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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هشتموشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 تابستان

 

 خُمس؛ یافتآغاز پرداخت و در یختار یبازشناس

 «تکامل یندمکتب در فرا»در کتاب  یافتهبازتاب  یدگاهد یانتقاد بررسی

 

 82/2/62 :ییدتأ یختار      82/4/69 :یافتدر یختار

 1 امیري یمانیجواد سل 
 

است که در قررآ    یدرآمدها از واجبات یگرو د یجنگ یمپرداخت خمس غنا

باور هستند که مطالبره   ینبر ا یعهش یعلما یشترشده است. ب یحبه آ  تصر یدمج

از صردر   یعیا ش یو پرداخت آ  از سو یتاهل ب یخمس از سو یافتو در

براور   یرن برر ا  «تکامرل  یندمکتب در فرآ» کتاب یسندهاسالم آغاز شده بود، اما نو

منرد از اواخرر    و بره صرورن نمرام    یواجب شرع یکامر به عنوا   یناست که ا

 آغاز شده است.   دورا  امامت امام جواد

ر   یخیترار  یافرت کتراب را برا ره   یرن در ا یافتره بازتاب  یدگاهحاضر، د مقاله

 کوشرد،  یمر  ینچن . همکند یم ینقد و بررس یر اجتهاد  یلیو با روش تحل یثیحد

 یلهو پرداخرت آ  بره وسر    یرت اهل ب یکه مطالبه خمس از سو یداثبان نما

از  برخری وجود داشته است و در  یحضرن عل یرالمؤمنیناز زما  ام یعیا ش

پرداخرت  از  یعیا و معرا  شرد  شر    یتری مانند مشرکالن امن  یلیها به دال دورا 
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 نشده است. یخیبه آ  در متو  تار یا خمس، اشاره

کتاب مکتب در  یخی،نقد تار یعیان،، خمس، شیتاهل ب یمنابع مال :کلیدواژگان

 .تکامل یندفرا

 مقدمه. 1

ترین منااع  ماا ج مام ای های ی      خمس، زکات، موقوفات، هدایا، نذورات و صدقات از مهم

قشر ض یف های یا  در واوت تااریخ عای ح اا       عرای حفظ فرهنگ هی ی و تأمین ما ج 

و عیات  هاهامج عار اها     آیند. استفاده از زکات وامب مات و زکات فطره غیار عناج   مج

اما پرداخت عرخج از این اموات، وامب و عرخج دیگر م تحب است.  3حرام است، هاهم عنج

قرآ  کریم در سوره انفات، پرداخت خمس را عر م لمانا  وامب کرده است و در این عااره  

 فرماید: مج
بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا و براى پيامبرر و  

 2.مندگمن در راه )از آنهم( استبراى ذى القربى و يتيممن و بسكينمن و واب

دسات   عر اساس این آیی هریفی عر م لمانا  وامب است، یک پنجم غنایمج را کای عای  

آورند تحت عنوا  خمس عی خدا، رساوت، ووی ا ررعاج، ایتاام، فرارا و در راه ماناد ا        مج

از  عدهند، و ج درعاره م نای آیی در عین علمای هی ی و سنج اختالفااتج وماود دارد. ی اج   

 این اختالفات درعاره مت لق خمس یا مصداق غنیمت است. 

                                              
تحریرر  روح اهلل خمینری    ؛101  صهدى المتقین إلى  رریع  سرید المرسر ین   . هادی نجفی کا ف الغطا  1

 .410  431 – 430  ص1   جالزسی  

اکینو وَ ابْرنو  وَ اعْ َمُزا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ  َیْءٍ فَأَنَّ لِ َّ ِ خُمُسَر ُ وَ لِ رَّسُرز و وَ لِر ِی الْقُرْبرى وَ الْیَترامى وَ الْمَسر      . 2

  .(31)انفا /السَّبیلو
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فرهای اه  سنت م تردند مت لق خمس، فرط غنایم منگاج اساتی ی ناج مرصاود از     

أَنَّماا  »و ج فرهای هی ی م تردناد کای کلمای     3غنیمت در آیی عاال، تنها غنایم منگج است

 آ  عی غنایم منگج ومود ندارد.  در این آیی مطلق است و د یلج عرای مرید کرد « غَنِمْتُمْ

 یردی ی نج مرصود  دهد، همی غنایم را در عر مج عل ی هواهدی ومود دارد کی نشا  مج

آورد.  همی درآمدهای ما ج است کی ان ا  در زند ج عی دسات ماج  « أَنَّما غَنِمْتُمْ»از کلمی 

شااورزی، اساتارا    عناعراین، عالوه عر غنایم منگج، هام  سایر غنایم مانند درآمدهای ک

عر اساس فری هی ی، نصف خمس ملک ووی  8هود. م د ، یافتن  نج، ک ب و تجارت مج

است و نصف دیگر، ملک فریر و م ا ین، در راه ماناده از عناج    عیت ا ررعجی ی نج اه 

  1 هاهم و سادات است.

                                              
عبدالرحمن بن أّبی بکر السیزطی   ؛4-2  ص10   جفى تفسیر القرمن جامع البیان. محمد بن جریر الطبری  1

  4   جأنزار التنزیل و أسرار التأویرل عبداهلل بن عمر البیضاوی   ؛181  ص4   جالدر المنثزر فى تفسیر المأثزر

 روح المعانى فرى سید محمزد ملزسی   ؛12  ص3   جتفسیر القرمن العظیماسماعیل بن عمر ابن کثیر   ؛00ص

سید بن قطب   ؛383  ص11   جمفاتیح الغیبمحمد بن عمر فخر راشى   ؛200  ص1   جتفسیر القرمن العظیم

 . 1119-1118  ص4   جفى ظال  القرمن

فق     منسزب ب  اما، رضا  ع ى بن مزسى ع یهما السال، ؛321-320  ص 1   جت کرة الفقهاء. عالم  ح ی  2

  ته یب األحکا،حسن الطزسی   بن محمد ؛270  صالمقنع محمد بن محمد المفید   ؛293-294  صالرضا

  1   جفق  القرمنقطب الدین الراوندی   ؛117-110  ص 2   جالخالفحسن الطزسی   بن محمد؛ 12  ص3 ج

منتهرى المط رب فری تحقیرق     عالم  ح ی   ؛024  ص2   جالمعتبر فی  رح المختصرمحقق ح ّی   ؛232ص

 ؛10  ص4   جمسالك األفها، إلى تنقیح  رراعع اسسرال،  العام ى    شین الدین بن ع ى ؛14  ص8 ج  الم هب

مردار  األحکرا، فری  ررح       هید ثرانى   ؛208  صشبدة البیان فی أحکا، القرمناردبی ى    احمد بن محمد

سرید  ؛ 443  صرسال  فری الخمر   بروجردی    مقا حسین طباطبایى ؛479  ص1   جعبادات  راعع اسسال،

  المستند فی  رح العرروة الرزثقى  الخمر    ی  یخز ؛92-90  ص4   جکتاب البیعروح اهلل مزسزی خمینی  

 .33-4  ص کتاب الخم حسین نزری همدانی   ؛ 193ص

 .840 -841  ص3   جمجمع البیان فی تفسیر القرمن. طبرسی  4
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عای م اهلی خماس دال ات     هواهد فراوانج ومود دارند کی عر اهتمام اماما  های ی 

ن ابت  عیت خورد کی عر عدم اهتمام اه  اخباری عی چشم مج ،کنند اما در کنار آنها مج

کند. این امر مومب هده است کی عرخج  ماا  کنناد، اماماا      عی م هلی خمس دال ت مج

را عار    کردند و استفاده از آ  هی ی در اعتدای تاریخ تشی ، خمس را از هی یا  دریافت نمج

 3است. م تب در فرایند ت ام ی ج از این افراد، نوی نده کتا   هی یا  حالت کرده عودند.

