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 مقدمه

هللا عىل توفيقه، واحلمد له عىل أن هيأ للحق قلوباً تقبله، وتـؤثره عـىل  احلمد

 مغريات.ـما سواه رغم الشبهات وكثره ال

به حمد خداوند مورد  »امليةـاخلمس بني الفريضة الرشعية والرضيبة ال«کتاب 

نمـایم و همـواره او تعـالی را سـپاس  یش مـیقبول قرار گرفت. بنابراین خـدا را سـتا

گذارم. و برای آن که همه بتوانند از آن استفاده کنند و حقیقت بـه گـوش همگـان  می

برسد بر آن شدم تا طبق پیشنهاد یکی از دوسـتان آن را مختصـر نمـایم و بعضـی از 

گیـرد و تر مورد مطالعه قرار  مباحث را با آن که مهم بودند از آن حذف کردم تا راحت

 به آسانی در دسترس باشد. 

کند زیرا در اصل کتاب  نیاز نمی با اینکه این مختصر خواننده را از اصل کتاب بی

مطالب مفید و مهمی هست، مانند موضوع بحث پیرامون مفهوم لغـوی خمـس کـه 

 بحثی نو و ابتکاری است که بنده آن را برای تحقق اهداف فوق الذکر حذف نمودم.

 اوند توفیق خیر بدهد.امیدوارم خد

 مولف



 
 

 

 

 

 فصل اول:
 حقایق مهم و تکان دهنده

اینجانب در طی بررسی موضوع خمس به حقایق بسیار مهمی دست یافتم، حقـایقی 

دانم برای همـه کسـانی کـه خمـس را بـه مجتهـدین و یـا سـادات  که تا آن جا که من می

 و مجهول است. پردازند ناشناخته  می منتسب به خاندان امیرالمؤمنین علی 

اهمیت این حقایق در این است که هر کس از آن اطالع یابد انقـالب کـاملی در 

  نظر و دیدگاه او به وجود می
ً
آید، و برداشتی که در گذشته از خمس داشته است کامال

هـای مـوروثی را بـا حقـایق  کند، و برای اولین بار فرق بسیار بـزرگ سـّنت تغییر می

یابد! که بعد از آن برای آن که به خاطر حقیقت علیه سّنت  یمجهول و ناشناخته در م

غلط و اشتباه بشورد به چیزی جز جرأت و شهامت و اسـتقالل در اظهـار نظـر نیـاز 

 نخواهد داشت. 

   برخی از این حقایق عبارتند از:

  قت اول:یحق
یچ پرداختن خمس درآمدها به فقیه هیچ دلیل ندارد و در منابع معتبر حدیث شیعه ه

 .١ی نداردا هاساس و ریش

                                           
بابویه  کلینی، فقیه من ال یحضره الفقیه ابن يالکاف منابع حدیثی شیعه عبارتند از کتابهای:  -١

 قمی، تهذیب االحکام، و االستبصار شیخ الطائفه طوسی.
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تر بگویم که: برای پرداختن خمس هیچ دلیلی از ائمه  و با عبارتی روشن و صریح

معصومین نقل نشده است، و مذهب شیعه باید متکی به اقوال ائمـه باشـد، و اقـوال 

بنـابراین در  -به خصوص در امور بـزرگ و مهـم  -ائمه مرجع فتوا برای علما هستند

د باید یک پـنجم ا هصومین کوچکترین اشاراقوال ائمه مع
ّ
ی به این نشده است که مقل

تر بیان شـد در هـیچ  درآمدها و کسب و سود خود را به فقیه بپردازد، و چنان که پیش

 .کنید؟!! یک از منابع معتبر شیعه به این قضیه اشاره نشده است، آیا باور می

  قت دوم:یحق
است! اما با وجود آن پوشیده و ناشناخته مانده  تر این از حقیقت اّول بزرگتر و عجیب

و توده مردمی که معتقدند پرداختن خمس واجب است از این حقیقت خبر ندارند... 

 این حقیقت عبارت است از: 

گویند که الزم نیسـت شـیعیان  ند میا ههایی که از ائمه نقل شد بسیاری از روایت

خمس از آنهـا سـاقط اسـت و تـا خمس بپردازند و به خصوص در زمان غیبت امام 

 ظهور (مهدی منتظر) ادای آن الزم نیست. 

 قت سوم:یحق
 .تر است!! که بزرگتر و مهم

گویند دادن خمس به خود امام اگر حاضر باشد واجب نیست، بلکه  ها می روایت

پرداختن خمس مستحب است، و فرد مختار است که آن را بپردازد یا نپردازد، و دادن 

 ست. خمس واجب نی

 قت چهارم:یحق
 .این حقیقت بسیار ناشناخته و هیجان انگیز است!!

هـ)، سید مرتضی علـم ٤١٣علمای گذشته مذهب شیعه همانند شیخ مفید (ت 

هــ) و غیـره کـه از ٤٦٠هـ) و شیخ الطائفه ابی جعفر طوسـی (ت ٤٣٦الهدی (ت 
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یـد بـه فقهـا ند که خمـس باا هشوند هرگز بیان نکرد های مذهب شیعه شمرده می هپای

 چنین چیزی به ذهن آنها خطور نکرده است. 
ً
 پرداخت شود، و بلکه اصال

 ز است!!یار شگفت انگیقت بسین حقیاقت پنجم: یحق
اگر دادن خمس را به فقیه با دادن خمس به امام مقایسه کنیم این حقیقـت بالفاصـله 

 بـا شود زیرا با مقایسه کردن این دو امر خواهیم دید که هر  آشکار می
ً
دو حکم کامال

 هم متضاد هستند: 

هـای  با اینکه طبق نظریه امامیه خمس حق امام است امـا در بسـیاری از روایـت

چنـان  -معتبر آمده است که پرداختن خمس به امام مستحب است و واجب نیسـت

پرسـش ایـن اسـت کـه  -ها در صفحات بعدی بررسی خواهنـد شـد که این روایت

خود امام مستحب است، پرداختن آن به فقیـه واجـب  چگونه خمسی که دادن آن به

شده است!! در حالی که فتواهایی که فقیه را وارد موضوع کرده با اسـتفاده از قیـاس و 

اجتهادهایی او را وارد نموده که نهایت آن این است که آنها فقیه را نایـب و یـا وکیـل 

 ند.ا هصاحب حق (امام) قرار داد

باب فراتر رفته و به وجوب رسیده است، بـا اینکـه پس چگونه این حکم از استح

حکـم یکـی باشـد، یعنـی  -در بهترین فرضیه  -اگر منطقی به قضیه نگاه کنیم باید 

همان طور که پرداختن خمس به امام مستحب اسـت و واجـب نیسـت، دادن آن بـه 

ر فـرق فقیه نیز مستحب باشد، با اینکه امام و فقیه در جایگاه و مقام با همدیگر بسیا

کـرد، و  دارند، و با توجه به این تفاوت باید حکم از استحباب به مباج بودن تنزل مـی

گوینـد، و همچنـین نظـر بسـیاری از فقهـا همـین  بسیاری از اقوال ائمه همین را می

توانـد در مـال خـود  است. و منظور از مباح بودن در اینجا یعنـی صـاحب مـال مـی

 ه شود که خمس آن را بپردازد. تصرف کند بدون آن که از او خواست
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 قت ششم:یحق
و  Õرسـد، و آن حـق خـدا و پیـامبرش  در اصل نصف خمس به خـود امـام مـی

خویشاوندان است، اما نصف دیگر آن حق یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه از 

 .١هاشم است که امام باید آن را به اینها بپردازد، نه اینکه برای خودش بردارد بنی

 قت هفتم: یقح
چنـان کـه در  -کنـد نظریه خمس به صورت اخیر خمس را به دو نصف تقسـیم مـی

گیرد، و نصف  نصف آن به فقیه به عنوان نایب امام تعلق می -حقیقت ششم بیان شد

هاشـم) پرداخـت  هاشم (یتیمان و مسـتمندان و مسـافران بنـی دیگر آن به فقرای بنی

 میان نیامده است.شود، و از غنی و توانگر ذکری به  می

بنابراین ثروتمندانی که منتسب به اهل بیت هسـتند سـهمی در خمـس ندارنـد، 

چون آنها نه فقیه هستند، و نه فقیر. پس آنچه اینها به نـام خمـس بـه دلیـل اینکـه از 

 گیرند باطل است و دلیلی ندارد.  خاندان پیامبر هستند از مردم می

دانند، بنابراین هر کس  این حقیقت را نمی پردازند و عموم افرادی که خمس را می

دهند بدون آن که در نظر بگیرند کـه  که ادعا کند که سید است اموال خود را به او می

 ثروتمند است یا فقیر. 

 قت هشتم: یحق
برای دادن خمس به فقها هیچ دلیلی نیست، و هیچ روایتی از هـیچ امـام معصـومی 

اید بیرون کرده شود و به فقهاء داده شـود، و نقل نشده است که بگوید خمس اموال ب

بلکه دلیل خمس فتواهایی است کـه در آن اخـتالف شـده اسـت و فقهـا در آن و در 

فقهای عصر حاضـر و متـأخرین، نـه فقهـای  -تفصیالت آن اختالف زیادی دارند، 

                                           
 .۲۶۵مجرد الفقه والفتاوی) طوسی ص  يف ةالنهای کن  -١
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و هر فقیهی فتوای متفاوتی با فقیـه دیگـر داده اسـت، و در هـر زمـانی  -زمان قدیم 

خوش تغییر و تحّول قرار گرفته است، بدون آن که شکل نهـایی بـه خـود گرفتـه دست

 .باشد، و تا به امروز نیز چنین است!

گاه از این حقایق به یقین می داند که این فتوا متکی بر دلیل  بنابراین هر فرد آ

 نیست.



 
 

 

 

 

 فصل دوم:
 ادله تفصیلی حقایق گذشته

 ر مورد اسقاط خمس:نصوص روایت شده از (ائمه معصومین) د -١

پرسیده شد: زنا چگونه در میـان مـردم شـیوع پیـدا کـرد؟  از ابی عبدالله  -

گفت: راه ورود زنا خمس ما اهل بیت اسـت. امـا شـیعه مـا از دادن خمـس معـاف 

 .١هستند تا پاک به دنیا بیایند

شود که امام صادق شیعیان خـود را از دادن  در این روایت به وضوح مشخص می

گوید کـه شـیعیان ملـزم بـه ادای خمـس نیسـتند تـا  عاف کرده است، و میخمس م

اینگونه پاک به دنیا بیایند، زیرا اگر دادن خمس بر آنها واجب باشد و از پـرداختن آن 

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

چیزی که در روز قیامت مردم دچار آن ترین  گوید: سخت می یکی از آنها  -

گوید: پروردگارا خمس مـن کجاسـت، و مـا  شوند صاحب خمس است، که می می

یم تـا پـاک بـه دنیـا بیاینـد و فرزندانشـان ا هشیعیان خود را از دادن خمس معاف کرد

 .٢پاکیزه باشند

ترین مشکل برای مـردم  سخت کند:  و طوسی در استبصار همین طور روایت می

روز قیامت این است که صاحب خمس بلند شـود و بگویـد: پروردگـارا خمـس در 

                                           
 ۱/۵۴۶کلینی  ياصول الکاف -١

 .۲/۲۲وفقیه من ال یحضره الفقیه  ۱/۵۴۷ ياصول الکاف -٢
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کجاست، و شیعیان ما ملزم به دادن خمس نیستند تا پاک به دنیا بیایند و فرزندانشان 

 .١پاکیزه باشند

گوید که شیعیان ملزم بـه ادای  این روایت همچون روایت گذشته به صراحت می

 موجود باشد. خمس نیستند، حتی در زمانی که امام 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿روایت است که در مورد آیه    از ابی عبدالله - َما ا َّ�
َ
 ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

نَّ  ءٖ َ�ۡ 
َ
ِ  فَأ بدانیـد هرگونـه « .]٤١األنفـال: [﴾ َ�ٰ ُقـرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

القربـی و یتیمـان و  یغنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و بـرای ذ

درآمد و سود  -سوگند به خدا - . گفت: آن»مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) اسـت

روزانه است که باید خمس آن پرداخت شود، اما پدرم شـیعیان خـود را از آن معـاف 

 .٢گردانده تا پاکیزه شوند

ن حـق مـا روایت است که گفت: مردم همه با نادیده گرفت از ابی عبدالله  -

 .٣یما هکنند، اما ما شیعیان خود را از دادن آن معاف کرد (خمس) زندگی می

کنند که ائمـه شـیعیان خـود را از  این دو روایت اخیر به وضوح بر این داللت می

 ند. ا هند و آن را از آنها ساقط گرداندا هپرداختن خمس معاف کرد

های پنجگانه دنیا  از چشمهروایت است که او در حالی که  و از ابی عبدالله 

شود از آن ماست،  کند یا از آن آب کشیده می آنچه آبیاری می  گفت فرمود: سخن می

و هر چه مال ما باشد مال شیعیان ماست، و دشمن ما در آن سهمی ندارد مگر آنچـه 

به زور گرفته باشد، و ولی و دوستدار ما به اندازه فاصله زمین و آسـمان در فراخـی و 

 .٤قرار دارد راحتی

                                           
 ۲/۵۷ :االستبصار -١

 .۱/۵۴۴ :کلینی ياصول الکاف -٢

 .۲/۲۴ :الفقیه قمیفقیه من ال یحضره  -٣

 . ۱/۴۰۹ ي:اصول الکاف -٤
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گوید: (آنچه از ما باشد، مال شیعیان ماست) یعنی حق امام در ملکیـت  امام می

شیعیانش قرار دارد، و هر کس آزاد است که در ملک خود تصـرف کنـد. پـس وقتـی 

امام خودش حق خمس خود را به شیعیان خود واگذار کرده است پس به چـه حقـی 

دهنـد تـا حـق او را کـه او خـودش از آن  می آیند و خود را وکیل امام قـرار کسانی می

ت به خرج می
ّ

 .دهند؟! دست کشیده مطالبه کنند، و در مطالبه آن شد

اگر کسی بر فردی قرضی داشته باشد و او را معاف کند و روی کاغذ بنویسد که من 

 توانند وام را مطالبه کنند. ام سپس این مرد بمیرد آیا وارثان او می وام خود را بخشیده

های معتبری نیستند که هر مسلمانی وقتی کسی  هها و امثال آن وثیق یا این روایتآ

 .تواند آن را ارائه دهد؟! کند می از او چیزی به نام خمس مطالبه می

هـا  ها معتبر نیستند پس کدام روایت معتبر است؟ چـرا بـه ایـن روایت اگر این روایت

 توجه نمی
ً
  اصال

ً
هـای دیگـر  ی وجـود نـدارد، و چـرا روایتچنین روایات  شود، گویا اصال

شوند؟! و امام گفت: (دوسـتدار و ولـی مـا آزاد و راحـت اسـت) یعنـی هـیچ  پذیرفته می

 چیزی بر او واجب نیست، و او به فاصله آسمان و زمین راحت و سبکدوش است!.

