او اعتماد کردم(. مژده باد بر تو که آنچه را  

دوست داری و از من خواسته ای برآورده کردم ولی من به او )به فرستاده ات االقرع( گفتم که  

گر پیش ما بیایی تو را گرامی می داریم و اگر هم نیایی  خوب است خودت با من دیدار کنی که ا 

باز هم گرامیت می داریم. همچنین من از کسی هدیه نمی خواهم ولی اگر هدیه به من بدهی  

و    و زکات   محلت را عامالن من ستوده اند. من تو را به بهترین حالت نماز   هدیه ات را می پذیرم. 

 
، ص  6بحار االنوار به نقل از صبح االعشی، ج   - 281، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 398
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توصیه می کنم. من قبیلة تو را بنی عبد اهلل نام نهاده ام پس آنها را به نماز امر    مؤمنان نزدیکی به  

 کن و به بهترین کار و آنها را امیدوار کن. سالم بر تو و بر مردم مؤمنت. 

 400: و اهالی کوه پایه های شهر ایله   نامة پیغمبر به یُحَن بن رُؤبة   

سالم بر شما. من اهلل را که خدایی جز او نیست ستایش می کنم. من نمی خواستم و نمی خواهم  

بده و   قبل از اینکه به شما نامه بنویسم با شما وارد جنگ بشوم. بنابراین یا مسلمان بشو و یا جزیه 

را گرامی بدار و به    پیروی کن و فرستادگان پیامبر خدا از اهلل و فرستادة او و فرستادگان پیامبر او  

تو   بپوشان.  لباس خوب  به زید  نباشد مخصوصا  لباس جنگجویان  بپوشان که  لباس خوب  آنها 

هرچقدر فرستادگان مرا راضی کنی من هم راضی می شوم؛ مقدار جزیه هم که معلوم است. اگر  

ن شود از خدا و پیامبرش اطاعت کنید تا شما از پرداخت  می خواهید که زمین و دریا بر شما ام 

 آن حقی که عرب و عجم باید بپردازند معاف شوید البته به جز حق خدا و پیامبرش. 

ساحل دریای مدیترانه و شهری کوچک با کشاورزی اندک شهری یهودیها می    شهری در   ایله 

به نظر میرسد زید بن مهلهل الطائی معروف به زید الخیل باشد که    باشد. و منظور پیغمبر از زید 

آمده که او در سال نهم هجرت    241صفحة    2پیغمبر به او زید الخیر لقب داد. در اسد الغابه جلد  

 مسلمان شد. 

 401: نامة پیغمبر به اسقف نجران   

، سالم بر  به اسقف نجران   پیامبر و فرستادة خدا   ؛ از محمد و یعقوب   و اسحاق   به نام خدای ابراهیم 

شما، من رو به شما خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش می کنم و نیز من شما را از بندگی  

 
مجموعة الوثائق، ص   - 11 ص  ، 4ابن عساکر، ج  - 277، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 400

53  
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و من شما را از والیت بندگان به والیت خداوند دعوت می   بندگان به بندگی خدا فرامی خوانم 

بپردازید اگر از دادن جزیه خودداری کردید با شما وارد جنگ می    کنم. اگر سربتابید باید جزیه 

 شوم. والسالم. 

در شرح    2حجر در االصابه جلد    و ابن   357صفحة    1الطبقات الکبری جلد    در   همچنین ابن سعد 

در االقبال فی    حال سید و جلد یک در شرح حال الحارث و بشیر بن معاویه و سید ابن طاوس 

 آورده اند.   494باب ششم صفحة  

 402: نامة پیغمبر به پادشاهان حِمیَر 

به الحارث بن عبد کالل و نعیم بن عبد کالل والنعمان قیل ذی    پیامبر و فرستادة خدا   از محمد 

رعین و همدان و معافر، اما بعد، من رو به شما اهلل را که خدایی جز او نیست ستایش می کنم.  

دیدار کردیم. او پیام شما    مدینه   پیش ما آمد و ما با او در   فرستادة شما به نام مقفلنا از سرزمین روم 

را به ما رساند و از گذشتة شما ما را مطلع کرد و به ما خبر داد که شما اسالم آورده اید و مشرکان  

را کشته اید و خداوند شما را به راه راست هدایت کرده است اگر کار نیک بکنید و از خدا و  

( را به  جنگی یک پنجم )خمس  بدهید و از غنائم   بخوانید و زکات  پیامبرش اطاعت کنید و نماز 

 عنوان سهم خدا و سهم پیامبر و نماینده اش بدهید.  

 بودند که مسلمان شدند.   قبال یهودی   یمن   در   پادشاهان حِمیَر        

 403: پیغمبر به منذر بن ساوی نامة  

 
  - 82 البالذری، ص فتوح البلدان - 75 ، ص5البدایه والنهایه، ج  - 381، ص  2 ، جتاریخ طبری  - 402

، ص  1، ج ، الطبقات الکبری ابن سعد - 258، ص 4، ج  سیره ابن هشام - 258، ص 3 السیرة الحلبیة، ج

   146، ص 2اسد الغابه ج  - 27-13کتاب االموال، ص  - 356

   149، ص  2اعیان الشیعه، ج  - 283و ص  74، ص 3 ، جسیرۀ حلبی - 403
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. درود بر تو. من رو به تو خدا را سپاس می گویم اهلل  به منذر بن ساوی   فرستادة خدا   از محمد 

محمد بندة    خدایی که خدایی جز او نیست و گواهی می دهم که خدایی جز اهلل نیست و اینکه 

او و فرستادة او است، اما بعد من اهلل با قدرت و عظمت را به یاد تو می آورم. هر کس نصیحت  

حقیقت خودش را نصیحت می کند. هر کس از فرستاده های من اطاعت کند و از    می کند در 

صیحت کند  دستور آنان پیروی کند در حقیقت از من پیروی کرده است و کسی که برای آنها ن 

در حقیقت مرا نصیحت کرده است. فرستادگان من از تو تعریف خوبی کرده اند و من تو را در  

میان مردمت شفاعت کرده ام پس برای مسلمانان آنچه را که بر آن اسالم آورده اند واگذار کن  