کی هبهی عاال عی این م نا است کی خمس عا قرائتج کی های ی از مت لاق آ     عی د ی  آ 

دارد در مرط ج از تاریخ تشی  پیدا هده است، عررسج این م هلی مهم است. افزو  عر این، 

عام امام دوازدهم)عج(ی ی نج فرهای ماام   ما کی ک  خمس در عصر غیبت عی نوا   از آ 

هاایج مشاا ، مانناد ترویات عنیای       هود و آنا  خمس را در راه ا شرایط تحوی  داده مج

و عیات  های سادات و هی یا  محروم، ترویج م ارف اها   مام ی هی یا ، رف  نیازمندی

 ای دارد.  کنند، اهمیت ویژه های علمیی هی ی مصرف مج   ترش حوزه

 فت کی پاسخ عی م هلی ومو  پرداخت خمس عی   اترش فرهناگ تشای ،     توا  مج

 ردد و از عوام  مهم پایاایج و   ترویت دستگاه رهبری و استح ام عنیی مام ی هی ی عاز مج

ووری کی عی هی یا  و رهبرانشا ، قدرت  آید. عی پویایج فرهنگ و تمد  هی ی عی همار مج

 دهد.  ای را مج ، فرهنگج و فرقیای تاد ج در عراعر تهامم دهمنا  سیاسج

دالیا    هود و ساسس   عا تومی عی این ن ات در این مرا ی، اعتدا مدعای ایشا  ورح مج

 ردد. هدف از نگارش این مرا ی، نرد و عررسج دید اه سید ح ین  ایشا ، نرد و عررسج مج

منگج در  درعاره آغاز ت وین خمس عر غیر غنایمم تب در فرایند ت ام  مدرسج در کتا  

 پردازیم. تاریخ تشی  است کی عا روش تحلی  محتوا عی آ  مج

هایا  تومی است آثار ارزهمند مت ددی درعاره م هلی خمس در مذهب تشای  نوهاتی    

 ل رساهایج مانند  هده است کی ع یاری از آنها فرهج و عرخج دیگر، تاریاج ه تند. کتا 

                                              
 .31-33  ص مکتب در فرایند تکاملمدرسی طباطبایی  . 1
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، ق(3121)د.   نوهتی مرحوم آیت اهلل حا  سید ح این وباوباایب عرومارد      فج ا امس

ترریارات درس آیات اهلل ساید اعوا راسام      ا امس کتا ، ا وثرب ةالعروا م تند فج هرح 

 آیات اهلل حاا  هایخ ح این ناوری همادانج،       اثار  کتاا  ا اماس  ق( و 3431)د.  خویج

خیر در میا  آنها، عحثج تاریاج درعااره  قدر است کی اثر ا هایج از این تحریرات  را  نمونی

نموده است، اما در میا  ایان آثاار،    تاریخ خمس از زما  تشری  تا عصر امام دوازدهم

درعاره خمس عی ه   مب وط نرد و عررسج  م تب در فرآیند ت ام دید اه نوی نده کتا  

 نشده است. از این رو، عررسج آ  ضروری است.

 مکتب در فرایند تکاملطرح دیدگاه نویسنده کتاب . 2

 نوی د:  درعاره  خمس مج م تب در فرایند ت ام نوی نده 
ابمبمن نخستين شيعه، تم روزگمر ابمم بمقر و ابامم اامدا ايان بمليام  را از     

ستمندند. اعتقمد عموبی بر آن باود هاه ايان بمليام  را قام   آ        نمی خودپيروان 

دولت حق را تأسيس نمميد دريمفت خواهد فربود. در واقا،،  بحمّد پس از آن هه 

گزين بمليم  رايج دولت جور خواهد بود نه عالوه بر آن. دريمفت بانم    آن جمی

و سيستممتيک اين بمليم  به عنوان يک فريضاه باملی همنامنی رامهرا از سام       

ه وهاالی باملی خاود در باالد دساتور      با دهجری آغمز شد هه ابمم جوا 222

از چند رق  درآبد بشخص هه در سندی بكتوب تشريح شده است بطملره  فربود

 -خمس هنند. در آن سند ابمم تأهيد فربود هه ايشمن خمس را تنهم در هممن سم 

به دليلای هاه بمياه باه ذهار آن       -هه از قضم سم  آخر زندگمنی آن حضر  بود

هم( خواهد ستمند. از   نرودند )ابكمنم نيمز بملی برخی افراد خمندان پيمبرر در آن سم

هامی آخار ابمبات حضار  ابامم       آيد هه پس از اين در سم  اسنمد تمريخی بر بی

وسايله   بسئله خمس به شكه بنم  و برتب بم تشكيال  دقيق و بتين بههمدی
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 1شده است. وهالی ابمم در نواحی بختلف هشور اسالبی انجمم بی

پج ریزی هده عود امام هادی در اعتدا، پرداخت خمس عی ه   مدیدی کی از زما 

ها و اعهامات زیادی را در مام ی هی ی عی وماود آورد.   عرای هی یا  تاز ج داهت و پرسش

 نوی د: ایشا  در این عاره مج
بم چون اين بفهوم ]خمس[ به اين شاكه و باه عناوان ياک واجاب باملی       ا 

  و سمليمنه از تممبی درآبد خملص، بارای جمبعاه شايعه تامزگی داشات سا ا       

آبد. از جمله ساه وهياه    استفسمرا  فراوانی در اين دوره دربمره آن به عمه بی

: ابوعلی راشد)سر وهيه عراا(، علی بن بهزيمر )سر وهيه اهاواز(، و  2ارشد ابمم

باه آن حضار  گازار      3ابراهي  بن بحمّد همدانی )وهيه بنحصر بنطقه همدان(

مب بفهوم حاق باملی ابامم و دا اره     دادند هه آنمن بم س ا تی از جمبعه شيعه درب

 4 دانستند. شمو  آن روبرو شده اند هه خود جواب درست آن را نمی

   نویسنده کتاب دالیل  بررسی. 3

 دستی عندی مدعیات آقای مدرسج عراساس عبارات عاال عبارت است از: 

ستاندند.  نمجاز پیروا  خود خمس اماما  هی ی، تا زما  امام عاقر و امام صادق. 3

اعتراد عمومج هی ی این عود کی خمس ماصوص دورا  ح ومت امام دوازدهم )عج( است 

 زین ما یات ح ومت ماور   و آ  امام، زمانج کی ح ومت عرپا کند خمس را عی عنوا  مای

 خواهد  رفت.