روایت است که یکی از پیروانش مبلغی پـول نـزد او آورد،  و از ابی عبدالله 

ایم، پس مال خـودت را  ا را دوباره به او باز گرداند وگفت: ما تو را معاف کردهامام آنه

بردار، و شیعیان ما هر چه دارند برای خودشان است، و ملزم به دادن خمس نیستند تا 

 .١آن که قائم ما ظهور کند

های گذشته است که دادن خمس واجب نیست، و وقتی  این اجرای عملی روایت

انـد  شود که امام صادق و آنان که بعـد از او آمده جمع کنیم روشن میها را  ما روایت

اند. پس وقتی امام خودش آن را  شیعیان را از دادن خمس تا ظهور مهدی معاف کرده

 .معاف کرده چه کسی آن را واجب کرده است؟!

                                           
 .۱/۴۰۸ ي:اصول الکاف -١
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بودم مردی نزد  و از یونس بن یعقوب روایت است که گفت: نزد ابی عبدالله 

کنیم و  فت: فدایت شوم اموال و سودهایی در دست داریـم و تجـارت مـیاو آمد و گ

 ایم. دانیم که تو در آن حق داری و ما در ادای آن کوتاهی ورزیده می

فرمـود: اگـر شـما را ملــزم بـه دادن آن کنـیم در رفتــار بـا شـما انصــاف  او 

 .١ایم نکرده

با انصاف و دادگری  در این روایت بیان شد که ملزم کردم مردم به پرداختن خمس

منافات دارد!! این در حالی است که امام حاضر است پس چگونه خواهد بود کـه در 

 .عدم حضور و وجود امام خمس گرفته شود؟!

ابوجعفر در جـواب مـردی کـه از او  و از علی بن مهزیار روایت است که گفت: 

ند، با خط خـودش ها حالل و معاف ک ها و نوشیدنی خواسته بود که او را در خوردنی

 .٢نوشت: هر کس در چیزی از حق من کوتاهی کرد معاف است

آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین مالی به دست آوردم  مردی نزد امیرالمؤمنین  -

شود؟ فرمود: خمـس آن را پـیش مـن  ام پذیرفته می و خمس را نادیده گرفتم، آیا توبه

فرمود: بردار مال خودت، هر گاه کسی بیاور، آنگاه آن مرد خمس مال را نزد او آورد، 

 .٣گردد خودش توبه کند و برگردد مالش هم به همراهش برمی

 á(باب ما أباحوه لشـيعتهم و طوسی در االستبصار چنین عنوانی گذاشته است 

 .٤)ةمن اخلمس حال الغيب

شیعیان خود را از پرداختن خمس در زمان غیبـت  áباب در بیان اینکه ائمه «

 اند.  معاف کرده

                                           
 .۲/۲۳فقیه من ال یحضره الفقیه  -١

 . ۲/۲۳فقیه من ال یحضره الفقیه قمی  -٢

 .۲/۲۳فقیه من ال یحضره الفقیه قمی  -٣

 .۲/۵۷االستبصار  -٤
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طوسی در تحت این باب شماری از روایات را ذکر کرده که برخی در گذشته بیان 

 شدند و برخی دیگر عبارتند از: 

همه شیعیان ما آنان که حاضر و آنان کـه  روایت است که فرمود:  از عبدالله 

اند و هـر کـس کـه تـا روز  حضور ندارند و آنها که زنده هستند و آنان که وفات یافته

 .١آید همه (از دادن خمس) معاف هستند مت به دنیا میقیا

فرمود: مردم را  امیرالمؤمنین   روایت است که گفت: از ابی جعفر  -

در مورد شکمها و شرمگاههایشان هالک کرد، چون آنها حق ما را به ما ندادند، هان 

گاه باشید شیعیان ما و پدرانشان از دادن این حق معاف هستند  .٢آ

 Õآمده است که رسـول اللـه  دیگر این روایت از ابی عبدالله  و در جایی
کـرد  گرفت و سپس باقی مانده را به پنج قسمت تقسیم می بهترین آن را برای خود می

 .٣کرد داشت و چهار پنجم آن را میان مردم تقسیم می و آنگاه یک پنجم آن را برمی

شود،  من گرفته میاین روایت یعنی غنیمت فقط چیزی است که در جنگ از دش

و اموال و درآمدهای مردم و امالکشان جزو غنیمت نیست، زیرا هیچگاه چنین نبوده 

از آن بهتـرین را  Õکه اموال و درآمدهای مردم پیش پیـامبر آورده شـوند و ایشـان 

انتخاب کند و سپس آن را به پنج قسمت تقسیم نماید و یک پنجم را برای خود بگیرد 

  آن را بین مردم تقیسم کند. چنان که در روایتی دیگر آمده است:و چهار پنجم دیگر 

گفت: (خمس) فقـط  شنیدم که می عبدالله بن سنان گفت: از ابا عبدالله  -

 .٤هاست در غنیمت

                                           
 .۲/۵۸حواله گذشته  -١

 .۲/۵۹االستبصار  -٢

 .۲/۵۷االستبصار  -٣

 .۲/۵۶اله گذشته حو -٤
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 متعلـق بـه امـام اسـت و  و از العبدالصالح 
ً
روایت است: (نصف خمس کامال

مال یتیمـان آنهـا اسـت، و یـک  گردد که سهم نصف دیگر آن بین اهل بیت او تقسیم می

سهم به مستمندان آنها تعلق دارد، و یک سهم به مسافران در راه مانده آنها تعلق دارد...) و 

 .١گوید: و نصف خمس به خویشاوندان فقیر پیامبر تعلق دارد در آخر روایت می

پس طبق این روایت نصف خمس به امام تعلق دارد و نصف دیگر آن به (یتیمان 

مندان و مسافران) اهل بیت تعلق دارد و ثروتمندان در خمس سهمی ندارند گر و مست

چنـان کـه بیـان  -اند چه از اهل بیت باشند، و فقها نیز در گذشته حال همین را گفته

های نقل شده از آنـان بیـان  این بود توجیهات و اقوال ائمه که در روایت -خواهد شد

 ر اساس اقوال ائمه همین است...شده است، اگر موضوع خمس و احکام آن ب

و اگر بر اساس و با استناد به چیزی دیگر مطرح شده است پس ائمه از آن بیزارند 

و مسئولیت به گردن کسانی است که آن را در دست گردانده، و ما بـه چنـین کسـانی 

که  ارتباطی نداریم، و آنها دلیلی ندارند که ما را بدان ملزم کنند. و در اینجا حق داریم

 بپرسیم و بگوییم: 

قضیه واجب بودن خمس و پرداختن آن به فقیه از کجا آمد؟! و چه زمانی مطـرح 

 .شد؟!

 کوشیم تا به این پرسش پاسخ دهم. اینجانب با بررسی اقوال فقهای مذهب می

داننـد معـاف بـودن شـیعیان از  فقهای بلندپایه نیز مردم را بـه دادن خمـس ملـزم نمی

گفته ائمه نیست، گرچه گفته ائمه کافی است، چون بر حسب قواعد پرداختن خمس تنها 

 مذهب، گفته امام حجت است، و در مقابل و یا قول امام مجالی برای اجتهاد نیست. 

تـر بیـان کـردیم  هـایی کـه پیش فقهای بلندپایه مـذهب درگـذر تـاریخ از روایت

 اند.  نها معتبر بودهاند که این نشانگر آن است که این روایت نزد آ استدالل کرده

                                           
 .۵۴۰، ۱/۵۴۲ي: اصول الکاف -١
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 ١برخی از این فقها عبارتند از:

ترین فقهـای زمـان  او یکـی از برجسـتههــ):  ٩٩٣عالمه احمد اردبیلی (ت 

 ه مقدس لقب داده بودند!!.رفت و چنان مهم بود که او را فقی خودش به شمار می

 کند که خمس به کلـی گوید: بدان که عموم روایت بر این داللت می اردبیلی می

 در زمان غیبت و حضور از ذّمه مردم ساقط است، یعنی واجب قطعی نیست.

کند که در زمان غیبـت خمـس معـاف اسـت، و در  ها داللت می و همین روایت

زمان حضور امام دادن آن مستحب است، چنان که مذهب بعضـی همـین اسـت، و 

خمـس  واجب بودن آن متحقق نیست چون دلیلی قوی وجود ندارد که از درآمدهای

 .٢گرفته شود، و غنیمتی نیست

نگاه کنید که چقدر این فتوا با تصریحات گذشته ائمه همگون و مشـابه اسـت و 

چگونه او برای معاف بودن مردم از ادای خمس از اخبار روایت شده از ائمه استدالل 

 کند.  می

ــبزواری ( ــاقر س ــد ب ـــ): ١٠٩٠-١٠١٨محم ــاب ذخیرهه ــاد  او در کت المع

ات زیادی که در موضوع درآمدها مانند صـحیحه الحـارث بـن مغیـره روای گوید: می

النضری، و صحیحه فضالء و صحیحه زراره و صحیحه علی بن مهزیار، و صـحیحه 

ضریس و حسنه الفضیل، و روایت محمد بن مسلم و روایت داود بن کثیر و روایـت 

ب، و روایـت الحارث بن المغیره، و روایت معاذ بن کثیر، و روایت اسحاق بن یعقـو

هـا چنـین بـر  عبدالله بن سنان، و روایت حکم مؤذن بنی عبس، از همه ایـن روایت

 .٣آید که شیعیان از دادن خمس معاف هستند می

                                           
الفقیه)  ةالشیعی من الشوری الی والی ي(تطور الفکر السیاس این مطالب برگرفته شده از کتاب -١

 باشد.  ) می۳۵۸-۳۵۲و ص  ۳۱۲تا ص  ۳۰۵احمدالکاتب بحث (الخمس ص 

 . ۳۵۸ -۴/۳۵۵مجمع الفائده والبرهان  -٢

 .  ۲۹۲ذخیره المعاد ص  ٣
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و او گفته که مختار هستند که خمس را نگیرند، و یا اینکه سهمیه امام را تا زمـان 

یـن مسـتحب اسـت و ظهور او حفاظت نمایند، و یا اینکه فقیه آن را خـرج کنـد، و ا

های آمده بـه شـدت متمایـل بـه ایـن  واجب نیست، با اینکه او با استدالل از روایت

 است که خمس معاف است. 

 ).ه۱۲۶۶و شیخ محمدحسن نجفی (ت 

 ه). ۱۰۰۹سید محمد علی طباطبائی (ت 

 ).ه ۹۶۶هـ ۹۱۱شهید ثانی (

 عالمه سالر.

