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  مقدمه
والحمـد لـه علـى أن هيـأ للحـق قلوبـاً       ، يقهالحمدهللا على توف

  .على ما سواه رغم الشبهات وكثره المغريات هتقبله، وتؤثر
به حمـد   DšíŠÐÛa@´i@à¨aò@ÇŠ’Ûaîò@jíŠšÛaëò@@îÛb½aòCكتاب 

نمايم و  بنابراين خدا را ستايش مي. خداوند مورد قبول قرار گرفت
همه بتواننـد از   و براي آن كه. گذارم همواره او تعالي را سپاس مي

آن استفاده كنند و حقيقت به گوش همگان برسد بـر آن شـدم تـا    
بعضـي از   طبق پيشنهاد يكـي از دوسـتان آن را مختصـر نمـايم و    

تر مـورد   مباحث را با آن كه مهم بودند از آن حذف كردم تا راحت
  . مطالعه قرار گيرد و به آساني در دسترس باشد

كنـد   مـي نياز ن ا از اصل كتاب بيبا اينكه اين مختصر خواننده ر
زيرا در اصل كتاب مطالب مفيد و مهمـي هسـت، ماننـد موضـوع     

ابتكاري است كه  بحث پيرامون مفهوم لغوي خمس كه بحثي نو و
  .بنده آن را براي تحقق اهداف فوق الذكر حذف نمودم
  .اميدوارم خداوند توفيق خير بدهد

  مولف
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  فتاواي فقهاءاز منظر اقوال ائمه و  خمس درآمدها
  حقايق مهم و تكان دهنده: فصل اول

اينجانب در طي بررسي موضوع خمس به حقايق بسيار مهمـي  
دانم براي همه كسـاني   دست يافتم، حقايقي كه تا آن جا كه من مي

كــه خمــس را بــه مجتهــدين و يــا ســادات منتســب بــه خانــدان  
  . پردازند ناشناخته و مجهول است مي ؛اميرالمؤمنين علي 

اهميت اين حقايق در اين است كه هر كس از آن اطـالع يابـد   
و برداشتي كـه   ،آيد ميانقالب كاملي در نظر و ديدگاه او به وجود 
، و براي اولـين  كند مىدر گذشته از خمس داشته است كامالً تغيير 

هاي مـوروثي را بـا حقـايق مجهـول و      بار فرق بسيار بزرگ سنّت
از آن براي آن كه بـه خـاطر حقيقـت     كه بعد! يابد ناشناخته در مي

اشتباه بشورد به چيزي جز جرأت و شـهامت و   عليه سنّت غلط و
  . استقالل در اظهار نظر نياز نخواهد داشت

    :برخي از اين حقايق عبارتند از
   :اولحقيقت 

پرداختن خمس درآمدها به فقيه هـيچ دليـل نـدارد و در منـابع     
  .1ي نداردا همعتبر حديث شيعه هيچ اساس و ريش

                                                           
 الكافي كليني، فقيه من ال يحضـره الفقيـه ابـن    : بارتند از كتابهايمنابع حديثي شيعه ع 1

 .بابويه قمي، تهذيب االحكام، و االستبصار شيخ الطائفه طوسي
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براي پرداختن خمس  :تر بگويم كه و با عبارتي روشن و صريح
هيچ دليلي از ائمه معصومين نقل نشده است، و مذهب شيعه بايـد  

و اقـوال ائمـه مرجـع فتـوا بـراي علمـا        ،متكي به اقوال ائمه باشد
بنـابراين در اقـوال    - به خصوص در امور بـزرگ و مهـم   -هستند

ي به اين نشـده اسـت كـه مقلّـد     ا هاشار ائمه معصومين كوچكترين
سود خود را به فقيه بپـردازد، و   بايد يك پنجم درآمدها و كسب و

تر بيان شد در هيچ يك از منابع معتبر شيعه بـه ايـن    چنان كه پيش
  !!كنيد؟ قضيه اشاره نشده است، آيا باور مي

   :حقيقت دوم
ود آن امـا بـا وجـ   ! تر است عجيب اين از حقيقت اول بزرگتر و

پوشيده و ناشناخته مانده و تـوده مردمـي كـه معتقدنـد پـرداختن      
ايـن حقيقـت   ... خمس واجب است از اين حقيقـت خبـر ندارنـد   

  : عبارت است از
گوينـد كـه الزم    نـد مـي  ا ههايي كه از ائمه نقل شـد  بسياري از روايت

خمس  امام زمان غيبت رنيست شيعيان خمس بپردازند و به خصوص د
  . اداي آن الزم نيست) مهدي منتظر(ط است و تا ظهور از آنها ساق

  !!تر است كه بزرگتر و مهم: حقيقت سوم
گويند دادن خمس به خود امام اگـر حاضـر باشـد     ها مي روايت
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و فـرد مختـار    ،بلكه پرداختن خمس مستحب است ،واجب نيست
  . و دادن خمس واجب نيست ،است كه آن را بپردازد يا نپردازد

  :حقيقت چهارم
  !!اين حقيقت بسيار ناشناخته و هيجان انگيز است

، )هــ 413ت (علماي گذشته مذهب شيعه هماننـد شـيخ مفيـد    
و شـيخ الطائفـه ابـي جعفـر     ) هـ436ت (سيد مرتضي علم الهدي 

هاي مـذهب شـيعه شـمرده     هو غيره كه از پاي) هـ460ت (طوسي 
شود،  ند كه خمس بايد به فقها پرداختا هشوند هرگز بيان نكرد مي

  . و بلكه اصالً چنين چيزي به ذهن آنها خطور نكرده است
  !!اين حقيقت بسيار شگفت انگيز است: حقيقت پنجم

اگر دادن خمس را به فقيه با دادن خمس به امام مقايسـه كنـيم   
شود زيرا با مقايسه كردن ايـن دو   اين حقيقت بالفاصله آشكار مي

  : هم متضاد هستندامر خواهيم ديد كه هر دو حكم كامالً با 
بسـياري از   طبق نظريه اماميه خمس حق امام است اما دربا اينكه 

هاي معتبر آمده است كه پرداختن خمـس بـه امـام مسـتحب      روايت
هـا در صـفحات بعـدي     چنان كه اين روايت - است و واجب نيست
پرسش اين است كه چگونه خمسـي كـه دادن    - بررسي خواهند شد

شـده  پـرداختن آن بـه فقيـه واجـب      ،ستآن به خود امام مستحب ا
حالي كه فتواهايي كه فقيه را وارد موضوع كرده با اسـتفاده   در!! است
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از قياس و اجتهادهايي او را وارد نموده كه نهايت آن اين اسـت كـه   
  .ندا هقرار داد) امام(آنها فقيه را نايب و يا وكيل صاحب حق 

بـه وجـوب   پس چگونه اين حكم از اسـتحباب فراتـر رفتـه و    
در  - با اينكه اگر منطقي بـه قضـيه نگـاه كنـيم بايـد      ،رسيده است

يعني همان طـور كـه پـرداختن     ،حكم يكي باشد - بهترين فرضيه
دادن آن بـه فقيـه نيـز     ،خمس به امام مستحب است و واجب نيست

مقام با همديگر بسيار  با اينكه امام و فقيه در جايگاه و ،مستحب باشد
توجه به اين تفاوت بايد حكم از استحباب به مبـاج   فرق دارند، و با
و  ،گوينـد  و بسياري از اقوال ائمـه همـين را مـي    ،كرد بودن تنزل مي

و منظور از مباح بـودن در  . همچنين نظر بسياري از فقها همين است
تواند در مال خود تصرف كنـد بـدون آن    اينجا يعني صاحب مال مي

   .ا بپردازدكه از او خواسته شود كه خمس آن ر
  :حقيقت ششم

و آن حـق خـدا و    ،رسد در اصل نصف خمس به خود امام مي
و خويشاوندان است، اما نصف ديگر آن حق يتيمان  صپيامبرش 

هاشم است كه امام بايـد آن   و مستمندان و واماندگان در راه از بني
  .1نه اينكه براي خودش بردارد ،را به اينها بپردازد

                                                           
 .265طوسي ص ) ن ك النهايه في مجرد الفقه والفتاوي 1



א 

  

١١

  : حقيقت هفتم
خمس به صورت اخير خمـس را بـه دو نصـف تقسـيم     نظريه 

نصف آن به فقيه بـه   -چنان كه در حقيقت ششم بيان شد -كند مي
گيـرد، و نصـف ديگـر آن بـه فقـراي       عنوان نايب امام تعلـق مـي  

پرداخـت  ) هاشـم  يتيمان و مسـتمندان و مسـافران بنـي   (هاشم  بني
  .توانگر ذكري به ميان نيامده استشود، و از غني و  مي
نابراين ثروتمنداني كه منتسب به اهل بيت هسـتند سـهمي در   ب

پس آنچه اينهـا  . و نه فقير ،چون آنها نه فقيه هستند ،خمس ندارند
به نام خمس بـه دليـل اينكـه از خانـدان پيـامبر هسـتند از مـردم        

  . گيرند باطل است و دليلي ندارد مي
پردازنــد ايــن حقيقــت را  و عمــوم افــرادي كــه خمــس را مــي

بنابراين هر كس كه ادعا كند كه سيد است اموال خود را  ،دانند نمي
  . دهند بدون آن كه در نظر بگيرند كه ثروتمند است يا فقير به او مي

  : حقيقت هشتم
و هـيچ روايتـي از    ،براي دادن خمس به فقها هيچ دليلي نيست

هيچ امام معصومي نقل نشده است كه بگويد خمـس امـوال بايـد    
د و بـه فقهـاء داده شـود، و بلكـه دليـل خمـس       بيرون كـرده شـو  

فتواهايي است كه در آن اختالف شـده اسـت و فقهـا در آن و در    
فقهـاى عصـر حاضـر و     -تفصيالت آن اخـتالف زيـادي دارنـد،    
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و هر فقيهي فتـواي متفـاوتي بـا     -متأخرين، نه فقهاى زمان قديم 
قرار  و در هر زماني دستخوش تغيير و تحول ،فقيه ديگر داده است

و تا بـه   ،بدون آن كه شكل نهايي به خود گرفته باشد ،گرفته است
  !امروز نيز چنين است

داند كه اين فتـوا   بنابراين هر فرد آگاه از اين حقايق به يقين مي
  . متكي بر دليل نيست
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  ادله تفصيلي حقايق گذشته: فصل دوم
  
  :سدر مورد اسقاط خم) ائمه معصومين(نصوص روايت شده از  - 1
زنـا چگونـه در ميـان مـردم     : پرسيده شد ؛از ابي عبداهللا  -

امـا  . راه ورود زنا خمس ما اهل بيت اسـت : شيوع پيدا كرد؟ گفت
  .1شيعه ما از دادن خمس معاف هستند تا پاك به دنيا بيايند

شـود كـه امـام صـادق      در اين روايت به وضوح مشـخص مـي  
كـه  گويـد   مـي  شيعيان خود را از دادن خمس معاف كرده است، و

 ،شيعيان ملزم به اداي خمس نيستند تا اينگونه پاك بـه دنيـا بياينـد   
از پـرداختن آن امتنـاع    زيرا اگر دادن خمس بر آنها واجب باشد و

و زنا بر آنها وارد  ،ورزند همانند ديگر مردم حرام زاده خواهند بود
  !خواهد شد

تـرين چيـزي كـه در روز     سـخت : گويد مي ؛يكي از آنها  -
: گويـد  شوند صاحب خمس است، كه مي قيامت مردم دچار آن مي

دادن خمس  و ما شيعيان خود را از ،پروردگارا خمس من كجاست
  .2يم تا پاك به دنيا بيايند و فرزندانشان پاكيزه باشندا همعاف كرد

                                                           
 1/546اصول الكافي كليني  1
 .2/22فقيه من ال يحضره الفقيه و 1/547اصول الكافي  2
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تـرين   سـخت  : كنـد  بصار همين طور روايـت مـي  تو طوسي در اس
ست كه صـاحب خمـس بلنـد    مشكل براي مردم در روز قيامت اين ا

و شيعيان ما ملزم بـه دادن   ،پروردگارا خمس كجاست: شود و بگويد
  .1خمس نيستند تا پاك به دنيا بيايند و فرزندانشان پاكيزه باشند

گويد كه شيعيان  اين روايت همچون روايت گذشته به صراحت مي
  . حتي در زماني كه امام موجود باشد ،ملزم به اداي خمس نيستند

þθ#)﴿مـورد آيـه    روايت است كـه در  ؛از ابي عبداهللا  - ßϑ n= ÷æ$#uρ 

$ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# ﴾N )األنفال :
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خـدا،  « ).41

مسكينان و وامانـدگان  القربى و يتيمان و  و براى پيامبر، و براى ذى
درآمـد و سـود    -سوگند به خدا -آن: گفت .»است) از آنها(در راه 

ـ   ،روزانه است كه بايد خمس آن پرداخت شـود  م شـيعيان  درامـا پ
  .2آن معاف گردانده تا پاكيزه شوند خود را از

مردم همه با ناديده : روايت است كه گفت ؛از ابي عبداهللا  -
اما مـا شـيعيان خـود را از     ،كنند يزندگي م) خمس(گرفتن حق ما 

  .3يما هدادن آن معاف كرد
                                                           

 2/57ر االستبصا 1
 .1/544اصول الكافي كليني  2
 .2/24فقيه من ال يحضره الفقيه قمي  3
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كننـد كـه ائمـه     اين دو روايت اخير به وضوح بر اين داللت مي
نـد و آن را از آنهـا   ا هشيعيان خود را از پرداختن خمس معاف كرد

  . ندا هساقط گرداند
روايــت اســت كــه او در حــالي كــه از  ؛و از ابــي عبــداهللا 

كند  آنچه آبياري مي  :گفت فرمود نيا سخن ميهاي پنجگانه د چشمه
چه مـال مـا باشـد     از آن ماست، و هرشود  مييا از آن آب كشيده 
و دشمن ما در آن سهمي ندارد مگر آنچـه بـه    ،مال شيعيان ماست
و ولي و دوستدار ما بـه انـدازه فاصـله زمـين و      ،زور گرفته باشد

  .1آسمان در فراخي و راحتي قرار دارد
يعني حـق  ) مال شيعيان ماست ،آنچه از ما باشد: (گويد ميامام 

و هر كس آزاد است كه در ملك  ،امام در ملكيت شيعيانش قرار دارد
پس وقتي امام خـودش حـق خمـس خـود را بـه      . خود تصرف كند

و آينـد   مـي حقي كسـاني  چه شيعيان خود واگذار كرده است پس به 
كـه او خـودش از آن   تـا حـق او را   دهند  ميخود را وكيل امام قرار 
  !؟دهند ميو در مطالبه آن شدت به خرج  ،دندست كشيده مطالبه كن

اگر كسي بر فردي قرضـي داشـته باشـد و او را معـاف كنـد و      
سـپس ايـن مـرد     ام بخشيدهروي كاغذ بنويسد كه من وام خود را 
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١٦

  .وام را مطالبه كنند توانند ميبميرد آيا وارثان او 
هاي معتبري نيسـتند كـه هـر     هل آن وثيقو امثاها  روايتآيا اين 

كنـد   مـي مسلماني وقتي كسي از او چيزي به نـام خمـس مطالبـه    
  !آن را ارائه دهد؟ تواند مي

معتبر نيستند پس كدام روايت معتبـر اسـت؟   ها  روايتاگر اين 
چنـين    گويـا اصـالً   ،شـود  مـي اصـالً توجـه ن  ها  روايتچرا به اين 

و ! ؟شوند ميي ديگر پذيرفته ها يتروارواياتي وجود ندارد، و چرا 
يعنـي هـيچ   ) دوستدار و ولي ما آزاد و راحـت اسـت  : (امام گفت

 و او به فاصله آسمان و زمين راحت و ،چيزي بر او واجب نيست
  !سبكدوش است

روايت است كه يكي از پيـروانش مبلغـي    ؛و از ابي عبداهللا 
ما تـو  : داند وگفتامام آنها را دوباره به او باز گر ،پول نزد او آورد

و شيعيان ما هـر چـه    ،پس مال خودت را بردار ،ايم كردهرا معاف 
ا آن كـه  و ملزم به دادن خمس نيستند ت ،دارند براي خودشان است

  .1قائم ما ظهور كند
ي گذشـته اسـت كـه دادن خمـس     هـا  روايتاين اجراي عملي 

كه شود  ميرا جمع كنيم روشن ها  روايتواجب نيست، و وقتي ما 
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١٧

شـيعيان را از دادن خمـس   اند  آمدهامام صادق و آنان كه بعد از او 
پس وقتي امام خودش آن را معاف . اند كردهتا ظهور مهدي معاف 

  !كرده چه كسي آن را واجب كرده است؟
 نزد ابـي عبـداهللا  : و از يونس بن يعقوب روايت است كه گفت

فــدايت شــوم امــوال و : بــودم مــردي نــزد او آمــد و گفــت ؛
دانيم كـه تـو در    كنيم و مي دست داريم و تجارت مي هايي درسود

  .يما هدر اداي آن كوتاهي ورزيد آن حق داري و ما
اگر شما را ملزم به دادن آن كنـيم در رفتـار بـا    : فرمود ؛او 

  .1ايم كردهشما انصاف ن
در اين روايت بيان شد كه ملزم كردم مردم به پرداختن خمـس  

ايـن در حـالي اسـت كـه امـام      !! دارد با انصاف و دادگري منافات
عدم حضـور و وجـود    حاضر است پس چگونه خواهد بود كه در

  !امام خمس گرفته شود؟
ابوجعفر در جـواب    :و از علي بن مهزيار روايت است كه گفت

هـا   نوشـيدني و ها  خوردني مردي كه از او خواسته بود كه او را در
در چيـزي از   هر كـس : حالل و معاف كند، با خط خودش نوشت

  .2حق من كوتاهي كرد معاف است
                                                           

 .2/23فقيه من ال يحضره الفقيه  1
 . 2/23فقيه من ال يحضره الفقيه قمي  2



אא
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اي اميرالمـؤمنين  : آمد و گفـت  ؛مردي نزد اميرالمؤمنين  -
پذيرفتـه  ام  توبهآيا  ،مالي به دست آوردم و خمس را ناديده گرفتم

خمس آن را پيش من بياور، آنگاه آن مرد خمـس  : شود؟ فرمود مي
گاه كسي خودش بردار مال خودت، هر : مال را نزد او آورد، فرمود

  .1گردد مىتوبه كند و برگردد مالش هم به همراهش بر
بـاب مـا (و طوسي در االستبصار چنين عنواني گذاشـته اسـت   

  .2)ةمن اخلمس حال الغيب ‡شيعتهم حوه لباأ
شـيعيان خـود را از پـرداختن     ‡ باب در بيـان اينكـه ائمـه   «

  . اند كردهخمس در زمان غيبت معاف 
شماري از روايات را ذكـر كـرده كـه    طوسي در تحت اين باب 

  : برخي در گذشته بيان شدند و برخي ديگر عبارتند از
همه شيعيان ما آنان كـه   : روايت است كه فرمود ؛از عبداهللا 

حاضر و آنان كه حضور ندارند و آنها كه زنده هستند و آنـان كـه   
از (همـه  آيـد   ميو هر كس كه تا روز قيامت به دنيا اند  يافتهوفات 

  .3معاف هستند) دادن خمس
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اميرالمـؤمنين    :روايت اسـت كـه گفـت    ؛از ابي جعفر  -
مردم را در مـورد شـكمها و شرمگاههايشـان هـالك     : فرمود ؛

كرد، چون آنها حق ما را به ما ندادند، هان آگاه باشيد شيعيان ما و 
 .1پدرانشان از دادن اين حق معاف هستند

كـه   آمده است ؛اهللا ابي عبد از و در جايي ديگر اين روايت
و سـپس بـاقي   گرفـت   مىبهترين آن را براي خود  صرسول اهللا 

و آنگـاه يـك پـنجم آن را    كـرد   مـي مانده را به پنج قسمت تقسيم 
  .2كرد مىداشت و چهار پنجم آن را ميان مردم تقسيم  برمي

اين روايت يعني غنيمت فقـط چيـزي اسـت كـه در جنـگ از      
درآمدهاي مردم و امالكشان جزو  و اموال و ،شود ميدشمن گرفته 
زيرا هيچگاه چنين نبـوده كـه امـوال و درآمـدهاي      ،غنيمت نيست

از آن بهتــرين را  صمــردم پــيش پيــامبر آورده شــوند و ايشــان 
انتخاب كند و سپس آن را به پنج قسمت تقسيم نمايد و يك پنجم 
. را براي خود بگيرد و چهار پنجم ديگر آن را بين مردم تقيسم كند

   :چنان كه در روايتي ديگر آمده است
: گفـت  مىشنيدم كه  ؛از ابا عبداهللا : عبداهللا بن سنان گفت -
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٢٠

  .1استه تفقط در غنيم) خمس(
نصف خمس كامالً متعلق (: روايت است ؛و از العبدالصالح 

كه گردد  مىبه امام است و نصف ديگر آن بين اهل بيت او تقسيم 
تعلـق  آنهـا  سهم بـه مسـتمندان    و يك ،است آنها مال يتيمان سهم
و در ...) تعلـق دارد  هاو يك سهم به مسافران در راه مانده آن ،دارد

و نصف خمس به خويشاوندان فقيـر پيـامبر   : گويد ميآخر روايت 
  .2تعلق دارد

پس طبق اين روايت نصف خمس به امام تعلـق دارد و نصـف   
دارد و  علقاهل بيت ت) يتيمان و مستمندان و مسافران(ديگر آن به 

ثروتمندان در خمس سهمي ندارند گر چه از اهل بيـت باشـند، و   
چنان كـه بيـان خواهـد     -اند گفتهفقها نيز در گذشته حال همين را 

ي نقل شده از ها روايت اين بود توجيهات و اقوال ائمه كه در -شد
احكـام آن بـر اسـاس     آنان بيان شده است، اگر موضوع خمـس و 