                                              
 .31-33  ص مکتب در فرایند تکاملمدرسی طباطبایی  . 1

 است.. مقصزد اما، هادی2

  است.تنها وکیل منطق  همدان « وکیل منحصر منطق  همدان»مقصزد اش   رسد نظر می  ب .4

 .38  ص مکتب در فرایند تکاملمدرسی طباطبایی  . 3
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دستور دریافت منظم خمس عی عنوا  یک وامب هرعج از همی های یا ، در ساات   . 8

صادر  ردید کی دستوری ماصوص هما  ساات عاوده   وسیلی امام مواد هجری عی 881

 است.

در نهایت، دریافت خمس عی عنوا  یک وامب ما ج سا یانی از تمامج درآمد خا  ، . 1

وسیلی نهاد وکا ت  عیهای آخر امامت حضرت امام هادی عی ه   منظم و مرتب در سات

 ای مام ی هی ی تاز ج داهت.و تحت نظارت دقیق آ  امام نمایا  هده است و عر

هایا  تومی است، عبارات آقای مدرسج درعاره تاریخ خمس مضاطر  اسات. ایشاا     

، قب  از این تاریخ، پرداخت خمس عر هی یا  وامب نباوده اسات. عای عناوا      م ترد است

 نوی د: کتا  مج 42و  44های  نمونی در صفحی
ک فريضه بملی همنامنی  دريمفت بنم  و سيستممتيک اين بمليم  به عنوان ي

  1هجری آغمز شد. 222رمهرا از سم  

اماما  نا تین هی ی، تا روز ار امام عاقر و امام صادق این ما یات »عا این حات، عبارت 

نشاا  دهناده ایان اسات کای ایشاا  مادعج اسات          8.«ساتاندند  را از پیروا  خاود نماج  

خماس دریافات   و صاادق  در زما  اماام عااقر   پیش از امام مواد ،عیت اه 

دستور دریافت خمس را  دوعاره ای کی ایجاد هد، امام مواد کردند، و ج پس از وقفی مج

 صادر کردند.

عی همین سبب، عاشج از مرا ی حاضر، ناظر عی نرد عدم ومو  هرعج خمس، پیش از 

هجری است و عاش دیگر مرا ی، ناظر عی اثبات ستاند  خماس، پایش از ایان     881سات 

تارین دالیا  ایشاا  را نراد و عررساج       یخ از سوی اماما  های ی اسات. اکناو ، مهام    تار

 نماییم. مج

                                              
 .31-33  ص همان. 1

 .همان. 2
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 روایات حلیت خمس بر شیعیان .4

روایااتج  نا تین د ی  مدرسج عرای ن تاند  خمس در زما  امام عاقر و امام صاادق 

از خماس   دو امام عزر وار و اماما  پیش از ایشا ، درعاره م افیت های یا    است کی از آ 

ومود دارد. ایشا  م ترد است، عر اساس این روایات، اماما  هی ی تا زما  امام عاقر و اماام  

ستاندند. اعتراد عمومج های ی ایان عاود کای خماس       از پیروا  خود خمس نمجصادق

ماصوص دورا  ح ومت امام دوازدهم )عج( است و آ  امام، زمانج کی ح ومتش را عرپاا  

  زین ما یات ح ومت مور خواهد  رفت.   مایکند، خمس را عی عنوا

دهد  هیخ ووسج)ره( آدرس مج تهذیب األح امو  اصوت کافجایشا  عی چند روایت در 

کای های یا  تاا دورا  آ  دو اماام      و م ترد است، این روایات دالی  روهنج ه تند عر این

 دادند و تصرفشا  در مات خمس عر درآمدهای خا   حالت عود.  خمس نمج

 ، اصاوت کاافج  آورد و ج خواننده را عای    بتی مدرسج، متن روایات را در کتا  خود نمجا

دهاد. عاا    ارماع مج 344و  341، 312، ص 4،   تهذیب األح امو  412و  244، ص 3  

و اماام  ، امام عاقرهود، امیرا مؤمنین حضرت علج ها م لوم مج مرام ی عی این آدرس

 یا  حالت کرده اند. استفاده از خمس را عر هی صادق

کناد کای امیرا ماؤمنین حضارت      نرا  ماج  ق( از امام عاقر321)د.  محمد عن م لم

 در این عاره فرمودند:علج
شوند ولای اساتفمده از حاق بام بار       بردم به علت نپرداختن حق بم عذاب بی 

  1شيعيمن بم و پدرانشمن حال  است.

کند کی آ  حضارت   نر  مجاز امام صادق  در یک روایت ح یم مؤو  اعن عی ب  

 در توضیح آیی خمس فرمودند: 
گيرد، ولی پدرم شيعيمن  آيد تعلق بی دست بی  ای هه روزانه به خمس به بهره
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  1را از خمس دادن بعمف هرده است.

دستج عی خمس احتیا  داهتند، م ااف   ک انج را کی در اثر تنگ چنین، امام عاقر هم

از  خورد  و آهامید فرمود. ایشا  عی مردی کی درخواست کرده عود عی او امازه دهد در  مج

 مات خمس استفاده کند، فرمودند:
 2استفمده از حق بن بر هسی هه بحتمج آن است، حال  است. 

 چنین، در مایج دیگر فرمودند: هم
دست هسی افتمد، استفمده از  اي ، اگر به ه را هه از بم  رملممن حال  هردهآنچ 

آن بر او حال  است و آنچه را هه بر او حرام هرده اي ، استفمده از آن بر او حارام  

  3است.

هواهدی عر حلیت خمس عر هی یا  ومود دارد. م م   در عصر امامت امام صادق

عارد،  دست آورده عود عی نزد امام صاادق  اصج عیعن عبدا ملک، خمس ما ج را کی از غو

 و ج آ  حضرت آ  را نسذیرفتند و فرمودند:
دسات   استفمده از آن بر خود  حال  است و هرچه شايعيمن بام از زباين باه     

  4آورند تم قيمم قم   بم بر آنهم حال  است. بی

 چنین، در مایج دیگر از آ  حضرت نر  هده است کی فرمودند:  هم
گذرانند ولی بم اساتفمده از   بم بی 5م زندگی شمن را بم زيمدی بملمههمه برد
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  1آن را بر شيعيمن خودبمن حال  هرده اي .

رسد  دست ما مج عرض کرد، سودها و اموات و تجارت هایج عیمردی عی امام صادق

کی عرای ما روهن است هما درآ  حق دارید، و ج ما در ادای آ  کوتاهج و ترصیر داریام،  

 ت عی او فرمودند: حضر
اگر بم در اين روزگمر به شمم تكليف هني ، حقاوا بام را ادا هنياد باه شامم      

 2اي . انصمف نداده

عرض کرد کای غاالت و اماوات    نصری در این عاره عی امام صادق مغیرةحارث عن 

 دانیم هما در آ  حرج دارید. حضرت عی او فرمودند:  رسد کی مج دست ما مج ای عی تجاری
آنهم را برای شيعيمن خويش حال  هرده اي  تم فرزندان پمهی از آنمن بتولد بم 

  3شود. هر هس پدران  را دوست بدارد استفمده از حقوا بم برايش حال  است.