 ).ه ۶۹۰- ۶۰۱شیخ یحیی بن سعید حلی (

 وجوب خمس است.  نظرشان عدم

اند که خمس در زنان و مسکن و کاالهای تجاری در زمان  و گروهی از فقها گفته

  توان افراد ذیل را نام برد: غیبت معاف است، از جمله این فقها می

 .١)ه ٤٦٠شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی (ت 

 .٢)ه ٦٧٦-٦٠٢محقق حلی نجم الدین جعفر بن حسن (

 .٣)ه ٧٠٩ عالمه حسن بن مطهر حلی (ت

 .٤قاضی ابن براج (متوفای نیمه قرن پنجم هجری)

 ).۷۸۶شهید اول (ت 

                                           
 .۲۰۰مجرد الفقه والفتاوی ص  يف ةالنهای -١

 .۱۸۳ -۱/۱۸۲شرائع االسالم / کتاب الخمس  -٢

 تحریر االحکام. -٣

 .۱/۱۸۰المهذب  -٤



 
 

 

 

 

 فصل سوم:
 اختالف فقها در مورد خمس

 ):يهجر 460سال ( يمتوفا یخ ابوجعفر طوسیش
تهـذیب االحکـام) اسـت کـه دو کتـاب از  هـای: (االستبصـار، و او صاحب کتـاب

ها قرار دارد، و همچنین  ساس آنای است که در روایت مذهب بر ا کتابهای چهارگانه

صاحب دو کتاب از کتابهایی است کـه در مـذهب شـیعه کتابهـای معتبـر (رجـال) 

) او اینگونه معرفی شـده اسـت: (امـام فرقـه ةشوند، در آغاز کتاب (النهای شمرده می

(شیعه) بعد از ائمه معصومین، و پایه شیعه در همه آنچه متعلـق بـه مـذهب و دیـن 

 مطلق شیخ الطائفه است). است و به طور 

انـد کـه در حقـوق  گوید: (اما در زمان غیبت به شیعیان خود اجازه داده طوسی می

شخصی خود از قبیل ازدواج و تجارت و مسکن خود تصـرف کننـد، امـا در غیـر ایـن 

ها  هـای گنجیـه چیزها به هیچ عنوان خودشان حق تصـرف ندارنـد. و در مـورد خمس

انـد، و در ایـن مـورد نـص  هستند اصحاب ما اخـتالف کرده وغیره که آنان مستحق آن

مشخصی وجود ندارد، و بلکه هر یـک از روی احتیـاط سـخن گفتـه اسـت: بنـابراین 

اند در زمان غیبت همان طور که تصرف در امور ازدواج و تجارت برای مـا  بعضی گفته

 ست. ها خمس واجب نی مباح است و خمس در آن معاف است، همچنین در این گنج

انسان تا وقتی زنده است باید خمس را نگهداری کند، سـپس   اند: و گروهی گفته

وقتی مرگش فرا رسید یکی از برادرانش را که مورد اعتماد است وصیت کند کـه آن را 
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به صاحب زمان وقتی ظهور کرد تحویل دهد، یا همانند او کسـی دیگـر را سـفارش 

 کند تا آن که به صاحب الزمان برسد. 

اند باید خمس گنج دفن شود، چون وقتی امام مهدی ظهـور کنـد  گروهی گفته و

 آورد.  هایش را بیرون می زمین خزانه

اند خمس باید به شش قسمت تقسیم شود: سه قسمت آن مـال  و گروهی گفته -

شود که مورد اعتماد است، و سـه  شود، و یا به کسی سپرده می امام است که دفن می

مسـتحقان و یتیمـان و فقـرا و مانـدگان در راه آل محمـد تقسـیم قسمت دیگر آن بر 

گردد. و باید چنین کرد چون مستحقان این سـه قسـمت مشـخص اسـت گرچـه  می

کسی که آن را تحویل بگیرد و تقسیم کند مشخص نیست، چنان که مسـتحق زکـات 

کند مشخص نیسـت، و  گیرد و تقسیم می مشخص است و کسی که آن را تحویل می

س نگفته که دادن زکات به مستحقان آن جایز ینست. و اگر کسی احتیاط کند هیچ ک

و به یکی از این اقوال مذکور عمل کند و آن را دفن کند، یـا بـه کسـی دیگـر بسـپارد 

 .١شود گناهکار نمی

 مالحظات مهم: 
شود که شیخ طوسی در این فتوا هرگز از فقها نـامی نبـرده اسـت، نـه در  مالحظه می

تن خمس، و نه در تقسیم آن، و نه در وصیت کردن به فرد مورد اعتمادی، تحویل گرف

و نه در هنگام دفن کردن آن در خاك، بلکه به صراحت گفته است کـه تقسـیم کننـده 

خمس ظاهر و آشکار نیست (یعنی غایب و پنهان است) و اگر از دیدگاه او فقها این 

حویل گرفتن و تقسیم کردن خمـس گفت: که متولی ت داشتند. نمی کار را به عهده می

 آشکار و مشخص نیست). 

                                           
 . ۲۰۱-۲۰۰ص  :مجرد الفقه والفتاوی يف ةالنهای -١
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گوید کسی که خمس به او سپرده  و بلکه او به هنگام بیان وصیت به صراحت می

شود کسی است که از برادران مؤمن صـاحب خمـس  شود و درباره آن وصیت می می

 که وی به او اعتماد دارد، و نگفت که از فقها است!. 

که دو شیخ طوسی و مفیـد در ایـن مـورد اقـوال زیـادی ذکـر بینیم با این و نیز می

اند، ولی یک قول هم نگفته که در آن به این اشاره کرده باشند که خمس باید بـه  کرده

هـا از خمـس سـخن  فقیه یا سید داده شود! و همچنین همه فقهـایی کـه در آن زمان

ه شـود، و ایـن یعنـی اند که باید خمس به فقیـه یـا سـید داد اند هیچ کدام نگفته گفته

اند که در قضیه خمس از فقیه و سید نـامی بـه  فقهای گذشته همه بر این اجماع کرده

 میان نیاورند.

بینیم که همه اقوال بیان شده در مورد خمس مستند نیستند، و هیچ  و همچنین می

گویـد مـردم از دادن  کند مگـر قـول اّول کـه می نص و روایتی از ائمه آن را تایید نمی

خمس معاف هستند و دادن خمس فرض نیست، و این تنها قولی است کـه روایـات 

 نمایند.  نقل شده از ائمه آن را تایید می

هـای گذشـته دادن  دانم که بر اساس کدام فتوا مـردم شـیعه در طـی قرن من نمی

 .اند!! دانسته خمس را به فقیه واجب می

 بعضی به فتوایی که می
ً
باید خمـس را بـه کسـی دیگـر گوید به هنگام مرگ  قطعا

اید که بعـد از  اند، اما آیا شما اموالی را دیده کرده سپرد، و او را وصیت کرد، عمل می

دست به دست شدن بین افراد مورد اعتماد انباشته شـده باشـند؟ اگـر کسـی چنـین 

اند بـه چـه  سـپرده چیزی ندیده است پس اموالی که صاحبانش آن را بـه دیگـران می

 اند؟!. ار شدهسرنوشتی دچ

برای آن فرق بسیار بزرگ بین اقـوال فقهـای متقـدمین و متـأخرین روشـن شـود، 

 اجتهـادی اسـت و سـراپا نظـر و رأی 
ً
خواننده عزیز باید بداند که قضبه خمس کامال

افراد است و اقوال مختلفی در مورد آن بیان شده و عقلها در مـورد آن دچـار حیـرت 
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فتـوای رئـیس  -اند غزش شده، و بدون دلیل سخن گفتهاند، و مردم در آن دچار ل شده

کنم و برای آن کـه بحـث طـوالنی  حوزه علمیه نجف سیدابوالقاسم خوئی را نقل می

 نمایم.  نشود از میان علمای متأخرین فقط فتوای خوئی را نقل می

 : ید ابوالقاسم خوئیه نجف سیس حوزه علمیرئ يفتوا
    شود: به دو نصف تقسیم می -که عصر غیبت است  -خمس در زمان ما   گوید: خوئی می

نصف آن به امام زمان تعلق دارد، و نصف دیگر آن به یتیمان و بینوایان و مسافران 

 بنی هاشم متعلق است. 

تواند نصف مذکور را توزیع کند، اما بهتر آن است که آن را به  مالک می گوید:  و می

ز حاکم اجازه بگیرد. و نصف دیگر که متعلق حاکم بدهد، و یا در دادن آن به مستحق ا

گاه به  به امام زمان است، در عصر غیبت باید به نایب امام زمان که فقیه مورد اعتماد و آ

 محل مصرف آن است پرداخت شود، و اگر به او آن را نداد از او اجازه بگیرد. 

 و محل مصرف خمس جاههایی هستند که اطمینان داشته باشیم که ایشـان 

راضی است که در چنین جایی صرف شود، مانند برآورده ساختن نیازهای سـادات و 

دیگر مسلمین. و احتیاط این است که به نیت صدقه کردن از جانب او خرج شود، و 

 تر هستند رعایت شود.  اولویت و جاههایی که مهم

از مهمترین مصارف خمس در این زمان که هدایت کنندگاه و هدایت جویان در 

های دین و ترویج شریعت مقدس  اند این است که در راه بر پا داشتن پایه ن کم شدهآ

و نشر قواعد و احکام آن صرف شـود، و مخـارج اهـل علـم کـه اوقـات خـود را در 

 کنند بوسیله آن تامین گردد. تحصیل علوم دینی صرف می

قیه و احتیاط این است که برای مصرف کردن خمس به کسی مراجعه شود که از ب

گاه ی و اساسی را بهتر از دیگران می آ
ّ
 .١داند تر است و نیازهای کل

                                           
 .چاپ بغداد ۳۴۹-۳۴۷منهاج الصالحین العبادات  -١
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 یو خوئ یطوس
این مقایسه مختصری است بین فتوای شیخ الطائفه طوسی و فتوا خوئی رئیس حـوزه 

 علمیه نجف

 خوئی طوسی

ــ -1 ــ یطوس ــگو یم ــس ی د دادن خم
ست، و مطلقـاً از ذمـه مـردم    یواجب ن

از  یکـی  یساقط است، و قـول طوسـ  
 يه فقهـا کـ اسـت   يا اقوال چهارگانـه 

 مذهب بر آن هستند. 
م یخمس را به دو نوع تقس یطوس -2

 ند:ک مى
نوع متعلق بـه درآمـدها و منـافع     یک -

ــار ــيتج ــت ک، مس ــن، ازدواج اس ه ک
زها واجب ین چید دادن خمس ایگو یم
 باشد. یست و فرد بدان ملزم نمین

گر امـوال  یها و د گر خزانهیو نوع د -
د بــه دو قســمت یــز بایــن هکــهسـتند  

 م شود. یتقس
ب اسـت  یـ ه حق امـام غا ک ینصف -3
س حق تصرف در آن را ندارد، کچ یه
گر ید یسکه به کنیا ایه دفن شود، کبل

گر آن متعلق یسپرده شود... و نصف د
ه کهاشم است  یبن يمان و فقرایتیبه 

بـه عـدم    يا چ اشـاره یهـ  یخوئ -1
ه مفهـوم  کـ رده اسـت، بل کوجوب ن

ه به طور مطلـق  کن است یم او االک
 دادن خمس واجب است.  

ـ قا یمین تقسـ یبه چنـ  یخوئ -2 ل ی
ز بـدون  یـ ه از همـه چ کـ ست و بلین

 یعنـ یشود،  یاستثناء خمس گرفته م
، یخ الطائفه طوسـ یبر خالف نظر ش

ن و کد از مسـ یـ د بایـ گو یمـ  یخوئ
 درآمدها و ... خمس گرفت.

ردن خمـس  کمسئله دفن  یخوئ -3
ـ ام و متعلق به امـ  ا سـپردن آن بـه   ی

رده اسـت. و  کـ ان نیگر را بید یسک
ه مـورد  یـ د بـه فق یـ د بایگو یه مکبل

ــا آن را در    ــود ت ــپرده ش ــاد س اعتم
ه مـورد  کـ دانـد   یه مـ ک ییها جهت

 ند.کپسند امام غائب است خرج 
ل گـرفتن هـر دو   یـ ه در تحویفق -4

دارد، امـا   ينصف خمس نقش بارز
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ـ یصاحبش با م ین آنهـا تقسـ  ید آن را ب
 ند.  ک
گـر  ید ع نصفیتوز یمتولّ یطوس -4

او از  يرده است و در فتـوا کان نیرا ب
ح یه او تصرکنشده است بل يادیه یفق
خمـس مشـخص و    یه متولکند ک یم

ــ ــت، یار نکآش ــیس ــاو وال یعن ت و ی
خمـس را فقـط متعلـق بـه      یسرپرست
ـ دانـد و فق  یب میامام غا آن  یه متـول ی

 ست. ین
 

ه حق امـام اسـت بـا    ک یم نصفکح
ه متعلـق بـه فقـراء،    کـ  یفم نصکح
مــان و مســافران اســت فــرق    یتی

د صـاحب  یـ گو یم یند، و خوئک مى
را  یتواند خـودش نصـف   یخمس م

ن سـه قشـر اسـت    یـ ه متعلق بـه ا ک
اط یاحت يند، اما گفته از روکع یتوز

ه یـ ه آن را بـه فق کـ مستحب اسـت  
ع آن اجازه یتوز يا از او برایبدهد، 

رد، و در مـــورد ســـهم امـــام یـــبگ
د یـ ه باکن است یاط اید: احتیگو یم

ه داده شـود، پـس آن   یبه فق و حتماً 
نجـا  یم اسـتحباب اسـت و ا  کجا ح

ــر دو از رو   ــت و ه ــوب اس  يوج
 باشند. یاط میاحت

 شـیخ الطائفـه 
ً
 با فتـوای طوسـی کـه مطلقـا

ً
ببینید که چگونه فتوای خوئی کامال

 باشد مخالف است.  می

 حق سادات: 
دو برای سـادات ثروتمنـد در خمـس سـهمی مقـرر بینید که طوسی و خوئی هر  می

اند!! طوسی فقط یتیمان و مستمندان و مسافران آل محمـد را مسـتحق خمـس  نکرده

داند. و خوئی یکی از مواردی که خمس باید در آن مصرف شود را برآورده کـردن  می

 نیازهای ضروری مؤمنان از قبیل سادات و غیره قرار داده است. 
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خمس ندارد مگر آن که نیاز مبرم داشـته باشـد. و ایـن فقـط یعنی سید حقی در 

مختص سادات نیست و بلکه مؤمنان دیگر اگر هم نیاز مبـرم داشـته باشـند بوسـیله 

 گردد. خمس نیاز آنها بر طرف می

 قت گم شد!!یو حق
به هر حال آنچه شما خواندید و مشاهده کردید سخن رئیس حوزه علمیه و مرجع کل 

ر بود، و فتوای رئیس حوزه با شیخ الطائفـه چنـان کـه مالحظـه شیعه در عصر حاض

تـوان  کردید تفاوت بسیار زیادی دارند!! پس حقیقت کجاست؟! و نزد چه کسـی می

حق را یافت؟! و مذهب و فتوای کدام یک برآمـده از قـول معصـوم، یـا امـام جعفـر 

باشـند... و  صادق است، آنها هر دو شیعه اثناعشری هستند و پیرو فقه جعفـری مـی

های امـام جعفـر  اند که مذهب شیعه در همه چیز بر اساس گفتـه چنان که به ما گفته

 بنا شده است.  صادق 

گفته است؟! یا اینکه بـه  تا این حد سخنان ضد و نقیضی می آیا امام صادق 

اقتضای منطق باید قول او رد مسئله یکی باشد، به خصوص اگر عصمت او را در نظر 

 پس کدام یک از دو قول، قول اوست؟ بگیریم. 