  ...اقوال ائمه همين است
و اگر بر اساس و با استناد به چيزي ديگـر مطـرح شـده اسـت     
پس ائمه از آن بيزارند و مسئوليت به گردن كساني است كـه آن را  
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و آنهـا   ،و ما به چنين كسـاني ارتبـاطي نـداريم    ،در دست گردانده
و در اينجـا حـق داريـم كـه     . دليلي ندارند كه ما را بدان ملزم كنند

  : بپرسيم و بگوييم
و ! واجب بودن خمس و پرداختن آن به فقيه از كجا آمد؟ قضيه

  !چه زماني مطرح شد؟
 تـا بـه ايـن   كوشـيم   مىاينجانب با بررسي اقوال فقهاي مذهب 

  .پرسش پاسخ دهم
معاف دانند  نمىپايه نيز مردم را به دادن خمس ملزم فقهاي بلند

بودن شيعيان از پرداختن خمس تنها گفته ائمه نيست، گرچه گفتـه  
گفتة امـام حجـت    ،چون بر حسب قواعد مذهب ،ئمه كافي استا

  . و در مقابل و يا قول امام مجالي براي اجتهاد نيست ،است
تـر   يي كه پيشها روايتفقهاي بلندپايه مذهب درگذر تاريخ از 

كـه ايـن نشـانگر آن اسـت كـه ايـن       اند  كردهبيان كرديم استدالل 
  . اند بودهروايت نزد آنها معتبر 

 1:ز اين فقها عبارتند ازبرخي ا
تـرين   او يكي از برجسـته : )هـ 993ت (عالمه احمد اردبيلي 
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و چنان مهـم بـود كـه او را    رفت  مىفقهاي زمان خودش به شمار 
  !! فقيه مقدس لقب داده بودند

كه كند  ميبدان كه عموم روايت بر اين داللت : گويد مياردبيلي 
ه مردم سـاقط اسـت،   خمس به كلي در زمان غيبت و حضور از ذم

  .يعني واجب قطعي نيست
كـه در زمـان غيبـت خمـس     كنـد   ميداللت ها  روايتو همين 
چنـان   ،و در زمان حضور امام دادن آن مستحب است ،معاف است

و واجب بـودن آن متحقـق نيسـت     ،كه مذهب بعضي همين است
 ،خمس گرفته شـود  ىچون دليلي قوي وجود ندارد كه از درآمدها

  .1ستو غنيمتي ني
نگاه كنيد كه چقدر اين فتوا با تصريحات گذشته ائمه همگـون  
و مشابه است و چگونه او براي معاف بودن مردم از اداي خمـس  

  . كند مىاز اخبار روايت شده از ائمه استدالل 
ــبزواري   ــاقر س ــد ب ـــ1090-1018(محم ــاب او در ): ه كت

ا ماننـد  موضوع درآمده روايات زيادي كه در :گويد ميالمعاد  ذخيره
نضري، و صحيحه فضالء و صـحيحه  الحارث بن مغيره الصحيحه 

يـار، و صـحيحه ضـريس و حسـنه     ززراره و صحيحه علي بـن مه 
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الفضيل، و روايت محمـد بـن مسـلم و روايـت داود بـن كثيـر و       
و روايـت   ،و روايـت معـاذ بـن كثيـر     ،مغيرهالرث بن احالروايت 

و روايـت حكـم    ،و روايت عبداهللا بـن سـنان   ،اسحاق بن يعقوب
كه شـيعيان  آيد  ميچنين بر ها  روايتاز همه اين  ،عبس يمؤذن بن

  .1از دادن خمس معاف هستند
و يـا اينكـه    ،و او گفته كه مختار هستند كـه خمـس را نگيرنـد   

و يا اينكه فقيـه آن   ،سهميه امام را تا زمان ظهور او حفاظت نمايند
ا اينكـه او بـا   ب ،و اين مستحب است و واجب نيست ،را خرج كند
ي آمده به شدت متمايـل بـه ايـن اسـت كـه      ها روايتاستدالل از 

  . خمس معاف است
  ).هـ1266ت (و شيخ محمدحسن نجفي 
  .)هـ1009ت (سيد محمد علي طباطبائي 

  .)هـ966هـ 911(شهيد ثاني 
  .عالمه سالر

  ).هـ690- 601(شيخ يحيي بن سعيد حلي 
  . نظرشان عدم وجوب خمس است

كـه خمـس در زنـان و مسـكن و     انـد   گفتـه فقهـا   و گروهي از
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كاالهاي تجاري در زمان غيبت معاف اسـت، از جملـه ايـن فقهـا     
   :افراد ذيل را نام بردتوان  مى

  .1)هـ460ت (شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي 
  .2)هـ676-602(محقق حلي نجم الدين جعفر بن حسن 

  .3)هـ709ت (عالمه حسن بن مطهر حلي 
  .4)توفاي نيمه قرن پنجم هجريم(قاضي ابن براج 

  ).786ت (شهيد اول 
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  اختالف فقها در مورد خمس: فصل سوم
  ):هجري 460(شيخ ابوجعفر طوسي متوفاي سال 

است كه دو  )وتهذيب االحكام ،االستبصار( :او صاحب كتابهاي
ي است كه در روايت مذهب بر اساس ا هكتاب از كتابهاي چهارگان

كتابهايي است كـه   ن صاحب دو كتاب ازها قرار دارد، و همچني آن
، در آغـاز  شـوند  ميشمرده ) رجال(در مذهب شيعه كتابهاي معتبر 

بعد ) شيعه(امام فرقة ( :او اينگونه معرفي شده است) النهايه(كتاب 
از ائمه معصومين، و پايه شيعه در همه آنچه متعلـق بـه مـذهب و    

  ). دين است و به طور مطلق شيخ الطائفه است
زمان غيبـت بـه شـيعيان خـود اجـازه       اما در: (گويد مي طوسي

ند كه در حقوق شخصي خـود از قبيـل ازدواج و تجـارت و    ا هداد
اما در غير اين چيزهـا بـه هـيچ عنـوان      ،مسكن خود تصرف كنند

هـا   يـه هـاي گنج  مـورد خمـس   و در. خودشان حق تصرف ندارند
، و انـد  كـرده وغيره كه آنان مستحق آن هستند اصحاب ما اختالف 

در اين مورد نص مشخصي وجود ندارد، و بلكه هـر يـك از روي   
در زمـان غيبـت   انـد   گفتهبنابراين بعضي : احتياط سخن گفته است

همان طور كه تصرف در امـور ازدواج و تجـارت بـراي مـا مبـاح      
ها خمـس   همچنين در اين گنج ،است و خمس در آن معاف است

  . واجب نيست
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ن تا وقتي زنـده اسـت بايـد خمـس را     انسا  :اند گفتهو گروهي 
سپس وقتي مرگش فرا رسيد يكـي از بـرادرانش را    ،نگهداري كند

كه مورد اعتماد است وصيت كند كه آن را به صاحب زمان وقتـي  
ظهور كرد تحويل دهد، يا همانند او كسي ديگر را سفارش كند تا 

  . آن كه به صاحب الزمان برسد
چون وقتـي امـام    ،دفن شود بايد خمس گنجاند  گفتهو گروهي 

  . آورد هايش را بيرون مي همهدي ظهور كند زمين خزان
 :خمس بايد به شش قسمت تقسـيم شـود  اند  گفتهو گروهي  -

و يا به كسي سپرده  ،شود ميسه قسمت آن مال امام است كه دفن 
كه مورد اعتماد است، و سه قسمت ديگر آن بر مسـتحقان  شود  مي

و بايد . گردد مىندگان در راه آل محمد تقسيم و يتيمان و فقرا و ما
چـه  مستحقان اين سه قسمت مشـخص اسـت گر  چنين كرد چون 

چنـان   ،كسي كه آن را تحويل بگيرد و تقسيم كند مشخص نيست
گيرد  كه مستحق زكات مشخص است و كسي كه آن را تحويل مي

مشخص نيست، و هيچ كس نگفته كه دادن زكات كند  ميو تقسيم 
و اگر كسي احتياط كند و به يكـي از  . قان آن جايز ينستبه مستح

يـا بـه كسـي ديگـر      ،اين اقوال مذكور عمل كند و آن را دفن كند
  .1شود بسپارد گناهكار نمي
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  : مالحظات مهم
كه شيخ طوسي در اين فتوا هرگز از فقها نامي شود  ميمالحظه 
نـه  و  ،و نه در تقسـيم آن  ،نه در تحويل گرفتن خمس ،نبرده است

هنگام دفن كـردن   نه در در وصيت كردن به فرد مورد اعتمادي، و
در خاك، بلكه به صراحت گفته است كه تقسيم كننـده خمـس    نآ

و اگر از ديدگاه ) يعني غايب و پنهان است(ظاهر و آشكار نيست 
كه متولي تحويـل  : گفت مىن. داشتند او فقها اين كار را به عهده مي
  ). آشكار و مشخص نيستگرفتن و تقسيم كردن خمس 

كسي كـه  گويد  ميو بلكه او به هنگام بيان وصيت به صراحت 
كسـي  شـود   مـي دربـاره آن وصـيت    وشود  ميخمس به او سپرده 

 ،است كه از برادران مؤمن صاحب خمس كه وي به او اعتماد دارد
  !. و نگفت كه از فقها است

مـورد   در ايـن  طوسـى و مفيـد   شـيخ دو بينيم با اينكه  و نيز مي
يك قول هم نگفته كه در آن به اين  اند، ولي هاقوال زيادي ذكر كرد

و ! د كه خمس بايـد بـه فقيـه يـا سـيد داده شـود      ناشاره كرده باش
انـد   گفتـه ها از خمس سـخن   همچنين همه فقهايي كه در آن زمان

كه بايد خمس به فقيه يا سيد داده شود، و ايـن   اند ههيچ كدام نگفت
كه در قضيه خمس اند  كردهته همه بر اين اجماع يعني فقهاي گذش

  .يه و سيد نامي به ميان نياورنداز فق
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مـورد خمـس    بينيم كه همه اقوال بيـان شـده در   و همچنين مي
كنـد   مـي و هيچ نص و روايتي از ائمه آن را تاييـد ن  ،مستند نيستند

مـردم از دادن خمـس معـاف هسـتند و     گويد  ميمگر قول اول كه 
ست كه روايـات نقـل   افرض نيست، و اين تنها قولي دادن خمس 

  . نمايند ميشده از ائمه آن را تاييد 
هاي  دانم كه بر اساس كدام فتوا مردم شيعه در طي قرن يمن نم

  !!اند دانسته يگذشته دادن خمس را به فقيه واجب م
به هنگام مرگ بايد خمس را گويد  ميقطعاً بعضي به فتوايي كه 

، اما آيـا  اند كرده مىعمل  ،و او را وصيت كرد ،دبه كسي ديگر سپر
يد كه بعد از دست به دست شـدن بـين افـراد    ا هشما اموالي را ديد

مورد اعتماد انباشته شده باشند؟ اگـر كسـي چنـين چيـزي نديـده      
ند به چه ا هسپرد است پس اموالي كه صاحبانش آن را به ديگران مي

  !.ند؟ا هسرنوشتي دچار شد
سيار بزرگ بين اقوال فقهاي متقدمين و متأخرين براي آن فرق ب

روشن شود، خواننده عزيـز بايـد بدانـد كـه قضـبه خمـس كـامالً        
اقوال مختلفـي در   اجتهادي است و سراپا نظر و رأي افراد است و

و  ،نـد ا همورد آن بيان شده و عقلها در مورد آن دچار حيـرت شـد  
فتواي  -اند تهگفو بدون دليل سخن  ،مردم در آن دچار لغزش شده
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كـنم و   رئيس حوزه علميه نجف سيدابوالقاسم خـوئي را نقـل مـي   
براي آن كه بحث طوالني نشـود از ميـان علمـاي متـأخرين فقـط      

  . نمايم فتواي خوئي را نقل مي
  : فتواي رئيس حوزه علميه نجف سيد ابوالقاسم خوئي

 - كه عصـر غيبـت اسـت    - زمان ما خمس در  :گويد ميخوئي 
    :شود تقسيم مي به دو نصف

نصف ديگر آن به يتيمان و  نصف آن به امام زمان تعلق دارد، و
  . بينوايان و مسافران بني هاشم متعلق است

نصف مذكور را توزيع كند، اما بهتـر   تواند ميمالك  : گويد ميو 
و يـا در دادن آن بـه مسـتحق از     ،آن است كه آن را به حاكم بدهد

 در ،يگر كه متعلق به امام زمان استو نصف د. حاكم اجازه بگيرد
عصر غيبت بايد به نايب امام زمان كه فقيه مورد اعتماد و آگاه بـه  
محل مصرف آن است پرداخت شود، و اگر به او آن را نـداد از او  

  . اجازه بگيرد
و محل مصرف خمس جاههايي هستند كه اطمينان داشته باشيم 

ماننـد   ،رف شودراضي است كه در چنين جايي ص ؛كه ايشان 
و احتيـاط ايـن   . ديگر مسـلمين  سادات و ىبرآورده ساختن نيازها

و اولويـت و   ،است كه به نيت صدقه كردن از جانب او خرج شود
  . تر هستند رعايت شود جاههايي كه مهم
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از مهمترين مصارف خمس در اين زمان كه هدايت كننـدگاه و  
راه بر پا داشـتن  ند اين است كه در ا ههدايت جويان در آن كم شد

هاي دين و ترويج شريعت مقدس و نشر قواعـد و احكـام آن    هپاي
تحصـيل   و مخارج اهل علم كـه اوقـات خـود را در    ،صرف شود

  .بوسيله آن تامين گرددكنند  ميعلوم ديني صرف 
و احتياط اين است كه براي مصـرف كـردن خمـس بـه كسـي      

لّـي و اساسـي را   تر است و نيازهاي ك همراجعه شود كه از بقيه آگا
  .1داند بهتر از ديگران مي

  طوسي و خوئي
اين مقايسه مختصري است بين فتواي شـيخ الطائفـه طوسـي و    

  فتوا خوئي رئيس حوزه علميه نجف
  خوئي طوسي

دادن خمسگويدميطوسي-1
و مطلقاً از ذمه مردم  ،واجب نيست

و قول طوسي يكـي از   ،ستساقط ا
هـاي  كه فق ستا يا هگانچهاراقوال 

  مذهب بر آن هستند 
طوسي خمس را به دو نـوع-2

اي به عدم  هخوئي هيچ اشار-1
 بلكـه مفهـوم   ،وجوب نكرده اسـت 

كالم او اين است كه به طور مطلـق  
  . دادن خمس واجب است

خــوئي بــه چنــين تقســيمي  -2
و بلكـه از همـه چيـز     تقايل نيسـ 
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 :كندمىتقسيم
يك نوع متعلق به درآمـدها و   -

منافع تجاري، مسكن، ازدواج است 
دادن خمس اين چيزها گويد  ميكه 

واجــب نيســت و فــرد بــدان ملــزم 
  .باشد نمي

ها و ديگـر   هو نوع ديگر خزان -
اموال هسـتند كـه نيـز بايـد بـه دو      

  . ودقسمت تقسيم ش
نصفي كه حـق امـام غايـب     -3

است هيچ كس حق تصـرف در آن  
يـا اينكـه    ،بلكه دفن شود ،را ندارد

و ... بــه كســي ديگــر ســپرده شــود
نصف ديگر آن متعلـق بـه يتيـان و    
فقراي بني هاشم است كه صاحبش 

  . بايد آن را بين آنها تقسيم كند
طوسي متولّي توزيع نصـف   -4

ــرده اســت و در   ــان نك ــر را بي ديگ
اسـت   فتواي او از فقيه يادي نشـده 

كـه متـولي   كنـد   ميبلكه او تصريح 
 ،خمس مشـخص و آشـكار نيسـت   
يعني او واليت و سرپرستي خمـس

 ،شود ميبدون استثناء خمس گرفته 
يعني بر خالف نظـر شـيخ الطائفـه    

بايــد از گويــد  مــيخــوئي  ،طوســي
خمــس ... مســكن و درآمــدها و  

  .گرفت
خــوئي مســئله دفــن كــردن  -3

خمس متعلق به امام و يا سپردن آن 
. را بيان نكرده اسـت به كسي ديگر 

بايد به فقيـه مـورد   گويد  ميو بلكه 
ــا ــا آن را در   داعتم ــود ت ــپرده ش س
 دانـد كـه مـورد    هايي كه مـي  جهت

  .پسند امام غائب است خرج كند
تن هر دو فقيه در تحويل گرف - 4

امـا  نصف خمس نقش بـارزي دارد،  
ت بـا  حكم نصفي كه حـق امـام اسـ   

، حكم نصـفي كـه متعلـق بـه فقـراء     
، كنـد  مىو مسافران است فرق يتيمان 

صـاحب خمـس   گويـد   ميو خوئي 
خودش نصفي را كه متعلـق   تواند مي

امـا   ،به اين سه قشر است توزيع كند
گفته از روي احتياط مستحب اسـت  

يا از او بـراي   ،كه آن را به فقيه بدهد
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دانـدرا فقط متعلق به امام غايب مي
  . و فقيه متولي آن نيست

  

در مـورد   و ،توزيع آن اجـازه بگيـرد  
احتياط اين اسـت   :گويد ميسهم امام 

پس  ،به فقيه داده شود  تماًكه بايد و ح
اينجـا   آن جا حكم استحباب است و

وجـــوب اســـت و هـــر دو از روي 
  .باشنداحتياط مي

ببينيد كه چگونه فتواي خوئي كامالً با فتواي طوسي كـه مطلقـاً   
  . باشد مخالف است شيخ الطائفه مي
  : حق سادات

بينيد كه طوسي و خوئي هر دو بـراي سـادات ثروتمنـد در     مي
 طوسي فقط يتيمـان و مسـتمندان و  !! اند كردهسهمي مقرر نخمس 

و خـوئي يكـي از   . دانـد  را مستحق خمس مـي  مسافران آل محمد
مواردي كه خمـس بايـد در آن مصـرف شـود را بـرآورده كـردن       

  . نيازهاي ضروري مؤمنان از قبيل سادات و غيره قرار داده است
م داشـته  ي سيد حقي در خمس ندارد مگر آن كـه نيـاز مبـر   نيع
و اين فقط مختص سادات نيست و بلكه مؤمنان ديگـر اگـر   . باشد

هم نياز مبرم داشـته باشـند بوسـيله خمـس نيـاز آنهـا بـر طـرف         
  .گردد مى
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  !!و حقيقت گم شد
به هر حال آنچه شما خوانديد و مشـاهده كرديـد سـخن رئـيس     

فتواي رئـيس   حوزه علميه و مرجع كل شيعه در عصر حاضر بود، و
شيخ الطائفه چنان كه مالحظه كرديد تفـاوت بسـيار زيـادي     حوزه با
حـق را  تـوان   مـى و نـزد چـه كسـي    ! پس حقيقت كجاست؟!! دارند
يـا امـام    ،و مذهب و فتواي كدام يك برآمده از قول معصـوم ! يافت؟
عشري هسـتند و پيـرو فقـه    صادق است، آنها هر دو شيعه اثنا جعفر

كه مذهب شيعه در همه اند  تهگفو چنان كه به ما ... باشند جعفري مي
  . بنا شده است ؛هاي امام جعفر صادق  هچيز بر اساس گفت

ه گفتـ  مـى تا اين حد سخنان ضد و نقيضي  ؛آيا امام صادق 
 ،يا اينكه به اقتضاي منطق بايد قول او رد مسئله يكي باشد! است؟

پس كدام يك از دو . به خصوص اگر عصمت او را در نظر بگيريم
  وست؟ قول، قول ا

نظر داشت كـه هـر قـولي عبـارت اسـت از      و همچنين بايد مد
  !!ترجيحات متناقض ي از اقوال وا همجموع

و ترديدي نيست كه صدها سال مردم به فتواي شيخ طوسـي و  
، و آنها خمـس اموالشـان بـه    اند كردهفقهاي ديگري امثال او عمل 

يا كسـاني كـه   آ! ندا هند، و اينگونه از جهان رفتا هفقيه يا سيدي نداد
ميرنـد   و سپس ميدهند  ميو خمس نكنند  ميدر دوران ما زندگي 
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  ! همانند آنها گناهي بر گردنشان نيست؟
را بـه دادن خمـس    داگر گناهكار نيستند پس چرا ديگران خـو 

ل مو يا اينكه آنان كه به فتواي طوسي و امثال او ع! دانند؟ ملزم مي
با اينكه هـر دو گـروه    ،ارندو ديگران گناهك ،معاف هستنداند  كرده

يا اينكـه هـر دو   ! ند؟ا هيك كار را كه ندادن خمس است انجام داد
؟ اگر چنين اسـت گـروه اول   شوند ميگروه گناهكارند و مجازات 

آيا طوسي بر حـق بـوده و خـوئي بـر باطـل      ! ؟اند كردهچه گناهي 
است؟ يا بر عكس است؟ يا هر دو برحق هستند؟ يا هر دو اشـتباه  

  ؟ اند كرده
  .1!!پاسخ ما را بدهيد خداوند به شما اجر دهد

اما تحميل چنين مالياتي به مردم در ابتداي امر كاري ساده نبود 
                                                           

  اين نظر از كجا آمد؟ 1
تنها علتي كه سبب شد تا فكر دادن خمـس درآمـدها بـه فقهـا بـه وجـود بيايـد بلنـد         

هاي فقها براي رسيدن به اهدافي بود كه رسيدن به آن از راههاي مشروع ماننـد   پروازي
كسب شخصي و اموال زكات و صدقات و هدايا و اوقـاف و امثـال آن ممكـن نيسـت     

ا بايـد منبـع درآمـدي كـه مبـالغ هنگفـت و       بنابراين براي تأمين اين نيازهاي مادي فقه
كردند و همچنـين بـراي آن كـه ايـن منبـع       كرد دست و پا مي فراواني را نصيب آنها مي