در نرد استدالت عاال عاید  فت کی در نگاه نا ت، ظاهر روایات نشا  دهنده این است 

ی یا  عی امماات از پرداخات خماس    هو امام عاقر و صادقکی در عصر امیرمومنا 

 م اف هده عودند. این روایات موهم دو م نا است کی هر دو م نا، قاع  رد ه تند. 

اسات کای خماس در دورا  اماماا  نا اتین های ی تاا عصار اماام            م نای اوت این

است کی خمس وامب عوده است و ج وموعش   وامب نبوده است و م نای دوم اینمواد

اند و  نده است و عی ف لیت نرسیده است. هی یا  موظف عی پرداخت آ  نبودهدر حد اقتضا ما

 استفاده هاصج از آ  عر هی یا  مباح عوده است. 

ای از تااریخ تشای ، های یا  از     ومی مشترک این دو عرداهت ایان اسات کای در دوره   

ی زیارا  توا  نراد کارد   اند، اما چنین عرداهتج را از چند مهت مج پرداخت خمس م اف عوده
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دهد کی ی اج از   تر عی آ  اهاره هد، نشا  مج سوره انفات کی پیش 43آیی هریفی نا ت، 

عاوده اسات. حاات ا ار     های نیازمندا  آت محماد  دالی  تشری  خمس، رف  نیازمندی

وسیلی هی یا  عاهد، عاا   روایات حلیت خمس عی م نای مباح عود  تصرف در مات خمس عی

اهد داهتی زیرا عا م اف هد  هی یا  از پرداخات خماس   فل فی تشری  خمس منافات خو

 هد.  عی وور مطلق و عدو  هیچ قید و هروج، نیاز سادات نیازمند مرتف  نمج

تاوا   فات کای     ا ر روایات عاال، ناظر عی هی یا  فریر عاهد، قاع  تومیی استی زیرا مج

اناد و اج م ااف     مصلحت را در سیر ن رد  ه م سادات عا مات هی یا  فریر دیدهامام

 کرد  همی هی یا  فریر و دارا از خمس عا فل فی تشری  خمس ساز ار نی ت.

، اماام  ، اماام ح ان  دهند در مرط  امامت امام علاج  هواهد تاریاج نشا  مج

هاهم مطلو  نبودی زیرا عنج امیی  وض  ما ج عنجو امام عاقر  ، امام سجادح ین

ماد  عمار عان عبادا  زیز در دورا  امامات اماام       از زما  خالفت م اویای تاا روی کاار آ   

 و در 3پرداختناد  از خماس غناایم منگاج را نماج    محمد و آتعیت سهم اه عاقر

عصر ح ومت زعیریا ، عنج هاهم در تنگنای اقتصادی هدیدی قرار داهتند. عی ه لج کی 

 د:هاهم در آ  دورا  تردیر کرد و فرمو های ما ج ماتار عی عنج از کمکامام عاقر
در آن شرايط سخت بختمر بم فرستمدن ابوا  برای بم، زبينه ازدواج دختاران  

 2عزب بم را فراه  نمود و بم بشقت ابوا  را بين بم تقسي  هرد.

هاهم عر عنج هاهم  از سوی دیگر، استفاده از زکات وامب اموات و زکات فطره غیر عنج

، عیات  صارف در حاق اها    روهن است در چنین هرایطج، مباح خواند  ت1 حرام است.

 هاهم عدو  هیچ قید و هروج م روت نی ت. سادات و فررای عنج
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 دهد خمس، پیش از دورا  امامت امام ماواد  روایاتج ومود دارد کی نشا  مجدوم. 

 3کردناد.  وامب عوده است و عرخج از فرها عرای اثبات ومو  خماس عای آنهاا اساتناد ماج     

دسات آورده   عی هاصج کی ما ج را عای کی امیرا مؤمنین حضرت علج روایاتج مانند این

دان ت در چی مرداری از آ  مات، حق تصرف دارد و در چای مراداری نادارد،     عود و ج نمج

 8 خمس مات را عدهد و از عریی آ  استفاده کند. امازه داد

خمس  امام صادق 1داد.عی ومو  پرداخت خمس  نج ح م چنین، امام عاقر هم

روهن است، این روایات درعاره  زوم  4کرد. ما ج را کی از ناصبج  رفتی هده عود، مطا بی مج

پرداخات خماس آنهاا را ضاروری     عیات  پرداخت خمس غنایم منگاج نی ات، اماا اها     

 2.هود دان تند و این روایات، م تند عرخج از فرها عرای صدور فتوای ومو  خمس همرده مج مج

از عیت اه دهند، پیش از امام مواد اخبار فراوانج ومود دارند کی نشا  مجم. سو

 رفتند و خمس عی عنوا  یک ت لیف هرعج ف لج عار های یا  واماب     هی یا  خمس مج

کای فتوحاات    عاا ایان  هده عود. عی  زارش اسناد تاریاج در دورا  ح ومت امیرمؤمنا 

خمس  نج و مواد م ادنج از های یا   رفتای     متوقف هده عود و غنایم منگج در کار نبود،

 در این عاره مج نوی د:  االمواتهد. اعوعبیده در کتا   مج
بواد خمص بعدنی را رِهمز )گنج( نمبيد و حك  گنج را بر آن جمری علی 

  6هرد و از آن خمس گرفت.
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چنین از ک ج کی م دنج را در عراعر صاد  وسافند خریاده عاود، خماس م اد  را        هم

آ  حضرت در عراق، مردی را کی هزار و پانصد درهم  نج پیدا کرده عود، امر کرد  3 رفت.

، 2پاردازد  کی ا ر آ  را در روستایج پیدا کرده است کی خرامش را عی روساتای دیگار نماج   

  1خمس آ  را عسردازد.

های قدیمج کوفی، یک ظرف عاا   در  زارش دیگری آمده است، مردی در حوا ج محلی

آورد. آ  حضرت عی او را نزد امیرا مؤمنین حضرت علج  هم پیدا کرد و آ چهار هزار در

 فرمود: 
آن را به پنج سه  تقسي  هن. سپس ابمم سه  خود را برداشت و چهامر ساه    

آن را برگرداند. بعد فربود: آيم در همسمينی شمم فقيران هستند؟ گفت: آری. ابمم 

 4.ي  هنفربود: اين سه  را ه  بنير و بيمن آنمن تقس

 چنین، در  زارش دیگری در این عاره آمده است:  هم
آبد و گفت: بن ثرو  جما، بای هان ، ابام دقات      بردی نزد ابمم علی

نكردم هه از راه حال  است يم از راه حرام. اهنون بی خواه  توبه هن ، ابم حاال   

 و حرام آن را نمی دان ؛ زيرا به ه  آبيختاه اسات. ابامم فرباود: خماس بام  را      

پرداخت هن؛ چراهه خداوند به يک پنج  ابوا  رضميت داده است و بقياه اباوا    

  5برای شمم حال  است.