ای از اقوال و  و همچنین باید مدنظر داشت که هر قولی عبارت است از مجموعه

 .ترجیحات متناقض!!

و تردیدی نیست که صدها سال مردم به فتـوای شـیخ طوسـی و فقهـای دیگـری 

اینگونه از اند، و  اند، و آنها خمس اموالشان به فقیه یا سیدی نداده امثال او عمل کرده

دهند و سـپس  کنند و خمس نمی اند! آیا کسانی که در دوران ما زندگی می جهان رفته

 ست؟!.میرند همانند آنها گناهی بر گردنشان نی می

داننـد؟! و یـا  اگر گناهکار نیستند پس چرا دیگران خود را به دادن خمس ملزم می

معـاف هسـتند، و دیگـران  انـد اینکه آنان که به فتوای طوسـی و امثـال او عمـل کرده
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اند؟! یـا  گناهکارند، با اینکه هر دو گروه یک کار را که ندادن خمس است انجام داده

شوند؟ اگـر چنـین اسـت گـروه اول چـه  اینکه هر دو گروه گناهکارند و مجازات می

اند؟! آیا طوسی بر حق بوده و خوئی بر باطل است؟ یا بر عکس اسـت؟  گناهی کرده

 اند؟  هستند؟ یا هر دو اشتباه کردهیا هر دو برحق 

 .١پاسخ ما را بدهید خداوند به شما اجر دهد!!

اما تحمیل چنین مالیاتی به مردم در ابتدای امر کاری ساده نبود و مردم به راحتی 

کردند، بنابراین فقها در زمانهای گذشته حیران بودنـد کـه چگونـه راه  آن را قبول نمی

گوید تصرف در  را از نظریه اول خالص کنند که میحلی شرعی درست کنند و خود 

خمس فقط حق امام است و بر اساس این نظریه فقهای بـزرگ مـذهب ماننـد شـیخ 

دادند که در زمان غیبت خمس معاف است و یا باید دفن شود  طوسی و مفید فتوا می

ی و یا به فرد مورد اعتمادی سپرده شود و اینگونه دست به دست شود تا آن کـه مهـد

کند... بنابراین فقها برای رهـایی از ایـن نظـر اقـوال و فتواهـای مختلـف و  ظهور می

کرد  اند که بیانگر این حیرت آنهاست، اما به تدریج این نظریه تغییر می متضادی داده

ها تغییر و تحـّول بـه  شد و گام به گام آنها پیش رفتند تا اینکه بعد از قرن و متحول می

 .بینیم! روزه ما میصورتی درآمده که ام

                                           
 این نظر از کجا آمد؟ -١

های فقها  کر دادن خمس درآمدها به فقها به وجود بیاید بلند پروازیتنها علتی که سبب شد تا ف

برای رسیدن به اهدافی بود که رسیدن به آن از راههای مشروع مانند کسب شخصی و اموال 

زکات و صدقات و هدایا و اوقاف و امثال آن ممکن نیست بنابراین برای تأمین این نیازهای مادی 

کردند و  کرد دست و پا می الغ هنگفت و فراوانی را نصیب آنها میفقها باید منبع درآمدی که مب

همچنین برای آن که این منبع درآمد همیشگی باشد و ادامه داشته باشد باید به آن رنگی دینی و 

دادند، از این رو تفسیر غنیمت به درآمدهای مردم و واجب قرار دادن خمس در آن  شرعی می

توانستند با آن فقر و ناتوانی مالی را که زندگی آنها و طالب  می ای بود که فقهای بهترین وسیله

 دکتر موسی موسوی. ۶۳علوم دینی را آشفته کرده بود رفع کنند: شیعه و تصحیح ص 
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 متضاد بودن اقوال فقهاء و متحول شدن آن در ادوار زمان 
اند متولی تحویـل  گفتهه) ٤٦٠و شیخ طوسی (ت ه)  ٤١٣شیخ مفید (ت  -١

گرفتن خمس و تقسیم آن ظاهر و مشخص نیست چون نصی شرعی وجود 

نه ندارد که تحویل گیرنده و تقسیم کننده را مشخص نماید، بنابراین نه فقیه 

 کسی دیگر بر تحویل گرفتن خمس یا خرج کردن آن مشخص نشده است.

های قرن پنجم هجری قاضی ابن بـراج  بعد از آنها (طوسی و مفید) در نیمه -٢

گوید باید خمس به عنوان امانت به فقها سپرده شود که آنهـا آن  آید و می می

 کنند.  را تا ظهور مهدی نگهداری می

را ندارنـد نـه حـق دارنـد آن را بـرای نیازهـای یعنی فقها حق تصرف در خمـس 

 توانند آن را در جایی دیگر خرج کنند.  شخصی خود مصرف کند و نه می

و تردیدی نیست که هیچ کسی بعد از مردن این فقها اموالی را مشاهده نکرده که 

به نام مهدی نگهداری شده باشدند به خصوص بعد از آن که فتوا عوض شد، و ایـن 

است که فقها برای آن که بتوانند این اموال را به دست بیاورند بـا گذاشـتن  نشانگر آن

 .اند! آورده اسم امانت و سرپوشی شرعی بر آن، این اموال را به چنگ می

سپس ابن حمزه در قرن ششم آمد تا این نظریه را یک گام جلوتر ببرد، او بـا  -٣

بنـابراین گفـت کـرد  اینکه جرأت چنین کاری را داشت اما مقداری حیا می

دادن خمس به فقیه برای آن که آن را تقسیم کند بهتر اسـت و اگـر صـاحب 

 مال خوب تقسیم کردن را بلند نباشد واجب است که آن را به فقیه بدهد. 

اند. بعـد از آن کـه گفتنـد  رفته ببینید که فقهای محترم چگونه گام به گام جلو می

عنوان امانتی تا زمان ظهور مهدی حفاظـت گیرد تا آن را به  فقیه خمس را تحویل می

و نگهداری کند یک گام جلوتر رفتند و به فقیه اجازه دادن که آن را تحویـل بگیـرد و 

 .گفتند بهتر است و مستحب است که به فقیه داده شود!
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و شکی نیست که تحویل گرفتن آن به عنوان امانت و نگهـداری آن تـا وقتـی کـه 

 توزیع آن فرق بزرگی دارد. مهدی ظهور کند با تقسیم و 

اما اگر صاحب مال تقسیم را خوب بلد نباشد واجب است که خمس را بـه فقیـه 

بدهد که تقسیم کردن را خوب بلد است و در ضرب و تقسیم بیشـتر وارد اسـت.این 

 یک و نیم گام به جلو است.

بعد در قرن هفتم محقق حلی آمد و گام مهمی برداشت او گفت که واجب  -٤

سهمیه امام (یعنی نصف خمس) بـه نایـب امـام داده شـود تـا او  است که

 سهمیه امام را به مستحقان بدهد. 

گوید اگر مکلـف خواسـت خـودش سـهمیه  و شهید اول در قرن هشتم می -٥

امام را به مسـتحقان توزیـع کنـد الزم اسـت کـه از نایـب عـادل کـه دارای 

 صالحیت فتوا دادن است اجازه بگیرد. 

گوید سهمیه امام باید به حاکم شرعی یعنی  قرن دهم می و محقق کرکی در -٦

 فقیه داده شود. 

گوید احتیاط در آن است که کـار  و محمد باقر سبزواری در قرن یازدهم می -٧

صرف خمس در جاهایی که باید مصرف شود به فقیه عادل سپرده شـود، و 

 او از نیابت فقیه از امام مهدی سخن گفته است. 

محمدحسن نجفی با تمام قدرت فتوا داد کـه واجـب  در قرن سیزدهم شیخ -٨

ی خرج کردن سهمیه امام باشد. 
ّ
 است که فقیه عادل متول

و در قرن چهاردهم هجری سید کاظم یزدی گفت الزم است کـه در عصـر  -٩

غیبت سهمیه امام به نایب او داده شود و نایب او مجتهدی اسـت کـه همـه 

 جازه او به مستحقین داده شود. شرایط را دارا است و یا اینکه باید با ا

عجیب اینجا ست که او در سایر ابواب فقه به والیت فقیه معتقد نیست اما فقـط 

 پذیرد!! در مسئله خمس او والیت فقیه را می
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گویـد اگـر  و در اواخر قـرن چهـاردهم هجـری سـید محسـن حکـیم می -١٠

کنـد تواند رضایت امام غایب را جلب  صاحب مال بر این باور بود که می

 در خرج کردن سهمیه امام از خمس نیازی به اجازه گرفتن از فقیه نیست. 

و در آغاز این قرن (پانزدهم هجری) شیخ حسن فرید نظر جدیـدی ارائـه  -١١

داد و در مورد خمس انقالبی به پا کرد و او حق خمس را از امام مهدی به 

یـک  های امامت، گرفت و گفت باید علت غیبت و انجام ندادن مسئولیت

نفر از مردم کار تحویل گرفتن خمس و توزیع آن را انجام دهد و ایـن فـرد 

 .١مستقل است و نایب امام نیست

  بینید که این فتواها و اقوال فقهی متضاد و مضطرب می می
ً
باشند و گـاهی کـامال

تر از همه اینکه برای وارد کردن فقیه در موضوع خمس هیچ  شوند، و مهم متحول می

 .از کتاب یا سنت یا اقوال ائمه وجود ندارد! دلیلی شرعی

و دلیل متضاد بودن و مختلف بودن این فتواها این است که همـه محصـول آرا و 

انـد بنـابراین همـراه طبـق  داده افکار انسانها هستند که طبق نیاز خـود آن را ارائـه می

 اند. شده شرایط موجود متحول می

مستحب است و گاهی جـایز و گـاهی گفتند  کردند و گاهی می گاهی واجب می

 .احتیاط بر آن است و...!

 ِمـنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ فرماید: ترین مصداق گفته الهی است که می این اختالف صادق
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  َّ�  ْ آیـا دربـاره قـرآن « .]٨٢النسـاء: [﴾ �َكثِـ�ٗ  اٗفـتَِ�ٰ خۡ ٱ �ِيـهِ  لَوََجُدوا

 .»یافتند اختالف فراوانی در آن می اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بود، نمی
و اگر از سوی غیـر خـدا آمـده بـود در آن تناقضـات و اختالفـات فراوانـی پیـدا 

 کردند.  می

                                           
 .احمد الکاتب ۲۵۸ -۲۵۶تطور الفکر السیاسی الشیعی ص  -١
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گوید خمس واجب نیست از طرفی فقها همه روایاتی  پنهان کردن روایاتی که می

گویند دادن خمس واجب نیست پنهـان کردنـد و یـا آن را تحریـف کـرده و  را که می

کردند و اضافه بر این با سوء استفاده از جهالت مـردم و اعتمادشـان بـر فقهـا  قیچی

 اند. روایات جدیدی اختراع کردند که در منابع گذشته وجودی نداشته

  آمده اسـت: مجيب)ـ(اخلمس بني السائل والبه عنوان مثال در رساله معروف 

تاکیـد شـده ترین واجبات شرعی اسـت کـه در مـورد آن خیلـی  خمس یکی از مهم

ترین مسئله در روز قیامت این است که صاحب  گوید: (سخت می است... امام 

 .١گوید پروردگارا خمس من کجاست) شود و می خمس بلند می

گویـد: (ولـی مـا شـیعیان خـود را از خمـس  ای دارد که می اما این روایت دنباله

 .٢شوند)ایم تا پاک به دنیا بیایند و فرزندانشان پاکیزه  معاف کرده

اما فقیه فقط قسمت اول روایت را ذکر کرده است چون روایـت اگـر کامـل ذکـر 

خواهـد کـه چنـین  باشـند و فقیـه نمی شود طبق آن شیعیان از دادن خمس معاف می

گفـت: (آیـا  باشد! سپس صاحب کتاب این روایـت را ذکـر کـرده: ابوعبداللـه 

دانم گفت: به سبب آن که مـردم  نمی دانی از کجا زنا به مردم راه پیدا کرد؟ گفتم: می

نویسنده ایـن روایـت را هـم  ٣پردازند) خمس که متعلق به ما اهل بیت است را نمی

مانند روایت قبلی قیچی کرده و قسمت دّوم آن را که شیعیان را از دادن خمس معاف 

گرداند ذکر نکرده است، در دنباله این روایت آمده است: (به جز شیعیان پاک مـا  می

 . ٤گردانم) که من با معاف کردن آنها از دادن خمس تولد آنان را پاک می

                                           
 .۳الخمس بین السائل وا لمجیب سید محمد محمد صادق صدر ص  -١

 .۲/۵۷ :واالستبصار طوسی ۲/۲۲و فقیه من ال یحضره الفقیه  ۱/۵۴۷ ي:افاصول الک -٢

 .۳الخمس بین السائل والمجیب ص  -٣

 .۱/۵۴۶ ياصول الکاف -٤
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 بر عکس آنچه مورد نظر است را  کاین خطرنا
ً
ترین نوع تحریف است زیرا کامال