دادنـد، از   درآمد هميشگي باشد و ادامه داشته باشد بايد به آن رنگي ديني و شرعي مـي 
ين اين رو تفسير غنيمت به درآمدهاي مـردم و واجـب قـرار دادن خمـس در آن بهتـر     

توانستند با آن فقر و ناتواني مالي را كه زندگي آنها و طالب  اي بود كه فقهاي مى وسيله
  .دكتر موسي موسوي 63شيعه و تصحيح ص : علوم ديني را آشفته كرده بود رفع كنند
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ند، بنابراين فقها در زمانهـاي  كرد مىو مردم به راحتي آن را قبول ن
گذشته حيران بودند كه چگونه راه حلـي شـرعي درسـت كننـد و     

تصرف در خمـس  گويد  ميه خود را از نظريه اول خالص كنند ك
فقط حق امام است و بر اساس اين نظريه فقهـاي بـزرگ مـذهب    

دادند كه در زمان غيبـت خمـس    مانند شيخ طوسي و مفيد فتوا مي
معاف است و يا بايد دفن شود و يا به فرد مورد اعتمـادي سـپرده   

... كند مىشود و اينگونه دست به دست شود تا آن كه مهدي ظهور 
قها براي رهايي از اين نظر اقـوال و فتواهـاي مختلـف و    بنابراين ف

ند كه بيانگر اين حيرت آنهاست، اما به تـدريج ايـن   ا همتضادي داد
شد و گام به گام آنها پيش رفتنـد   و متحول ميكرد  مينظريه تغيير 

ها تغيير و تحول به صورتي درآمده كه امـروزه   تا اينكه بعد از قرن
  !بينيم ما مي
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دن اقـوال فقهـاء و متحـول شـدن آن در     متضاد بو
  ادوار زمان 

اند  گفته) هـ460ت (و شيخ طوسي ) هـ413ت (شيخ مفيد  -1
متولي تحويل گرفتن خمس و تقسيم آن ظاهر و مشـخص نيسـت   
چون نصي شرعي وجود ندارد كه تحويل گيرنده و تقسـيم كننـده   

فتن را مشخص نمايد، بنابراين نه فقيه نه كسي ديگر بر تحويل گر
  . خمس يا خرج كردن آن مشخص نشده است

هاي قرن پنجم هجـري   هدر نيم) طوسي و مفيد(بعد از آنها  -2
بايد خمس به عنوان امانـت بـه   گويد  ميو آيد  ميقاضي ابن براج 

  . كنند فقها سپرده شود كه آنها آن را تا ظهور مهدي نگهداري مي
نـد آن را  يعني فقها حق تصرف در خمس را ندارند نه حق دار

 آن را در تواننـد  مـي براي نيازهاي شخصي خود مصرف كند و نـه  
  . جايي ديگر خرج كنند

و ترديدي نيست كه هيچ كسي بعد از مردن اين فقها امـوالي را  
مشاهده نكرده كه به نام مهدي نگهداري شده باشدند به خصوص 
بعد از آن كه فتوا عوض شد، و اين نشانگر آن است كه فقها براي 

ن كه بتوانند اين اموال را به دست بياورند با گذاشتن اسم امانـت  آ
  !ندا هآورد و سرپوشي شرعي بر آن، اين اموال را به چنگ مي

سپس ابن حمزه در قرن ششم آمد تا اين نظريه را يك گـام   -3
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جلوتر ببرد، او با اينكه جرأت چنين كاري را داشت امـا مقـداري   
خمس به فقيـه بـراي آن كـه آن را     بنابراين گفت دادنكرد  ميحيا 

صاحب مال خـوب تقسـيم كـردن را     تقسيم كند بهتر است و اگر
  . بلند نباشد واجب است كه آن را به فقيه بدهد

بعـد  . ندا هرفت ببينيد كه فقهاي محترم چگونه گام به گام جلو مي
گيرد تـا آن را بـه عنـوان     از آن كه گفتند فقيه خمس را تحويل مي

مان ظهور مهدي حفاظـت و نگهـداري كنـد يـك گـام      امانتي تا ز
جلوتر رفتند و به فقيه اجازه دادن كه آن را تحويل بگيرد و گفتنـد  

  !بهتر است و مستحب است كه به فقيه داده شود
و شــكي نيســت كــه تحويــل گــرفتن آن بــه عنــوان امانــت و  
نگهداري آن تا وقتي كه مهدي ظهور كند بـا تقسـيم و توزيـع آن    

  . دارد فرق بزرگي
اما اگر صاحب مال تقسيم را خوب بلد نباشد واجب است كـه  
 خمس را به فقيه بدهد كه تقسيم كردن را خـوب بلـد اسـت و در   

  .اين يك و نيم گام به جلو است.ضرب و تقسيم بيشتر وارد است
بعد در قرن هفتم محقق حلي آمد و گام مهمي برداشـت او   -4

به نايب ) ني نصف خمسيع(گفت كه واجب است كه سهميه امام 
  . امام داده شود تا او سهميه امام را به مستحقان بدهد
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اگـر مكلـف خواسـت    گويد  ميو شهيد اول در قرن هشتم  -5
خودش سهميه امام را به مستحقان توزيـع كنـد الزم اسـت كـه از     

  . نايب عادل كه داراي صالحيت فتوا دادن است اجازه بگيرد
سهميه امـام بايـد بـه    گويد  ميو محقق كركي در قرن دهم  -6

  . حاكم شرعي يعني فقيه داده شود
احتيـاط در  گويد  ميو محمد باقر سبزواري در قرن يازدهم  -7

آن است كه كار صرف خمس در جاهايي كه بايد مصرف شود بـه  
فقيه عادل سپرده شود، و او از نيابت فقيـه از امـام مهـدي سـخن     

  . گفته است
مدحسن نجفي با تمام قدرت فتـوا داد  در قرن سيزدهم شيخ مح - 8

  . كه واجب است كه فقيه عادل متولّي خرج كردن سهميه امام باشد
و در قرن چهاردهم هجري سـيد كـاظم يـزدي گفـت الزم      -9

عصر غيبت سهميه امام به نايب او داده شـود و نايـب    است كه در
او مجتهدي است كه همه شرايط را دارا است و يا اينكـه بايـد بـا    

  . جازه او به مستحقين داده شودا
عجيب اينجا ست كه او در ساير ابـواب فقـه بـه واليـت فقيـه      

  !!پذيرد معتقد نيست اما فقط در مسئله خمس او واليت فقيه را مي
و در اواخر قرن چهـاردهم هجـري سـيد محسـن حكـيم       -10
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رضايت امام  تواند مياگر صاحب مال بر اين باور بود كه گويد  مي
جلب كند در خرج كردن سهميه امام از خمس نيازي بـه  غايب را 

  . اجازه گرفتن از فقيه نيست
شيخ حسن فريد نظر ) پانزدهم هجري(و در آغاز اين قرن  -11

جديدي ارائه داد و در مورد خمس انقالبي بـه پـا كـرد و او حـق     
هاي  خمس را از امام مهدي به علت غيبت و انجام ندادن مسئوليت

گفت بايد يك نفر از مـردم كـار تحويـل گـرفتن     امامت، گرفت و 
خمس و توزيع آن را انجام دهد و اين فرد مستقل اسـت و نايـب   

  .1امام نيست
بينيـد كـه ايـن فتواهـا و اقـوال فقهـي متضـاد و مضـطرب          مي

تـر از همـه اينكـه     ، و مهمشوند ميباشند و گاهي كامالً متحول  مي
يلـي شـرعي از   براي وارد كردن فقيه در موضـوع خمـس هـيچ دل   

  !كتاب يا سنت يا اقوال ائمه وجود ندارد
و دليل متضاد بودن و مختلف بودن اين فتواها اين است كه همـه  
محصول آرا و افكار انسانها هستند كـه طبـق نيـاز خـود آن را ارائـه      

  .اند هشد ند بنابراين همراه طبق شرايط موجود متحول ميا هداد مي
نـد مسـتحب اسـت و    گفت مـى و گـاهي  كردند  ميگاهي واجب 
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  ...!گاهي جايز و گاهي احتياط بر آن است و
: فرمايـد  ترين مصداق گفته الهي است كه مي اين اختالف صادق

﴿öθs9 uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îö xî «! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏμŠ Ïù $ Z≈n=ÏF ÷z $# #Z ÏWŸ2 ∩∇⊄∪﴾N )82: النساء.(  
ر خـدا بـود،   اگـر از سـوى غيـ   ! انديشـند؟  آيا درباره قرآن نمى«

  .»يافتند اختالف فراوانى در آن مى
و اگر از سوي غير خدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفـات  

  . ندكرد مىفراواني پيدا 
خمس واجب نيست از طرفي گويد  ميپنهان كردن رواياتي كه 

دادن خمس واجب نيست پنهـان  گويند  ميفقها همه رواياتي را كه 
رده و قيچي كردند و اضافه بر ايـن بـا   كردند و يا آن را تحريف ك

سوء استفاده از جهالت مردم و اعتمادشان بر فقها روايات جديدي 
  .ندا هاختراع كردند كه در منابع گذشته وجودي نداشت

 )اخلمس بني السائل واملجيـب(به عنوان مثال در رساله معروف 
ترين واجبات شرعي اسـت كـه در    خمس يكي از مهم  :آمده است

 ترين سخت: (گويد مي ؛امام ... آن خيلي تاكيد شده است مورد
و شـود   ميمسئله در روز قيامت اين است كه صاحب خمس بلند 

  .1)پروردگارا خمس من كجاستگويد  مي
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ولي ما شيعيان خـود  : (گويد ميي دارد كه ا هاما اين روايت دنبال
ن تا پـاك بـه دنيـا بياينـد و فرزندانشـا     ايم  كردهرا از خمس معاف 

  .1)پاكيزه شوند
اما فقيه فقط قسمت اول روايت را ذكر كرده است چون روايت 

باشند  اگر كامل ذكر شود طبق آن شيعيان از دادن خمس معاف مي
روايت  سپس صاحب كتاب اين! خواهد كه چنين باشد و فقيه نمي
داني از كجا زنا به مردم  آيا مي: (گفت ؛ابوعبداهللا : را ذكر كرده
به سبب آن كه مردم خمس كه : دانم گفت نمي: رد؟ گفتمراه پيدا ك

نويسنده اين روايت را  2)پردازند متعلق به ما اهل بيت است را نمي
هم مانند روايت قبلي قيچي كرده و قسمت دوم آن را كه شـيعيان  

در دنبالة ايـن  گرداند ذكر نكرده است،  را از دادن خمس معاف مي
ن پاك ما كه من بـا معـاف كـردن    به جز شيعيا: (روايت آمده است

  . 3)گردانم آنها از دادن خمس تولد آنان را پاك مي
ترين نوع تحريف است زيرا كامالً بر عكس آنچـه   اين خطرناك

نشـانگر نداشـتن امانـت داري    و ايـن  گويـد   ميمورد نظر است را 
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علمي و عدم احساس مسئوليت ديني است، مسئوليتي كه خداونـد  
ــي ــد م ≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t﴿: فرماي sVŠÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çμ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

Ÿω uρ …çμ tΡθ ßϑ çG õ3s? çνρ ä‹t7uΖsù u™!#u‘ uρ öΝÏδ Í‘θ ßγ àß (#÷ρ utIô©$#uρ ⎯Ïμ Î/ $ YΨ oÿsS WξŠ Î= s% ( }§ø♥ Î7sù $ tΒ 

šχρ çtIô±o„﴾N )187: آل عمران.(  
كسـانى كـه كتـاب     هنگامى را كه خدا، از) وبه خاطر بياوريد(«

به آنها داده شده، پيمان گرفت كه حتما آن را براى مردم ) آسمانى(
و  ؛ولى آنها، آن را پشت سر افكندند! آشكار سازيد و كتمان نكنيد

  .»خرند و چه بد متاعى مى ؛به بهاى كمى فروختند
سپس نويسنده دو روايت دروغين كه خـودش آنهـا را اختـراع    

گـويم ايـن دو روايـت را     دليل اينكه مـي  ،دارد ميكرده است بيان 
خودش اختراع كرده اين است كه من مصادر و مراجـع چهارگانـه   

در آن مرجع ذكـر نشـده   ها  روايتگذشته را بررسي نمودم اما اين 
: گويـد  مي) عج(امام زمان   :ي اختراعي اينها هستندها روايت ،بودند

خورد  را ميهر كس از ما چيزي را بخورد در حقيقت آتش جهنم (
  ). و به زودي وارد جهنم سوزان خواهد شد

لعنت خدا و مالئكـه و همـه مـردم بـر     : (گويد مي) عج(امام  و
  .1)كسي باد كه از مال ما يك درهم را به ناحق بخورد
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نويسنده اين دو روايت را ذكر كـرده بـدون آن كـه منبـع آنهـا را      
ورانـي تـأليف   كتاب الكافي كليني تنها مرجعي است كـه در د ! بگويد

شده كه در آن زمان مهـدي از طريق جانشينان خود بـا مـردم تمـاس    
شود، اگر  ناميده مي) غيبت صغري(دوراني كه دوران  ،ه استگرفت مى

شـد،   مهدي چنين سخني را گفته است بايد در كتاب الكافي ذكر مـي 
  !اگر مرجعي ديگر آن را نقل كرده از خودش در آورده است

هـا و فتواهـاي    هشد كه فقهاء بـر اسـاس گفتـ   و اينگونه روشن 
فتواهايي كـه خداونـد بـراي آن     ،گيرند دليل از مردم خمس مي بي

  !دليلي نازل نكرده است
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  مصرف درست دليلي بر گرفتن خمس نيست
چون كه خمس صرف مدارس گويند  ميبعضي از علماي شيعه 

 پس گـرفتن شود  ميهاي علميه و ديگر امور مذهبي  هديني و حوز
  . آن جايز و درست است

اما بحث اين نيست كه اين امـوال چـه گونـه و در چـه راهـي      
؟ بلكه آنچه مورد مناقشه و بحث است يك قضيه شوند ميمصرف 

اين امـوال بـه دروغ و   : اصولي و واقعي و مذهبي است و آن اينكه
و حتـي اگـر در راه خـدا خـرج      ،ندوش به ناحق از مردم گرفته مي

ز مردم ناجايز و نامشروع است و تصـرف در آن  شوند گرفتن آن ا
  .1جايز نيست

اگر كسي دزدي كند و آن را در راههاي درست خرج كند مـال  
چـون در اصـل از راه حـرام بـه      ،مسروقه حالل و مشروع نيسـت 

دست آمده است، بنابراين فقط به دليل اينكه اين اموال در راههاي 
كه گرفتن اين اموال گفت توان  مى، نشوند ميشرعي و جايز خرج 
  . حالل و جايز است

امور  و همچنين به بهانه اينكه خمس براي طالب علوم ديني و
فقها بايد بر آن مسلط باشند و در دست فقها شود  ميمذهبي خرج 
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اين مـال   تواند ميو بلكه اول بايد اين را ثابت كنيم كه فقيه .. باشد
  . را از مردم بگيرد

اگـر يكـي    ،چيـز مختلـف هسـتند    دو ،و گرفتن و خرج كردن
به خاطر حالل و جـايز بـودن آن ديگـري را    توان  مىحالل باشد ن

، گاهي انسان از راه حالل و جـايزي ماننـد   1جايز و حالل قرار داد
آورد و در راه حـرام ماننـد نوشـيدن شـراب      يتجارت به دست مـ 

پس چنـين فـردي فقـط بـه خـاطر خـرج كـردن آن        كند  ميخرج 
آورد و  يو گاهي از راه حرام مانند ربا به دسـت مـ   .گناهكار است

پس اينكه او آن را در راه مشروع  ،كند ميآن را براي فرزندانش خرج 
و جايزي خرج كرده دليلي نيست براي اينكه بگـوييم كـه بـه دسـت     

   .آوردن مال از راه نامشروع اشكالي ندارد و او گناهكار نيست
صـرف كنـد و بـا آن    اگر كسي به ناحق مـال كسـي ديگـر را ت   

گفت چون با آن مال مسجدي ساخته است توان  مىمسجد بسازد ن
گيرند كـامالً همـين    و خمسي كه فقها مي ،گرفتن آن مشروع است

  . طور است

                                                           
قيامـت از صـاحب مـال    بنابراين در حديث صحيح از پيامبر روايـت شـده كـه روز     1

 .آورده؟ و در چه راهي خرج كرده است شود كه آن را از كجا به دست پرسيده مي
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٤٦

  : خـالصـه
چيزي كه در قرآن و سنت نبوي و اقوال ائمه وجودي نـدارد و  

بـر  اند  كردهو متأخرين بر آن اجماع ناند  گفتهفقهاي گذشته آن را ن
  !!؟اند كردهاساس كدام دليل شرعي مسلمانان را بدان ملزم 

  : پـرسـش آخر
شايد كسي بگويد آيا مرگ خمس در قرآن ذكر نشده است؟ آيا 

#)﴿مگــر خــدا نگفتــه اســت  þθßϑ n= ÷æ $# uρ $ yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨxî ⎯ ÏiΒ &™ó©x« ¨βr'sù ¬! …çμ |¡ çΗ è~ 

ÉΑθß™ §= Ï9 uρ “ Ï%Î!uρ 4’n1 ö à) ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ Ç∅ö/ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ﴾N )41: األنفال.(  

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و «
القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در  براى پيامبر، و براى ذى

  .»است) از آنها(راه 
به اين پرسش در فصل دوم اين كتاب پاسخ داده خواهـد شـد   

بيـنم كـه توجـه     بل از آن كه وارد اين بحث شويم مناسب مياما ق
  : شما را به امر مهمي معطوف بدارم و اين سوال را بپرسم كه

  !اين آيه به فقيه چه ربطي دارد؟
خمسي كه در آيه ذكر شده است خمس به معني عام آن است، 

يا اينكه درآمدهاي مردم را نيز  ،ها تعلق دارد آيا اين فقط به غنيمت
شود، و فقـيه كه متولي گرفتن خمس است و با استناد به  امل ميش
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اين آيه خمس در دست اوست بايد به ما بگويـد كـه او و خمـس    
و او بايـد از قـرآن بـراي     ،درآمدهاي مردم چه ربطي به آيه دارنـد 

  . دليل بياوردگويد  ميآنچه 
چـه چيـز    :ها پاسخ بدهد و به تعبيري ديگر بايد به اين پرسش

  !ه را در اين آيه داخل كرده است؟فقي حضرت
تـا يـك پـنجم امـوال و     كنـد   ميو كدام دليل قرآني ما را ملزم 

  !اندازهايمان را به فقيه بدهيم؟ درآمدها و پس
و تا چه حدي جايز ! گيرد؟ و به كدام حق فقيه اين اموال را مي

  !است كه فقيه اين اموال را بگيرد؟
ز همـين آيـه پاسـخ بدهـد تـا      ها ا فقيه بايد به همه اين پرسش

  .خمس گرفتن خود دليلي داشته باشدبتواند از آن براي 
و كلي آن چيزي ديگـر   ،آمدن كلمه خمس در آيه به معني عام

  !موضوع آن كامالً چيزي ديگر است و وارد شدن فقيه در ،است
كـامالً مفهـومي اضـافه بـر     كننـد   ميمفهومي كه فقهاء استنباط 

  .تآيه اس مفهوم خمس در
و در مـورد خمـس    ،ي بـه آن نـدارد  ا هو آيه كـوچكترين اشـار  

هاي به دست آمده در جنگ است كه بايد بـه شـش گـروه     غنيمت
  !كه حضرت فقيه از اين شش گروه نيست ،داده شود
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٤٨

  !پس چه ربطي به آيه دارد؟
ي از اين آيه براي خود توان مىگوييم اگر ن و در پايان به فقيه مي

تمام قرآن كه بيش از شش هزار و ششصـد   ،كني دليلي دست و پا
ي از ميان آن دليلي بـراي  توان مىاگر  ،آيه دارد پيش روي شماست

  !!خود بياوري بفرما
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  از درآمدها يا از غنائـم خمس: فصل دوم
  آيه خمس 

    :قاعده شرايط ادلّه امور مهم و ضروري شرعي: مقدمه
است كه منظور از امور مهم و ضروريات شرعي همه چيزهايي 

ماننـد   ،باشـد  سعادت انسان در زندگي و آخرت به آن وابسته مـي 
مانند نماز و زكات  ،و يا اصول شرعي علمي ،عقيده اصول ايمان و

و روزه و حج، يا نيكي كردن به پدر و مادر و نيكي كردن به همـه  
تن ، ماننـد كشـ  نكـرات ها و عموم م مردم، و يا دور كردن از زشتي

  .امثال آن مردم و زنا و ربا و
براي همه اين امور مهم قرآن داليل واضح و قطعـي ارائـه داده   

شك در آن  تواند ميقابل رد يا تاويل نيستند كه هيچ كس ن واست 
و همچنـين مفهـوم آن   : در مقابل آن چيزي بگويـد  تواند مين ،كند

و بلكه اينها نصوصي هستند كه فقط بر يـك چيـز و    ،قطعي است
ان مثال در مـورد واجـب بـودن    ونند، به عنك يك مفهوم داللت مي

θ#)﴿: نماز و زكات در قرآن آمده است ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ x.¨“9$# ﴾N 

  .»و نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد« ).43: البقره(
﴿×≅ ÷ƒ uθ sù š⎥,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪Ï% ©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$ y™﴾N )ــاعون  :المـ

  .»كنند انگاري مي در نماز خود سهل. پس واي بر نمازگزاراني كه« ).4-5
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≅×﴿فرمايــد  مــيو  ÷ƒ uρ uρ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ è?÷σãƒ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# ﴾N 

  .»پردازند همانها كه زكات را نمى. واى بر مشركان« ).7-6: فصلت(
 :فرمايـد  و در مورد اينكه نيكي به پدر و مادر واجب است مـي 

 ﴿È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) ﴾N )و به پدر و مادر نيكي كنيد« ).23: اإلسراء«.  
≅¨ ﴿: يـد فرما ميو در مورد حرمت ربا  ym r&uρ ª! $# yì ø‹t7ø9 $# tΠ§ ym uρ (# 4θt/Ìh9 $#﴾N 

  .»را حالل كرده، و ربا را حرام )خريد و فروش( خدا بيعو « ).275: البقره(
ـ   و در Ÿω﴿: فرمايـد  ا مـي مورد حرمـت زن uρ (#θ ç/tø)s? #’ oΤÌh“9$# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. 

Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹Î6 y™ ﴾N )32: اإلسراء.(   
  .»و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است«

خواهنـد بـا تاويـل يـا انكـار از       و اينگونه راه براي آنان كه مـي 
هند بسته است، چون بروند و آن را انجام ند بيرونتكاليف شرعي 

اند و  واضح و روشنكنند  مينصوصي كه بر تكاليف شرعي داللت 
: فرمايـد  و همين است كه خداوند متعال مي! فقط يك مفهوم دارند

﴿ô‰s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ ﴾N )ما رسـوالن خـود را بـا    « ).25: الحديد
  .»ستاديمفرو شريعتهاى آشكار روشن و معجزات داليل 

چون مردم به آن وابسـته هسـتند، پـس     ،به خصوص امور مالي
و  ،شـود  مـي اگر نصوص واضح و قطعي نباشند اخـتالف درسـت   
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  .شود و دين و دنيا خراب مي ،گردند مردم دچار تفرقه مي
به خاطر اين احكام ارث و مقـادير آن بـه صـورت مفصـل در     

تـر   كه از مال مهم - و نماز ،ندا هقرآن در اوائل سوره نساء بيان شد
اصل مشروعيت آن در قرآن بيان شده است و تفاصـيل آن   - است

  . اغلب در سنت نبوي بيان شده است
بنابراين مسايل مهمي كه صالح و بهبودي هر دو جهان انسـان  
بدان وابسته است بايد بـا نصـوص واضـح و قـاطع قرآنـي ثابـت       

بـه خصـوص    نصوصي كه احتماالت مختلفي نداشته باشند ،باشند
و همچنـين اصـل نمـاز و    . مسايلي كه مربوط به امور مـالي اسـت  

زكات و روزه و حج و اصول عقيـده در شـريعت اسـالمي ثابـت     
آيا واجب بودن خمس در درآمدها با چنـين داليـل قـاطع    . هستند

  !قرآني ثابت است؟ چنان كه زكات وارث و امثال آن ثابت هستند؟
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٥٢

  : آيه خمس
 ~þθßϑn=÷æ$#uρ $yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨βr'sù ¬! …çμ|¡çΗè#)﴿ :فرمايـد  خداوند مي

ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Ç∅ ö/$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# β Î) óΟçGΨ ä. 

ΝçGΨ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã tΠöθ tƒ Èβ$ s% öàø9$# tΠöθ tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$ yè ôϑ yfø9$# 3 

ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó©x« íƒ Ï‰s% ∩⊆⊇∪﴾N )41: األنفال.(  
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و «

القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در  براى پيامبر، و براى ذى
است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى ) از آنها(راه 

روز ) (ايمـان  باايمـان و بـى  (از باطل، روز درگيرى دو گـروه  حق 
و خداوند بر هـر چيـزى    ؛ايد نازل كرديم، ايمان آورده) جنگ بدر
  .»تواناست

اين تنها جايي است كه كلمة خمس در قرآن كـريم وارد شـده   
خمس آن گويد  ميهمه به اتفاق قبول دارند كه مالي كه آيه . است

 ،شـود  مـي جنگ از كفار گرفته  ت كه درغنيمتي اس ،بايد جدا شود
در واجب بودن خمس در اين امـوال هـيچ كـس اختالفـي نـدارد      

نمايـد، امـا واجـب بـودن      چون آيه به طور قطعي بر آن داللت مي
كلمـة خمـس بـه    تـوان   مىخمس درآمدها در بهترين حالت فقط 

و اگر دقت كنيم هيچ داللتي نـدارد  . كندصورت ظني بر آن داللت 
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آيه آمده به  ابه لفظي وجود دارد، و اگر كلمة خمس كه درفقط تش
اختالفـي پـيش   كـرد   مـي صورت قطعي بر خمس درآمدها داللت 

چنان كه مسلمانان در داللت اين آيه بر مشروعيت نمـاز و  آيد  مين
ô‰s% yx﴿زكات اختالفي نـدارد   n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ 

tβθ ãè Ï±≈ yz ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ Ç⎯tã Èθ øó ¯=9$# šχθ àÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ Íο4θ x.¨“= Ï9 

tβθ è= Ïè≈ sù ﴾N ) آنها كه در نمازشان . مؤمنان رستگار شدند« ).4-1: المؤمنـون
و آنها كه  ؛گردانند و آنها كه از لغو و بيهودگى روى ؛خشوع دارند

  .»دهند زكات را انجام مى
در اين اختالفـي ندارنـد كـه ايـن آيـه بـر       و همچنين مسلمين 
$﴿: كنـد  مىمشروعيت روزه داللت  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ 

ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ﴾N )ــره : البقــ

ته شـده،  روزه بـر شـما نوشـ   ! ايـد  اى افرادى كه ايمان آورده« ).183
تـا   ؛گونه كه بر كسانى كـه قبـل از شـما بودنـد نوشـته شـد       همان

  .»پرهيزكار شويد
و همچنين در داللت اين آيه بر جدا كردن خمس مال غنيمـت  

  þθßϑn=÷æ$#uρ $yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨βr'sù ¬! …çμ|¡çΗè~﴾N#)﴿ :اند كردهاختالف ن
ر مهـم در شـريعت   و همچنين در داللت امثال اين آيات بر امو
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  . اختالف ندارند
چنين چيزهايي را خداوند به اجتهاد مجتهدين و نظر فقها رهـا  

  . انجامد نكرده است چون اجتهاد به اختالف مي
و در چنين امـور مهمـي هماننـد امـور فرعـي ديـن گنجـايش        
اختالف نيست، و اختالف در امور مهم ديني به تفرقه و فساد دين 

يم بـاور كنـيم كـه ماليـاتي     تـوان  مـى س چگونه انجامد، پ و دنيا مي
بـه   نمايـد و  سهمگين وهنگفت را خداوند بر بندگانش فرض مـي 

كتاب  اما آن را در ،كند ميخاطر ندادنش آنها را به شدت مجازات 
و با دليل قطعي كه جاي تاويل نداشته باشـد آن  كند  ميخود بيان ن
ده مسـتثني  چـرا خمـس درآمـدها از ايـن قاعـ     ! ؟كند مىرا ثابت ن
كه نسبت به خمس درآمدها اندك اسـت   - با اينكه زكات! است؟

  !چگونه؟! با دهها دليل قرآني ثابت شده است؟
  

  مقايسه زكات با خمس درآمدها
ذكر زكات در دهها آيه قرآن تكرار شده است، در صـورتي كـه   
خمس درآمدها با آن كه چندين برابر زكات اسـت در قـرآن ذكـر    

ن ماليات هنگفتي چنـان كـه قـبالً گفتـيم بايـد      و چني ،نشده است
شما چگونـه  . داليل قطعي داشته باشد كه جاي شكي در آن نباشد

درصد امـوال و درآمـدهايم را بـه تـو      %)20(خواهي كه  از من مي
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اما هيچ  ،بدهم يا از هر هزار تومان دويست تومان را به شما بدهم
  !دهي؟ رائه نمياكند  ميدليل روشني كه مرا به اين كار ملزم 

خداوند بر ثروتمندان واجب كرده كه اگر دارايي آنهـا بـه حـد    
ت مثقال است رسيد بعد از گذشت يك سال بـر آن  سنصاب كه بي

آن را %) 5/2(يعنــي  ،يــك چهلــم آن را بــه عنــوان زكــات بدهنــد
بپردازند، خداوند براي اين دهها دليل روشن در قـرآن ذكـر كـرده    

در آن شك كند، چگونه عقـل قبـول    دتوان مياست كه هيچ كس ن
و حتـي   ،كه خمس را چندين برابر زكات است فرض كندكند  مي

  !يك بار در قرآن آن را ذكر نكرده باشد؟
و به نوعي خـاص از   ،و خمس به زمان و نصاب بستگي ندارد

حتـي   ،بلكه دادن خمس همه چيز فرض اسـت  ،مال متعلق نيست
و  ،شـود  مـي آشپزخانه خريد  و آنچه براي ،خمس خانه و لوازم آن

در همه اينهـا خمـس واجـب     ،شود ميي كه از كسي گرفته ا ههدي
است، بلكه اگر خمس كااليي پراخت شد اما بعـد از دادن خمـس   
قيمت آن باال رفت در مقداري كه از قيمت آن وقـت كـاال اضـافه    

  !شود شده خمس واجب مي
ات هنگفـت  كه اين ماليكند  ميكدام عاقل چنين چيزي را قبول 

  !!اما دليلي براي آن نباشد؟ ،فرض باشد
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  :كند مىمثالي كه مقايسه را بيشتر روشن 
اگر فرض كنيم كه مردي صاحب خانه و باغ و ماشين باشـد و  

چقدر زكات بر او واجب است؟ و چقدر . پول نقد هم داشته باشد
  خمس بر او واجب است؟ 

  : زكات
  .زكات ندارد: خانه

  .زكات ندارد: ماشين
هاي آن اگـر بـه حـد نصـاب      هو فقط در ميو ،زكاتي ندارد: باغ

  .برسند زكات واجب است
اگر به حد نصاب نرسيده باشـند در آن زكـات واجـب    : ها پول
  . و نصاب بيست مثقال طال است ،نيست

اگر هر مثقال طال را پنجاه هزار دينار فرض كنيم، پولهـا بايـد بـه    
ـ  ،يك ميليون دينار برسند ر آن بگـذرد تـا زكـات در آن    و يك سال ب

اگر . و مقدار زكات بيست و پنج هزار دينار خواهد بود ،واجب شود
پولها به حد نصاب نرسيده باشند بر اين مرد با آن كه صاحب خانه و 

  .زكاتاين بود ، ماشين و باغ و پول است زكات واجب نيست
  : امـا خمـس

سـه   اگر فرض كنيم قيمت هـر يـك از خانـه و بـاغ و ماشـين     
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ميليون باشد و اين مرد يك ميليون دينار به انـدازة نصـاب داشـته    
كه خمس آن شود  ميباشد مجموع دارايي اين مرد ده ميليون دينار 

يعني هشتاد برابر زكـاتي كـه بـر او    !! برابر است با دو ميليون دينار
يعني اگر اين مرد هشتاد سال زكات امـوال خـود را   !! واجب است

و اگر قيمت !! برابر نخواهد بوددهد  مييك بار  بدهد با خمسي كه
خانه و باغ و ماشين هر يكي پنجاه ميليون باشد خمس سي ميليون 

  !!يعني بيش از هزار برابر زكات ،خواهد بود
  !يد؟ا هآيا هيچگاه به اين حقيقت وحشتناك فكر كرد

گيرند در حالي كه حتي يك آيه  فقهاء اين ماليات سنگين را مي
نيست كه به صراحت بگويد كه مـردم بايـد چنـين مبلـغ     در قرآن 

  !!هنگفتي را به فقها بدهند
  : اند آمدهبرخي از آياتي كه دربارة زكات 

θ#)﴿: فرمايد خداوند متعال مي ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ x.¨“9$# (#θ ãè x.ö‘ $#uρ 

yìtΒ t⎦⎫Ïè Ï.≡§9$# ﴾N )43: البقره.(   
، و زكــات را بپردازيــد، و همــراه ركــوع و نمــاز را بپــا داريــد«

  .»)و نماز را با جماعت بگزاريد(كنندگان ركوع كنيد 
  !اما نگفت كه خمس را بپردازيد

ــي ــد و مــ θ#)﴿: فرمايــ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖó¡ãm (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ 
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nο4θ Ÿ2 ¨“9$# ﴾N )؛داريـد نماز را برپا  ؛و به مردم نيك بگوييد« ).83: البقره 
  .» و زكات بدهيد

  .و نگفت كه خمس را بپردازيد
θ#)﴿: فرمايــــد و مــــي ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s)è? 

/ä3Å¡àΡL{ ô⎯ÏiΒ 9öyz çνρ ß‰ÅgrB y‰Ψ Ïã «!$# ﴾N )و نماز را برپا داريد « ).110: البقره
ـ     ؛و زكات را ادا كنيـد  راى خـود از پـيش   و هـر كـار خيـرى را ب

  .»خواهيد يافت) در سراى ديگر(فرستيد، آن را نزد خدا  مى
بينيم كه در آيه از خمس يادي نشده و نگفته كـه خمـس را    مي

  .بپردازيد
≈Å3⎯££﴿: فرمايـد  ميو  s9 uρ §É9ø9 $# ô⎯tΒ z⎯tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ Ì Åz Fψ$# Ïπx6 Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# uρ 

É=≈tGÅ3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ ’tA#u™uρ tΑ$yϑø9$# 4’n?tã ⎯ÏμÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ t⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ 

t⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# t⎦,Î#Í←!$¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$s%Ìh9$# uΘ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ’tA#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# ﴾N )177: البقره.(  
كســى اســت كــه بــه خــدا، و روز ) و نيكوكــار(بلكــه نيكــى «
 ؛، و پيامبران، ايمان آورده)آسمانى(اخيز، و فرشتگان، و كتاب رست

اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و  را، با همه عالقه) خود(و مال 
يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائالن و بردگـان، انفـاق   

  .»پردازد دارد و زكات را مى نماز را برپا مى ؛كند مى
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  !دو نفرمود كه خمس را بده
β¨﴿: فرمايـــد مـــيو  Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# óΟßγ s9 öΝèδ ãô_r& y‰ΖÏã öΝÎγ În/u‘ ﴾N )كسانى « ).227:البقره
كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشـتند  

  .»د، اجرشان نزد پروردگارشان استو زكات را پرداختن
  !و خمس را پرداختند... و نگفت آنان كه ايمان آوردند و 

همه اينها در يك سوره بيان شده كه در اين سوره همه اوامـر و  
  !نواهي شريعت بيان شده است، پس چرا خمس ذكر نشده است؟

β﴿: فرمايــد مــيو خداونــد متعــال  Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ 

nο4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ ﴾N ) هرگــاه توبـه كننــد، و نمــاز را  « ).5: التوبـه
  .»برپا دارند، و زكات را بپردازند، آنها را رها سازيد

β﴿: فرمايـد  مي خداوندو  Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# 

öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$!$#﴾N )11: التوبه.(  
اگر توبه كنند، نماز را برپا دارند، و زكـات را بپردازنـد،   ) ولى(«

  .»برادر دينى شما هستند
و خداوند بـه حكايـت   . مي بينيم كه خمس را ذكر نكرده است

≈_Í©﴿: گويـد  مي ؛از پيامبرش عيسي  |¹÷ρ r&uρ Íο4θ n= ¢Á9$$ Î/ Íο4θ Ÿ2 ¨“9$#uρ $ tΒ 
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àM øΒ ßŠ $ |‹ym ﴾N )31: مريم.(   
و تـا   ؛وجـودى پربركـت قـرار داده    -هر جا كه باشـم -و مرا «

  .»ام، مرا به نماز و زكات توصيه كرده است زمانى كه زنده
  . و خمس را ذكر نكرده است

%tβ﴿: فرمايـد  مي ؛و در مورد اسماعيل  x.uρ ããΒ ù'tƒ …ã& s#÷δ r& Íο4θ n= ¢Á9$$ Î/ 

Íο4θ x.¨“9$#uρ tβ% x.uρ y‰ΖÏã ⎯Ïμ În/u‘ $ wŠÅÊ ötΒ ﴾N )55: مريم.(  
و  ؛داد اش را بـه نمـاز و زكـات فرمـان مـى      او همواره خانواده«

  .»همواره مورد رضايت پروردگارش بود
خانواده اش را به پـرداختن   ؛ در آيه بيان نشده كه اسماعيل

  . داد ميخمس دستور 
$!﴿: گويد مي ‡مورد پيامبران  و خداوند در uΖøŠym÷ρ r&uρ öΝÎγ ø‹s9Î) Ÿ≅ ÷è Ïù 

ÏN≡uöy‚ø9$# uΘ$ s% Î)uρ Íο4θ n= ¢Á9$# u™!$ tFƒ Î)uρ Íο4θ Ÿ2 ¨“9$# ﴾N )73: األنبياء.(  
و انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها «

  .»وحى كرديم
خداوند نگفته كه پيامبران وحي كرده است كـه چيـزي بـه نـام     

  . خمس را بپردازند
: گويـد  مـي ن ي مسـلمي او خداوند در مورد صفت حكّام و امـر 
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﴿t⎦⎪Ï%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# (#ρãtΒr&uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ (#öθyγtΡuρ 

Ç⎯tã Ìs3Ζßϑø9$# ﴾N )همان كسانى كـه هـر گـاه در زمـين بـه آنهـا       « ).41: الحج
ند، و امر به ده دارند، و زكات مى قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى

  .»كنند معروف و نهى از منكر مى
  .پردازند يو نگفت كه خمس را م

زيرا آيه حكـام  ... ذكر نشدن خمس در اينجا جالب توجه است
، پس اگر خمس امر جـايز  دهد ميو مسئولين امر را مخاطب قرار 

بود خداوند حتماً در اينجا در كنار زكات از آن اسم  يو مشروعي م
ô‰s% yx﴿: فرمايـد  ميند در مورد مؤمنان و خداو. برد يم n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈yz ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝèδ Ç⎯tã Èθøó̄=9$# šχθàÊÌ÷èãΒ ∩⊂∪ 

t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝèδ Íο4θx.̈“=Ï9 tβθè=Ïè≈sù ﴾N )آنها كه  ؛مؤمنان رستگار شدند« ).4- 1: مؤمنونال
ــان ــد  در نمازش ــوع دارن ــودگى    ؛خش ــو و بيه ــه از لغ ــا ك و آنه

  .»دهند و آنها كه زكات را انجام مى ؛گردانند روى
و در . و چيزهاي ديگري را بيان كرده كه خمس از آنها نيسـت 

%Α×﴿: گويـد  مـي مورد آباد كردن مسـاجد   ỳ Í‘ ω öΝÍκ Îγ ù= è? ×οt≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ 

⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο4θ n= ¢Á9$# Ï™!$ tGƒ Î)uρ Íο4θ x.¨“9$# ﴾N )37: النور.(  
اى آنـان را از يـاد خـدا و     مردانى كه نه تجـارت و نـه معاملـه   «
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  .»كند برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى
$﴿: فرمايـد  مـي و همچنين  yϑ ¯ΡÎ) ãßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ô⎯tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# tΠ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’ tA# u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# óΟs9uρ |·øƒs† ω Î) ©!$# ﴾N )التوبه :

كند كه ايمان به خـدا و روز   مساجد خدا را تنها كسى آباد مى« ).18
قيامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زكات را بپردازد، و جز از خدا 

  .»نترسد
z⎯ôϑ﴿: گويـد  مـي و در مورد مادران مؤمنان رضـي اهللا عـنهن    Ï% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# š⎥⎫Ï?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# z⎯÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ ﴾N )33: األحزاب.(  
و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را «

  .»اطاعت كنيد
  !و نگفت و خمس را بپردازيد

ــيو  ــد م ≅×﴿: فرماي ÷ƒ uρ uρ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ è?÷σãƒ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# ﴾N 

  .»پردازند همانها كه زكات را نمى. واى بر مشركان « ).7-6: فصلت(
$!﴿: فرمايـد  ميو  tΒ uρ (#ÿρ âÉΔ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$ xuΖãm 

(#θ ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ﴾N )50: البينه.(  
و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خـدا را بپرسـتند،   «

در حالي كه دين خـود را بـراي او خـالص كننـد، و از شـرك بـه       
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و ايـن   ،پردازنـد توحيد بازگردند، نماز را برپا دارنـد و زكـات را ب  
  .»است آيين و دين مستقيم و پايدار

و خمـس حتـي بـراي    شـود   مياينگونه در دهها آيه زكات ذكر 
و نـه   ،نه در كنار زكات از آن ذكري شده ،ك بار ذكر نشده استي

پـس اگـر خمـس    ... در آيه اي مستقل از آن اسم برده شده اسـت 
ت آن را خواسته بـود پـس حكمـت سـكو     مشروع مي بود و خدا

  !چيست؟
همه آنچه خدا فرموده و از بندگانش خواسته و پيامبر به مـردم  

õõ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ﴿د شـو  مـي بيان داشته در ايـن آيـه خالصـه     øΒ r& Zπ s% y‰|¹ 

öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 ﴾N ) بعنـوان  (اى  از اموال آنها صـدقه « ).103: التوبـه
  .»بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى) زكات

  .1همه آنچه خواسته شده همين است

                                                           
›õõ﴿وقتـي آيـه زكـات     :روايت كـرده كـه گفـت    ؛عبداهللا كليني از ابي  1 è{ ô⎯ ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθøΒr& 

Zπs%y‰ |¹ öΝèδãÎdγsÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è? uρ $ pκÍ5 ﴾N ) د پيـامبر بـه منـادي خـود     نازل شده ماه رمضان بو  ).103: التوبـه
شما فرض گردانـده   دستور داد تا در مدينه اعالم كنيد كه اي مردم خداوند زكات را بر

  .3/497فروع الكافي . همان طور كه نماز را بر شما فرض كرده است
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  مقايسه زكات و خمس
  خمس زكات

  200/1000يا  20/100يا  1/5:نسبت آن 25/1000يا2,5/100يا1/40:نسبت آن -1
 بايد مال به حد نصاب رسيده باشد -2
شرط اسـت كـه يـك سـال بـر دارايـي        -3