کنی تو  من گناهکاران را بخشیده ام لذا از آنان عذرشان را قبول کن و تو هرچه بیشتر کار نیک  

بودن یا زرتشتی بودن خود پابرجا بماند    را از نتیجة کارت بی بهره نمی کنیم و هر کس بر یهودی 

 بدهد.   باید جزیه 

 404: نامة پیغمبر به زرعة بن ذی یزن 

. وقتی فرستادگان من پیش شما آمدند من بوسیلة آنان  پیغمبر به زرعة بن ذی یزن   نامه از محمد 

شما را به خیر و خوبی فرمان می دهم. فرستادگان من عبارتند از: معاذ بن جبل و عبد اهلل بن رواحة  

پیشتان    و یارانشان. پس هرچه از صدقه و جزیه   و مالک بن مرارة   و عتبة بن نیار   بن عبادة   و مالک 

دارید همه را جمع آوری کنید و آنها را به فرستادگان من برسانید. فرمانده فرستادگان من معاذ  

 بن جبل است. آنها نباید بدون رضایت از پیش شما برگردند. 

بنده و فرستادة او می    اما بعد؛ محمد  اینکه محمد  گواهی می دهد که خدایی جز اهلل نیست و 

هستی که مسلمان شدی    به من گفت که تو اولین نفر از قبیلة حمیر   الرهاوی   بن مرارة   باشد؛ مالک 

 
السیرة   - 81البالذری، ص   فتوح البلدان - 382، ص  2، ج تاریخ طبری  - 202األموال، ص  - 404

سیره ابن   - 55، ص 1جمهرة الرسائل، ج  - 75، ص 5البدایة والنهایة، ج  - 258، ص 3الحلبیة، ج 

 30، ص  3سیرۀ زینی دحالن، حاشیۀ الحلبیة، ج   - 260 – 259، ص 4، ج هشام 
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از مشرکان دور و جدا شدی. پس  به    و  قبیلة حمیر را  باد. من شما  به خیر و خوبی مژده  تو را 

سرپرست    و خیر دستور می دهم؛ پس خیانت نکنید و با هم دشمنی نکنید؛ فرستادة خدا  خوبی

غنی و فقیر شما می باشد؛ صدقه برای محمد و خانواده اش حالل نیست؛ بلکه آن زکاتی است  

قیر( می دهید و مالک خبر را به شما رسانده و راز را نگهداشته  که به فقرای مؤمن )مسلمانان ف 

 است. 

من به نزد شما از میان افراد نیک خانواده ام و دیندارترین آنها را فرستاده ام پس شما را به خیر و  

 خوبی نسبت به او فرمان می دهم و هر رفتار شما با او زیر نظر قرار دارد و درود. 

 405: االرحبی  بن مالک   نامة پیغمبر به قیس   

سالم بر تو؛ اما بعد من تو را بر مردمت فرماندار قرار دادیم اعم از عرب و حمور و موالی آنها  

)اعم از اینکه عرب باشند یا از قوم حمور و یا غالمان غیر عرب آزاد شده( و من مقرر داشتم بر  

منطقة    کیلو( از ذرت   48من یعنی   16یعنی برابر با  دو صاع  صاع )هر صاع =هشت من.  تو که دو  

کیلو( از کشمش منطقة خیوان. این دستور برای تو و برای نسل    48نسار بدهی و نیز دو صاع ) 

 بعد از تو تا همیشه جاری خواهد بود. 

 406نامة پیغمبر به معاذ بن جبل:   

از دین خود برنگردد و بر یهودیت خود برجا بماند باید از مزارعی که با آب باران یا    اگر یهودی 

رودخانه و جویبار آبیاری می شوند یک دهم پرداخت کند و از مزارعی که با سطل یا هر وسیلة  

 
   340، ص1، الطبقات الکبری، ج  ابن سعد - 224ص   ، 4اُُسد الغابة، ج  - 405

، ص  ابی یوسف  خراج - 65، ص 1جمهرة رسائل العرب، ج   - 78البالذری، ص  فتوح البلدان - 406

54  



  احکام ار بعه                                                                                          وجوهات  

209 
 

دستی آبیاری می شوند نصف یک دهم باید پرداخت کند. هر فرد بالغ باید یک دینار یا معادل  

 ردازد. آن بپ 

یا    نسخه ای دیگر از این نامه عالوه بر موارد فوق چنین آمده است: هر کس بر آیین یهودی   در 

مسیحی که دارد برجا بماند هر فرد بالغ یهودی یا مسیحی اعم از زن و مرد یا آزاد و برده باید  

یک گوساله نر یا ماده و از هر چهل گاو یک    یک دینار یا معادل آن بپردازد و از هر سی گاو 

یک شتر ماده دو ساله که وارد سومین سال شده باشد باید    گاو مادة سالخورده و از هر چهل شتر 

 به مسلمانان بدهد. 

 407: نامة پیغمبر به العالء بن الحضرمی   

هایی را که پیش او جمع شده بگیرد.   کسی را فرستادم که از او تمام جزیه  من به منذر بن ساوی 

پس تو هم زود جزیه ها را بده و همراه همانها یعنی همراه جزیه های منذر بن ساوی تمام صدقه  

 ها و یک دهمها )زکاتها( را که پیش تو جمع شده بفرست بیاد 
 

 
  185، ص 8، ج کایتانی  –  87جمهرة الرسائل، ص  - 276، ص 1، الطبقات الکبری، ج ابن سعد - 407

 376، ص 2اشپرنکر، ج  -
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Les lettres du Prophète 
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Message adressé : à Al- Moqaweis 

408»  toi donc et tu seras sauf-Soumets « : Sujet 

 

 
408 . Muhammad Hamidullah, Corpus des traités et lettres diplomatiques de 

l'Islam à l'époque du prophète 

et des khalifes orthodoxes, Publication, G.- P. Maisonneuve, Paris, 1935, p. 31-

33. 
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p. 31-33 
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Message adressé : à la tribu de ‘Abd al-Qais 

409 » L’armée musulmane leur devra une part du butin «  : Sujet 

 

 

 

p. 40-41 

 
409 . Ibid, Corpus, p. 40-41. 
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Message adressé ; à un délégué Yamani 

Sujet : « Je lui octroie un cent de chameaux à prélever sur le 

 » premier cinquième du butin …410 

 

 

 
410 . Ibid, Corpus, p. 39-40. 
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p. 39-40 
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Message adressé ; Aux Habitants de ‘Uman 

411 » « Acquittent la zakât obéissent à Dieu:  Sujet 

 

 

 

 
411 . Ibid, Corpus, p. 38-39. 