                                              
 .همان. 1

 . کنای  اش روستای غیر مباد و مخروب  است.2
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 .117ص  همان. 3

البت  ع ما ایرن حکرم را مخرت      ؛408-409  ص0   جته یب األحکا، ؛121  ص 1  ج الکافی. ک ینی  1

  را بر   بایرد من صزرت   . در غیر اینع م ندا ت  با د من  ک  فرد ب  مقدار ما  حرا، و مالك دانند میجایی 

 



 ...خُمس یافتآغاز پرداخت و در یختار یبازشناس 33 

دهناد تصارف    در مراع  روایات حلیت خمس، روایاتج ومود دارند کی نشا  مجچهارم. 

در مات خمس، عی وور مطلق عر هی یا  حالت نشده است. روایت نا ت، روایت صاحیح  

 فرماید:  اهیم است کی در این عاره مجپدر علج عن اعر3ا  ند
فربود:  برخی از آنهم بر ابوالی هه حق آ  بحماد و يتيمامن و    2ابوجعفر 

آيند  گيرند. سپس بی هنند و آن را بی فقرا و از راه بمندگمن ايشمن است حمله بی

هنناد بان    بينای گمامن بای    گويند هه تصرف در آن را بر بن حال  هن. بی و بی

هن . در حملی هه واهلل! خدا روز قيمبات باه سارعت از     بن حال  نمیگوي  نه  بی

  3 آن س ا  خواهد هرد.

هاود،   عرخج از فرها م ترد ه تند، عر ح ب قرائن مومود در ایان روایات م لاوم ماج    
 هود، تصرف در مات خمس مایز نی ت. در نتیجی م لوم مج 4مرصود از اموات، خمس است

ق( 321)د.  است کی یحیج عن قاسام أعاج عصایر     2یروایت دوم، روایت صحیح ا  ند

 فرمود:  هنیدم کی مج وید از عاقر مج

                                                                                                          
اسرت   مقدار ما  حرامی را ک  اش او گرفتر     و اگر مالك را ب ناسد ولی نداند بپرداشدطزر کامل ب  مالکش 

مالك مصالح  کند و اگر تنها اش مقدار ما  حرا، مگاهی دا ت  با د ولری مالرك را    باید با .است   انداشهچ

اگر چ  بیش اش خم  ما  با د. این در حالی است ک  اخرتالف دارنرد من     را صدق  دهد ن ناسد باید من

 .  پاورقی(121  ص 1  ج الکافیصدق  است) ک ینی    خم  است یا صدق  ولی م هزر معتقدند

 النزر.  . برنام  نر، افزار درای1

 .استاما، باقر  رسد مقصزد ابزجعفر او  نظر می  . ب2

ع ى أمزا  )حق( م  محمد و أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبی هم فیأخ ه   یثب: أحدهم . فقا  أبز جعفر4

ء فیقز  اجع نی فی حل  أتراه ظن أنی أقز  ال افعل و ال ّ  لیسألنهم ال ّ  یز، القیام  عن ذلك سرؤاال   ثمَّ یجی

  9  ج  ساعل ال یعوحرّ العام ی   ؛  باب الفیء و األنفا  و تفسیر الخم 138 ص1ج  الکافیک ینی  ) حثیثا

  .  باب وجزب إیصا  حص  الخم  الی (148ص 

 .130  ص3   جته یب األحکا، ؛433  صالمستند فی  رح العروة الزثقى  الخم  خزیى  .3

 .النزر  برنام  نر، افزار درای. 1
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هرهس چيزی از خمس را بخرد، خداوند عذر  را نخواهد پذيرفت و چيازی  

 1 را خريده هه بر او حال  نيست.

ق( این روایات، م هلی حلیت خمس عر هی یا  را عی 3431 )د. در دید اه آیت اهلل خویج

هاید ک ج عگوید، عر  8کند. عناعراین، م ارض روایات حلیت خمس است. وور کام  نفج مج

است و روایاات حلیتات   اساس اعتدای روایت نا ت، مرصود از اعوم فر ثانج، امام مواد

رسد در دید اه  ی عی نظر مجنی ت. در پاسخ عاید  فت کخمس، ناظر عر عصر امام مواد

تاوا  پاذیرفت،    ای است کی آعج از تاصی  استی ی نج نمج   ا  روایت عی  ونی 1علما 

کند، سا یا  واوالنج وماوعش عای ف لیات      وامبج کی خداوند عی سرعت آ  را محاسبی مج

 نرسیده عود و هی یا  در ترک آ  م ذور عودند. 

وه تر یم کرد. عرخاج مانناد روایات محماد عان      توا  عی دو  ر روایات عاال را مج پنج.

نصری عر حلیت خمس عر هی یا  عدو   مغیرةم لم، ح یم مؤو  اعن عی ب و حارث عن 

هود کی استفاده از خماس در هارایط    کنند، اما از عرخج استفاده مج هیچ هروج دال ت مج

رسایده   یشاا  ماج  دست ا خاصج، مانند نیازمندی هی یا  و یا درعاره ما ج کی از ظا ما  عی

 اند.  است، حالت هده است، یا از پرداخت روزانی خمس م اف هده

ای عارای مشاروط عاود  روایاات  اروه اوت       وبی ج است کی روایات دستی دوم، قرینی

هود کی تصرف  زند. در نتیجی از آنها استفاده نمج هود و اوالق آنها را قید مج مح و  مج

عار های یا  حاالت عاوده     و امام صاادق عاقریا امام در خمس در عصر امام علج

 است. 

                                              
   7  ج تهر یب األحکرا،  من ا ترى  یئا من الخم  لم یع ره ال ّ   ا ترى ما ال یحل ل  ) ریخ طزسری    . 1
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دالی  روهن ومو  پرداخت  اکنو  مای این پرسش است کی عا تومی عی ومود هش. 

تاوا  عاین روایاات حلیات خماس و وماو  ف لاج خماس در سایره           خمس، چگونی ماج 

و پس از آ  و تحرق ف لج آ  در سیره های یا   پیش از دورا  امام مواد عیت اه 

 ؟ مم  کرد

هاای ماتلفاج ارائای هاده اسات.       درعاره مم  عین این روایات و اخبار تاریاج، دید اه

عرخج از علما م ترد ه تند، روایات حلیت خمس، ناظر عر حلیت تصرف در سهم امام است 

هاود های یا  نصاف     اماازه داده ماج  عیت نی سهم ساداتی ی نج در روایات حلیت اه 

ج روایات ومو  خمس و نافج حلیت خمس، نااظر عار   خمس را خودها  استفاده کنند، و 

 3هوند نصف دیگر خمس را عی سادات عسردازند. سهم سادات استی ی نج هی یا  موظف مج

پذیرند و در  عرخج دیگر از فرها، این نوع مم  عین روایات حلیت و ومو  خمس را نمج

 فرمایند:  این عاره مج
ست هه علات بخشايده شادن    در برخی از روايم  حليت خمس تصريح شده ا

ای هه از بام  حاال  باه وجاود      خمس به شيعيمن اين بود هه فرزندانشمن بم نطفه

آبده است به دنيم بيميند و بقتضمی چنين علتی اين است هه سه  سمدا  بخشوده 

 شاد  شود؛ زيرا تصرف سه  سمدا  بوجب تكوين نطفه هميی بام بام  حارام بای    

 جام هاه علات حليات خماس پامهی        و از آنگردياد   و بمن، طهمر  بولدشمن بی

و د  بوده است بميد برای پمک بودن بولد همه بم  خمس باه شايعيمن بخشاوده    

 2شود.
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دهد از ساهم اماام    در عرخج از روایات آمده است کی امام عی عرخج از هی یا  امازه مج

حا ج کای  استفاده کنند، و ج این ماصوص محتاما  و عینوایا  است نی همی هی یا . در 

  3مح  عحث حلیت خمس عرای همی هی یا  است.