  .گذشته باشد
  .است در انواع مشخصي از اموال واجب -4
  
  . فقط بر ثروتمندان واجب است -5
  .شود هشت گروه داده ميبه  -6
  
 .امت مشروع شده استبراي رفع نيازهاي همه  - 7
  
  .كسي جز نيازمند مستحق زكات نيست -8
  
  .در دهها آيه قرآن ذكر شده است -9
  
  

و از آن شــود  مــيبــه آن اهميــت داده ن -10
با وجود آن كه خداوند بر آن شود  مييادي ن

 .تاكيد كرده است

  .نصاب شرط نيست به جز در گنج و معدن- 2
  .گذشتن سال شرط نيست -3
  
 در هـدايا  ها حتي اموال و داراييهمه  در -4

  .و مسكن و لوازم خانگي واجب است
  .استواجب  ابر درآمد ثروتمندان و فقر -5
كـه فقهـا   شود  ميفقط به يك گروه داده  -6

  .يا سادات هستند
فقط مخصوص يك قشر است كـه قشـر    -7

  .باشد فقها يا سادات مي
چه نيازمند شود  ميداده ) سيد(به فقيه يا  -8

  . چه نيازمند نباشد باشد
ذكر آن بـه هـيچ وجـه در قـرآن نيامـده       -9

است به جز خمس اموالي كـه در جنـگ بـا    
  . شوند ميكفار به غنيمت گرفته 

بـا اينكـه   شود  ميبه شدت بر آن تاكيد  -10
  . خداوند آن را ذكر نكرده است

براي آن كه مقايسه بيشتر روشن شود بايد در نظـر داشـت كـه    
شود، و  كمتر از خمسي است كه در آن واجب مي زكات مال بسيار

جدول گذشته بيان شدند، ) 6-2( علت آن اسبابي است كه در بند 
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بنابراين درست نيست كه بگوييم خمس هشت برابر زكات اسـت  
باشد بلكه خمس  مي% 5/2است كه هشت برابر % 20چون خمس 

  . دهها برابر زكات است
مثالي كـه مقايسـه را   ( ث در مثالي كه در صفحات گذشته در بح

روشن شد كه خمس در يك مال ممكن اسـت  ) كند مىبيشتر روشن 
  !!!.رسد بلكه گاهي به هزار برابر هم مي!! هشتاد برابر زكات آن باشد

  

  : سبب نزول آيه
آيه خمس ذكر شده اين سوره را خداوند  آن سورة انفال كه در

سازي كه  به دنبال جنگ بدر نازل كرد آن جنگ بزرگ و سرنوشت
خداوند آن را روز جدايي كفر و ايمـان ناميـده اسـت، و خداونـد     

ها و پندهايي كه در اين جنگ نهفتـه بـود را بيـان داشـت و      درس
جمله بـه  بيان كرد، از آن  كامي راحمسلمين را امر و نهي نمود و ا
هايي را كـه از مشـركان بـه دسـت      آنها آموخت كه چگونه غنيمت

ا نازل كرد و آن را سوره اند تقسيم كنند، بنابراين اين سوره ر آورده
و در آغاز آن بيان كرد كه  دنامي) اموال به غنيمت گرفته شده(انفال 

 وپرسـند،   مؤمنان درباره غنيمت آن و كيفيت تقسيم آن از تـو مـي  
y7﴿: فرمود tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã ÉΑ$ xΡF{$# ( È≅ è% ãΑ$ xΡF{$# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ ﴾N )1: األنفال.(   

سپس اوصاف مومنان حقيقي را بيان كرد و آنگاه به بيان وقـايع  
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ش تا ورودش به ميدان جنگ ا هجنگ از قبيل حركت پيامبر از خان
 هايي از كارزار پرداخت، و نيز با اشاره بـه فـرو فرسـتادن    هو صحن

مومنان را بـه آمـادگي    ،شكست كافران مالئكه و پيروزي مؤمنان و
و حكـم اسـيران و فديـه گـرفتن از آنهـا و دعـوت        .سفارش كرد

و در پايان سوره باز صفت مؤمنان  ،دادنشان به اسالم را متذكر شد
%š⎥⎪Ï﴿: حقيقي را بيان كرد و فرمـود  ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ 

’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# t⎦⎪É‹©9$#uρ (#ρ uρ#u™ (#ÿρ ç|ÇtΡ̈ρ ﴾N )74: األنفال.(   
و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهـاد  «

  .»كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند
و تقريباً در وسط سوره حكم تقسيم غنيمت و گروههـايي كـه   

þθ#)﴿: فرمـود گيرد را بيـان كـرد و    غنيمت به آنها تعلق مي ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& 

ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ... ﴾N )41: األنفال.(   
چـه  گويـد   ميپس درآمدها به اين موضوع كه آيه از آن سخن 

  !ربطي دارند تا خمس آن پرداخت شود؟
   :سياق آيه

سياق آيه در تفسير آيه و شناخت معنـي آن و منظـور گوينـده    
  . سي داردارتباط اسا

هر كلمه و عبارتي در هر جـايي بـه مناسـبت آن جـا و يـا بـر       
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معنـايي دارد كـه   شود  ميموضوعي كه بيان  حسب تركيب كالم و
بيرون آوردن كلمه از سياق و . دهد ميدر جايي ديگر آن معني را ن

رود  هايي كه احتمال مي جاي آن و حمل كردن آن به يكي از معني
يا ربطي به آن معني داشته باشد ديوانگي و ي باشد ا هبدون آن قرين
پس چگونه جايز اسـت كـه مـا بـا سـخن خداونـد       ! هذيان است

و آيه را از سياق و موضـوع آن كـه   ! رفتاري اينگونه داشته باشيم؟
و بـه سـوي موضـوعي كـامالً      ،جهاد و كارزار است بيرون بيـاوريم 

موضوع آيه ! متفاوت بكشانيم و بگوييم منظور اموال مسلمانان است؟
، نـه امـوال   آيد مياموالي است كه از كافران در ميدان جنگ به دست 

  !هاي مسلمين كه با كسي جنگي ندارند تجار و كسبه و بازاري
خداونـد در   ،ها فرق گذاشته اسـت  قرآن بين درآمدها و غنيمت

و  ،د و غنيمـت فـرق گذاشـته اسـت    مكتاب خود بين كسب و درآ
$﴿: صـدقه واجـب اسـت    بيان كرده كه درآمد زكـات و  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u™ (#θà)ÏΡr& ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟçFö;|¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨô_t÷zr& Νä3s9 z⎯ÏiΒ ÇÚö‘F{$# ﴾N 

هاى پـاكيزه امـوالى    از قسمت! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« ).267: البقره(
ز زمين براى شـما  ايد، و از آنچه ا به دست آورده) از طريق تجارت(كه 

  .»، انفاق كنيد)از منابع و معادن و درختان و گياهان(ايم  خارج ساخته
 اين آيه در ضمن چهارده آيه آمـده كـه از انفـاق و بخشـندگي    
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≅ã﴿: شوند ميو اين آيات با اين آيه شروع گويند  ميسخن  sW ¨Β t⎦⎪Ï%©!$# 

tβθà) ÏΖãƒ óΟßγ s9≡uθøΒ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# È≅ sVyϑx. >π¬6 ym ôMtFu;/Ρr& yìö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖy™ ’Îû Èe≅ ä. 7' s#ç7 /Ψ ß™ 

èπs ($ÏiΒ 7π¬6 ym 3 ª! $# uρ ß# Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯yϑÏ9 â™ !$t± o„ 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ ﴾N )261: البقره.(   
كننـد، هماننـد    كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفـاق مـى  «

كه در هـر خوشـه، يكصـد     ؛بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند
و شايسـتگى  (و خداوند آن را براى هر كـس بخواهـد    ؛دانه باشد

از نظـر قـدرت و   (و خـدا   ؛كنـد  ، دو يا چند برابر مى)داشته باشد
  .»داناست) به همه چيز(وسيع، و ) رحمت،

⎪⎥š﴿كه شوند  ميو با اين آيه تمام  Ï% ©! $# šχθà) ÏΨãƒ Οßγ s9≡ uθøΒr& È≅øŠ ©9 $$Î/ 

Í‘$yγ ¨Ζ9 $# uρ # v Å™ ZπuŠ ÏΡ Ÿξtã uρ óΟßγ n= sù öΝ èδ ã ô_ r& y‰ΨÏã öΝ Îγ În/u‘ Ÿω uρ ê’ öθyz óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχθçΡ t“ ós tƒ ﴾N )274: البقره.(   
آنها كه اموال خـود را، شـب و روز، پنهـان و آشـكار، انفـاق      «
نه ترسى بر آنهاسـت، و   ؛كنند، مزدشان نزد پروردگارشان است مى

  .»شوند نه غمگين مى
ت آيه در مورد ربا بيـان نمـوده و   سپس بعد از اين خداوند هف

در دو آيه درباره وام سخن گفته و آنگاه سوره را به سه آيـه تمـام   
كرده است و به هيچ وجه ذكر نكرده كه در درآمدها چيزي به نـام  
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  .خمس واجب است
اما در سوره انفال وقتي قتال و جنگ را بيان كرده فرموده است 

خمس واجـب اسـت و    هاي به دست آمده از جنگ كه در غنيمت
þθ#)﴿ :فرموده  ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ﴾N )41: األنفال.(   

و  ،نـه در درآمـدها   ،اموال غنيمت واجب اسـت  پس خمس در
أنـام واعلمـوا ( : فرمـود  بود خداوند مـي  اگر در درآمدها واجب مي

ه همه آنچه را كه بـه دسـت   بدانيد ك ) هللا مخسه نَّ أف ءكسبتم من يش
  . آوردي يك پنجم آن متعلق به خداست مي

: بينيم كه خداوند چنين نفرمـوده و بلكـه فرمـوده اسـت     اما مي
﴿(#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ﴾N )41: األنفال.(  

ريد يك پـنجم آن  آو بدانيد كه همه غنائمي را كه فرا چنگ مي«
  .»متعلق به خداست

  . بنابراين فكر كنيد
  غنيمت در زبان قرآن 

غنيمت شش بار در قرآن ذكر شده است، چهـار بـار بـا كلمـه     
بيان شده است، و به جز اين ) مغانم(بار با صيغه جمع  و دو) غنم(

و در هـر شـش جـا    . ي ديگر بيان نشـده اسـت  ا هدو صيغه با صيغ
اطـالق  شـود   مـي گرفتـه  غنيمت بر اموالي كـه از كفـار در جنـگ    
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و حتي در يك جا از اين شـش مـورد كـوچكترين     ،گرديده است
ي به آنچه مسلمان در دست دارد يا اموالي كـه مسـلمان بـه    ا هاشار

  .نشده است ،آورد دست مي
 ¹ } :جاههايي در قرآن كه كلمة غنيمت در آن ذكر شده است

º » ¼ ½  ¾ ¿ À ÁÂ Ã Ä Å  
Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ  Ò Ó ÔÕ Ö ×       Ø 

Ù Ú    Û Ü  A B C D E F    G  H I J  K L  
MN O P Q R S TU  V W X      Y Z [ \ ] ̂ 

_ z  )16-15: الفتح.(  

حركـت   )خيبـر ( هنگامى كه شما براى به دست آوردن غنـايم «
بگذاريد ما هم در پـى شـما   : گويند مى) حديبيه(كنيد، متخلفان  مى

هرگـز نبايـد   «: بگو ؛م خدا را تغيير دهندخواهند كال بيائيم، آنها مى
گفته  )رجوع ما به مدينه(از  اين گونه خداوند قبل ؛بدنبال ما بياييد

» !ورزيد شما نسبت به ما حسد مى«: گويند آنها به زودى مى »!است
: به متخلفان از اعراب بگو. فهمند نمى) از دين(ولى آنها جز اندكى 

سوى قومى نيرومند و جنگجو شود كه ب بزودى از شما دعوت مى«
 .»برويد و با آنها پيكار كنيد تا اسالم بياورند

‰ô﴿: فرمايـد  مـي تا اينكـه   s) ©9 š_ÅÌu‘ ª! $# Ç⎯tã š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# øŒÎ) štΡθãèÎƒ$ t7 ãƒ 
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|MøtrB Íοtyf¤±9$# zΝÎ=yèsù $tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% tΑt“Ρr'sù sπuΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκön=tã öΝßγt6≈rOr&uρ $[s÷Gsù $Y6ƒÌs% ∩⊇∇∪ ﴾N )18 :الفتح.( 

  كـه   الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان  «
 ؛راضى و خشـنود شـد   ـ  با تو بيعت كردند )گرفت  انجام  در حديبيه

نهفتـه بـود   ) از ايمـان و صـداقت  (خدا آنچـه را در درون دلهايشـان   
ل كـرد و پيـروزى   از اين رو آرامش را بـر دلهايشـان نـاز    ؛دانست مى

  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر  فتح يعنى(نزديكى 
2- ﴿ΟÏΡ$ tó tΒ uρ ZοuÏVx. $ pκtΞρ ä‹è{ù'tƒ 3 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒ Ì“ tã $ Vϑ‹Å3ym ∩⊇®∪﴾ .  
بـه دسـت    )از امـوال يهـود  (غنايم بسـيارى كـه   ) همچنين(و «
  .»و خداوند شكست ناپذير و حكيم است ؛آوريد مى

3- ﴿ãΝ ä. y‰ tã uρ ª! $# zΟÏΡ$tótΒ Zοu ÏV Ÿ2 $pκtΞρ ä‹è{ ù' s? Ÿ≅¤f yèsù öΝ ä3s9 ⎯ÍνÉ‹≈ yδ £#x. uρ 

y“Ï‰÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# öΝä3Ψtã tβθä3tGÏ9uρ Zπtƒ#u™ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 öΝä3tƒÏ‰ôγtƒuρ $WÛ≡uÅÀ $Vϑ‹É)tFó¡•Β﴾N )الفــتح :
20.(   

خداوند غنايم فراوانى به شما وعـده داده بـود كـه آنهـا را بـه      «
را زودتـر بـراى شـما    ) غنايم خيبر(آوريد، ولى اين يكى  دست مى

را از شما بازداشـت  ) دشمنان(و دست تعدى مردم  ؛فراهم ساخت
  .»اى براى مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كند تا نشانه

4- { t  u v w   x y z { | } ~  � ¡ 
¢  £ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª « ¬   



אא

 

٧٢

® z .)94: النساء.(  
هنگـامى كـه در راه خـدا گـام     ! ايـد  ى كه ايمان آوردهاى كسان«
و بخـاطر  ! ، تحقيق كنيـد )رويد و به سفرى براى جهاد مى(زنيد  مى

به دست آوريد، به كسى كـه  ) و غنايمى(اينكه سرمايه ناپايدار دنيا 
زيـرا  »  مسـلمان نيسـتى  «: كنـد نگوييـد   اظهار صـلح و اسـالم مـى   

  .»استنزد خد) براى شما(غنيمتهاى فراوانى 
5- ﴿$ tΒ šχ% x. @c©É<oΨ Ï9 β r& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“uó r& 4©®L ym š∅ Ï‚÷Wãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 

šχρß‰ƒÌè? uÚttã $u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ Ÿωöθ©9 

Ò=≈tGÏ. z⎯ÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑs9 !$yϑ‹Ïù öΝè?õ‹s{r& ë>#x‹tã ×Λ⎧Ïàtã ∩∉∇∪ (#θè=ä3sù $ £ϑ ÏΒ 

öΝçFôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘﴾N )69-67: األنفال.(  
بگيرد تا كامال بـر  ) از دشمن(هيچ پيامبرى حق ندارد اسيرانى «

شـما  ) و جاى پاى خود را در زمين محكـم كنـد  (آنها پيروز گردد 
و مايليد اسيران بيشترى بگيريـد،  ( ؛يدخواه متاع ناپايدار دنيا را مى

ولـى خداونـد، سـراى ديگـر را      ؛و در برابر گرفتن فديه آزاد كنيد
اگر فرمـان   .و خداوند قادر و حكيم است ؛خواهد مى) براى شما(

، بخـاطر  )كه بدون ابالغ، هيچ امتى را كيفـر ندهـد  (سابق خدانبود 
از . رسـيد  مـى كه گرفتيد، مجازات بزرگى به شما ) اسيرانى(چيزى 
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و از خـدا   ؛ايـد، حـالل و پـاكيزه بخوريـد     آنچه به غنيمت گرفتـه 
  .»خداوند آمرزنده و مهربان است ؛بپرهيزيد

þθ#)﴿: فرمايـد  مـي  41و در همين سوره انفـال آيـه    -6 ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& 

ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ... ﴾N )ــال ــه  « ).41: األنف ــه هم ــد ك بداني
  .»ريد يك پنجم آن متعلق به خداستآو ئمي را كه فرا چنگ ميغنا

بنابراين كلمه غنيمت در قرآن فقط در مورد غنائمي به كار رفتـه  
و يـا بـه عنـوان فديـه     شـوند   مـي كه در ميدان جنگ از كفار گرفته 

  . و يك جا كلمه خمس ذكر نشده است. گردند اسيران پرداخت مي
هاي مسلمين خمس بگيرد او  يياموال و دارااز بنابراين هركس 

در حقيقت با اموال مسلمين رفتاري نموده كه با غنيمـت آن گونـه   
و غنيمت مالي است كه بوسيله جنگيدن و كارزار از شود  ميرفتار 

و در قرآن غنيمت معنايي غير از اين شود  ميدشمنان اسالم گرفته 
بـا  گيـرد گويـا او    اموال مسلمين خمـس مـي  از ندارد، و كسي كه 

مسلمين رفتاري را در پيش گرفته كه با كفاري كه بـا مسـلمين در   
  . شود ىستيز هستند انجام م

بايد دليلي قطعـي از قـرآن   گويد  ميو اگر كسي چيزي ديگري 
كنـيم چـون    ىارائه دهد و ما چيزي غير از دليل قرآن را قبـول نمـ  

 قرآن همه امور مهم دين را بيان كرده است و چيزي از آن را فـرو 
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  . گذار نكرده است
گيرند از ديـن   ىو اين مسلمانهايي كه فقها خمس اموالشان را م

اند و با اهل دين در جنگ و ستيز نيستند، پس چگونـه از   برنگشته
  !شود؟ ىاموال آنها خمس گرفته م

  غنيمت مال خاص و مستقلي است
گفت كه غنيمت هم نوعي درآمد است اما بايـد  توان  مىگر چه 

چون غنيمت درآمـد خاصـي   . رآمدي غنيمت نيستگفت كه هر د
 نداشـته باشـند   است كه شرايطي دارد كه اگـر آن شـرايط وجـود   

  . غنيمت ناميد ،آمد راآن درتوان  مىن
تـوان   مـى امـا ن  ،گفت كه هر غنيمتي درآمـد اسـت  توان  مىاگر 

  . گفت كه هر درآمدي غنيمت است
هر لباسي اي لباس است ولي  گوييد هر پارچه ىچنان كه شما م

  . پارچه نيست
ماليـات   ،اي ماليات بگيـري  به عنوان مثال اگر شما از هر پارچه

گيرنده حق ندارد از شلوار يا كاله به بهانه اينكه همه لباس هستند 
 ،و شلوار هم لباس است ،ماليات بگيرد و بگويد پارچه لباس است

بايد از همه ماليات گرفته شود، مـا بـه او خـواهيم گفـت درسـت      
ولـي ماليـات از    ،ندتشلوار پوشيدني و لباس هسـ  است كه كاله و
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و مـا فقـط از    ،شـود  مـي پوشش مخصوصي كه پارچه است گرفته 
مگـر آن كـه   شود  ميدهيم، و اينگونه اشكال رفع  ىپارچه ماليات م

گيرنده اهداف ديگري داشته باشد و بكوشد با كلمات بازي  ماليات
غنيمـت درآمـد خاصـي     و همچنـين . كند و به هدف خود برسـد 

است، و وقتي خداوند از آن ماليات مشخصي كـه مقـدار آن يـك    
درست نيست كه ما ايـن ماليـات    ،پنجم است را فرض كرده است

را تعميم بدهيم تا شامل همه انواع درآمدها باشد، زيرا قرآن فقـط  
خمس را در غنيمت كه كسب و درآمد مخصوصـي اسـت فـرض    

شود، چنان  ىامل همه انواع درآمدها نماز اين رو ش ،گردانيده است
مثال گذشته ماليات فقط به پوشش مخصوصـي كـه پارچـه     كه در

  .ها نه در همه انواع پوشش ،گيرد ىاست تعلق م
ـ  گويند  ميو اينهايي كه  هـا و درآمـدها بايـد     ىكه از همـه داراي
هـر غنيمتـي   گوينـد   مـي با كلمات بازي كـرده و   ،خمس پرداخت
  . ست، پس هر دارايي و درآمدي غنيمت استدرآمد و دارايي ا

ـ    ،و اين سخن آنها امكان پـذير نيسـت   هـا   ىپـس خمـس داراي
و اگـر در همـه درآمـدها خمـس     . اساس است ىپايه و ب ىدستور ب
بود خداوند آن را با كلمه واضح و مناسـب و مشـخص    ىواجب م

هر چه بدسـت   .).واعلموا أنَّ ما كسبتم فأنَّ هللا خمسه(  :گفت مىو كرد  ميبيان 
: اما خداوند چنين نگفت و فرمود. آورديد خمس آن مال خداست
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﴿(#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ﴾N )ــال ــد « ).41: األنف بداني
هرگونه غنيمتى به دست آوريـد، خمـس آن بـراى خـدا، و بـراى      

  .»است پيامبر
  : كند مىسخن ما را تاييد  ؛ امام صادق

ي زيادي از امام صادق غنيمت همان گونه تعريف ها روايتدر 
روايت  ؛شده كه ما آن را تعريف كرديم، طوسي از ابي عبداهللا 

آوردند بهتـرين آن را   ىوقتي غنائم را پيش پيامبر م: كرده كه فرمود
و كـرد   مـي داشت سپس باقي مانده را به پنج قسمت تقسـيم   ىمبر

  .1كرد مىبين مردم تقسيم  آنگاه يك پنجم ديگر را
بـه جـز   : روايت كرده كه فرمود ؛و همچنين از ابي عبداهللا 