  احکام ار بعه                                                                                          وجوهات  

217 
 

 

 

p. 38-39 
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Message adressé ; à un Azdite 

412 » obéissent à Dieu« Acquittent la zakât :  Sujet 

 

 

 

 

 
412 . Ibid, Corpus, p. 60-61. 
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p. 61-62 
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Message adressé ; à la Tribut de TAI’ 

413 » « Acquittent la zakât obéissent à Dieu:  Sujet 

 

 

p.85 

 
413 . Ibid, Corpus, p. 85. 
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« Acquittent khums et la zakât et payer part du prophète 
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p.58-59 

» 
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p. 28 
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« Soumets-toi donc ou acquitte la Jizah 

Et obéis à Dieu » 

 

p. 22 
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« Quoique proclame qu’il n’est pas de Dieu que Dieu 

ne sera pas inscrit ignorant » 

 

 

p. 46. 
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« Quiconque d’entre eux se sera soumis, célébrera les offices, 

acquittera la zakât, abandonnera sur le butin le cinquième et la 

part du-propreté… » 

 

 

p. 28 
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      ق   ظ      
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 جدول نظریه های مراجع معروف شیعه 

 دوران غیبت در وجوهات  در 

 ) از قرن دوم هجری تا کنون( 

 
 498، ص 3، ج  کافی - 414

 شهرت  نام  معروف  مکان  فوت  نظر ها 

نماز   عظمت و جایگاه زکات را در  او   :زکات   طراز 

   414آورده است.
 بغداد 328

 

 فقه

 و

 حدیث 

شیخ 

  ابوجعفر

بن  د محمّ

بن  یعقوب

  اسحاق

 رازی 

 کلینی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
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 ۱۲۱، ص ۴األحکام، ج  تهذیب - ۱۱۶، ص ۲: خالف، ج شیخ طوسی  - 415

 175، ص 1البراج الطرابلسى، المهذّب، ج  قاضى عبدالعزیزبن  - 416

 171المهذّب، ص   - 417

را بدون قیِد شرط حضور یا غیاب امام    خمسوجوب  

  415آورده است.
۴۶0 

 بغداد

 جفن
 فقه

بن  محمد 

 حسن

 طوسی

شیخ 

 طوسی

الطای شیخ 

 فه

نقل کرده اند که ایشان نیز دیدگاه   : از ابن براجزکات

مفید  با  رادر    شیخ  نپذیرفته است،  موردتوزیع زکات 

کتاب زکات دیده می شود   مراجعه به )المهذب(، در 

آورده  فطره  زکات  در  آنچه  توان    416براساس  مى 

در   اما  پذیرد،  مى  را  مفید  شیخ  دیدگاه  وى  گفت، 

جایی که سخن از زکات مال به میان مى آورده، بین  

است:    زمان حضور و غیبت فرق مى گذارد و معتقد 

پرداخت  امام  به  زکات  باید  امام،  حضور  زمان  در 

مالک  که  اند  داده  اجازه  غیبت،  دوره  در  و   گردد 

 417زکات را، خود به مصرف برساند.

۴۸۱ 
طراب 

 لس

 فقیه

  ابوالقاسم 

  عبدالعزیز

بن نحریر  

بن 

عبدالعزیز  

 بن البراج 

ابن  قاضی 

 براج 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC
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   298، ص فی شرح المختصر، قم  ، المعتبرحلی محقق - 418

 و شرط وجوب آن حضور  جهاد واجب کفائى است

یا کسی که امام او را براى این کار منصوب کرده    امام

 باشد می باشد. 

460 

 
 الحلبى  ابو الحسن   

دفن خمس  نظریه  اخراج   او  لزوم  به  و  رد کرده  را 

خمس فتوا داده است، اما او قائل به دو سهم تقسیم  

کردن خمس شده می نویسد: سهم مربوط به امام را  

او )امام   به  تا آن را  باید کنار گذاشت و منتظر ماند 

 غائب( برسانند، 

447   

أبو الصالح 

الدین تقی 

بن نجم  

 الحلبی 

 الحلبى 

، باید نزد دارندگان خمس  مربوط به خمس  وجوهات

بعنوان ذخیره بماند تا زمانی که ظهور امام غائب فرا  

برسد و این وجوه به صاحب اصلی اش یعنی به امام  

 418داده شود.  معصوم

  حلّه  ۵۸۵

،  ابوالمکارم

بن  حمزه

 علی

 ابن زهره

 حلبی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87
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 360دمشقیه، ص   لمعه - 419

 125المنافع، ص  ، مختصر حلی محقق - 420

، ناصبی ها را از اهل حرب می داند و چون ابن ادریس

گرفتن خمس کنند،  می  مسلمانان جنگ  با  از    آنان 

در نویسد:  می  او  داند،  می  واجب  را  این   آنان  غیر 

  419صورت گرفتن مال کسی مجاز نیست.