تر عرای مم  عین روایات حلیت خماس و روایاات    در دید اه آیت اهلل خویج ومی قوی

م ارض این است کی عگوییم، روایات حلیت خمس، ناظر عر اموا ج است کی از ک انج کای  

، عای های یا  منترا     اناد  اعترادی عی خمس ندارند یا اعتراد دارند و اج خم اش را ناداده   

دست  هود. پرداخت خمس آ  وامب نی ت، اما غنیمت، فایده و سودی را کی م لف عی مج

آورده است و ادای خمس آ  عر او وامب هده است د یلاج عار ساروط آ  وماود نادارد و      

حالت همرده نشده است. عناعراین، نصوص حلیات خماس نااظر عار اماوات دساتی اوت و       

 8ناظر عر اموات دستی دوم است.نصوص م ارض حلیت خمس 

اند و  کرده مرام ی عیت هایا  تومی است، اخباری کی عر اساس آنها، هی یا  عی اه 

اناد و آ  عزر اوارا  در    کارده  رسید، ساؤات   دست ایشا  مج درعاره اموا ج کی از دیگرا  عی

ز پرداخات خماس آ    اند و آنا  را ا پاسخ، استفاده از تمام آ  اموات را عر آنها حالت نموده

 مؤید این ومی مم  است. 1اند م اف کرده

                                              
 . 431  صهمان. 1

 .همان. 2

 دو روایت ذیل است:   اهلل خزیی تروایات مزرد نظر میای اش  نمزن . 4

قا : کنت عند أبی عبرد ال ّر  ع یر  السرال،       عن  عن أبی جعفر عن محمد بن سنان عن یزن  بن یعقزب. 1

فدخل ع ی  رجل من القماطین فقا : جع ت فدا  تقع فی أیدینا األمزا  و األرباح و تجارات نع م ان حقك 

 ریخ  ) ع ی  السال، ما أنصفناکم إن ک فناکم ذلك الیرز،  فیها ثابت و انا عن ذلك مقصرون  فقا  أبز عبد ال ّ 

. مرا رواه ال ریخ   2؛ (131  ص 9  جوسراعل ال ریع   حر عام ی   ؛148  ص 3  ج ته یب األحکا،  طزسی

بإسناده عن أبی س م  سالم بن مکر، و هز أبز خدیج  عن أبی عبد ال ّ  ع ی  السال، قا : قرا  رجرل و أنرا    

زع أبز عبد ال ّ  ع ی  السال،  فقا  ل  رجل: لی  یسألك أن یعترض الطریق  إنما حاضر: ح ل لی الفروج  فف

 



 ...خُمس یافتآغاز پرداخت و در یختار یبازشناس 38 

 . روایت علی بن مهزیار از امام جواد5

دومین ادعای آقای مدرسج درعاره عدم ومو  خمس در اعتدای تاریخ تشی  این است کای  

 881دستور دریافت منظم خمس عی عنوا  یک وامب هرعج از همای های یا ، در ساات    

صادر  ردیده است کی دستوری ماصوص هما  سات عاوده  هجری از سوی امام مواد

  3است.

کنایم.   هایج از این روایت را عررساج ماج   عاشما عرای عررسج درستج این مدعا، اعتدا 

 نوی د:  در این نامی عی وکی  خویش، علج عن مهزیار اهوازی مجامام مواد
 ه اسات هاه   ا( واجب هردم تنهم به بنمور برخی بسم222آنچه ابسم  )سم 

گاوي ،...   خو  ندارم همه آنهم افشم شود. ابم برخی از آنهم را به زودی برايت بی

هه[ دانست  شيعيمن بم ... يم برخی از آنمن در آنچه بار آنامن واجاب     ]از جمله اين

شده، هوتمهی بی ورزند، چون دوست داشت  آنمن را از گنمه پمک و تزهياه هان ،   

واجب هردم تنهم در طال و نقره ای اسات هاه ياک     .... خمسی هه ابسم  بر آنمن

سم  بر آنهم گذشته است. ايان را در هم هام، رارف هام، چهمرپميامن، بردگامن و       

سودی هه در تجمر  و بزرعه برده بی شود واجب نكاردم، بنار در بزرعاه ای    

هه بوضوع آن را به زودی برايت خواه  گفت، اين تخفيفی اسات از ساوی بان    

هاميی هاه سالطمن از     بنتی است هه بر آنمن گذاردم، به سرب پو  برای شيعيمن  و

                                                                                                          
یسألك خادما ی تریها أو امرأة یتزوجها أو میراثا یصیب  أو تجارة أو  یئا أعطی   فقا : ه ا ل ریعتنا حرال    

حال   أما و ال ّ  ال یحل ال اهد منهم و الغاعب  و المیت منهم و الحی و ما یزلد منهم إلى یز، القیام  فهز لهم 

  ص 9  ج وساعل ال ریع  حر عام ی   ؛147  ص 3  جته یب األحکا، یخ طزسی  ) إال لمن أح  نا ل . إلخ

المستند فی  رح زیی  خو هی صریح  فی المدعى اعنی التح یل فی الما  المنتقل الی  ب راء و نحزه ) (133
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 1رسد. چنگ آنمن درآورده است و بصم ری هه به خودشمن بی

در دید اه آقای مدرسج نامی عاال، موهم این م نا است کی پیش از صدور ایان عااش   

هجاری قماری عای سابب عرخاج       881هد، اما در سات  نامی، خمس از هی یا   رفتی نمج

التج کی عرای هی یا  پیش آمد، عر عرخج از غنایم، فواید و درآمدها کی هأنشا  ایان  مش 

عود کی مت لق خمس عر آنها قرار عگیرد، مت لق خمس قرار  رفت. عا تومی عی متن روایات،  

 درعاره عرداهت آقای مدرسج از روایت ن بت عی م هلی خمس، مالحظات زیر ومود دارد:

این است کی  رفتن عرای اخذ خمس از سوی امام موادمفهوم صدور عاش نامی . 3

مند مرسوم نبوده است، و ج  عی صورت نظامخمس، پیش از صدور عاش نامی امام مواد

عار  تا زما  اماام ماواد  این عی این م نا نی ت کی پرداخت خمس از زما  امام علج

کردناد   پرداخت نمجهی یا  وامب نبوده است و هی یا  از وموعش اوالع نداهتند و آ  را 

پرداخت خمس عی عناوا  یاک واماب هارعج     و عرای نا تین عار در زما  امام مواد

 مطرح هده است.