  .2ديگر چيزها خمس واجب نيست در ،در غنائم
خمـس  انـد   گفتـه و نيز در منابع زيـادي كـه از خمـس سـخن     

  : سيد خوئي آن را چنين تعريف كرده است و ،اينگونه تعريف شده
ار از دست كفـاري گرفتـه   غنائم اموالي است كه در جنگ با كف

  .3كه جنگيدن با آنها جايز استشود  مي
  : كند مىو سيد محمد صادق صدر آن را چنين تعريف 

                                                           
 .2/57االستبصار طوسي  1
 2/56حواله گذشته  2
 .1/325منهاج الصالحين خوئي  3
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چيزهاي منقول هستند كه بـا جنـگ از كـافراني     غنائم اموال و(
  .1)كه جنگيدن با آنها جايز استشود  ميگرفته 

  :فيء و خمس
كفـار   هايي هسـتند كـه مسـلمين بـدون جنـگ از      غنيمت: فيء

گيرند مانند اينكه فقط با محاصره كفـار آن را بـه دسـت آورده     مي
  . باشند

$!﴿: فرمايـد  مـي خداوند متعـال   tΒ uρ u™!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏΒ !$ yϑ sù 

óΟçFøy_÷ρ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ 9≅ ø‹yz Ÿω uρ 7U% x.Í‘ ﴾N )6: الحشر.(  
او (زگردانـد،  بـه رسـولش با  ) يهـود (و آنچه را خـدا از آنـان   «

زحمتـي  (چيزي است كه شما براي به دسـت آوردن آن   ،)بخشيده
  .»نه اسبي تاختيد، و نه شتري) نكشيدند

  : آنچه در مورد فيء براي ما مهم است چند چيز هستند كه عبارتند از
تقسيم آن، كه خداوند آن را همانند فيء تقسيم كرده اسـت   - 1

ــوده $!﴿: و فرمــ ¨Β u™!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“tà)ø9$# ¬T sù ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ 

“Ï% Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# ﴾N )7: الحشر.(  
آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ «

                                                           
  4ب ص الخمس بين السائل والمجي 1
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خــدا، و رســول، و خويشــاوندان او و يتيمــان و مســتمندان و در  
  .»ماندگان است راه

#)﴿و در مورد خمس فرموده است  þθßϑn= ÷æ$# uρ $ yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ⎯ ÏiΒ &™ ó©x« ¨β r'sù 

¬! …çμ|¡çΗè~ ÉΑθß™§=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ç∅ö/$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ﴾N )ـال : األنفــــ
41.(  

براى خدا، و  بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن«
القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در  براى پيامبر، و براى ذى

  .»است) از آنها(راه 
  : اهميت تقسيم به خاطر امور ذيل است

2- ﴿ö’ s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨ øî F{$# öΝä3ΖÏΒ ﴾N )7 :الحشر.(  
سـت  در ميان ثروتمندان شما دست بـه د ) اين اموال عظيم(تا «

  .»نگردد
شود  ميبه خاطر آن غنيمت بر افراد مذكور تقسيم گويد  ميآيه 

و تنها در ميان  ،كه اموال فقط دست يك قشر از جامعه قرار نگيرد
آنها دست به دست نگردد، كه اگـر چنـين باشـد بـه فقيـر چيـزي       

$!﴿: فرمايـد  مـي چنان كه خداوند  ،رسد ينم ¨Β u™ !$ sù r& ª!$# 4’ n? tã ⎯ Ï&Î!θß™u‘ ô⎯ ÏΒ 

È≅÷δr& 3“tà)ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™§=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ È⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ö’s1 

Ÿω tβθä3tƒ P's!ρßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$uŠÏΨøîF{$# öΝä3ΖÏΒ ﴾N )7: الحشر.(  
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آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ «
و خويشــاوندان او و يتيمــان و مســتمندان و در  خــدا، و رســول،

در ميـان ثروتمنـدان شـما    ) اين اموال عظـيم (ماندگان است، تا  راه
  .»دست به دست نگردد

را چند قسمت كرده كه در چند جهـت  ) غنيمت(بنابراين فيء 
بر عكـس   ،و اگر تنها مختص به يك گروه باشد. شوند ميمصرف 

اونـد مـرادش را بـه صـورت     و خد ،آنچه منظور است خواهد بود
و از مخالفت ورزيدن با آن به شـدت بـر حـذر     ،موكد بيان داشته

$!﴿: يـد فرما مـي داشته است، و در پايان همين آيـه   tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθß™§9 $# 

çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$ sù 4 (#θà)̈?$# uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïè ø9 $#﴾N )الحشـــر: 

و ) و اجـرا كنيـد  (آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد « ).7
خدا بپرهيزيد كـه  ) مخالفت(آنچه نهي كرده خوداري نمائيد، و از 

  .»خداوند كيفرش شديد است
آن گروه قطعاً  ،پس اگر غنيمت فقط منحصر به يك گروه باشد

و اموال در ميان قشر ثروتمنـدان دسـت بـه     ،ثروتمند خواهند شد
ت خواهد گرديد، و همچنين اگر خمس مختص به يـك قشـر   دس

به همان چيزي خواهد انجاميـد كـه خداونـد از آن برحـذر      ،باشد
اي كـه طبقـه    داشته است، چون در جامعه قشـر ثروتمنـد و مرفـه   



אא

 

٨٠

و ثـروت   ،باشند به وجود خواهد آمـد  يم) روحانيون(مردان ديني 
  . يدو به فقرا نخواهد رس ،در دست اينها خواهد بود

و هر وضعيتي كه سبب شود تا دارائي و اموال فقـط در ميـان   (
الف با نظريه اقتصـاد اسـالمي   ثروتمندان دست به دست شوند مخ

و قطعاً از چنين وضعيتي امور بدي پديد خواهد آمد كه از . )است
آن جمله فاسد شدن اين قشر است كه براي اصالح مردم بـه آنهـا   

  .دشو يمراجعه م
  است يا خمس؟ فيء بيشتر -3

افتد چنان كه در تاريخ مشخص است و در  فيء كمتر اتفاق مي
  . گفت كه اصالً وجودي نداردتوان  مىاين زمان تقريباً 

خمس درآمدها فراوان و هنگفت و هميشگي  ،اما بر عكس اين
فقط به يك قشر تعلـق داشـته   ) غنيمت(پس وقتي اگر فيء . است
در ميـان ثروتمنـدان دسـت بـه     تا اموال تنهـا  شود  ميسبب  ،باشد

  !! گوئيد؟ دست شوند در مورد خمس چه مي
و ! شـنويد  نه آنچـه مـي   ،كنيد پاسخ چيزي است كه مشاهده مي

  !!هاي زياد نباشد شما به وضعيت موجود بنگريد تا نيازي به سخن
ــده همــه  هيتيمــان و مســتمندان و مســافران در را -4 امــت مان

  .استاسالمى 
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كـه آيـه هفـتم را    آيد  ميتم شره حشر آيه هبعد از آيه هفتم سو
 و غنيمت هستند بيان» فيء«و كساني را كه مستحق كند  ميتفسير 

   ½ ¼ « º ¹ ¸ }: كه اين امـوال گويد  مينمايد و  مي
¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë 

Ì  Í    Î   ÏÐ  z  )9: الحشر.(   
و همچنين غنـائم از آن فقـراي مهـاجريني اسـت كـه از خانـه       

ند آن كساني كه فضل خـدا  ا هكاشانه و اموال خود بيرون رانده شد
و دهند  ميجويند و خدا و پيامبرش را ياري  و خوشنودي او را مي

و آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانـه و كاشـانة    .اينان را ستانند
در دل خــود اســتوار (را آمــاده كردنــد و ايمــان را ) آئــين اســالم(

كه بـه پـيش ايشـان مهـاجرت     دارند  ميدوست كساني را ) داشتند
به چيزهـائي  كنند  ميو در درون احساس رغبت و نيازي ناند  كرده

دهند  مييح و ايشان را بر خود ترج. ه شده استكه به مهاجران داد
يعني اين اموال بـه غنيمـت   . كه خود سخت نيازمند باشند هر چند

  . گرفته شده از آن مهاجرين و انصار است 
ال بـه  امـو  صآمده اسـت كـه ايشـان    صسيرت پيامبر و در 

چـون نيازمنـد    ،ير را به مهاجران داددست آمده از يهوديان بني نض
  .بودند و نيز به سه نفر از انصار كه به شدت نياز داشتند هم داد
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را بيـان كـرد و    سپس خداوند گروه سومي از مستحقان غنيمت
ه بعـد از  كساني ك )10: الحشر(   A B C D z }: فرمود

يعني كساني كه بعد از مهاجرين و انصـار پـا   آيند  ميايشان به دنيا 
و اينگونـه  . همچنـين مسـتحق غنيمـت هسـتند     ،گذارند به دنيا مي

را براي همه نيازمندان امت در همه نسـلها  ) غنيمت(خداوند فيء 
  . قرار داده و آن را منحصر به خويشاوندان پيامبر نكرده است

’4﴿سوره حشر آمده كه  7و آنچه در آيه  yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ È⎦ø⌠ $#uρ 

È≅‹Î6 ¡¡9$# ﴾N  ــه ــان و    41و در آي ــژه يتيم ــده، وي ــر ش ــز ذك ــال ني انف
بلكـه همـة    ،مستمندان و مسافران در راه مانده بني هاشـم نيسـت  

يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده امت اسالمي را شـامل  
و ! ي تخصيص نيسـت جـز گمـان و حـدس    و دليلي برا ،گردد مى

آنچه ما در اينجا نياز داريم نصي است كه بـه صـورت قطعـي بـر     
  !!، و چنين نصي وجود نداردچنين مفهومي داللت كند

اين موضوع  به اميد خدا دركه در آنچه گفتيم فكر و تامل كنيد 
كه در قرآن بـه هـيچ   شود  ميو اينگونه روشن . كفايت خواهد كرد

هاي مسلمين بايد به فقيـه داده   شده كه يك پنجم دارائيوجه ذكر ن
شود، بلكه چنين چيز با نصوص قرآن و قواعد كلّي آن منافـات و  

  . تضاد دارد
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  خمس درآمدها در محكمه تاريخ: فصل دوم
  

  : ماليات خمس
تفسـير غنيمـت بـه درآمـدها و     : گويـد  ميدكتر موسي موسوي 

ه در جايي ديگر ديـده  سودها چيزي است كه جز پيش فقهاي شيع
كه خمس در مورد غنائم جنگي گويد  ميآيه به صراحت . شود نمي
تـرين دليـل بـراي اينكـه دادن      روشـن  .نه در سود درآمـدها  ،است

و سـيره خلفـاي    صسيره پيـامبر   ،خمس درآمدها واجب نيست
بعد از اوست كه علي نيز از خلفاي او بوده اسـت، و حتـي سـيره    

ي است بر اينكه خمـس گـرفتن از درآمـدها    ائمه شيعه دليل روشن
و همـه   ،ندا هنگاران سيره پيامبر را نوشت هزيرا سير. مشروعيت ندارد

 ،نـد ا هو اوامـر و نـواهي او را نگاشـت    ،كارهاي كوچك و بزرگ او
كه پيامبر در دوران حيات خويش كسي اند  كردهچنين چيزي بيان ن

ودهاي امـوال مـردم را   تا يك پنجم س فرستاد، را به بازار مدينه مي
نگاران حتي اسامي كساني را كه پيامبر آنـان را   هبگيرد، با اينكه سير

نوشـته و ثبـت    ،فرسـتاد  براي جمع آوري زكات اموال مسلمين مي
نـد  ا هو همچنين كساني كه تاريخ خلفا و امام علي را نوشت. اند كرده

 ،رفـت گ مـى كه يكي از آنها از مردم خمس اند  گفتهدر هيچ جايي ن
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  . ندا هيا آنها عامالن خود را براي جمع آوري خمس مي فرستاد
و  ،و زنـدگي امـام علـي در كوفــه معـروف و مشـخص اســت     

 گاه اتفاق نيافتاده كه امام كساني را به بازار كوفه بفرستد تـا از  هيچ
گاه چنـين نبـوده كـه از فرمانـداران      و يا هيچ ،مردم خمس بگيرند

هاي اسالمي تحت فرمانش بخواهد  نخود در گوشه و كنار سرزمي
و  ،كوفه واريز كننـد  و به بيت المال در ،كه از مردم خمس بگيرند

كـه ائمـه از مـردم    انـد   كردهنگاران ائمه هرگز ذكر ن ههمچنين سير
  .1)ند و يا كسي مالي به نام خمس به آنها داده استگرفت مىخمس 

زيدنـد،  ور ءجنگ ابوبكر صديق با آنان كـه از دادن زكـات ابـا   
با مرتـدين و منكـران زكـات بـه يـك صـورت        سابوبكر صديق 

نـد كـه اينهـا از دادن    ا هسيره و تاريخ نوشـت  جنگيد، كتابهاي فقه و
كه آنهـا از دادن چيـزي بـه نـام     اند  گفتهو ن ،زكات امتناع ورزيدند

داشـت و از   خمس سرباز زدند، با اينكه اگر خمس مشروعيت مي
ورزيدند، و قطعـاً   ت از دادن آن اباء ميبود همانند زكا واجبات مي

نوشـتند كـه آنهـا از دادن خمـس      فقه و سيره مي كتابهاي تاريخ و
شد جنگ با آنان كه از دادن خمس سرباز  و گفته مي ،ندا هسرباز زد

زدند، چون خمس بيشتر از زكات است، و يـا اينكـه چنـين گفتـه     
                                                           

 . الشيعه و التصحيح 1
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 .تناع كردندشد كه جنگ با كساني كه از دادن خمس و زكات ام مي
امـا   ،آيا معقول است كه بگوييم آنهـا از دادن زكـات سـرباز زدنـد    

هم ندادند؟ ولي مـؤرخين و   دادند؟ يا اينكه خمس را خمس را مي
كه از خمس يادي  كتابهاي سيرت و فقهاء همه با هم توافق كردند

  !و آن را به حساب نياورند؟ ،نكنند
چيزي اصـالً وجـود   يا اينكه معقول اين است كه بگوييم چنين 

يا از كسـي چنـين چيـزي     ،نداشت تا آنها از دادن آن امتناع ورزند
  . خواسته شود

  
  ها و خمس عباسي
هستند، آنها بـدون   صها فرزندان عباس عموي پيامبر  عباسي

كه در آيـه  ) ذي القربيَْ(باشند و  اختالف از خويشاوندان پيامبر مي
كساني كه خداوند   :گويد ميي نيكل. شود آمده قطعاً آنها را شامل مي

هستند كه  صخمس را متعلق به آنها گردانده خويشاوندان پيامبر 
 Z{ o p q r zN@خداوند آنها را بيان كـرده و فرمـوده  

و آنهـا   ،و خويشاوندان نزديـك خـود را بترسـان    ).214: الشعراء(
و عبـاس يكـي از ده    .1باشند فرزندان پسر و دختر عبدالمطلب مي
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دالمطلب است، پس نص قرآني به هر صورتي كه تفسـير  فرزند عب
، فرزندان عباس به خالفـت  گردد مىشود او و فرزندانش را شامل 

هـاي زيـاد حـاكم و فرمـانرواي دولـت       و قرن ندو حكومت رسيد
ستند مردم را مجبور كنند تا حق آنهـا را  توان مىاسالمي بودند، آنها 

تـاريخ بـه هـيچ وجـه     از خمس بدهند، اما هرگز چنين نكردند و 
پس چرا آنها خمس نگرفتند؟ آيا . چنين چيزي را ذكر نكرده است

دانستند كه داراي چنين حقي هسـتند؟ يـا اينكـه آنهـا عـرب       نمي
فهميدنـد؟ يـا    نبودند بنابراين قرآن برايشان مشكل بود و آن را نمي

دانستند كه چنين حقي دارند اما آن را رهـا كردنـد؟ پـس     اينكه مي
آيا با اينكه قدرت در دستشان بـود و دليـل   !!! ايش كردند؟چرا ره

شرعي داشتند كـه خمـس واجـب اسـت ترسـيدند؟ آيـا از روي       
ــردم    ــه حــال م ــا اينكــه دلشــان ب ــد؟ ي ــاري آن را نگرفتن پرهيزگ

سوخت؟ با اينكـه معتقـدان بـه وجـوب خمـس آنهـا را مـتهم         مي
و ! نـد ا هشـت و پرهيزگاري ندااند  بودهرحم  كه انسانهايي بيكنند  مي

بگويـد كـه سـنت بـه مـردم از شـريعت خـدا         توانـد  ميآيا كسي 
، و بـا  ي نداشـتند ا هيا اينكـه آنهـا عالقـ    ،تر است؟ هرگز نه مهربان
داشـتند؟ يـا    خود را از چنين چيزهائي دور مـي  زهد و ورع داشتن

  !چيز ديگر؟
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هـا در اسـالم مشـروعيتي     تنها پاسخ اين است كه خمس دارائي
براين هيچ دولت عباسي يا علوي يـا ديگـر دولتـي كـه     بنا... ندارد

منتسب به خاندان بني هاشم بوده است اقدام به گـرفتن خمـس از   
ملت خود نكرده است، به خصـوص كـه سـتمگران تـاريخ خـواه      

پرهيـز   قبـه نـاح  مسلمان و خـواه كـافر از خـوردن امـوال مـردم      
پـس  . نـد ا هخورد و تحت هر اسمي كه بوده آن را مي ،اند كرده مىن

بـود پرهيـز    چگونه از خوردن خمـس اگـر مشـروع و حـالل مـي     
حـرام بـوده پرهيـز     كـه ند، با اينكه در ديگـر جاههـا بـا آن   كرد مى
  !؟اند كرده مىن

و همان كار از طريـق   ،دادند آيا كار جايز و حالل را انجام نمي
آيا معقـول اسـت كـه سـتمگري     ! ند؟ا هداد حرام و ناجايز انجام مي

را كه حق او هستند رها كند تا مقدار اندكي از امـوال   اموال زيادي
  !به دست بياورد و بقاپد؟كند  ميرا كه خوردنش او را بدنام 

  

  ها و خمس  فرعون
در قرآن كريم و سنت پيامبر و سيره خلفـاي راشـدين و ديگـر    
حكام مسلمين ذكري از خمس به ميان نيامده است، و ما در تاريخ 

يـم كـه چنـين ماليـات سـهمگين و      ا هديـد هـا ن  اسالم و ديگر امت
بـه جـز   . و از اموال آنها گرفته شود ،هنگفتي بر مردم تحميل شود



אא

 

٨٨

اينكه تورات يهوديان در چند جا گفته است كـه پادشـاه مصـر در    
رخ داد چنـين ماليـاتي    ؛زمان قحط سالي كه در دوران يوسف 

 او بعد از آن كه ملت مصر به شـدت  ،را بر ملت مصر تحميل كرد
هايشـان را خريـد و همـه     دچار فقر و گرسنگي شدند آنها و زمين

بـه  گرفت  مىكار بهايشان  هسپس او آنها را در مزرع ،برده او شدند
و چهـار پـنجم    ،اين شرط كه يك پنجم محصول را بـه او بدهنـد  

ديگر آن مال خود آنها باشد، و او وزيرش يوسف را موظف كـرد  
) روحـانيون (اما مردان مـذهبي  . دآوري نماي تا اين ماليات را جمع

همانند امروز از دادن خمس مستثني بودند و ايـن ماليـات از آنهـا    
  . شد گرفته نمي

آنگـاه يوسـف همـه    : ( ... كتاب مقدس يهوديان آمده است در
هاي مصر را براي فرعون خريداري كرد، زيرا آنهـا بـه علـت     زمين

تـه بـود و   ش را بـه فرعـون فروخ  ا هگرسنگي شديد هر يك مزرعـ 
ها همه مال فرعون بود، و ملت را در ميـان شـهرهاي    اينگونه زمين

كـه  ) روحانيون(هاي مردان مذهبي  مصر پراكنده كرد، به جز زمين
خريداري نشده بودند و متعلق به خودشان بودند، چون روحانيون 

خوردند و به  و آنها حقوق خود را مي ،ندگرفت مىاز فرعون حقوق 
يوسـف بـه   . هايشان را بفروشند ند كه زمينتنداش خاطر اين نيازي
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و شـما و  ام  كـرده ملت مصر گفت مـن امـروز شـمارا خريـداري     
ها را تخم بكاريد و وقتـي   هايتان به فرعون تعلق داريد، زمين زمين

آن را به فرعون بدهيد و چهـار  ) يك پنجم(محصول دادند خمس 
نگهـداري  پنجم ديگر آن مال شماست كه از آن بـراي خـود بـذر    

  . باشد تان مي ىكنيد و دوباره بكاريد و نيز توشه خانواد
خوب است ما بردگان فرعون خواهيم بود، و تا به امروز   :گفتند

به  ،ابه فرعون بدهند يوسف اين را در مصر قانون كرد كه خمس ر
هـاي روحـانيون كـه مـال فرعـون نبـود، و اسـرائيل در         جز زمين

گزيـد و مالـك آن جـا شـدند و      سرزمين مصر در جاسان اقامـت 
  .1تعدادشان زياد گرديد

  
  تأملي بر اين نص 

در اين نص تورات آمده اسـت كـه فرعـون بـا وجـود آن كـه       
طاغوت و مستكبر بود زمـاني خمـس را بـر ملـت خـود واجـب       

و  ،هايشان را خريـد و آنهـا بـرده او شـدند     گرداند كه آنها و زمين
يعني فرعون وقتي از آنهـا  ! هايشان در مالكيت او قرار گرفت زمين
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 ،كنـد  مـي ش ا هرفتاري با آنها كرد كه سيد با بـرد  ،گرفت مىخمس 
يعني پرداختن خمس در باور و آئين فرعون چيزي بـود كـه بايـد    

  !!برده به آقا و صاحبش بپردازد
تـر   هآيا نگاه شريعت فرعون يا اسرائيل به انسان نگاهي مهربانان