  حله  ۵9۸

،  ابوعبداهلل

بن  محمد 

 احمد 

ابن 

 ادریس 

تصریح به حرمت جهاد بدون اذن امام را یک اصل   

و   دعوت  به  مشروط  را  جهاد  وجوب  و  شمارد  مى 

 جهاد مى داند. منصوب او در حضور امام یا 

690   
  شیخ یحیى

 بن سعید 
 الحی 

سود تجاری را غنیمت می داند که به همه    حلی  محقق

  در   تعلق می گیرد، او وجوب خمس  گونه به خمس

  420استناد می کند. سوره انفال  41معادن را به آیه 

 فقیه حله  ۶7۶

  ابوالقاسم 

بن  جعفر

بن  حسن

بن   یحیی

 حلی  سعید 

 محقق

 اول  محقق

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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 547، ص 1، منتهی المطلب، ج  عالمة حلی - 421

دایرة المعارف اسالمی،   - ۲۷۲، ص ۱کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج فاضل آبی،  - 422

 عصر غیبت.  به فقها، در  اسالم پدیا، پیشینه پرداخت خمس

غنیمت را به معنای گسترده آن به کار می   عالمه حلی

« )هر شیء با ارزش دفن شده( را از منابع  برد، او »رکاز

   421می داند.  خمس

  را باید پرداخت و در   می گوید: خمس  عالمه حلی

 تصرف کرد.  سهم امام نیز مى توان دخل و 

 مرجعیت  حله  72۶

 جمال

الدین،  

بن  حسن

 یوسف

عالمه 

 حلی 

در    ، شهید اول  به جای خمس  باره پرداخت عشر  در

( در شرح آن به تبیین  1548/955) ثانیو شهید  لمعه

در  غیبت  عصر  در  را  شیعیان  و  پرداخته،  آن  جواز 

زمینه اختیار کردن یکی از آن دو گزینه مختار دانسته 

 اند .

  حله  7۸۶

،  ابوعبداهلل

بن  محمد 

 مکی

 شهید اول 

اسقاط    به  »قول  نویسد:  می  الرموز  کشف  صاحب 

من   در  خمس و  است  قائل  بدون  قولی  غیبت  زمان 

 422کسی را که قائل به این فتوا باشد نمی شناسم.« 

826   

 

الحسن بن  

أبی طالب 

 الیوسفی  

الفاضل  

 االبی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
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 ۵۹ص   مجموعه ای تحت عنوان "الخراجیات"،  کرکی، قاطعه اللجاج در - 423

 72-65، ص 2دمشقیه، جلد  لمعه - 424

 ۸الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد االذهان، ج، مجمعاردبیلی مقدس - 425

بودن به حالل  نویسد:»   خمس  حکم  و می  می دهد 

است، پس  همانا مراد از احادیث تحلیلیه حالل نمودن  

دست شخصی بود برایش    در  زمانی که زمینی از انفال

ائمه تحلیل  به  است  را حالل گردانده    حالل  که آن 

 423اند.«

9۴0 

 حلب

صفهاا

 ن

 

،  ابوالحسن

بن  علی

بن  حسین

 عبدالعالی 

  محقق

 ثانی

تعلق خمس  ثانیشهید   تایید  و  بر شمردن  به    ضمن 

مکاسب، یا سود    باال ، ارباح  هفت مورد یاد شده در

فعالیتهای تجاری ، کشاورزی و ... را مشمول خمس  

  424می دانند.

9۶۶ 
جبع 

 شام

 
ن الدیزین

 بن علی
 شهید ثانی

الخراجیة   در  اردبیلی  مقدس  این    رساله  به  مفصل 

پرداخته  از  موضوع  هرچه  جائر   که  سلطان  دست 

ها نیز  و تصرف در آن   گرفته شود، نامشروع و حرام

 425ممنوع است.

  نجف 993
بن  احمد 

 محمد

مقدس 

 اردبیلی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B9_%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B9_%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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  ۳۵۵بیست و پنج رساله فارسی، ص  مجلسی، مکتبه المرعشی،  باقر محمد - 426

   325كشف الغطاء، ص  - 427

مسأله جهاد را مسکوت    کتاب جامع عباسى   جهاد : در 

یاری دادن در راه    را  "جهاد فی سبیل اهلل"  گذاشته و

در عصر غیبت به ساختن پلها، مساجد و مدارس  خدا

 تفسیر کرده است.

۱03۱ 
اصفها

 ن
 

، بهاءالدین

محمدبن  

 حسین

 عاملی

شیخ 

 بهایی

« می نویسد: » و  و اعتکاف  و خمس  رسالة »زکات  در

علیهم السالم    اند که در زمان غیبت ائمهجمعى گفته  

وجه اند. و این بى  این حصه را بر شیعیان حالل کرده 

السالم   علیه  االمر  از حضرت صاحب  زیرا که  است 

حالل  شیعیان  بر  که  است  نرسیده  صریحى  روایت 

 426کرده باشد بلکه خالفش ظاهر است.« 

۱۱۱۱ 
اصفها

 ن

 

 فقیه

عالمه 

 محمدباقر

بن 

 محمدتقی

 مجلسی

الغطاء وجوب   کاشف  شرایط  شمردن  بر  از  پس 

»فال زکاة فى   :دامهاى سه گانه، مى نویسد   زکات، در

بهائم ایران والخراسان والآذربایجان االّ ماشذَّ و ندر  

   427منها النّها تعلف الشهرین والثالثة.«

  نجف ۱22۸
بن  جعفر

 خضر

کاشف  

 الغطاء 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
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 385-376، ص  6وسائل الشیعة، ج  - 428

شکمها و عورتهاى خود هالک شدند زیرا حق ما را به ما ندادند، آگاه باشید   » مردم، در روایت از امام علی  - 429

 385- 376، ص 6بر شیعیان ما و پدرانشان حالل است. « وسائل الشیعة، ج  که خمس

در زکاتى  خراسان  »پس  و  ایران  و    چهارپایان 

زیرا    آذربایجان  اندک،  بسیار  موارد  در  جز  نیست، 

آنها در دو یا سه ماه از سال را، از علوفه آماده تغذیه 

 .مى شوند 

بودن   ساقط  پردازان  نظریه  از  یکی  حرّعاملى،  شیخ 

کتاب   در  خمس در  او  است  غیبت  وسائل    دوران 

بودن   ساقط  زمینه  در  روایت  دو  و  بیست  الشیعه، 

بیشتر این روایات، از امام    428خمس نقل کرده است.

به نقل    آورده شده است، یک مورد  و امام صادق  باقر

نقل از امام جواد و یک   ویک مورد به  429از امام علی 

 زمان آورده است. حر عاملی  مورد نیز به نقل از امام

که  میکند  گیری  نتیجه  چنین  روایات،  این  از 

نیست   صحیح  غیبت،  دوران  در  خمس  گردآورى 

نموده  حالل  خود  شیعیان  بر  را  آن  زمان،  امام  زیرا 

1104   
 حر 

 عاملى 
 عاملى
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 ۱۷۷، ص ۱۶، ج الکالم  جواهر - 430

 422-421، ص 15، ج  الکالم جواهر - 431

است. حرّ عاملى بنا بر این روایات، چنین نتیجه گیری  

گردآورى که  غیبت    میکند  دوران  در  خمس 

 نارواست.