و  دهند در زما  اماام عااقر   چنا  کی پیش از این  ذهت، هواهد فراوانج نشا  مج

خماس از های یا    پرداخت خمس وامب عوده است و از زما  امام علجامام صادق

رساد، مما     دان تند. عی نظر مج ی یا ، خود را موظف عی پرداخت آ  مجهد و ه  رفتی مج

دهد، مدتج پیش از صدور این نامی،  عین این روایت و روایات و اخبار م ارض آ  نشا  مج
                                              

الْمَعْنَى کُ ِّر ِ خَزْفراً    . أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَ ِهِ وَ هَ ِهِ سَنَ  عِ ْروینَ وَ مِاعَتَیْنو فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیر1َ

 َاءَ ال َّ ُ تَعَالَى إونَّ مَزَالِیَّ أَسْأَ ُ ال َّ َ صَ َاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجوربُ  مِنَ الِانْتِ َارو وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَ ُ إونْ 

جَبْرتُ  خُمُر و... إونَّمَرا أَوْ  عَ َیْهومْ فَعَ ِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُشَکِّیَهُمْ بومَا فَعَ ْتُ فِی عَامِی هَ َا مِنْ أَمْررو الْ 

كَ عَ َیْهومْ فِی مَتَاع  عَ َیْهومُ الْخُمُ َ فِی سَنَتِی هَ ِهِ فِی ال َّهَبو وَ الْفِضَّ  الَّتِی قَدْ حَا َ عَ َیْهَا الْحَزْ ُ وَ لَمْ أُوجوبْ ذَلِ

لَّا ضَیْعَ  سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ وَ لَا منِیَ  وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَ،  وَ لَا روبْح  رَبوحَ ُ فِی تِجَارَة وَ لَا ضَیْعَ  إو

  3  ج ته یب األحکا،طزسی  ) مَزَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَ َیْهومْ لِمَا یَغْتَا ُ السُّ ْطَانُ مِنْ أَمْزَالِهومْ وَ لِمَا یَنُزبُهُمْ فِی ذَاتِهومْ

 .(132 -131ص
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هجری دستور داده هد، خمس عرخج از کاالها  881دادند و ج در سات  هی یا  خمس نمج

 را عسردازند.

هاود، ایان اسات کای      آقای مدرسج از این نامی وارد مج نرد دیگری کی عر عرداهت. 8

ها سابب هاده    در آ  سات زند، نیاز ما ج عرخج از افراد خاندا  پیامبر ایشا  حدس مج

در نامای یادهاده، کوتااهج    این دستور را صادر کند. در حا ج کی اماام است کی امام

وامب کارد  خماس    عرخج از هی یا  در پرداخت خمس و عدم وهارت مو دها  را د ی 

  3کند. اعالم مج

اکنو  مای این پرسش است کی چرا پیش از این تاریخ، حتج در مدتج محدود، خمس 

هد؟ در پاسخ عاید  فت کی  اه علت نگرفتن خمس، وض  ناع اما  ما ج و فرر   رفتی نمج

  رفتناد کای عارای پرداخات     هی یا  عوده است.  اهج سالوین آ  قدر از آنها ما یات ماج 

درعااره فل افی   افتادند. چنا  کی در نامی عاال، امام ماواد  خمس عی زحمت و ساتج مج

  8نماید. منحصر کرد  خمس عی در آمد وال و نرره عی این دو عام  تصریح مج

. هواهد تاریاج فراوانج ومود دارند کای تأکیاد اماماا  پایش از اماام ماواد و اماام        1

دهند.  هی یا  را در دورا  آنا  نشا  مج عر ومو  خمس غیر غنایم و پرداختهادی

  ردد.  تر در این مورد اسنادی ارائی  ردید و در این ق مت، اسناد دیگری ارائی مج پیش

ق( 313)د.  تر عیا  هد کی عنج امیی از زما  م اویی تا زماا  عمار عان عبادا  زیز     پیش

ز های یا  عای   و ا ر ک اج ا  1پرداختند نمجو آت محمدعیت خمس غنایم را عی اه 

 اهتمام داهت در تاریخ ثبت نشده است. پرداخت آ  عی سی امام ح ن، ح ین و سجاد

                                              
 .132 -131  ص3  ج ته یب األحکا،. طزسی  1

 .همان. 2

. عن یحیى بن  بل قا : ج ست مع ع ی بن عبد اهلل بن عباس و أبی جعفر محمد بن ع ری فجاءهمرا مت   4

باالع بعمر بن عبد العزیز. فنهیاه و قاال: ما قسم ع ینا خم  من  شمن معاوی  إلى الیز،. و إن عمرر برن عبرد    

 .(401  ص1  جالکبریالطبقات ابن سعد  ) العزیز قسم  ع ى بنی عبد المط ب
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در تبیاین م اائ  ماا ج    ای کی اماام  وض  تغییر کرد. عی  ونیدر زما  امام عاقر

هی یا ، عر اهمیت پرداخت خمس عی عنوا  یک عم  فرهج عارای تزکیای ماات و نفاس     

 کردند.   را عی پرداخت آ  ترغیب مجنمودند و آنا هی یا  تأکید مج

 یری از موارد خمس عای ت اا یف    کردند عا پرسش و پج ازاین رو، هی یا  تالش مج 

ق( از امااام 321)د.  هاارعج خااویش عماا  کننااد. عاای عنااوا  نموناای، محماادعن م االم  

ساؤات   8، م د  وال، نرره، آهن، مس و عرنج3درعاره خمس نمک زار،  و رد، نفتعاقر

 و حضرت فرمودند: 1ق( درعاره خمس م اد  پرسید321)د.  عن أعین ةشرارکرد و 
 . خمس دارد 

چنین، ح م عن علبای اسدی، خمس درآمدهایج را کی از وریاق کارهاای دو تاج،     هم

تحوی  داد و آ  حضرت عا صراحت کشاورزی و غیره عی دست آورده عود عی عی امام عاقر

  4عرای ما است و خمس اموات او را پذیرفت. ها فرمودند کی همی این

از غنایم و فواید غیر غنیمت منگج مانناد  انج،   دهند، امام عاقر این اخبار نشا  مج

مانند پدر خاویش،   چنین، امام صادق  هم  رفتند. م د  و سود ک ب و کار خمس مج

 فرمودند: کردند و در این عاره مج هی یا  را عی پرداخت خمس سفارش مج
هر هس غنيمت و هسری دارد بميد خمس آن را بپاردازد، حتای خيامطی هاه      

 6بدوزد بميد يک دانق خمس بپردازد. 5لرمسی را به پنج دانق

                                              
 .122  ص 3  ج ته یب األحکا، یخ طزسی  . 1

 .133  ص1 ج  الکافیک ینی  . 2

 .122  ص 3  ج ته یب األحکا،طزسی  . 4

 .147  ص همان. 3

  ج مجمع البحررین )طریحی   ممد یك   م درهم ب   مار می  و هر دانق استانق واحد  مارش پز  . د1