هاي بسيار دور كـه بشـريت    آن زمان تر بوده است، و در هو پيشرفت
بـرد بـا وجـود آن دادن     از ارتجاع و نگاه ناقص به انسان رنج مـي 

دهـد   مـي خمس را به اين معنا قرار داده است كه كسي كه خمس 
بنـابراين گـرفتن خمـس از    !! گيـرد  برده كسي است كه خمس مـي 

و شـريعت فرعـوني ايـن را     ،انسانهاي آزاد را جايز ندانسته اسـت 
 زداند كه فقط شايسته بردگان است، پس چگونـه بعـد ا   ي ميچيز

كه بشريت را ظلـم و بـه بردگـي     صآن شريعت آسماني محمد 
برده شـدن را مـدال افتخـاري در     ،آيد ميكشاندن انسانها آزاد كرد 

  !!دهد ميگردن آزادگان قرار 
اگر كسي با كفش خود به سر كسي ديگر بزند ترديدي نيسـت  

است كه نبايد در برابر آن سكونت كـرد، امـا از   كه اين كار زشتي 
و بـدتر از آن  ! آن بدتر اين است كه چنين چيزي را افتخاري بداند

با كفش بر سر او زده سپاسگذاري كه اين است كه انسان از كسي 
  !و مراسهم بزرگداشت براي او برقرار نمايد ،كند
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كـه   در نصي كه از تورات نقل شد نيز اين امر قابل تأمل اسـت 
ــي      ــانروايي و بزرگ ــتردگي فرم ــام و گس ــود مق ــا وج ــون ب فرع

گرفتن خمس اموال مردم را  ،و قدرت و شدت خود ،اش پادشاهي
 ،دانسـت  روي مـي  هعوض چيزي داده باشـد زيـاد   بدون آن كه در

هايش را با پول خودش خريد  بنابراين او بعد از آن كه آنها و زمين
 ،زيـاد و سـنگين بـود    چون ايـن ماليـات   ،گرفت مىاز آنها خمس 

  !!ها و درآمدهاي مردم خمس تمام دارائي
نـد و هـيچ   ا هكه يك درهم و دينار نـداد آيند  ميو امروز كساني 

تا مردم امـوال  آيند  مياينها  ،ندا هند و عرقي نريختا هزحمتي نكشيد
خود را با آنها تقسيم كنند و مفت و مجاني خمس امـوال مـردم را   

  !!گذارند يرند، بلكه اضافه بر آن منّت ميگ بدون خجالت و حيا مي
آيا خمس از آن جا به ما سرايت كرده و ما  :گويم و در پايان مي

  !؟ايم كردهآن را از تورات يهوديان و علماي آنها وارد مذهب خود 
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  خمس درآمدها: فصل سوم
  نظريه و اجـرا

با قطع نظر از اينكه نظريه خمس پوچ و باطل و اشـتباه اسـت،   
يت و وضعيت حاكم شاهد تناقض آشكاري بين نظريه و اجرا واقع
  !باشد مي

حتـي كسـاني كـه     ،جامعه آكنده از افراد فقير و نيازمنـد اسـت  
 ؛يـا حسـين    ؛نسبشان به عبدالمطلب يا اميرالمؤمنين علي 

و با وجود اينكه از سـادات   ،زنند رسد نيز در فقر دست و پا مي مي
  !!رسد نمي هستند هيچ چيزي از خمس به آنها

و  ،گـردد  مىبلكه خمس در ميان قشر مشخصي دست به دست 
كننـد   مـي به فقرا و نيازمنداني كه زندگي را با سختي و رنج به سر 

نقره  هاي طال و رسد، آري كساني ميلياردها پول و گنج چيزي نمي
هـاي   و بر ماشين ،كنند ميهاي مجلل زندگي  و در كاخ ،ندا هاندوخت

هاي مالي بزرگي را در داخل  هو مؤسس ،شوند ميگران قيمت سوار 
و از انـد   كـرده اين فقـرا را فرامـوش    ،كنند ميو خارج كشور اداره 
  !شوند ميكيشان خود جويا ن احوال برادران و هم

به چه حق اين مستمندان كه بيشترشان از خويشـاوندان پيـامبر   
 بلكه بسياري از اين مسـتمندان بـا  ! ؟شوند ميهستند محروم  ص
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اينكه خودشان نيازمند هستند اموال خود را به اين ثروتمندان مرفّه 
  !پردازند مي

  
  بـودند اگر جدي مي

خمس حق ذريه اهل بيت و فرزنـدان پيـامبر اسـت،    گويند  مي
كنند  ميكه اين اموال هنگفت را جمع آوري  يبنابراين عقيده كسان

نفر  كه چند گيري كنندي آمارا هگيرند بايد در هر محل و تحويل مي
به خصوص بايد  ،كنند مياز سادات و منتسبان به اهل بيت زندگي 

و  ،آمار فقرا و نيازمندان را بگيرند تا خمس را بر آنها تقسيم نمايند
و اين بـراي  . برآورده سازند يا حداقل نيازهاي افراد نيازمندشان را

 هايشان اموال هنگفتي انباشته شده غير ممكـن  هحوز كساني كه در
. نـد گفت مـى و راسـت   ،بودنـد  اگر در اعتقاد خود جدي مي ،نيست

گرچه آنان كه اين اموال را در دست دارند گوشِ هـيچ كسـي بـه    
كننـد، امـا بـه     و بـدان تـوجهي نمـي    ،چنين سخني بدهكار نيست

گوييم كه چرا حقوقشان را كه  كيشان محروم خود مي برادران و هم
  كنند؟  به نميرا مطالدهد  ميفتواي مذهب به آنها 

كه فتوايي كـه متـأخرين علمـاي مـذهب بـر آن اتفـاق       دانند  نمىآيا 
نصف خمس حق خدا و پيامبر و امـام    :كهگويد  ميبه صراحت اند  كرده
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شود، و نصف ديگر آن را مجتهد بايـد   غايب است كه به مجتهد داده مي
  !؟1بر فقراي هاشمي و يتيمان و مستمندان هاشمي تقسيم كند

عمـوم  شـود   مـي وارد مصرف نصفي كه بـه مجتهـد داده   و از م
آيا واقعـاً چنـين فتـوايي در دنيـا      ،هستند صفقراي است محمد 

شود؟ و آيا واقعاً نصف خمس ميان بنـي هاشـم كـه     واقع اجرا مي
فرزندان عباس و جعفر و عقيل برادران اميرالمؤمنين علـي از آنهـا   

بدون رعايـت ايـن    شود؟ يا اينكه همه را مجتهد هستند تقسيم مي
يـا او را زيـر    ،كسي از او بپرسدآن كه بدون  ،كند ميتقسيم خرج 

  !!نظر داشته باشد؟
  

  د نمجتهدين چه ربطي با خمس دار
ايـن اسـت كـه هـر     شـود   مـي آنچه واقعيت اسـت و مشـاهده   
بدون در نظر گرفتن اينكه بـه   ،مجتهدي حق دارد خمس را بگيرد
حتي اين مطرح نيست كه عرب  اهل بيت منتسب باشد يا نه؟ بلكه

و نه گفته  ،)ذي القربيَْ(با اينكه آيه تصريح كرده كه  ،باشد يا عجم
پس به چه حقي مجتهدا در خمـس سـهم   ) دهد ميكسي كه فتوا (

آيه مناط و علت حكـم  ! و اجتهاد چه ربطي با خمس دارد؟! دارد؟
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 نه علم و اجتهاد، پس چگونه ،خويشاوندي و نسب قرار داده است
و مـا  ! چيزي ديگر سبب مسـتحق شـدن خمـس گرديـده اسـت؟     

نايب امـام در   به عنوان نماينده و پرسيم وقتي مجتهدا خمس را مي
و يـا بـه عنـوان نايـب مطلـق امـام تحويـل         ،قضاوت و فتوا دادن

در منـاطق دور   ؛آيا فقها در زمان خلفيه راشـد علـي    ،گيرد مي
نواب امـام از مـردم   دست مانند حجاز و مصر و خراسان به عنوان 

  !ند؟گرفت مىخمس 
دهاي مردم مدرآ و آيا در زمان پيامبر فقها و امرا خمس اموال و

و درجاههايي كه پيامبر حضـور نداشـت بـه عنـوان      ؟ندگرفت مىرا 
تنها جواب اين پرسش ايـن اسـت كـه    ! ند؟كرد مىنواب او چنين 

ائمـه  زمـان   و در ؟پس اجتهاد چه ربطي بـه خمـس دارد  ! نه قطعاً 
ه فقيه يـا اميـر نقـش    ك با اين ،اجتهاد با خمس ربطي نداشته است

هـاي   زيرا امام قادر به اداره سـرزمين  ،ه استكرد مىنيابت را بازي 
  !ده كه خودش به طور مستقيم آن را اداره نمايد؟دور دست نبو

و سوالي ديگر داريم و آن اينكه وقتي مقلد خمس خـود را بـه   
از ذريه اهل بيت نباشد خمـس خـود را بـه     ، فقيه اگردهد ميفقيه 

  !؟دهد ميچه كسي 
به چـه كسـي    عرب نبود خمس خود را و اگر فقيه عجم بود و
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  !؟دهد مي
يا او را از دادن اين  ؟آيا نصي وجود دارد كه فقيه را استثناء كند

و اگر مسلماني مقلد نباشـد يعنـي فقـط از    ! واجب معاف گرداند؟
آيا خمس از او ساقط است يا اينكـه او  . ..راي يك فقيه تقليد نكند

  .1!در آن تصرف كند؟ تواند ميخودش به دل خواه خود 
و از جمله داليل روشن بر اينكه مجتهد با خمس ربطي نـدارد  

ها بعـد پديـد آمـده     اين است كه نظريه دادن خمس به مجتهد قرن
تفكر زياد خسته شدند به اين  ها بعد از و بعد از آن كه ذهن ،است

هـا ايـن    بود قرن روي آوردند، و اگر ارتباطي بين فقيه و خمس مي
از همان روز اول كه اين آيه نـازل شـده    و ،افتاد فتوا به تاخير نمي

و يا بعد از پايان يافتن زمـان ائمـه ايـن     ،شد بود اين فتوا ظاهر مي
نيـاز و   ،شد، حقيقت اين است كـه ايـن فكـر را    فتوا وارد بازار مي
و بهتــرين مصــداق بــراي ايــن  ،ديــد آورده اســتشــرايط زمــان پ

  .)نياز اساس اختراع است(اند  گفتهالمثل است كه  ضرب
  ...! پردازد ات اموال خود را نميكمجتهد خمس و ز

كه خداوند فقط امت را بـدان  شود  ميهيچ امري شرعي يافت ن
بلكـه   ،پيـامبر را بـدان موظـف نكـرده باشـد      و ،مكلف كرده باشد
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زيرا خداوند چيزهايي را بر پيـامبر   ،درست استعكس اين قضيه 
ماننـد نمـاز شـب، و     ،بـر امـت واجـب نيسـتند     ، كـه واجب كرده

كـه پيـامبر دو روز يـا سـه      ،جهاد و حج و روزه همچنين زكات و
و  ،گرفـت  مـى روز بدون آن كه افطار كند يا سحري بخـورد روزه  

  . ندا هامت از اين كار نهي شد
و هيچ كسي را از  ،گانش فرض كردهو خداوند زكات را بر بند

  : را †آن معاف نكرده است حتي پيامبران 
$!﴿: فرمايـد  مـي خداوند متعـال   uΖøŠym÷ρ r&uρ öΝÎγ ø‹s9Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡uöy‚ø9$# uΘ$ s% Î)uρ 

Íο4θ n= ¢Á9$# u™!$ tFƒ Î)uρ Íο4θ Ÿ2 ¨“9$# ﴾N )73: األنبياء.(  
ا به آنها و انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات ر«

مورد همه مؤمنان كه هيچ كسي از آن مسـتثني   و در .»وحى كرديم
$﴿: فرمايـد  مـي نه علي و نه كسي از اهل بيـت او   ،نيست uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ 

ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ 

tβθ ãè Ï.≡u‘ ﴾N )سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر « ).55: مائدهال
دارنـد، و   همانها كه نمـاز را برپـا مـى    ؛اند او و آنها كه ايمان آورده

  .»دهند زكات مى خاضعانه
 ،كرد ميخود را ادا  نه تنها حقوقي مالي واجب بر ؛و پيامبر 
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 ،بلكه براي خود و خويشاوندانش اموال زكات را حرام كـرده بـود  
و اهل بيـت او زكـات    ،براين براي آنها گرفتن زكات حالل نبودبنا
  !ندگرفت مىاز مردم چيزي ن دادند و مي

زيرا مجتهدين همه  ،بينيم عكس ميو اينك وضعيت را كامالً بر
و  ،گيرنـد  انواع اموال از قبيل صدقه و زكات و نذر و خمس را مي

  . گيرند مي... چيزهايي به نام حقوق شرعي و 
و آيـا مجتهـد يـا    ! پردازنـد  زكات اموالشان را نمـي  ،ابلو در مق

كجـا ولـي؟ ايـن    ! لش را بدهـد؟ مواي كه زكات اا هرا ديد) سيدي(
آيا اين ركن بزرگ اسالم از آنهـا رفـع شـده    ! واقعيت تلخي است

خداونـد متعـال   ! است، و آيا كسـي از قـانون الهـي برتـر اسـت؟     
≅×﴿: فرمايد مي ÷ƒ uρ uρ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ è?÷σãƒ nο4θ Ÿ2 ¨“9$#  ﴾N ) فصـلت :

پردازند، و آخـرت   همانها كه زكات را نمى .واى بر مشركان« ).6-7
  .»را منكرند

و اگر گفته شود كه خمس بر كسـاني كـه از نسـل اهـل بيـت      
هستند واجب نيست، آيا بر مجتهدان خواه عرب باشند يا عجم كه 

يـد  ا هي از مجتهدين را ديدآيا كس! اغلب هم عجم هستند چيست؟
و آن را در كنار خمسي بگذارد كه از  ،كه خمس اموالش را بپردازد

  ! گيرد تا همه را در راههاي آن خرج كند؟ مردم مي
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ــا ــر او واجــب اســت را   بلكــه او ب وجــود ايــن زكــاتي كــه ب
گيرد كه براي او حـالل   بلكه باالتر از اين او زكات مي!! پردازد نمي

ثروتمند است، و گاهي ادعا دارد كه از اهـل بيـت   چون او  ،نيست
با اينكه زكات براي اهل بيت حرام  ،گيرد و باز هم زكات مي ،است

  !!!است، چگونه؟
  

  به فراموشي سپردن زكات 
بنـابراين آن   ،خمس باعث شده تا به زكات اهميتـي داده نشـود  

و براي اداي  ،شود مياز زكات يادي نشود  ميگونه كه خمس ذكر 
و در همه جاههـايي كـه مـردم معتقـد بـه       ،گردد مىات تالش نزك

كـه زكـات از   كننـد   مـي مـردم احسـاس ن   ،وجوب خمس هسـتند 
 ،دانند نمى و عموم مردم حتي احكام ساده زكات را ،واجبات است

 ،با اينكه خداوند كتاب خويش را آكنده از ذكر زكات نموده اسـت 
!! نيامـده اسـت  بر عكس خمس كه در قرآن از آن ذكري بـه ميـان   

شايد علت اين است كه مقدار زكات در مقابل خمس بسيار اندك 
خمس خواسته شود چگونه  ،و وقتي از صاحب مال ،و ناچيز است

  !همزامان از او خواست كه زكات مالش را بپردازد؟توان  مى
بنابراين مطالبه خمـس و زكـات بـر دهنـده و گيرنـده سـخت       

اگـر يكـي را    ،يكي را انتخاب كندو مجتهد بايد از اين دو . آيد مي
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و ترديدي نيست كه مجتهـد   ،بخواهد بايد ديگري را فراموش كند
و يـا   ،سـپارد  و زكات را به فراموشي مي ،كند ميخمس را انتخاب 
كسي خودش زكات بدهد چه بهتـر  ، اگر كند مىاصالً از آن يادي ن

  !و از زكات هم بيشتر است ،نه خمس كافي استوگر
كنيم كه گـاهي مجتهـد بـه صـراحت و بـا       اهده ميبنابراين مش
كه او مختار است كـه از خمـس و زكـات    گويد  مياطمينان خاطر 

 دو كسي نيست كه از او بپرسد آيا او حق دار ،يكي را انتخاب كند
بـا اينكـه خداونـد آن را فـرض      ،كه واجبات شرعي را معاف كند

دهـد،  و آيا وقتـي خداونـد حكمـي و دسـتوري ب    ! گردانده است؟
توضيح بـه   و ،حكم خداوندي نياز دارد كه كسي به آن اضافه كند

 È É Ê Ë }: گويـد  مـي ايد با اينكه خدا در كتـابش  زآن بياف
Ì z) .و هيچ كـس   ؛كند و خداوند حكومت مى«). 41: الرعد

  .»را ياراى جلوگيرى يا رد احكام او نيست
  !؟باشد و آيا فقيه در مقابل ديگر منابع شرعي يك منبع مي
و داننـد   نمىو اينگونه زكات فراموش شده و عموم مردم آن را 

كه زكـات واجـب   كنند  ميبلكه اصالً احساس ن ،پردازند آن را نمي
كار كنند  ميدر حالي كه فكر  ،با اينكه خمس را مي پردازند ،است

  !!دهند ميخوبي انجام 
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  ماليات خيالي
ه حقـوق مـالي كـ   ديگـر   صـدقه و  وقتي خمس را به زكـات و 

همه ربع دارايي او را در  ،ردازد اضافه كنيممسلمان موظف است بپ
هاي جهان مسلمان تنهـا كسـي    يعني از ميان همه ملت! گيرند برمي

اش بـه حكومـت خـود     است كه ملزم به دادن يك چهارم دارايـي 
!! تا مسئوليت خود را پيش پروردگارش انجام داده باشـد  ،باشد مي

و خمس يعني يك پنجم همه دارايي  ،و حتي اگر تنها خمس باشد
  .كه نزديك به يك چهارم دارايي است

ي كه در چنين وضعيتي چقدر شهروند مسلمان از ا هآيا فكر كرد
  گيرد؟ طرف چنين حكومت تحت ظلم و ستم قرار مي

آيا ممكن است دولتي هر چند ستمگر چنين ستمي را در حـق  
  !بدارد؟ اشهروندانش رو

نماينـد   كه احساس آزادي و كرامت مي آيا شهروندان هر دولتي
تحـت هـر شـرايطي چنـين ماليـات هنگفتـي را       شـوند   ميحاضر 

  !بپردازند؟ حتي در شرايط جنگ يا گرسنگي شديد و يا محاصره
يا حاكم عادل و يا سـتمگري   ،نهابنابراين در تاريخ هيچ پادشا

وجود ندارد كه چنين مالياتي را بـر ملـت خـودش تحميـل كـرده      
جز آنچه در تورات دربارة پادشـاه مصـر در زمـان قحـط      باشد، به
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آمده است كه او در زماني كه ملت مصر  ؛سالي دوارن يوسف 
به علت گرسنگي و فقر نيازمند بودنـد از محصـوالت كشـاورزي    

هايشان را خريد  ، اما او بعد از آن كه مردم و زمينگرفت مىخمس 
  . ن را شروع كردخمس گرفت. و آنها برده و ملك او قرار گرفتند

اين وقتي است كه فرض كنيم خمس به يك دولت و حكومت 
كـه بايـد   اند  گفتهاز علماي مذهب  ، چنان كه بعضيپرداخت شود

به حكومت داده شود، پس چگونـه خواهـد بـود زمـاني كـه ايـن       
نه بـه دولـت يـا     ،ماليات سهمگين به افراد معدودي پرداخت شود

  . ي عموميا همؤسس
و ايـن امـوال را تـا چـه حـدي      ! چه خواهد بـود؟ آنگاه نتيجه 

و چگونه خواهد بود كه حاكم بايد از ايـن  ! يم تصور كنيم؟توان مى
! شـوند   ميافراد معدود تعيين شود و آنها فرمانروايان جامعه اسـال 

افراد خـانواده بـزرگ او اسـتفاده     يعني از اين ماليات فقط حاكم و
نقش فرمـانروايي و حكومـت   ي كه امروزه ا هخانواد!!! خواهند كرد

را بدون آن كه زمان حكومت را به دست گرفته باشـد بـه بهتـرين    
جهان فرمانروايي هست كه ملت خود را  آيا در! كند مىوجه بازي 

موظــف كــرده باشــد كــه يــك پــنجم امــوال و درآمــدها و       
و آيا چنين ! ش بدهند؟ا هاندازهايشان را فقط به حاكم و خانواد پس
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  !اتفاق افتاده است؟ تاريخ چيزي در
و آيــا اكنــون حقيقــت قضــيه و ابعــاد خطرنــاك آن را تصــور  

و آيا ممكن است كه چنين چيزي دستور و آيينـي الهـي   ! ي؟ا هكرد
باشد؟ امكان ندارد كه هيچ فرمانروايي هر چنـد سـتمگر و مسـتبد    

 ناعتنا باشد چنـي  هاي ملت خود بي ها و خواست باشد و به توانايي
  . ملت خود تحميل كند مالياتي را بر

  !ه است؟كرد مىاين كار را  صآيا شما باور داري كه پيامبر 
  !ه كه فرعون آن را نكرده است؟كرد مىآيا او كاري را 

و آيا معتقد هستي كه اين كار بر او و يا بر خلفا و اهل بيـت او  
  !واجب بوده است؟

 به راستي كه چنين مالياتي سيماي درخشان اين ديـن را مشـوه  
  . و شايسته اين دين بزرگ و پيامبر بزرگوارش نيست ،كند مي

  

  !؟دهند ميچرا بعضي هنوز هم خمس 
  !پردازند، چرا بسياري از افراد متدين تا به امروز همواره خمس مي