  نیز در   معروف به صاحب جواهر  نجفی  حسن  محمد 

خمس وجوب  می    بارة  غیبت  دوران  نویسد: در 

»واجب است سهم و حصة )بهره( امام در زمان غیبت  

داده   باشد،  فتوا  دادن  شرایط  دارای  که  کسی  به 

  430شود.«

با استناد به فراگیر بودن نیابت فقها و    صاحب جواهر

به مراجع   اطالق ادله حکومت فقیه، پرداخت مالیات 

  431را واجب می داند.

  نجف ۱2۶۶
  محمدحسن

 بن باقر 

صاحب  

 جواهر

بخاطر به مشکل    می نویسد، ائمه   انصاری  شیخ مرتضی

شیعیان،  از  بعضى  آمدن  ذمه    گرفتار  اشتغال  از  پس 

روایت به آن اشاره   ، همان گونه که درآنان به خمس

  نجف ۱2۸۱
بن   مرتضی

 محمد
   انصاری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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   180، كتاب الخمس، ص انصارى  شیخ مرتضی - 432

  ۱۷۵ - ۱۷۴، ص ۲، کتاب المکاسب، ج انصارى  شیخ مرتضی - 433

بر    شده، را  خمس  و  گذشتند  مى  خویش،  حق  از 

 432شیعیان حالل مى کردند.

مسئله تصرف در اموال خراجی،    در   نظر شیخ انصاری 

»محصوره«  صورت  در  حاکمان،  جوایز  و  هدایا 

گیرنده یقین ندارد که    اگر خراج  )محدود( بودنِ آن،

مال   همان  عینآ  سلطان  سوی  از  شده  دریافت  مال 

از شخصی دیگر گرفته   به ناحق  حرامی است که او 

این  شده، جایز    در  خراجی  مال  در  تصرف  فرض، 

 433است.
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 گوسفند   صد ( زکات   میزان نصاب ) در 

 

 

صد   در   

اقل حد    

 

صد   در   

 حد اکثر 

 

بر حسب تعداد   زکات   

 

 تعداد گوسفند 

 

0 0 0 1-39 

0/83 2/5 1 40-120 

1/00 1/65 2 121-200 

1/00 1/50 3 201-300 

1/00 1/33 4 301-399 

0/80 1/00 4 400-499 

0/83 1/00 5 500-599 

0/85 1/00 6 600-699 

0/87 1/00 7 700-799 

0/88 1/00 8 800-899 

0/90 1/00 9 900-999 
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0/91 1/00 10 1000-1099 

… … … … 

0/990 1/00 100 10000-10099 

0/999-1/00 1/00 1000 100000-100099 

 

 442چالشها ص  ، خمسمنبع : شرح لعمه جلد اول، کتاب زکات
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گاو   صد ( زکات   نصاب ) در   میزان   

 

 

صد   در   

 حد اقل 

 

صد   در   

 حد اکثر 

 

 زکات 

 بر حسب 

گاو هر   

 

             

a=  2    ل  

   ل 

B=  3    ل  

   ل 

 

 تعداد 

 گاو 

 

0 0 . 0 1-29 

1/15 1/5 0/45 a 30-39 

1/02 1/5 0/60 2a 40-59 

1/30 1/5 0/90 b 60-69 

1/32 1/5 1/05 a+b 70-79 

1/35 1/5 1/20 2b 80-89 

1/36 1/5 1/35 3a 90-99 

1/37 1/5 1/50 2a+b 100-109 
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1/38 1/5 1/65 A+2b 110-119 

1/39 1/5 1/80 3b=4a 120-129 

1/40 1/5 1/95 3a+b 130-139 

1/40 1/5 2/10 2a+2b 140-149 

1/41 1/5 2/25 5a 150-159 

1/42 1/5 2/40 4b 160-169 

1/43 1/5 2/55 3a+2b 170-179 

1/43 1/5 2/70 6a 180-189 

1/43 1/5 2/85 3a+2b 190-199 

1/43 1/5 3/0 5b 200-209 

 

 446چالشها، ص  خمس ،کتاب زکات منبع : شرح لعمه جلد اول، 
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285 
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290 
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 9 ......................................... افغانستان 
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 ,63 ,54 ,53 ,40 ,39 ,38 ,32 ,31 ,30 ,19انفال 

68, 69, 76, 78, 79, 90, 91, 92, 94, 107, 

108, 111, 142, 213, 286, 289 

 43 ........................................ اهوازى 

 12 ................................. هر ی گنزگلدز ی ا 

 253 ,252 ,251 .............................. له ی ا 
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 234 ,224 ,181 ,176 ...................... توبه 

 282 ,248 ,110 ,82 ,58 ,43 ,30 ...... ب ی تهذ 



  احکام ار بعه                                                                                          وجوهات  

251 
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 287 ......................................... جمال
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 8 ............................... ی اسالم   ی جمهور 
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 157 .......................................... جهاد 
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 241 ,103 ................................. حارث 

 222 ,194 .................................. ب ی حب 

 117 ,13 ...................................... حج 

 251 ,202 ,200 ,166 .................... حجاز 

 67 .......................................... د ی حد 

 ,94 ,83 ,77 ,68 ,64 ,61 ,60 ,45 ,36 ,20حرام 

103, 109, 145, 146, 176, 219, 224, 227, 

242, 290 

 108 ............................... مغیره   بن   حرث 
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231, 289, 291 
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 293 ........................................ حسینى
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 292 .......................................... خضر 
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 149 ,87 ,69 ............................... ی لم ی د 

 257 ,185 ,182 ,179 ,171............... ذرت 

 281 ,208 ,54 .............................. ی راز 

 207 ,44 .................................. ن ی راشد 

 10 ,9 ربا 

 35 .......................................... رجب 
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 19 ,9 ................................... مظالم   رد 