 (.104  ص 1

 .124-122  ص 3  ج األحکا،ته یب طزسی  . 0
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هود و م اد  و  نج را  ایشا  عنبر و مرواریدی کی عا غواصج از دریا عیرو  کشیده مج

ن، عمار عان موساج   چنی هم 3  یرد. مزء مواردی م رفج نمودند کی خمس عی آنها ت لق مج

ساعاوج از آ  حضرت درعاره ح م کارکرد  عرای سالطا  ماائر را پرساید و حضارت در     

 پاسخ فرمودند: 
هه هيچ چيزی برای خوردن و آشامبيدن نداشاته بمشاد و     جميز نيست بنر آن

دسات   ای نداشته بمشد. در آن اور  اگر برای او همر هرد و چيزی باه  هيچ چمره

  2بپردازد. بيت م  را به اههآورد، بميد خمس آن ب

کای عصار    ماا  در این اخبار عی  رفتن خمس از اموات عاال تصریح نشده است، اما از آ 

های هی یا  درعاره اقاالم و   ی دیگر ه تند، پرسش عی نزدیک امام عاقر و امام صادق

موارد خمس نشا  دهنده این است کی دریافت و پرداخات خماس در زماا  آ  حضارت،     

 مانند زما  پدر عزر وارش ف لیت یافتی عود. 

کردناد و   پرسش مجعناعراین، هی یا  درعاره خمس دار عود  امناس ماتلف از امام

عَلَیْایِ  »از عباراتج چو   افزایج نبوده است. عر این اساس،ها، فرط عرای دانش  این پرسش

هاود، اماام از عنبار، مرواریاد      مشا  مج« فَلیَب َث عِاُم ی إ ب أه ِ ا بیتِ»و « ا ْاُمُسُ

 رفتای   هد، خمس ماج  مزدی کی در عراعر کار عرای سلطا  مائر  رفتی مج غواصج و دست

 است.

وامب هده ی خمس پیش از دورا  امام موادهود ک عا تومی عی دالی  عاال م لوم مج

دادند. عا این حات، ا ار   در عرخج از درآمدها خمس مجعود و هی یا  از دورا  امام علج

عر هی یا  مباح و ساقط هده عود و عی قرینی نصاوص، حلیات   خمس پیش از امام مواد

ت مطرح عود، خمس تنها عی عنوا  یک ح م اقتضایج صادر هده عود و پیش از مرحلی ف لی

                                              
 .122-121ص  همان. 1

 .149  ص المقنعصدوق  . 2
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پیش از ایان تااریخ، خماس را    عیت نشا  دهنده این است کی اه  م تفیضچرا اخبار 

تاوا  پاذیرفت کای      رفتند؟ عناعراین نماج  وامب اعالم کرده عودند و از هی یا  خمس مج

عای م ناای ساروط    نصوص دات عر حلیت خمس یا روایت علج عن مهزیار از امام مواد

 است.یش از امام موادت لیف خمس از هی یا  تا پ

 وسیله وکالی امام هادی  اخبار دال بر دریافت منظم خمس به. 6

 ،ال یع  ساائ  د ی  سوم آقای مدرسج عر مدعای خویش، اخباری است کی در ملد هشم و
درعاره دریافت خمس عی صورت منظم از درآمد ساا یانی های یا  از وریاق وکاالی اماام      

وسایلی وکاالی    حات آ  کی ومود هواهدی دات عر  رفتن خمس عی 3ومود دارد. هادی

دال ات  ، عر عدم ومو  دریافات خماس، پایش از دورا  اماام هاادی     امام هادی

 کند. نمج

و اماام  چنا  کی  ذهت، اسناد تاریاج فراوانج ومود دارد کای از دورا  اماام عااقر   

، در عصار امامات   چناین  دادند. هم ومو  خمس مطرح عود و هی یا  خمس مجصادق

عود، این سانت  کی عصر او  قدرت خلفای عباسج و فشار هارو  عر امامامام کاظم

 استمرار داهت. 

در درعار هاارو   ق(، ی ج از یارا  امام کاظم328)د.  عی ووری کی علب عن یرطین 

 کی اموا ش از غنایم منگج نبود ساالنی خمس آ  را عارای اماام   ق(، عا این361ا رهید )د. 

چنین، م فر عن محمد عن أه ث، ی ج دیگر از هی یا  در درعاار   هم 8فرستاد. مجکاظم

 1رساند. مجرسید، خمس آ  را عی امام کاظم هارو ، هر ما ج کی عی دستش مج

                                              
 .410-438  ص0  ج  وساعل ال یع. حر عام ی  1

 .221  ص 2  ج االر ادمفید    یخ. 2

 .71-70  ص1  جعیزن أخبار الرضامحمد بن ع ى بن بابزی    .4
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 گیری نتیجه. 7

، خماس غیار غناایم منگاج، پایش از      م تب در فرایند ت ام عر خالف عرداهت نوی نده 

عی عنوا  یک وامب از دورا  امامت امام علجامام هادیدورا  امامت امام مواد و 

هاا دریافات    هرعج در مام ی هی ی مطرح عود و خمس ساود ک اب،  انج و ساایر عهاره     

  ردید.  مج

نباود. عل ای در   زما  آغاز  رفتن خمس از م لمانا ، اواخر دورا  امامت امام مواد

هی یا  را از پرداخات خماس    عرخج از مراو  عصر حضور، اماما  هی ی عی دالی  خاصج،

هاای ظا مانای    کردند. ی ج از این دالی ، فشار سنگین اقتصادی عی د ی  ما یات م اف مج

 هد. سالوین مور عر هی یا  عود کی سبب ناتوانج هی یا  در پرداخت خمس مج

د ی  دوم، عدم فرهنگ سازی ومو  خمس عر غیر غنایم منگج در میا  مام ی هی ی 

هد، تالف عده زیاادی را عای دنباات داهات و منجار عای        و  آ  اعالم مجعود کی ا ر وم

  ردید. استفاده از  رمی حرام و زوات وهارت مو د فرزندا  هی ی مج

درعاره  رفتن خمس عی عنوا  یک وامب هرعج از غیر غنایم منگاج در زماا  اماام    

ی ومود اسناد مت ددو امام رضا ، امام کاظم، امام صادق، امام عاقرعلج

و امام  ، امام ح یندارد، اما درعاره وض  دریافت خمس در عصر امامت امام ح ن

 اوالعات چندانج در دست نی ت.سجاد

کی عای د یا  اختنااق هادید و      تواند دالی  ماتلفج داهتی عاهد، مانند این این امر مج 

آ  دورا ، کمبود هی یا ، اخبار خمس در دورا  آنا  ثبات و ضابط نشاده اسات، یاا در      

هی یا  استطاعت الزم عرای پرداخت خمس را نداهتند و یاا م اهلی پرداخات خماس عای      

 فراموهج سسرده هده عود. 
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