پاسخ اين است كه يا به سبب جهالت و حسن نيت اين كـار را  
خمس داده  ند كه بايدا هبرند كه ائمه دستور داد و گمان ميكنند  مي
بـر   كه نصوص شرعي پرداختن خمـس را كنند  ميو يا فكر  ،شود

آنها واجب گردانده است، اما اين افراد ساده هرگز روزي خودشان 
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تا خودشان به نصوص شرعي و داليل مراجعـه  اند  كردهرا مكلف ن
و با عقل خود و به صورت مستقل و با فكر رها شده خود  ،نمايند

بدون دليلشـان  هاي  هدور از فتاواي فقها و رسالو به  ،ها از بند ظلم
كـه تقليـد از   كننـد   ميشتر دينداران فكر حكم كند، به خصوص بي

اگـر از آنهـا    و بايـد تقليـد كنـد و    ،همه چيز واجب است فقها در
اينگونـه آنهـا را   ! تقليد نكند در آخرت مستحق عذاب خواهد بود

ند و با چشم بند چشمان ا هند و اينگونه عقل آنها را بستا هفريب داد
  !ند تا راه را نبينندا هآنها را بست

و بين فقيهي كه مرتكب كنند  ميو آنها بين معصومي كه اشتباه ن
گذارند، و فقط در اسم آنها بـا هـم فـرق     فرقي نميشود  مياشتباه 

پس اگر شما معتقد باشي كه اعتراض بر فقيه جايز نيست  ،كنند مي
و ! يا هتـو او را معصـوم قـرار داد    ،باشد و مخالفت با او جايز نمي

  !نادرست است اين باطل و
كنند، گر چه اغلب با  و بعضي به سبب تعصب مذهبي چنين مي

خمـس را   ،حس نيتي كه مبناي آن ندانسـتن حقـايق امـور اسـت    
كـه ايـن ماليـات    كننـد   مـي اما با وجود ايـن احسـاس    ،پردازند مي

 ،كننـد  ميار آن شانه خالي سنگين است از اين رو بسياري از زير ب
كه آنها اين واجب را كنند  ميو خودشان را قانع كنند  ميو يا حيله 
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بــا اينكــه در حقيقــت فقــط مقــدار انــدكي از آن را  ،پردازنــد مــي
  . شود و اين قضيه با توضيح مطالب ذيل روشن مي! پردازند مي

  
  .شود هايي كه انجام مي دشوار بودن پرداخت و مسخره

هـاي   دگان وقتي ديدند كـه پـرداختن چنـين مبلـغ    خمس گيرن
و بسيار از زيـر بـار آن شـانه خـالي     آيد  ميهنگفتي بر مردم گران 

كنند، در حقيقت چنين واكنشي طبيعي اسـت و حـق دارنـد از     مي
و اين عيبي نيست بلكه اين تعبير فطرت  ،پرداختن آن طفره بروند

ي را كـه بـا   خواهـد امـوال   چون هيچ كس نمـي  ،سالم انساني است
خمس آن را به كسي بدهد  ،زحمت و ريختن عرق به دست آورده

و در راه بـه   ،كه براي به دست آوردن آن هيچ تالش نكرده اسـت 
او هرگز به خاطر  ،دست آوردن متحمل هيچ فكر و كوششي نشده

هراسي و ترسي نداشـته  ... به سرقت رفتن آن و مجازات قانون و 
  !!آوردن آن نداشته است؟ و هيچ نقشي در به دست ،است

خداونـد متعـال   ! به حق كـه ايـن بسـيار دشـوار و سـخت اسـت      
β﴿: فرمايــد مــي Î)uρ (#θ ãΖÏΒ ÷σè? (#θ à)−G s?uρ ö/ä3Ï?÷σãƒ öΝä.u‘θ ã_é& Ÿω uρ öΝä3ù= t↔ó¡o„ öΝä3s9≡uθ øΒ r& 

∩⊂∉∪ β Î) $ yδθ ßϑ ä3ù= t↔ó¡o„ öΝà6Ïósã‹sù (#θ è= y‚ö7s? ól Ìøƒä† uρ ö/ä3oΨ≈ tó ôÊ r& ﴾N )ــد -36: محم

دهد  و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداشهاى شما را مى« ).37
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  ايـن   بياوريد، شما را به  اگر ايمان: يعني( طلبد و اموال شما را نمى
و سـاير امـور     زكات خود را در  اموال  تمام  دهد كه امر دستور نمي

 از  يانـدك   كـردن   مصرف  شما را به  بلكه ،رسانيد  مصرف  به  خيريه
چرا كه هر گاه اموال شـما را   ).دهد ، دستور مي راه  در اين  اموالتان

و ) شما بگيـرد  شما را از  اموال  تمام اگر خداوند: يعني(مطالبه كند 
و كينه و خشم شما را  ؛ورزيد ، بخل مىاز شما طلب كنداصرار  به

ار آشـك   شما با اسالم  ، دشمني هنگام  در آن: يعني( سازد آشكار مى
لـذا او    ،است  داشتني و دوست  محبوب  نزد انسان  شود زيرا مال مي
  باشـد، صـرف   تـر  محبـوب   نـزد او از مـال    كـه   آنچه را جز در  آن

 مـال،   شما از انفـاق   امتناع  پس  ،است  راستين  عقيده  و آن ؛كند نمي
  .»)نيستيد  عقيده  شما اهل  كند كه مي  ثابت

بنـده بـراي دادن امـوالش قـدرت      دانـد كـه   خداوند بهتـر مـي  
دارائـي   چون سرشت انسان طوري است كه مال و ،محدودي دارد
çμ…﴿: فرمايـد  مـي چنان كـه خداونـد    ،را دوست دارد ¯ΡÎ)uρ Éb=ßsÏ9 Îösƒø: $# 

î‰ƒ Ï‰t±s9﴾N )شديد به مال دارد ءعالقه) انسان(و او « ).8: العاديات«.   
و مناسـب اسـت از    اندتو ميبنابراين بايد در حدودي كه انسان 

و از دادن امـوال امتنـاع    ،ورزد گرنـه بخـل مـي   ، و او خواسته شود



א 

  

١٠٧

امـا قابـل مالمـت     .آورد و سخنان ناشايستي به زبان مي ،ورزند مي
نيست زيرا او طبق مقتضاي فطرت انساني كه خداوند او را بـر آن  

Ÿω Ÿ≅ƒ﴿دهـد   مـي آفرينده است واكنش نشان  Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# ﴾N ) الـروم :

   .»دگرگونى در آفرينش الهى نيست« ).30
 ،بنابراين خداوند بنده را به اندازه تـوانش مكلـف كـرده اسـت    

او را بـه  و  ،بلكه خيلي كمتر از تـوانش او را مكلـف كـرده اسـت    
كه فقط بر كسي واجـب اسـت كـه    پرداختن زكات موظف كرده، 

و  ،باشـد  اش اضـافه  كه از نياز و خانه و سواري ،داراي مالي باشد
و يك سال كامـل بـر آن    ،قيمت آن برابر با بيست مثقال طال باشد

بـه عنـوان زكـات پرداخـت      )%5/2(و از اين مقدار  ،گذشته باشد
 ،كه مقدار بسيار ناچيزي است كه انسان آن را بايد بپردازد ،شود مي

و بلكه اگر فقيري به پرداختن اين مقدار مكلـف شـود در دادن آن   
  !اهد شددچار مشكل نخو

بسياري از دادن خمس امتناع ورزيده و آن را  ،بنابراين در مقابل
  !ندا هو يا در اداي آن حيله به كار گرفت ،ندا هبه فراموشي سپرد
، كنندگان از خمس با چنين مشكلي مواجه شـدند  هوقتي استفاد

قضيه  ،تئوري خمس عمالً با دشواري موجه گرديدند و در اجراي
زيرا آنچه همه آن  ،ا كامالً آن را از دست ندهندتر كردند ت را سبك
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يـافتني   يا بيشـتر آن كـه دسـت    ،بعضي از آن ،دريافتتوان  مىرا ن
خواهي كه از تو  المثل اگر مي است را نبايد رها كرد، و طبق ضرب

  .دستوري بده كه در حد توانايي باشد ،اطاعت شود
 راايـم   هكـرد داري كه ما مشاهده  هو اينك بعضي از حاالت خند

اگر كسي بايد صد هزار دينـار خمـس بدهـد پـيش     . دهيم ارائه مي
بر من صـد هـزار واجـب اسـت     : گويد ميو آيد  ميمجتهد يا سيد 

ولي من نيازمند هستم و فقط بيست هزار درهم دارم، مجتهد به او 
بيسـت  گويـد   مياشكال ندارد همان بيست هزار را بده و گويد  مي

و دوباره مبلـغ را از   ،گرداند وان هبه باز ميسپس آن را به او به عن
و اينگونه مبلغ بين هر دو تـا چنـد   ... چهل گويد  ميگيرد و  او مي

  !بيني؟ مي !رسد تا اينكه به صد هزار ميشود  ميبار رد و بدل 
و بيشتر كنند  ميو بعضي از خمس گيرندگان با همديگر رقابت 

من خمس گويند  ميافراد  تا جايي كه معموالً... كنند مبلغ را كم مي
دهم چون او از سـيد فالنـي يـا شـيخ فالنـي       خود را به فالني مي

  . كند مىگيرد و بيشتر آن را كم  كمتر مي
بـه  دهنـد   مـي و بعضي در تمـام زنـدگي خـود يكبـار خمـس      

زيرا فقها بعد از آن كه او  ،خصوص آنان كه خيلي ثروتمند هستند
گذارند زكـات را كـه تمـام     را بين دادن زكات و خمس مختار مي
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و  ،كننـد  مـي از او سـاقط   ،شـود  مـي عمر و هر سـال از او گرفتـه   
عوض فقط يك بار خمس بده، چون آنها خيلي براي  درگويند  مي

و ترديـدي نيسـت كـه    . كنـد  مـى ند خمس را قبول ا هاو ساده گرفت
 چـون دادن  ،برنـد  گيرد نيز سود مـي  كسي كه خمس را تحويل مي

دي بهتـر اسـت از آن كـه بـه صـورت اقسـاط       پول به صورت نقـ 
تـا يكـي از   دارند  ميو اينگونه مسلمان را بر آن  ،شود ميپرداخت 

اركان بزرگ دين را به گمان اينكه خمس او را روز قيامت نجـات  
. شـود  و اينگونه با شريعت خداوندي بازي مـي  ،ترك كنددهد  مي

خودش به و مفتي از طرف  ،دهد ميخداوند به چيزي ديگر دستور 
و  ،دهـد  مـي چيزي ديگر كه مخالف با فرمان الهـي اسـت دسـتور    

دهـد   مـي و خودش را خداي ديگر قرار  ،كند ميفرمان الهي را لغو 
Πr& óΟßγ÷﴿: فرمايـد  مـي چنان كه خداوند متعال  s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 

z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$# ﴾N )يا معبودانى دارند آ« ).21: الشورى
  .»اند اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته كه بى
ÿρ#)﴿: فرمايد ميو  ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ﴾N 

دانشـمندان و راهبـان خـويش را معبودهـايى در     ) آنها(« ).31: التوبه(
  .»برابر خدا قرار دادند

و منظور از  ،شريع در مقابل شريعت خدايعني در امر و نهي و ت
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چنان كه خداوند بعـد از   ،همه اينها جمع آوري مال و ثروت است
$﴿: گويـد  ميآيه گذشته  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ ¨β Î) #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{$# 

Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθ è= ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$#﴾N 
  ).34: التوبه(

اهـل  (بسـيارى از دانشـمندان   ! ايـد  اى كسانى كه ايمـان آورده «
از راه ) آنان را(خورند، و  و راهبان، اموال مردم را بباطل مى) كتاب

  .»دارند خدا بازمى
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  پيروي از متشابه: فصل چهارم
  

بعد از همه آنچه به ياري خداونـد ارائـه داديـم كـامالً روشـن      
واجب بودن پرداختن خمس درآمدها از يك طـرف و   ،كهود ش مي

و  ،دادن اين خمس به فقيه از طرفي ديگر در شريعت دليلي نـدارد 
فقط در يك نص قرآنـي كلمـه خمـس    ! جز متشابه مستندي ندارد

محتـواي آن چيـزي ديگـر     اما موضوع و معنـي و ! ذكر شده است
مس غنـائمي  است كه ربطي به اين خمس ندارد، و منظور از آن خ

و بعد  .شود است كه از جنگجويان كفار در ميدان كارزار گرفته مي
فقيهـي كـه هيچگـاه ذكـر      ،از اين قضيه چه ربطي به اين آيه دارد

اگر كلمـه خمـس در قـرآن ذكـر     ! ي شده؟ا هنشده و نه به آن اشار
  . شده كلمه فقيه به هيچ عنوان ذكر نشده است

  
  دو قضيه جدا از هم 

در اينجا اشاره كنيم كه موضوع خمـس درآمـدها   شايسته است 
   :به صورت فعلي آن از دو قضيه تركيب يافته است

  . خمس درآمدها واجب است: اول اينكه
و اينها دو قضيه  ،اين خمس بايد به فقيه داده شود: دوم اينكه

پـس   ،ي نيـاز دارد ا هجدا از هم هستند كه هر يكي به دليل جداگان
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و براي هـر دو يـك دليـل     ،آميخته شونددرست نيست كه در هم 
ارائه گردد، يكي از اين دو قضيه به صورت لفظـي در قـرآن ذكـر    

  !!و ديگري به هيچ وجه ذكر نشده است ،شده
  !ربط لفظي خالص

چـون در آيـه آمـده     ،ادعاي اينكه خمس درآمدها واجب است
و او از اين آيـه   ،درست مثل اين است كه اسم كسي ابراهيم باشد

ــتد ــداسـ ’ öä.øŒ$#uρ﴿: الل كنـ Îû É=≈ tG Å3ø9$# tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4 …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. $ Z)ƒ Ïd‰Ï¹ $ †‹Î; ¯Ρ ﴾N 

در اين كتاب، ابراهيم را ياد كن، كه او بسيار راستگو، و « ).41: مـريم (
  .»بود) خدا(پيامبر 

و در  ،چون اسم مـن ابـراهيم اسـت    ،و بگويد من پيامبر هستم
  !!است قرآن هم آمده كه ابراهيم پيامبر

درست است كه ابراهيم در آيـه ذكـر شـد ولـي منظـور كـدام       
  !ابراهيم است؟

 ،و درست است كه در آيه سورة انفال كلمه خمـس ذكـر شـده   
اسـتدالل از آيـه بـر    ! ولي كدام خمس منظور و مورد نظـر اسـت؟  

جوب خمس درآمدها درست در قاعده متشـابهات قرآنـي داخـل    
“uθèδ ü﴿: گويد ميه چه است، بشنويد كه خداوند در اين بار Ï% ©! $# tΑt“Ρ r& 

y7ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# çμ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑ s3øt ’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# ã yz é&uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $̈Βr' sù 
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t⎦⎪ Ï% ©! $# ’Îû óΟÎγ Î/θè= è% Ô ÷ƒy— tβθãè Î6®K uŠ sù $tΒ tμt7≈ t± s? çμ÷ΖÏΒ u™ !$tó ÏG ö/$# ÏπuΖ÷G Ï ø9 $# u™ !$tó ÏG ö/$# uρ ⎯Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 

3 $tΒuρ ãΝ n= ÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù' s?  ﴾N )7: آل عمران.(  
را بر تو نازل كـرد، كـه   ) آسمانى(او كسى است كه اين كتاب «

كـه اسـاس    ؛است) صريح و روشن(»  محكم«قسمتى از آن، آيات 
و هـر گونـه پيچيـدگى در آيـات ديگـر، بـا       ( ؛باشد اين كتاب مى

اسـت  »  متشابه«متى از آن، و قس )گردد مراجعه به اينها، برطرف مى
آياتى كه به خاطر باال بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگـاه  (

ولـى بـا توجـه بـه آيـات       ؛رود اول، احتماالت مختلفى در آن مـى 
اما آنها كه در قلوبشان انحراف ) گردد محكم، تفسير آنها آشكار مى

گمـراه   و مـردم را (انگيزى كننـد   است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه
  .»طلبند براى آن مى) نادرستى(و تفسير  ؛)سازند

خداوند متعال پيروي از متشابه و اسـتدالل از آن را از كارهـاي   
منحرفان و هواپرستان قرار داده است و فرموده كه آنها براي ايجاد 

خواهند با ترديدافكني و به هم آميختن  يعني ميكنند  ميفتنه چنين 
و نيز پيروان جاهل خـود   ،دچار فتنه كنندمومنان در مورد دينشان 

و تاويالت باطلي كه طبـق ميـل خودشـان و     ،را گرفتار فتنه سازند
و  ،برند كه مقصود از آن همين اسـت  يگمان مكنند  ميتحريفي كه 

  .1اهل بدعت و هواپرستان و ملحدان در هر زماني اينگونه هستند
                                                           

 صفوة البيان محمد مخلوف 1
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  خالصه بحـث
ي ايـن پـژوهش بـدان    ترين حقايقي اسـت كـه در طـ    اينها مهم

   :ما هرسيد
تفسير  B C D E F G H I z }: خست اينكه آيهن

  .اين آيه به درآمدها و دادن آن به فقها هيچ دليلي ندارد
در قرآن هيچ دليلي نيست كه بايد خمس درآمدها پرداخت  -1
و موضوع آيه غنـائمي اسـت كـه در جنـگ از كفـار گرفتـه        ،شود
ه با كسـي جنـگ ندارنـد بـه دسـت      نه آنچه مسلماناني ك ،شود مي
  . آورند مي

در سنت نبوي هيچ دليلي براي وجـوب خمـس در امـوال     -2
و نـه   ،چنـين چيـزي را گفتـه    صچـون نـه پيـامبر     ،مردم نيست

نه در حضور او و زمان او چنين كاري انجام  و ،خودش انجام داده
  . شده است

  . اند كردهخلفاي راشدين و امام علي هيچگاه چنين ن -3
يـا مـن ال    ،در هيچ منبع و مرجع معتمدي مانند كافي كليني -4

يا استبصار طوسي و غيره از ائمه روايتي نقـل   ،يحضره الفقيه قمي
  . نشده كه بگويد خمس در اموال مسلمين واجب است

و شـيخ   ،هيچ كسي از فقها معتبر متقدمين مانند شيخ مفيـد  -5
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  . ندا هفتوايي نداد سيد مرتضي علم الهدي و غيره چنين و ،طوسي
امـوال مـردم    از نظر لغت خمس هيچ تعلقي به درآمـدها و  -6
  . ندارد
  . و هيچ دليل شرعي براي آن نيست -7

دوم اينكه نصوص زيادي از ائمـه نقـل شـده كـه تصـريح      
  : كهكند  مي

  . نه واجب ،دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است -1
ند و نيازي نيسـت  در آن تصرف ك تواند ميصاحب خمس  -2

و مراجعـه كـردن بـه امـام      ،كه در اين مورد به امام مراجعـه كنـد  
  .و صاحب خمس به آن ملزم نيست ،مستحب است

كه ائمه پيروان خـود  كند  ميبعضي از اين نصوص تصريح  -3
  . اند كردهرا مطلقاً از دادن خمس معاف 

كه تا وقتـي كـه   گويد  ميو بعضي از نصوص وارده از ائمه  -4
  . وانشان از دادن خمس معاف هستندرپيكند  ميمهدي ظهور 

هيچ نص و روايتي وجود ندارد كـه فقهـا را وارد موضـوع     -5
  . خمس كند

دادن خمس به فقيه فقط فتواي بعضي از فقهـاي  : سوم اينكه
هـاي ذيـل    اين فتوا داراي ويژگي نه متقدمين و ،متأخرين است
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  : باشد مي
  .ن اجماع نشده استمورد اختالف است و بر آ -1
ـ  -2 ا قـرآن كـريم و يـا    مستند به هيچ روايتي از ائمه معصوم ي

  .سنت نبوي نيست
نـد مختلـف و   ا هاقوال فقهايي كه خمس را واجـب گردانـد   -3

و قول هر فقيهي با فقيه ديگـر متضـاد    ،آور و متناقض است حيرت
  . كند مىو در هر زماني با زمان ديگر فرق  ،است
كه اقوال فقهاء با اقوال ذكر شده از ائمـه كـامالً   تر اين و مهم -4

  !متضاد است
و ايـن   ،دامكان ندارد تئوري خمس كامالً اجرا و عملي شو -5

  ).نظريه و اجراء(بهترين مثال تناقض است 
و آن  ،ام يافتهترين حقايق و نتايجي بود كه بدان دست  اينها مهم

كه حـق را   ،ارمگذ را پيش روي آن برادران و هم كيشان خودم مي
و با زيور انصاف آراسـته   ،و به دنبال حقيقت هستند ،دوست دارند

آنان كه همواره از دير بـاز بـا حسـن نيـت و بـه قصـد        ،باشند مي
دريافتن ثواب و پاداش اخروي خود را با دادن خمـس در مشـكل   

ند، از اين رو براي آن كه مسئوليت ديني خود را انجـام  ا هانداخت مي
و با اين كـار   ،هش علمي منصفانه و بيطرفانه ارائه دهمو پژو ،دهم
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هـاي روشـن و آزاد از    عقـل  و ،به برادران خود احسان كرده باشم
 ،و راه را به آنها نشان دهم ،يوغ تقليد كوركورانه را به تفكر وادارم

و  ،و براي آن از حق و دليل واضـح و قـاطع پيـروي كـرده باشـم     
ايـن پـژوهش را بـه     ،ا آگـاه كـنم  هاي عاقـل و آزاد جامعـه ر   هتود

  .دارم خوانندگان محترم تقديم مي
و تـو   ،و تـوكل مـا بر تـو اسـت   ،پروردگارا اين تالش ما بـود

  . جوييــم و از تو ياري مي ،فـريادرس ما هستي
אK 

  .نيآله وصحبه أجمع ىنا محمد وعليبى ناهللا عل ىوصل