گوید و این نشانگر نداشتن امانت داری علمی و عدم احساس مسئولیت دینی  می

َخذَ  �ذۡ ﴿فرماید:  است، مسئولیتی که خداوند می
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ مِيَ�ٰ  �َّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 أ

ٓ  َ�َنَبُذوهُ  ۥُتُمونَهُ تَ�ۡ  َوَ�  لِلنَّاِس  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ وۡ شۡ ٱوَ  ُظُهورِهِمۡ  ءَ َوَرا َ�َ ْ  ۦبِهِ  ا
ونَ �َشۡ  َما َس فَبِئۡ  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  وبه خاطر بیاورید) (« .]١٨٧عمران:  آل[﴾ ١٨٧ َ�ُ

سانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده شده، پیمان گرفت که حتما هنگامی را که خدا، از ک

آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید! ولی آنها، آن را پشت سر افکندند; و به بهای 

 .»خرند کمی فروختند; و چه بد متاعی می
سپس نویسنده دو روایت دروغین که خـودش آنهـا را اختـراع کـرده اسـت بیـان 

گویم این دو روایت را خودش اختراع کرده این است که مـن  لیل اینکه میدارد، د می

ها در آن مرجع ذکر  مصادر و مراجع چهارگانه گذشته را بررسی نمودم اما این روایت

گوید: (هر کـس  امام زمان (عج) می  های اختراعی اینها هستند: نشده بودند، روایت

خـورد و بـه زودی وارد جهـنم  می از ما چیزی را بخورد در حقیقـت آتـش جهـنم را

 سوزان خواهد شد). 

گوید: (لعنت خدا و مالئکه و همه مردم بر کسی باد که از مـال  و امام (عج) می

 .١ما یک درهم را به ناحق بخورد)

نویسنده این دو روایت را ذکر کرده بدون آن که منبع آنها را بگوید! کتاب الکافی 

انی تألیف شده که در آن زمان مهــدی از طریـق کلینی تنها مرجعی است که در دور

گرفته اسـت، دورانـی کـه دوران (غیبـت صـغری)  جانشینان خود با مردم تماس می

شود، اگر مهدی چنین سخنی را گفته اسـت بایـد در کتـاب الکـافی ذکـر  نامیده می

 .شد، اگر مرجعی دیگر آن را نقل کرده از خودش در آورده است! می

                                           
 .۳الخمس بین السائل والمجیب ص  -١
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دلیل از مردم خمس  ها و فتواهای بی د که فقهاء بر اساس گفتهو اینگونه روشن ش

 .گیرند، فتواهایی که خداوند برای آن دلیلی نازل نکرده است! می

 ستیبر گرفتن خمس ن یلیمصرف درست دل
هـای  گویند چون که خمس صرف مـدارس دینـی و حوزه بعضی از علمای شیعه می

 آن جایز و درست است. شود پس گرفتن  علمیه و دیگر امور مذهبی می

شوند؟ بلکه  اما بحث این نیست که این اموال چه گونه و در چه راهی مصرف می

آنچه مورد مناقشه و بحث است یک قضـیه اصـولی و واقعـی و مـذهبی اسـت و آن 

شوند، و حتی اگـر در راه خـدا  اینکه: این اموال به دروغ و به ناحق از مردم گرفته می

 .١مردم ناجایز و نامشروع است و تصرف در آن جایز نیست خرج شوند گرفتن آن از

اگر کسی دزدی کند و آن را در راههای درست خرج کند مـال مسـروقه حـالل و 

مشروع نیست، چون در اصل از راه حرام به دست آمده است، بنابراین فقط بـه دلیـل 

ه گـرفتن توان گفت کـ شوند، نمی اینکه این اموال در راههای شرعی و جایز خرج می

 این اموال حالل و جایز است. 

و همچنین به بهانه اینکه خمس برای طالب علـوم دینـی و امـور مـذهبی خـرج 

شود فقها باید بر آن مسلط باشند و در دست فقها باشد.. و بلکه اول بایـد ایـن را  می

 تواند این مال را از مردم بگیرد.  ثابت کنیم که فقیه می

توان به  چیز مختلف هستند، اگر یکی حالل باشد نمیو گرفتن و خرج کردن، دو 

، گـاهی انسـان از راه ٢خاطر حالل و جایز بودن آن دیگری را جایز و حالل قـرار داد

آورد و در راه حرام ماننـد نوشـیدن شـراب  حالل و جایزی مانند تجارت به دست می

                                           
 .۶۸والتصحیح دکتر موسی موسوی ص  ةالشیع -١

شود  احب مال پرسیده میبنابراین در حدیث صحیح از پیامبر روایت شده که روز قیامت از ص -٢

 که آن را از کجا به دست آورده؟ و در چه راهی خرج کرده است.
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گـاهی  کند پس چنین فردی فقط به خاطر خرج کردن آن گناهکار اسـت. و خرج می

کند، پس اینکه  آورد و آن را برای فرزندانش خرج می از راه حرام مانند ربا به دست می

او آن را در راه مشروع و جایزی خرج کرده دلیلی نیست برای اینکـه بگـوییم کـه بـه 

 دست آوردن مال از راه نامشروع اشکالی ندارد و او گناهکار نیست. 

تـوان  رف کند و با آن مسجد بسـازد نمیاگر کسی به ناحق مال کسی دیگر را تص

گفت چون با آن مال مسجدی ساخته است گرفتن آن مشروع اسـت، و خمسـی کـه 

 همین طور است.  فقها می
ً
 گیرند کامال

 خـالصـه: 
چیزی که در قرآن و سنت نبوی و اقوال ائمـه وجـودی نـدارد و فقهـای گذشـته آن را 

ند بر اساس کدام دلیل شـرعی مسـلمانان را ا اند و متأخرین بر آن اجماع نکرده نگفته

 .اند؟!! بدان ملزم کرده

 پـرسـش آخر: 
شاید کسی بگوید آیا مرگ خمس در قرآن ذکر نشده است؟ آیا مگر خدا نگفته است 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل بدانید هرگونه غنیمتی به « .]٤١األنفال: [﴾  لسَّ

القربی و یتیمان و مسکینان و  دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی

 .»واماندگان در راه (از آنها) است
قبل از آن که وارد به این پرسش در فصل دوم این کتاب پاسخ داده خواهد شد اما 

بینم که توجه شما را به امر مهمی معطوف بـدارم و ایـن  این بحث شویم مناسب می

 سوال را بپرسم که: 
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 دارد؟! یه چه ربطیه به فقین آیا
خمسی که در آیه ذکر شده است خمس بـه معنـی عـام آن اسـت، آیـا ایـن فقـط بـه 

شود، و فقـیه که متولی  شامل می ها تعلق دارد، یا اینکه درآمدهای مردم را نیز غنیمت

گرفتن خمس است و با استناد به این آیه خمس در دست اوست باید به ما بگوید که 

او و خمس درآمدهای مردم چه ربطی به آیـه دارنـد، و او بایـد از قـرآن بـرای آنچـه 

 گوید دلیل بیاورد.  می

رت فقیـه را در ها پاسخ بدهد: چه چیز حض و به تعبیری دیگر باید به این پرسش

 .این آیه داخل کرده است؟!

ــا یــک پــنجم امــوال و درآمــدها و  و کــدام دلیــل قرآنــی مــا را ملــزم می کنــد ت

 .اندازهایمان را به فقیه بدهیم؟! پس

گیرد؟! و تا چه حدی جایز است که فقیـه ایـن  و به کدام حق فقیه این اموال را می

 .اموال را بگیرد؟!

ها از همین آیه پاسخ بدهد تا بتواند از آن برای خمس  فقیه باید به همه این پرسش

 گرفتن خود دلیلی داشته باشد.

آمدن کلمه خمس در آیه به معنی عام، و کلی آن چیزی دیگر است، و وارد شدن 

 چیزی دیگر است!
ً
 .فقیه در موضوع آن کامال

  مفهومی که فقهاء استنباط می
ً
 آیه است.مفهومی اضافه بر مفهوم خمس در کنند کامال

های به دست آمده در  ای به آن ندارد، و در مورد خمس غنیمت و آیه کوچکترین اشاره

 جنگ است که باید به شش گروه داده شود، که حضرت فقیه از این شش گروه نیست!.

 .پس چه ربطی به آیه دارد؟!

پا  توانی از این آیه برای خود دلیلی دست و گوییم اگر نمی و در پایان به فقیه می

کنی، تمام قرآن که بیش از شش هزار و ششصد آیه دارد پیش روی شماست، اگر 

 توانی از میان آن دلیلی برای خود بیاوری بفرما!! می



 
 

 

 

 

 فصل دوم:
 خمس از درآمدها یا از غنائـم

 ه خمس یآ
ه امور مهم و ضروری شرعی:

ّ
   مقدمه: قاعده شرایط ادل

چیزهایی است که سعادت انسان در منظور از امور مهم و ضروریات شرعی همه 

باشد، مانند اصول ایمان و عقیده، و یا اصول شرعی  زندگی و آخرت به آن وابسته می

علمی، مانند نماز و زکات و روزه و حج، یا نیکی کردن به پدر و مادر و نیکی کردن به 

و ربا و  ها و عموم منکرات، مانند کشتن مردم و زنا همه مردم، و یا دور کردن از زشتی

 امثال آن.

برای همه این امور مهم قرآن دالیل واضح و قطعی ارائه داده است و قابـل رد یـا 

تواند در مقابل آن چیـزی  تواند در آن شک کند، نمی تاویل نیستند که هیچ کس نمی

بگوید: و همچنین مفهوم آن قطعی است، و بلکه اینها نصوصی هستند که فقـط بـر 

کنند، به عنوان مثال در مورد واجـب بـودن نمـاز و  لت مییک چیز و یک مفهوم دال

ْ ﴿زکات در قرآن آمده است:  �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا و نماز « .]٤٣البقرة: [﴾  ةَ لزَّ

 .»را بپا دارید، و زکات را بپردازید

ِينَ ٱ ٤ ُمَصّلِ�َ لِّلۡ  لٞ فََو�ۡ ﴿ . ]٥-٤لمـاعون: [ا﴾ ٥ َساُهونَ  َصَ�تِِهمۡ  َعن ُهمۡ  �َّ

 .»کنند انگاری می پس وای بر نمازگزارانی که. در نماز خود سهل«
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ِينَ ٱ ٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ لِّلۡ  لٞ َوَو�ۡ ﴿فرماید  و می َكوٰ ٱ تُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  .]٧-٦[فصـلت: ﴾ ةَ لزَّ

 .»پردازند همانها که زکات را نمی. وای بر مشرکان«

ٰ لۡ ٱَو�ِـ﴿ فرمایـد:  می و در مورد اینکه نیکی به پـدر و مـادر واجـب اسـت يۡ َ�  نِ ِ�َ
 .»و به پدر و مادر نیکی کنید« .]٢٣اإلسراء: [﴾ ًناَ�ٰ إِحۡ 

َحلَّ ﴿فرماید:  و در مورد حرمت ربا می
َ
ُ ٱ َوأ ْ لّرَِ�ـوٰ ٱ وََحـرَّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ �َّ البقـرة: [﴾ ا

 .»را حالل کرده، و ربا را حرام (خرید و فروش) خدا بیعو «  .]٢٧٥

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿فرمایـد:  زنا می و در مورد حرمت ۖ ٱ َر�ُوا هُ  لّزَِ�ٰٓ ٰ  َ�نَ  ۥإِنَـّ ٓ  ِحَشـةٗ َ�  ءَ وََسـا
 .»و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است«. ]٣٢[اإلسراء: ﴾ ٣٢ َسبِيٗ� 

خواهند با تاویل یا انکار از تکالیف شـرعی بیـرون  و اینگونه راه برای آنان که می

ام ندهند بسته است، چون نصوصی که بر تکالیف شـرعی داللـت بروند و آن را انج

اند و فقط یک مفهوم دارند! و همین است که خداوند متعـال  کنند واضح و روشن می

رۡ  لََقدۡ ﴿فرماید:  می
َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ ما رسـوالن خـود را بـا « .]٢٥الحدید: [﴾ ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

 .»فرستادیمو شریعتهای آشکار روشن و معجزات دالیل 
به خصوص امور مالی، چون مردم به آن وابسته هستند، پس اگر نصوص واضـح 

گردند، و دین و دنیـا  شود، و مردم دچار تفرقه می و قطعی نباشند اختالف درست می

 شود. خراب می

به خاطر این احکام ارث و مقادیر آن به صورت مفصل در قـرآن در اوائـل سـوره 

اصـل مشـروعیت آن در قـرآن  -تر است  که از مال مهم -از اند، و نم نساء بیان شده

 بیان شده است و تفاصیل آن اغلب در سنت نبوی بیان شده است. 