 186 ,185 ,174 ,58 .................. اهلل   رسول 

 159 .......................................... د ی رش 

 144 ,57 ,45 ,42 ,41 ....................... رضا 

 218 ......................................... ی رض 

 39 ,30 ..................................... رمضان 

 41 .......................................... رواسى 

 98 ................................... المعانى   روح 

 19 ,9 ........................................ روزه 

 181 ......................................... روغن 

 254 ,241 ,234 ,232....................... روم 

 199 ........................................ اس ی زا 

 108 ......................................... زُرارة 

 256 ............................ زن ی   ی ذ   بن   زرعة 

 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,10 ,9 ,7 ,6زکات 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 44, 73, 

99, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 

125, 134, 141, 143, 152, 155, 156, 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 

169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 

180, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 

199, 201, 202, 203, 204, 207, 214, 217, 

226, 228, 234, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 

281, 282, 291, 297, 298, 299, 300 

 216 ,215 ,69 ,43 ........................ ا ی زکر 

 234 ,233 ................................... زکوه 

 179 ,178 ,84 ,62 ......................... زهره 

 222 ,216 ,164 ,158 ,94 ,47 ,41 ....... اد ی ز 

 111 ,91 ,63 .......................... ن ی الد   ن ی ز 

 290 ..................................... ن یالد ن یز

 181 ......................................... زیتون 

 223 ...................................... ان ی ساسان 

 84 ...........................................سرائر 

 9 ........................................... سرقت 

 244 ,149 ,138 ,137 ,43 ,36 ............ سعد 

 286 ,223 ,180 ,84 ,44 .................. د ی سع 

 286 .......................................... سعید 

 149 ,87 ,69 ............................... االر  س 

 122 ..................................... ان ی سلجوق 

 159 .......................................... م ی سل 

 219 ,218 ,158 .......................... مان ی سل 
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 218 ........................................ سلیمان 

 249 ,242 ,241 ,166 ,165 ,162 ,28 ,11سنن 

 167 ,118 ,12 ........................... سنوک 

 9 ........................................... سوریه 

 37 ...................................... النبى   رة ی س 

 118 ,117 ,12 ............................ شاخت 

  ,199 ,140 ,123 ,22251 .............. ی شافع 

 191 ,181 ................................. شافعى 

 290 ........................................... شام

 ,187 ,186 ,185 ,183 ,181 ,171 ,165 شتر 

248, 258 

 19 ............................................ شراء 

 157 ,152 ,124 ,17 .................... عت ی شر 

 241 ........................................... شمر 

 39 ............................................شوّال 

 190 ...................................... شوکانى 

 101 ,42 .............................. شهرآشوب 

 288 ,218 ,177 ,111 ,90 ,65 ,63 ,23اول   د ی شه 

 ,193 ,124 ,123 ,111 ,91 ,65 ,63ی ثان   د ی شه 

288, 290 

 ,42 ,38 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,9عه ی ش 

43, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 

70, 74, 75, 77, 83, 84, 85, 89, 96, 105, 

110, 119, 122, 141, 148, 153, 172, 173, 

178, 191, 193, 217, 220, 281 

 294 ............................... جواهر   صاحب 

 ,101 ,100 ,71 ,69 ,68 ,67 ,61 ,41 ,40صادق 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 

113, 114, 116, 124, 149, 161, 186, 187, 

214, 216, 293 

 222 ........................................ ی صبح 

 36 ...................................... ن ی ح ی صح 

 ,223 ,210 ,207 ,197 ,187 ,141 ,121 صدر 

229, 230 

 ,118 ,117 ,68 ,30 ,19 ,15 ,13 ,10 ,9صدقات 

119, 159, 172, 173, 176, 201, 215, 243 

 183 ,176 ,175 ,95 ,69 ,61 ,48 ,33 ,32صدوق 

 47 ,46 ...................................... صغرا 

 35 ............................................ صفر 

 218 ,142 ,91 ............................ ی صفو 

 221 ........................................ ی رف ی ص 
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 17 ........................................... طالبان 

 68 ....................................... یی طباطبا 

 256 ,254 ,243 ,228 ,227 ,208 ,138یطبر

 282 .......................................طرابلس 

 ,184 ,181 ,180 ,171 ,138 ,62 ,35 ,20 طال 

185, 186, 187, 211 

 183 ......................................... طلحة 

 ,82 ,75 ,69 ,64 ,62 ,49 ,48 ,43 ,14 ی طوس 

84, 89, 103, 110, 121, 122, 124, 161, 

177, 178, 179, 282 

 179 ,177 ,89 ,86 ,85 ,82 ,79 ,78 ,57طوسى 

 218 ,90 ................................ طهماسب 

 ,142 ,114 ,111 ,91 ,64 ,63 ,30 ,24 ی عامل 

291, 293 

 293 ......................................... عاملى 

 48 .......................................... ی عباس 

 209 ,142 ,140 ,47 .................... ان ی عباس 

 291 ........................................ عباسى 

 35 .......................................... عباسی 

 222 .................................... ز ی العز   عبد 

 194 ,42 ..............................عبدالرحمن 

 289 ..................................... ی عبدالعال 

 282 ..................................... ز ی عبدالعز 

 150 ,88 ,87 ........................... عبدالعزیز 

 242 ,36 ............................... س ی عبدالق 

 216 .................................... م ی عبدالکر 

 ,138 ,137 ,111 ,90 ,63 ,41 ,34 ,31 ,23عبداهلل 

139, 149, 238, 244, 245, 247 

 33 ,32 ,30 ,11 ..................... عبدالمطلب 

 102 ,100 ............................. عبدالملک 

 43 ........................................... عبده 

 223 ,201 ,117 ,13 ...................... ی عبر 

 216 ,190 ................................. داهلل ی عب 

 256 ................................... ار ی ن   بن   عتبة 

 139 ,138 ,137 ,44 ,41 ................. عثمان 

 185 ,184 ,182 ,179 .................... عدس 

 244 .......................................... ی عد 

 24 ................................... ی الوثق  عروة 

 48 ....................................... ی عسکر 

 44 ,43 .................................. عسکرى 

 241 ...................................... ی عسگر 
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 ,203 ,145 ,144 ,113 ,112 ,111 ,47 ,9عشر 