بنابراین مسایل مهمی که صالح و بهبودی هر دو جهان انسان بدان وابسته اسـت 

باید با نصوص واضح و قاطع قرآنی ثابت باشند، نصوصی کـه احتمـاالت مختلفـی 

ند به خصوص مسایلی که مربوط به امور مالی اسـت. و همچنـین اصـل نداشته باش
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نماز و زکات و روزه و حج و اصول عقیـده در شـریعت اسـالمی ثابـت هسـتند. آیـا 

واجب بودن خمس در درآمدها با چنین دالیل قاطع قرآنی ثابـت اسـت؟ چنـان کـه 

 .زکات وارث و امثال آن ثابت هستند؟!

 ه خمس: یآ

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿: فرماید خداوند می َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن لسَّ ِ ٱب َّ�  ٓ  َوَما
نَزۡ�َ 

َ
ٰ  اأ ُ ٱوَ  َعاِن� مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يَوۡ  قَانِ ُفرۡ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِدنَاَ�بۡ  َ�َ َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و « .]٤١األنفال: [﴾ ٤١قَِديرٌ 

القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به  برای پیامبر، و برای ذی

حق از باطل، روز درگیری دو گروه (باایمان و خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی 

 .»اید; و خداوند بر هر چیزی تواناست ایمان) (روز جنگ بدر) نازل کردیم، ایمان آورده بی
این تنها جایی است که کلمه خمس در قرآن کریم وارد شده است. همه به اتفاق 

است که در جنگ  گوید خمس آن باید جدا شود، غنیمتی قبول دارند که مالی که آیه می

شود، در واجب بودن خمس در این اموال هیچ کس اختالفی ندارد  از کفار گرفته می

نماید، اما واجب بودن خمس درآمدها در بهترین  چون آیه به طور قطعی بر آن داللت می

توان کلمه خمس به صورت ظنی بر آن داللت کند. و اگر دقت کنیم هیچ  حالت فقط می

تشابه لفظی وجود دارد، و اگر کلمه خمس که در آیه آمده به صورت  داللتی ندارد فقط

آید چنان که مسلمانان در  کرد اختالفی پیش نمی قطعی بر خمس درآمدها داللت می

فۡ  قَدۡ ﴿داللت این آیه بر مشروعیت نماز و زکات اختالفی ندارد 
َ
ۡ ٱ لَحَ أ  ١ مِنُونَ ُمؤۡ ل

ِينَ ٱ ِينَ ٱوَ  ٢ نَ ِشُعوَ�ٰ  َصَ�تِهِمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ  �َّ َّ� 
َكوٰ  ُهمۡ  ٰ  ةِ لِلزَّ آنها که در نمازشان . مؤمنان رستگار شدند«. ]٤-١[المؤمنون: ﴾ ٤ عِلُونَ َ�

 .»دهند گردانند; و آنها که زکات را انجام می خشوع دارند; و آنها که از لغو و بیهودگی روی
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این اختالفی ندارند که این آیه بر مشروعیت روزه داللت  و همچنین مسلمین در

َهاَ�ٰٓ ﴿کند:  می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ َّ� 

اید!  ای افرادی که ایمان آورده« .]١٨٣البقرة: [﴾ ١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن

گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد; تا  وشته شده، همانروزه بر شما ن

 .»پرهیزکار شوید
اند:  و همچنین در داللت این آیه بر جدا کردن خمس مال غنیمت اختالف نکرده

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  N﴾ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ
 ت بر امور مهم در شریعت اختالف ندارند. و همچنین در داللت امثال این آیا

چنین چیزهایی را خداوند به اجتهاد مجتهدین و نظر فقها رها نکرده است چـون 

 انجامد.  اجتهاد به اختالف می

و در چنین امور مهمی همانند امـور فرعـی دیـن گنجـایش اخـتالف نیسـت، و 

نجامـد، پـس چگونـه ا اختالف در امور مهم دینی به تفرقـه و فسـاد دیـن و دنیـا می

توانیم باور کنیم که مالیاتی سهمگین وهنگفـت را خداونـد بـر بنـدگانش فـرض  می

کند، اما آن را در کتاب خود  نماید و به خاطر ندادنش آنها را به شدت مجازات می می

کند؟! چـرا  کند و با دلیل قطعی که جای تاویل نداشته باشد آن را ثابت نمی بیان نمی

که نسـبت بـه خمـس  -این قاعده مستثنی است؟! با اینکه زکات  خمس درآمدها از

 .درآمدها اندک است با دهها دلیل قرآنی ثابت شده است؟! چگونه؟!

 ات با خمس درآمدهاکسه زیمقا
ذکر زکات در دهها آیه قرآن تکرار شده است، در صورتی که خمس درآمدها با آن که 

ت، و چنین مالیات هنگفتی چنان کـه چندین برابر زکات است در قرآن ذکر نشده اس

 گفتیم باید دالیل قطعی داشته باشد که جای شکی در آن نباشد. شما چگونـه از 
ً
قبال

%) درصد اموال و درآمدهایم را به تو بـدهم یـا از هـر هـزار ٢٠خواهی که ( من می
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تومان دویست تومان را به شما بدهم، اما هیچ دلیل روشنی که مرا به این کـار ملـزم 

 .دهی؟! کند ارائه نمی می

خداوند بر ثروتمندان واجب کرده که اگر دارایی آنها به حد نصاب کـه بیسـت مثقـال 

است رسید بعد از گذشت یک سال بر آن یک چهلم آن را به عنوان زکات بدهنـد، یعنـی 

%) آن را بپردازند، خداوند برای این دهها دلیل روشن در قرآن ذکر کرده اسـت کـه ٥/٢(

کند که خمس را چندین برابـر  تواند در آن شک کند، چگونه عقل قبول می نمی هیچ کس

 زکات است فرض کند، و حتی یک بار در قرآن آن را ذکر نکرده باشد؟!.

و خمس به زمان و نصاب بستگی ندارد، و به نوعی خاص از مال متعلق نیست، 

آنچـه بـرای  بلکه دادن خمس همه چیز فرض است، حتی خمس خانه و لوازم آن، و

شود، در همه اینها خمـس  ای که از کسی گرفته می شود، و هدیه آشپزخانه خرید می

واجب است، بلکه اگر خمس کاالیی پراخت شد اما بعد از دادن خمـس قیمـت آن 

 شود! باال رفت در مقداری که از قیمت آن وقت کاال اضافه شده خمس واجب می

ه این مالیات هنگفت فرض باشـد، امـا کند ک کدام عاقل چنین چیزی را قبول می

 .دلیلی برای آن نباشد؟!!

 کند: مثالی که مقایسه را بیشتر روشن می

اگر فرض کنیم که مردی صاحب خانه و باغ و ماشین باشد و پول نقد هم داشـته 

 باشد. چقدر زکات بر او واجب است؟ و چقدر خمس بر او واجب است؟ 

 زکات: 

 خانه: زکات ندارد.

 زکات ندارد.ماشین: 

 های آن اگر به حد نصاب برسند زکات واجب است. باغ: زکاتی ندارد، و فقط در میوه

ها: اگر به حد نصاب نرسیده باشـند در آن زکـات واجـب نیسـت، و نصـاب  پول

 بیست مثقال طال است. 
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اگر هر مثقال طال را پنجاه هزار دینار فرض کنیم، پولها باید به یک میلیون دینـار 

و یک سال بر آن بگذرد تا زکات در آن واجب شود، و مقدار زکـات بیسـت و  برسند،

پنج هزار دینار خواهد بود. اگر پولها به حد نصاب نرسیده باشند بر این مرد با آن کـه 

 صاحب خانه و ماشین و باغ و پول است زکات واجب نیست، این بود زکات.

 اما خمس: 
غ و ماشین سه میلیون باشد و این مرد یـک اگر فرض کنیم قیمت هر یک از خانه و با

میلیون دینار به اندازه نصاب داشته باشد مجموع دارایـی ایـن مـرد ده میلیـون دینـار 

شود که خمس آن برابر است با دو میلیون دینار!! یعنی هشتاد برابر زکاتی که بر او  می

ا خمسی کـه واجب است!! یعنی اگر این مرد هشتاد سال زکات اموال خود را بدهد ب

دهد برابر نخواهد بود!! و اگر قیمت خانه و باغ و ماشین هـر یکـی پنجـاه  یک بار می

 .میلیون باشد خمس سی میلیون خواهد بود، یعنی بیش از هزار برابر زکات!!

 .اید؟! آیا هیچگاه به این حقیقت وحشتناک فکر کرده

یه در قرآن نیست که گیرند در حالی که حتی یک آ فقهاء این مالیات سنگین را می

 .به صراحت بگوید که مردم باید چنین مبلغ هنگفتی را به فقها بدهند!!

 اند:  برخی از آیاتی که درباره زکات آمده

ْ ﴿فرماید:  خداوند متعال می �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ  َمعَ  َكُعوا

ٰ ٱ ا بپا دارید، و زکات را بپردازید، و همراه رکوع و نماز ر« .]٤٣البقرة: [﴾ ٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

 .»کنندگان رکوع کنید (و نماز را با جماعت بگزارید)
 .اما نگفت که خمس را بپردازید!

ْ ﴿فرماید:  و می ْ  انٗ ُحسۡ  لِلنَّاِس  َوقُولُوا �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا البقـرة: [﴾ ةَ لزَّ

 .» از را برپا دارید; و زکات بدهیدو به مردم نیک بگویید; نم« .]٨٣
 و نگفت که خمس را بپردازید.
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ْ ﴿فرماید:  و می �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ۚ لزَّ ْ  َوَما ةَ ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ

َ
 ّمِنۡ  ِ�

ِ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید; و هر « .]١١٠البقرة: [﴾ �َّ

 .»فرستید، آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت کار خیری را برای خود از پیش می
 بینیم که در آیه از خمس یادی نشده و نگفته که خمس را بپردازید. می

ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿فرماید:  و می ِ ٱب ۡ ٱوَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل
ۡ ٱ َوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ٰ  َماَل ل ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذوِي ۦُحّبِهِ  َ�َ  ِك�َ َمَ�ٰ ل
بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ٓ ٱوَ  لسَّ ا قَامَ  لّرِقَاِب ٱ َوِ�  �ِلِ�َ لسَّ

َ
لَوٰ ٱ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاَ�  ةَ لصَّ البقرة: [﴾ ةَ لزَّ

روز رستاخیز، و فرشتگان، و  بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا، و«  .]١٧٧

ای که به آن دارد، به  کتاب (آسمانی)، و پیامبران، ایمان آورده; و مال (خود) را، با همه عالقه

کند; نماز  خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق می

 .»پردازد دارد و زکات را می را برپا می
 .س را بدهد!و نفرمود که خم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  و می َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ  َوَءاتَُوا

َكوٰ ٱ جۡ  لَُهمۡ  ةَ لزَّ
َ
کسانی که ایمان آوردند و اعمال « .]٢٧٧البقرة: [﴾ َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ

ا پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات ر

 .»است
 .و نگفت آنان که ایمان آوردند و ... و خمس را پرداختند!

همه اینها در یک سوره بیان شده که در این سوره همه اوامر و نواهی شریعت بیان 

 شده است، پس چرا خمس ذکر نشده است؟!

ْ  فَإِن﴿فرماید:  و خداوند متعال می قَاُمو تَابُوا
َ
ْ َوأ لَوٰ ٱ ا ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ وََءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  فََخلُّوا

هرگاه توبه کنند، و نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، آنها را « .]٥التوبة: [﴾ َسبِيلَُهمۡ 

 .»رها سازید
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ْ  فَإِن﴿فرماید:  و خداوند می ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ وََءاتَُوا ٰ فَإِخۡ  ةَ لزَّ  نُُ�مۡ َ�

(ولی) اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، « .]١١التوبة: [﴾ ّ�ِينِ ٱ ِ� 

 .»برادر دینی شما هستند
 بینیم که خمس را ذکر نکرده است. و خداوند به حکایت از پیامبرش عیسـی  می

وۡ ﴿گوید:  می
َ
ِ  ِ� َ�ٰ َوأ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱوَ  ةِ لصَّ هـر -و مـرا « .]٣١ریم: مـ[﴾ اَحيّٗ  ُت ُدمۡ  َما ةِ لزَّ

ام، مرا به نمـاز و زکـات توصـیه  وجودی پربرکت قرار داده; و تا زمانی که زنده -جا که باشم

 .»کرده است
 و خمس را ذکر نکرده است. 

  َوَ�نَ ﴿فرماید:  می و در مورد اسماعیل 
ۡ
هۡ  ُمرُ يَأ

َ
ِ  ۥلَهُ أ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱةِوَ لصَّ ِ لزَّ  ة

اش را به نماز و زکات  او همواره خانواده« .]٥٥مریم: [﴾ ٥٥ ايّٗ ضِ َمرۡ  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  َوَ�نَ 

 .»داد; و همواره مورد رضایت پروردگارش بود فرمان می
 داد.  خانواده اش را به پرداختن خمس دستور می در آیه بیان نشده که اسماعیل 

وۡ ﴿گوید:  می áو خداوند در مورد پیامبران 
َ
ٓ َحيۡ َوأ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ َل فِعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا

لَوٰ ٱ �قَامَ  ٓ  ةِ لصَّ َكوٰ ٱ ءَ �يَتا و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز « .]٧٣األنبیاء: [﴾ ةِ� لزَّ

 .»و ادای زکات را به آنها وحی کردیم
 خداوند نگفته که پیامبران وحی کرده است که چیزی به نام خمس را بپردازند. 