215, 243, 246, 288 

 61 ............................................ ل ی عق 

 249 ............................... عوف   بن   عکل 

 ,45 ,42 ,40 ,38 ,33 ,32 ,24 ,13 ,12 ,3ی عل 

54, 59, 63, 67, 77, 81, 90, 91, 97, 102, 

103, 106, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 

134, 139, 142, 144, 148, 156, 161, 162, 

178, 190, 209, 210, 214, 216, 218, 222, 

241, 285, 289, 290, 293 

 ,109 ,106 ,101 ,87 ,58 ,43 ,41 ,40 ,32على 

114, 116, 175, 181, 183, 185, 186, 187, 

191, 241 

 250 ,245 ................................... عمان 

 61 ...........................................ی عمان 

 ,140 ,139 ,138 ,136 ,121 ,99 ,67 ,41عمر 

158, 162, 164, 165, 183, 203, 208, 215, 

221, 251 

 251 ,250 ,247 ,243 ,139 ,36 ......... عمرو 

 13 ............................................ عمره 

 44 .......................................... عَمْرى 

 41 ......................................... ساى ی ع 

 240 ,157 .................................. ی س ی ع 

 9 ........................................... غصب 

 ,69 ,65 ,62 ,61 ,59 ,54 ,51 ,40 ,39 ,30غنائم 

77, 81, 96, 98, 114, 120, 133, 134, 136, 

153, 160, 162, 254 

 100 ,81 ,64 ,61 ,60 ,59 ,9 ............ غوص 

 288 ......................................... فاضل 

 192 ....................................... فاطمیان 

 ,251 ,248 ,243 ,242 ,37 ,36 .. البلدان   فتوح 

254, 256, 257 

 245 ,244 ................................... ع ی فج 

 208 ........................................... فخر 

 199 ......................................... شتا ی فر 

 135 ,89 ,87 ,62 ,34 ..................... فضل 

 109 ............................. اض ی غ   ابن   فضیل 

 19 ,9 ....................................... ه ی فطر 

 ,70 ,61 ,57 ,45 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,13 ,7 فقه 

75, 82, 83, 89, 117, 118, 138, 157, 164, 

165, 167, 168, 174, 175, 177, 183, 188, 
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190, 195, 200, 211, 214, 215, 218, 281, 

282 

 116 ,113 ,107 ,93 ....................... ض ی ف 

 238 ....................................... انی قبط

 216 ,212 ,210 ............................ قدامة 

 221 ,212 ,190 ,183...................... قدامه 

 209 .......................................... قُدامه 

 ,96 ,82 ,76 ,54 ,39 ,37 ,26 ,25 ,6 ,5 قرآن 

99, 117, 120, 133, 153, 157, 158, 160, 

162, 168, 169, 171, 176, 208, 224, 231, 

234 

 227 ,201 ,165 ,33 ...................... ش ی قر 

 30 ......................................... قریشیان 

 244 ........................................ قضاعه 

 218 ........................................ قطیفی 

 ,77 ,63 ,60 ,53 ,50 ,45 ,43 ,42 ,24 ,23 ,8 قم 

101, 102, 103, 134, 151, 219, 285 

 9 .............................................. قمار 

 43 ............................................. قمى 

 41 ........................................... قندى 

 52 ........................................... ی اس ی ق 

 239 .......................................... صر ی ق 

 39 .......................................... نقاع ی ق 

 30 .......................................... نقاغ ی ق 

 209 ................................ ی بغداد   کاتب 

 116 ,113 ,107 ......................... ی کاشان 

 ,105 ,103 ,102 ,101 ,84 ,67 ,46 ,14 ی کاف 

156, 167, 178, 185, 193, 194, 219, 281 

 121 ,120 ,14 ,12 ........................ کالدر 

 84 ,75 ,48 ,46 ............................. کبرا 

 201 ,200 .................................. کرون 

 239 ........................................ ی کسر 

 19 ,9 ....................................... کفاره 

 ,185 ,174 ,156 ,104 ,100 ,61 ,48 ,46ی ن ی کل 

281 

 104 ........................................ ی کناس 

 244 ........................................ کهالن 

 292 ,189 ,94 .................... الغطاء   کاشف 

 218 ........................................ کرکی 

 20 ............................................ گاز 

 ,187 ,186 ,185 ,183 ,181 ,171 ,165 ,6گاو 

248, 258, 299 
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 12 ........................................ هر ی گلدز 

 187 ,186 ,185 ,184 ,182 ,181 ,171 .گندم 

 ,248 ,186 ,185 ,183 ,181 ,171 ,165گوسفند 

297 

 97 ,38 ............................... العرب   لسان 

 290 ,288 ,286 ,112 ,111 ,64 ,62 ...... لمعه 

 98 .......................................... س ی لوئ 

 119 ,12 ...............................لونگ   د   ما 

 ,144 ,69 ,66 ,59 ,53 ,51 ,40 ,24 ,5 مالک 

146, 162, 172, 230, 231, 244, 256, 257 

 256 .............................. مرارة   بن   مالک 

 199 ........................................ ی مالک 

 282 ,191 ,189 ,181 ,110 ,78 ......... مالک 

 ,74 ,44 ,29 ,27 ,24 ,19 ,18 ,15 ,11 ,8ات ی مال 

119, 128, 133, 141, 144, 163, 164, 202, 

203, 204, 206, 207, 211, 215, 221, 223, 

224, 226, 294 

 222 ,221 ,123 ,51 ....................ی ماورد 

 234 ,169 ................................. مجادله 

 218 ........................................ مجتبی 

 291 ....................................... ی مجلس 

 184 ....................................... مجلسى 

 151 ,116 ,68 ............................ محسن 

 ,91 ,90 ,89 ,84 ,83 ,63 ,52 ,50 ,13 محقق 

117, 124, 125, 142, 148, 149, 178, 179, 

180, 218, 219, 285, 286, 287, 289, 295 

 285 ,52 ,50 .........................ی حل  محقق

 ,38 ,35 ,31 ,30 ,24 ,14 ,13 ,12 ,11 ,3محمد 

42, 43, 44, 59, 62, 71, 78, 82, 84, 88, 

91, 92, 93, 94, 95, 97, 105, 106, 107, 

108, 112, 113, 117, 118, 119, 137, 139, 

143, 144, 149, 151, 153, 158, 167, 184, 

190, 191, 200, 201, 202, 204, 207, 208, 

216, 219, 220, 222, 227, 229, 230, 238, 

239, 241, 243, 245, 246, 247, 250, 251, 

253, 254, 255, 256, 281, 282, 285, 288, 

290, 292, 293, 294, 295 

 291 ..................................... محمدباقر 

 291 .................................... ی محمدتق

 294 ................................... محمدحسن 

 254 ,244 ,202 ,162 ,100 ,34 ,30 ,11نه ی مد 

 29 ,11 ...................................... مرباع 
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 ,84 ,81 ,77 ,75 ,69 ,68 ,64 ,61 ,59ی مرتض 