ام و امرای م
ّ
ِينَ ٱ﴿گوید:  سلمین میو خداوند در مورد صفت حک ٰ  إِن �َّ َّ� كَّ  ُهمۡ مَّ

 ٱ ِ� 
َ
ْ  ِض �ۡ� قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ َمُروا

َ
ِ  َوأ  ٱب

ۡ ْ َوَ�َهوۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ا ﴾ ُمنَكرِ ل
همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا « .]٤١الحج: [

 .»کنند دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می یدارند، و زکات م می
 پردازند. و نگفت که خمس را می
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ذکر نشدن خمس در اینجا جالب توجه است... زیرا آیه حکام و مسئولین امر را 

 در  دهد، پس اگر خمس امر جایز و مشروعی می مخاطب قرار می
ً
بود خداوند حتما

 قَدۡ ﴿فرماید:  خداوند در مورد مؤمنان میبرد. و  اینجا در کنار زکات از آن اسم می
فۡ 
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ِينَ ٱوَ  ٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ  وِ للَّغۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ رُِضونَ ُمعۡ  َكوٰ  ُهمۡ  �َّ ٰ  ةِ لِلزَّ مؤمنان رستگار « .]٤-١المؤمنون: [﴾ ٤ عِلُونَ َ�

گردانند; و آنها که  خشوع دارند; و آنها که از لغو و بیهودگی رویآنها که در نمازشان  شدند;

 .»دهند زکات را انجام می
و چیزهای دیگری را بیان کرده که خمس از آنها نیست. و در مورد آباد کردن 

ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ ﴿گوید:  مساجد می ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة  �قَامِ  �َّ
لَوٰ ٱ ٓ  ةِ لصَّ َكوٰ ٱ ءِ �يَتا ِ لزَّ ای آنان را از  مردانی که نه تجارت و نه معامله« .]٣٧النور: [﴾ ة

 .»کند یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمی

َما﴿فرماید:  و همچنین می ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�َّ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ ِ ٱب  مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
قَامَ  ِخرِ �ٱ

َ
َكوٰ ٱ َوَءاَ�  ةَ لَوٰ لصَّ ٱ َوأ َ ٱ إِ�َّ  َش َ�ۡ  َولَمۡ  ةَ لزَّ مساجد « .]١٨التوبة: [﴾ �َّ

کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده، و نماز را برپا دارد، و  خدا را تنها کسی آباد می

 .»زکات را بپردازد، و جز از خدا نترسد

قِ ﴿گوید:  و در مورد مادران مؤمنان رضی الله عنهن می
َ
لَوٰ ٱ نَ مۡ َوأ  وََءا�ِ�َ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ و نماز را برپا دارید، و زکات را « .]٣٣األحزاب: [﴾ ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ

 .»بپردازید، و خدا و رسولش را اطاعت کنید
 و نگفت و خمس را بپردازید!

ِينَ ٱ ٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ لِّلۡ  لٞ َوَو�ۡ ﴿فرماید:  و می َكوٰ ٱ تُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  .]٧-٦[فصلت: ﴾ ةَ لزَّ

 .»پردازند همانها که زکات را نمی. وای بر مشرکان«
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ٓ ﴿فرماید:  و می ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ  ءَ ُحَنَفا  َو�ُقِيُموا

لَوٰ ٱ ْ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ و دستوری به آنها « .]٥٠بینة: ال[﴾ ٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�

داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند، و 

و این است آیین و دین  ،پردازنداز شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را ب

 .»مستقیم و پایدار
س حتی برای یک بار ذکر نشـده اسـت، شود و خم اینگونه در دهها آیه زکات ذکر می

نه در کنار زکات از آن ذکری شده، و نه در آیه ای مستقل از آن اسم برده شده است... پس 

 .اگر خمس مشروع می بود و خدا آن را خواسته بود پس حکمت سکوت چیست؟!

همه آنچه خدا فرموده و از بندگانش خواسته و پیامبر به مردم بیان داشته در این 

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿شود  آیه خالصه می
َ
ٰ أ التوبة: [﴾ بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

ای (بعنوان زکات) بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و  از اموال آنها صدقه« .]١٠٣

 .»ش دهیپرور
 .١همه آنچه خواسته شده همین است

                                           
مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ وقتی آیه زکات کلینی از ابی عبدالله ؛ روایت کرده که گفت: -١

َ
ٰ أ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

منادی خود نازل شده ماه رمضان بود پیامبر به .  ]۱۰۳التوبه: [ ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ 

دستور داد تا در مدینه اعالم کنید که ای مردم خداوند زکات را بر شما فرض گردانده همان 

 .۳/۴۹۷ يطور که نماز را بر شما فرض کرده است. فروع الکاف
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 شود. یبه هشت گروه داده م -6
 
همه امت مشروع  يازهایرفع ن يبرا -7

 شده است.
ات کـ ازمنـد مسـتحق ز  یجـز ن  یسک -8
 ست.ین

ست به جز در گنج و ینصاب شرط ن -2
 معدن.

 ست.یگذشتن سال شرط ن -3
 
در  یهـا حتـ   ییدر همه اموال و دارا -4

واجـب   ین و لوازم خـانگ کا و مسیهدا
 است.

بر درآمد ثروتمندان و فقـرا واجـب    -5
 است.

ه کـ شـود   یگروه داده مـ  یکفقط به  -6
 ا سادات هستند.یفقها 

ه کـ قشر اسـت   کیفقط مخصوص  -7
 باشد. یا سادات میقشر فقها 

شـود چـه    ید) داده مـ یا (سیه یبه فق -8
 ازمند نباشد. یازمند باشد چه نین
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 ر شده است.که قرآن ذیدر دهها آ -9
 
 

شود و از آن  یت داده نمیبه آن اهم -10
ه خداونـد  کـ شود با وجود آن  ینم يادی

 رده است.کد کیابر آن ت

امـده  یچ وجه در قرآن نیر آن به هکذ -9
ه در جنـگ  ک یاست به جز خمس اموال

 شوند.  یمت گرفته میفار به غنکبا 
شـود بـا    ید مـ کیبه شدت بر آن تا -10

 رده است. کر نکرا ذه خداوند آن کنیا

برای آن که مقایسه بیشتر روشن شود باید در نظر داشـت کـه زکـات مـال بسـیار 

شود، و علت آن اسبابی است کـه در بنـد  کمتر از خمسی است که در آن واجب می

) جدول گذشته بیان شدند، بنابراین درست نیست که بگوییم خمـس هشـت ٦-٢(

باشـد بلکـه  % مـی٥/٢هشـت برابـر % است که ٢٠برابر زکات است چون خمس 

 خمس دهها برابر زکات است. 

در مثالی که در صفحات گذشته در بحث ( مثالی کـه مقایسـه را بیشـتر روشـن 

کند) روشن شد که خمس در یک مال ممکن است هشتاد برابر زکات آن باشـد!!  می

 رسد!!!. بلکه گاهی به هزار برابر هم می

 ه: یسبب نزول آ
در آن آیه خمس ذکر شده این سوره را خداوند به دنبال جنگ بدر نازل سوره انفال که 

سازی که خداوند آن را روز جدایی کفر و ایمان  کرد آن جنگ بزرگ و سرنوشت

ها و پندهایی که در این جنگ نهفته بود را بیان داشت و  نامیده است، و خداوند درس

ز آن جمله به آنها آموخت که مسلمین را امر و نهی نمود و احکامی را بیان کرد، ا

اند تقسیم کنند، بنابراین این  هایی را که از مشرکان به دست آورده چگونه غنیمت

سوره را نازل کرد و آن را سوره انفال (اموال به غنیمت گرفته شده) نامید و در آغاز آن 

مود: پرسند، و فر بیان کرد که مؤمنان درباره غنیمت آن و کیفیت تقسیم آن از تو می

 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 ٱ قُلِ  نَفاِل� ۡ�

َ
ِ  نَفاُل ۡ�  .]١األنفال: [﴾ لرَُّسولِ ٱوَ  ِ�َّ
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سپس اوصاف مومنان حقیقی را بیان کرد و آنگاه به بیان وقایع جنگ از قبیل 

هایی از کارزار  هش تا ورودش به میدان جنگ و صحنا هحرکت پیامبر از خان

و فرستادن مالئکه و پیروزی مؤمنان و شکست کافران، پرداخت، و نیز با اشاره به فر

مومنان را به آمادگی سفارش کرد. و حکم اسیران و فدیه گرفتن از آنها و دعوت 

دادنشان به اسالم را متذکر شد، و در پایان سوره باز صفت مؤمنان حقیقی را بیان کرد 

ِينَ ٱوَ ﴿و فرمود:  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ  َءاَووا
وٓ  نََ�ُ ْ وَّ و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد « .]٧٤األنفال: [﴾ ا

 .»کردند، و آنها که پناه دادند و یاری نمودند
 در وسط سوره حکم تقسیم غنیمت و گروههایی که غنیمت به آنها تعلق 

ً
و تقریبا

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿: یان کرد و فرمودگیرد را ب می َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ ﴾ ...ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

 .]٤١األنفال: [

گوید چه ربطی دارند تا خمس  پس درآمدها به این موضوع که آیه از آن سخن می

 .آن پرداخت شود؟!

 ه: یاق آیس
 ده ارتباط اساسی دارد. سیاق آیه در تفسیر آیه و شناخت معنی آن و منظور گوین

هر کلمه و عبارتی در هر جایی به مناسبت آن جا و یا بر حسـب ترکیـب کـالم و 

دهد. بیرون  شود معنایی دارد که در جایی دیگر آن معنی را نمی موضوعی که بیان می

هـایی کـه احتمـال  آوردن کلمه از سیاق و جای آن و حمل کردن آن به یکی از معنی

ی باشد یا ربطی به آن معنی داشـته باشـد دیـوانگی و هـذیان ا هرینرود بدون آن ق می

است! پس چگونه جایز است که ما با سخن خداوند رفتاری اینگونه داشته باشیم؟! و 

آیه را از سیاق و موضوع آن کـه جهـاد و کـارزار اسـت بیـرون بیـاوریم، و بـه سـوی 

 متفاوت بکشانیم و بگوییم منظور اموال مس
ً
لمانان اسـت؟! موضـوع موضوعی کامال
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آید، نه اموال تجار و کسـبه  آیه اموالی است که از کافران در میدان جنگ به دست می

 .های مسلمین که با کسی جنگی ندارند! و بازاری

ها فرق گذاشته است، خداوند در کتاب خود بین  قرآن بین درآمدها و غنیمت

ه درآمد زکات و صدقه کسب و درآمد و غنیمت فرق گذاشته است، و بیان کرده ک

َهاَ�ٰٓ ﴿واجب است:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ٓ  تُمۡ َكَسبۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  مِن أ ا  َومِمَّ

خۡ 
َ
 ٱ ّمِنَ  لَُ�م َنارَجۡ أ

َ
اید! از  ای کسانی که ایمان آورده« .]٢٦٧البقرة: [﴾ ِض �ۡ�

ید، و از آنچه از زمین برای ا های پاکیزه اموالی که (از طریق تجارت) به دست آورده قسمت

 .»ایم (از منابع و معادن و درختان و گیاهان)، انفاق کنید شما خارج ساخته
گویند و این  این آیه در ضمن چهارده آیه آمده که از انفاق و بخشندگی سخن می

َثُل ﴿شوند:  آیات با این آیه شروع می ِينَ ٱ مَّ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� َّ� 

� َحبَّةٍ  َكَمَثلِ 
َ
ُ ٱوَ  َحبَّةٖ�  ّمِاْئَةُ  ُبلَةٖ ُس� ُ�ِّ  ِ�  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَتۡت أ  لَِمن عُِف يَُ�ٰ  �َّ

 ٓ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء کسانی که اموال خود را در راه خدا « .]٢٦١البقرة: [﴾ ٢٦١ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ

یاند; که در هر خوشه، یکصد دانه کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برو انفاق می

باشد; و خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته باشد)، دو یا چند برابر 

 .»کند; و خدا (از نظر قدرت و رحمت،) وسیع، و (به همه چیز) داناست می

ِينَ ٱ﴿شوند که  و با این آیه تمام می مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ  لَُهمَ� ۡ ٱب  �ِ�ّٗ  َهارِ �َّ ٱوَ  لِ �َّ

جۡ  فَلَُهمۡ  وََعَ��َِيةٗ 
َ
﴾ ٢٧٤ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  رُُهمۡ أ

کنند، مزدشان  آنها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق می« .]٢٧٤البقرة: [

 .»شوند نزد پروردگارشان است; نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می
سپس بعد از این خداوند هفت آیه در مورد ربا بیان نموده و در دو آیه دربـاره وام 

سخن گفته و آنگاه سوره را به سه آیه تمام کرده است و به هیچ وجه ذکر نکرده که در 

 درآمدها چیزی به نام خمس واجب است.
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های  در غنیمتاما در سوره انفال وقتی قتال و جنگ را بیان کرده فرموده است که 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ به دست آمده از جنگ خمس واجب است و فرموده:  �ََّما ا
َ
 ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

نَّ  ءٖ َ�ۡ 
َ
ِ  فَأ  .]٤١األنفال: [﴾ ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

پس خمس در اموال غنیمت واجب است، نه در درآمدها، و اگر در درآمدها 

 م من يشء فأنَّ هللا مخسه) (واعلموا أنام كسبت فرمود:  بود خداوند می واجب می

 آوردی یک پنجم آن متعلق به خداست.  بدانید که همه آنچه را که به دست می

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿بینیم که خداوند چنین نفرموده و بلکه فرموده است:  اما می �ََّما ا
َ
� 

نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ 
َ
ِ  فَأ ئمی را که فرا بدانید که همه غنا« .]٤١األنفال: [﴾ ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

 .»آورید یک پنجم آن متعلق به خداست چنگ می
 بنابراین فکر کنید. 