114, 115, 116, 122, 123, 144, 153, 193, 

218, 220, 241, 295, 296 

 179 ,81 ,60 ............................. مرتضى 

 28 ,10 ................................ د ی تقل   مرجع 

 229 ,207 ,18 ........................... مساقات 

 69 ,68 ................................. مستمسک 

 ,239 ,187 ,168 ,108 ,107 ,36 ,30 ,26مسلم 

240, 241 

 249 ,242 ,241 ,36 ....................... مسند 

 159 ...................................... مسواک 

 223 ,167 ,118 ,12 .................. ت ی ح ی مس 

 123 ,8 ...................................... مشهد 

 242 ,238 ................................... مصر 

 232 ........................................ معارج 

 218 ........................................ معاویه 

 ,126 ,92 ,88 ,85 ,78 ,77 ,66 ,50 ,16معصوم 

144, 150, 193, 217, 218, 285 

 98 ......................................... معلوف 

 ,77 ,76 ,75 ,69 ,68 ,62 ,61 ,49 ,48 ,47د ی مف 

78, 83, 84, 102, 103, 123, 125, 148, 

174, 176, 177, 178, 188 

 282 ,188 ,176 ,85 ,80 ,79 ,76 ......... مفید 

 290 ,219 ,126 ,92 ,91 ,19 ........... مقدس 

 222 ....................................... ی ز ی مقر 

 238 ....................................... مقوقس 

 200 ,34 ,30 ,11............................ مکه 

  ,90 ,63 ,62 ,28823 ,111 ............... ی مک 

 200 ,199 ,137 ......................... ی منتظر 

 258 ,255 ........................ ی ساو   بن   منذر 

 183 ,175 ,41 ............................. موسى 

 125 ,30 ,9 .............................موقوفات 

 239 .................................... ی مونتگمر 

 118 ,12 ............................... ی مونگومن 

 68 ,52 ,49 ,47 ........................... ی مهد 

 43 ......................................... ار ی مهز 

 252 ,249 ,243 ,234 ,188 ,39 ....... مؤمنان 

 241 ,134 ................................. ی انج ی م 

 179 ..................................... ناصریات 

 239 ,42 ................................... ی نجاش 
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 241 ........................................ نجاشى 

 253 ,35 .................................... نجران 

 295 ,294 ,292 ,290 ,282 .............. نجف 

 294 ,220 ,191 ,84 ,24 ................. ی نجف 

 190 .................................... ن ی الد نجم 

 185 ,184 ................................... نخود 

 30 ,19 ................................... نذورات 

 14 ,12 ....................................... نرمن 

 41 ................................ قاموس   بن   نصر 

 192 ,174 ,166 ........................... نعمان 

 81 ,59 ..................................... ی نعمان 

 20 ............................................. نفت 

 ,186 ,185 ,184 ,181 ,180 ,171 ,62 ,35نقره 

187, 211 

 ,185 ,169 ,162 ,158 ,157 ,156 ,19 ,9نماز 

197, 233, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 

250, 251, 252, 254, 281 

 91 ,63 ...................................ن ی نورالد 

 43 ....................................... ی شابور ی ن 

 239 ,201 ,200 ,135 ,118 ,12 .......... وات 

 196 ,194 ,158 ,14 ,12 ................. س ی وا 

 87 ......................................... وجعفر 

 ,22 ,19 ,18 ,15 ,13 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 ,3وجوهات 

28, 41, 42, 47, 50, 67, 70, 71, 73, 101, 

143, 152, 159, 162, 167, 194, 196, 198, 

203, 223, 226, 228, 242, 281, 285 

 ,78 ,68 ,67 ,64 ,61 ,59 ,46 ,30عه ی الش   وسائل 

81, 107, 135, 146, 186 

 87 ......................................... وعباس 

 87 ......................................... وعقیل 

 181 ..................................... وکشمش 

 119 ,15 ,12 .............................. لفرد ی و 

 214 ,119 ,44 ,15 ........................ ی هاد 

 119 ,15 .............................. الحق   ی هاد 

 43 .......................................... هادى 

 214 ,41 ,35 .............................. هارون 

 ,122 ,120 ,78 ,67 ,57 ,47 ,26 ,24 ,23هاشم 

135, 136, 138, 139, 148, 227 

 244 ,36 ..................................... م ی هذ 

 221 ....................................... ی ار ی هش 

 221 ................................. ی الصاب   هالل 

 43 ........................................ همدانى 
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 118 ,12 .............................. ی هورگرون 

 196 ,194 ,158 ,14 ,12 ................ هولگر 

 252 ................................. رُؤبة   بن   حَن یُ 

 286 ,221 ,216 ,215 ,180 ,84 ......... یی ح ی 

 139 ,102 ,100 ............................ د ی ز ی 

 281 ,253 ,215 ,214 ,46 ............. عقوب ی 

 253 ,209 .................................ی عقوب ی 

 41 ........................................... ن ی قط ی 

 254 ,243 ,242 ,119 ,37 ,22 ,15 ....... من ی 

 ,215 ,214 ,193 ,174 ,157 ,139 ,63وسف ی 

221, 225, 243, 257, 287 

 258 ,255 ,254 ,161 ,125 ,117 ,13 . ی هود ی 

 286 ......................................... یحیى 

 225 ,116 ,110 ,71 ..................... یعقوب 

 191 ,179 ................................. یوسف 

 179 ,116 ,110 ........................... یونس 
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