 مت در زبان قرآن یغن
غنیمت شش بار در قرآن ذکر شده است، چهار بار با کلمه (غنم) و دو بار بـا صـیغه 

ی دیگـر بیـان نشـده ا هجمع (مغانم) بیان شده است، و به جز این دو صیغه با صـیغ

شود اطالق  جا غنیمت بر اموالی که از کفار در جنگ گرفته می است. و در هر شش

ی بـه آنچـه ا هگردیده است، و حتی در یک جا از این شـش مـورد کـوچکترین اشـار

 آورد، نشده است. مسلمان در دست دارد یا اموالی که مسلمان به دست می

ۡ ٱ َسيَُقوُل ﴿جاههایی در قرآن که کلمه غنیمت در آن ذکر شده است:   لَُّفونَ ُمخَ ل
  َمَغانِمَ  إَِ�ٰ  تُمۡ نَطلَقۡ ٱ إَِذا

ۡ
ن يُرِ�ُدونَ  ُ�ۡمۖ نَتَّبِعۡ  ذَُرونَا ُخُذوَهاِ�َأ

َ
ْ  أ لُوا  مَ َكَ�ٰ  ُ�َبّدِ

ِۚ ٱ ُ ٱ قَاَل  لُِ�مۡ َكَ�ٰ  تَتَّبُِعونَا لَّن قُل �َّ ۖ َ�بۡ  ِمن �َّ ۚ َ�ۡ  بَۡل  فََسَيُقولُونَ  ُل  بَۡل  ُسُدوَ�نَا
 ْ  ٱ ِمنَ  ُمَخلَّفِ�َ ّلِلۡ  قُل ١٥ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َقُهونَ َ�فۡ  َ�  َ�نُوا

َ
 �ٍ قَوۡ  إَِ�ٰ  نَ َعوۡ َسُتدۡ  َراِب عۡ ۡ�

ْوِ� 
ُ
  أ

ۡ
وۡ  تِلُوَ�ُهمۡ تَُ�ٰ  َشِديدٖ  ٖس بَأ

َ
ْ  فَإِن لُِموَنۖ �ُسۡ  أ ُ ٱ تُِ�مُ يُؤۡ  تُِطيُعوا جۡ  �َّ

َ
ۖ َحَسنٗ  ًراأ  ا



 خمس  50

 

ْ َ�َتَولَّوۡ  �ن ۡ  َكَما ا ِ�مٗ  َعَذابًا ُ�مۡ بۡ ُ�َعذِّ  ُل َ�بۡ  ّمِن ُتمتََو�َّ
َ
 .]١٦-١٥الفتح: [﴾ ١٦ اأ

کنید، متخلفان (حدیبیه)  حرکت می (خیبر) هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایم«

خواهند کالم خدا را تغییر دهند; بگو:  گویند: بگذارید ما هم در پی شما بیائیم، آنها می می

آنها  »گفته است! از (رجوع ما به مدینه) لهرگز نباید بدنبال ما بیایید; این گونه خداوند قب«

(از دین) ولی آنها جز اندکی » ورزید! شما نسبت به ما حسد می«گویند:  به زودی می

شود که بسوی قومی  بزودی از شما دعوت می«به متخلفان از اعراب بگو: . فهمند نمی

 .»نیرومند و جنگجو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسالم بیاورند

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿فرماید:  اینکه میتا  ۡ ٱ َعنِ  �َّ  َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ِ ٱ َجَرة نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ

َ
ِكينَةَ ٱ فَأ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
﴾ ١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

در   که  الرضوان بیعه( هنگامی که در زیر آن درختـ خداوند از مؤمنان « .]١٨الفتح: [

راضی و خشنود شد; خدا آنچه را در درون  ـ با تو بیعت کردند )گرفت  انجام  حدیبیه

هایشان نازل  دانست; از این رو آرامش را بر دل دلهایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود می

 .»بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود) خیبر  فتح (یعنیکرد و پیروزی نزدیکی 

  َكثَِ�ةٗ  َوَمَغانِمَ ﴿ -٢
ۡ
ۗ يَأ ُ ٱ َوَ�نَ  ُخُذوَ�َها  .]١٩الفتح: [﴾ ١٩ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ

آورید; و خداوند شکست  به دست می (از اموال یهود)و (همچنین) غنایم بسیاری که «

 .»ناپذیر و حکیم است

ُ ٱ وََعَدُ�مُ ﴿ -٣   َكثَِ�ةٗ  َمَغانِمَ  �َّ
ۡ
َل  ُخُذوَ�َهاتَأ ِ َ�ٰ  مۡ لَ�ُ  َ�َعجَّ  َوَ�فَّ  ۦِذه

يۡ 
َ
سۡ  اطٗ ِصَ�ٰ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َوِ�َُكونَ  َعنُ�مۡ  �َّاِس ٱ ِديَ �  اَتقِيمٗ مُّ

خداوند غنایم فراوانی به شما وعده داده بود که آنها را به دست « .]٢٠الفتح: [﴾ ٢٠

م ساخت; و دست تعدی را زودتر برای شما فراه(غنایم خیبر) آورید، ولی این یکی  می

ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست  مردم (دشمنان) را از شما بازداشت تا نشانه

 .»هدایت کند
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َهاَ�ٰٓ ﴿ -٤ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ �ۡ  إِذَا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ�  ْ ْ  َوَ�  َ�َتبَيَُّنوا  لَِمنۡ  َ�ُقولُوا

لۡ 
َ
َ�ٰ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ � ِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ تَبۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ �ۡ ٱ ة ِ ٱ فَعِندَ  َيا�ُّ َّ� 

ٞ  َمَغانِمُ  اید! هنگامی که در راه خدا گام  ای کسانی که ایمان آورده« .]٩٤النساء: [﴾ َكثَِ�ة

روید)، تحقیق کنید! و بخاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا  زنید (و به سفری برای جهاد می می

مسلمان «کند نگویید:  و غنایمی) به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و اسالم می(

 .»زیرا غنیمتهای فراوانی (برای شما) نزد خداست»  نیستی

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما﴿ -٥
َ
ۡ�َ  ۥٓ َ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
ٰ  ىٰ أ  ٱ ِ�  ِخنَ ُ�ثۡ  َح�َّ

َ
 تُرِ�ُدونَ  ِض� �ۡ�

�ۡ ٱ َعَرَض  ُ ٱوَ  يَا�ُّ ۗ �ٱ دُ يُرِ� �َّ ُ ٱوَ  ِخَرةَ ِ ٱ ّمِنَ  ٞب كَِ�ٰ  َ� لَّوۡ  ٦٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ َّ� 
ُ�مۡ  َسَبقَ  ٓ  لََمسَّ َخذۡ  �ِيَما

َ
ْ  ٦٨ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ُ�مۡ أ ا فَُ�ُوا ۚ َطّيِبٗ  ٗ� َحَ�ٰ  ُتمۡ َغنِمۡ  مِمَّ  ا

ْ ٱوَ  ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ یچ پیامبری حق ندارد ه« .]٦٩-٦٧األنفال: [﴾ ٦٩ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

اسیرانی (از دشمن) بگیرد تا کامال بر آنها پیروز گردد (و جای پای خود را در زمین محکم 

خواهید; (و مایلید اسیران بیشتری بگیرید، و در برابر  کند) شما متاع ناپایدار دنیا را می

و خداوند قادر و خواهد;  گرفتن فدیه آزاد کنید; ولی خداوند، سرای دیگر را (برای شما) می

اگر فرمان سابق خدانبود (که بدون ابالغ، هیچ امتی را کیفر ندهد)، بخاطر  .حکیم است

اید،  رسید. از آنچه به غنیمت گرفته چیزی (اسیرانی) که گرفتید، مجازات بزرگی به شما می

 .»حالل و پاکیزه بخورید; و از خدا بپرهیزید; خداوند آمرزنده و مهربان است

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿فرماید:  می ٤١همین سوره انفال آیه  و در -٦ �ََّما ا
َ
 ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

نَّ 
َ
ِ  فَأ آورید  بدانید که همه غنائمی را که فرا چنگ می«. ]٤١األنفال: [﴾ ...ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

 .»یک پنجم آن متعلق به خداست
ه کـه در میـدان بنابراین کلمه غنیمت در قرآن فقط در مورد غنائمی بـه کـار رفتـ

گردند. و یک جا  شوند و یا به عنوان فدیه اسیران پرداخت می جنگ از کفار گرفته می

 کلمه خمس ذکر نشده است. 
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های مسلمین خمس بگیرد او در حقیقت با امـوال  بنابراین هرکس از اموال و دارایی

سـت کـه شود و غنیمـت مـالی ا مسلمین رفتاری نموده که با غنیمت آن گونه رفتار می

شود و در قرآن غنیمت معنایی غیر  بوسیله جنگیدن و کارزار از دشمنان اسالم گرفته می

گیرد گویا او با مسلمین رفتـاری را  از این ندارد، و کسی که از اموال مسلمین خمس می

 شود.  یدر پیش گرفته که با کفاری که با مسلمین در ستیز هستند انجام م

وید باید دلیلـی قطعـی از قـرآن ارائـه دهـد و مـا گ و اگر کسی چیزی دیگری می

کنیم چون قرآن همه امور مهم دین را بیان کـرده  یچیزی غیر از دلیل قرآن را قبول نم

 است و چیزی از آن را فرو گذار نکرده است. 

انـد و بـا  گیرند از دین برنگشـته یو این مسلمانهایی که فقها خمس اموالشان را م

 شود؟! یز نیستند، پس چگونه از اموال آنها خمس گرفته ماهل دین در جنگ و ستی

 است یمت مال خاص و مستقلیغن
توان گفت که غنیمت هم نوعی درآمد است اما باید گفت که هر درآمـدی  گر چه می

غنیمت نیست. چون غنیمت درآمد خاصی است که شرایطی دارد که اگر آن شـرایط 

 ، غنیمت نامید. توان آن درآمد را وجود نداشته باشند نمی

توان گفت که هر درآمـدی  توان گفت که هر غنیمتی درآمد است، اما نمی اگر می

 غنیمت است. 

 ای لباس است ولی هر لباسی پارچه نیست.  گویید هر پارچه یچنان که شما م

ای مالیات بگیری، مالیات گیرنده حق نـدارد  به عنوان مثال اگر شما از هر پارچه

به بهانه اینکه همه لباس هستند مالیات بگیرد و بگوید پارچه لبـاس  از شلوار یا کاله

است، و شلوار هم لباس است، باید از همه مالیات گرفتـه شـود، مـا بـه او خـواهیم 

گفت درست است که کاله و شلوار پوشیدنی و لباس هستند، ولی مالیات از پوشش 

دهـیم، و  یمالیـات مـ شود، و ما فقط از پارچه مخصوصی که پارچه است گرفته می

گیرنده اهداف دیگـری داشـته باشـد و  شود مگر آن که مالیات اینگونه اشکال رفع می
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بکوشد با کلمات بازی کند و به هدف خود برسد. و همچنین غنیمت درآمد خاصی 

است، و وقتی خداوند از آن مالیات مشخصی که مقدار آن یک پنجم است را فـرض 

این مالیات را تعمـیم بـدهیم تـا شـامل همـه انـواع  کرده است، درست نیست که ما

درآمدها باشد، زیرا قرآن فقط خمس را در غنیمت که کسـب و درآمـد مخصوصـی 

شود، چنـان کـه  یاست فرض گردانیده است، از این رو شامل همه انواع درآمدها نم

گیرد، نـه  یدر مثال گذشته مالیات فقط به پوشش مخصوصی که پارچه است تعلق م

 ها. همه انواع پوششدر 

ها و درآمدها باید خمـس پرداخـت، بـا  یگویند که از همه دارای و اینهایی که می

گویند هر غنیمتی درآمد و دارایی است، پـس هـر دارایـی و  کلمات بازی کرده و می

 درآمدی غنیمت است. 

پایه و  یها دستور ب یو این سخن آنها امکان پذیر نیست، پس خمس دارای

بود خداوند آن را با کلمه  یست. و اگر در همه درآمدها خمس واجب ماساس ا یب

سبتم فأنَّ هللا ک(واعلموا أنَّ ما   گفت: کرد و می واضح و مناسب و مشخص بیان می

هر چه بدست آوردید خمس آن مال خداست. اما خداوند چنین نگفت و  .خمسه).

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿فرمود:  َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن تُمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  .]٤١األنفال: [﴾ ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

 .»است بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر«
 کند:  سخن ما را تایید می امام صادق 

های زیادی از امام صادق غنیمت همان گونه تعریف شده کـه مـا آن را  در روایت

روایت کرده کـه فرمـود: وقتـی غنـائم را   تعریف کردیم، طوسی از ابی عبدالله

داشت سپس باقی مانده را بـه پـنج قسـمت  یآوردند بهترین آن را برم یپیش پیامبر م

 .١کرد کرد و آنگاه یک پنجم دیگر را بین مردم تقسیم می تقسیم می

                                           
 .۲/۵۷ :االستبصار طوسی -١
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روایت کرده که فرمود: به جز در غنائم، در دیگـر  و همچنین از ابی عبدالله 

 .١جب نیستچیزها خمس وا

اند خمس اینگونه تعریف شـده، و  و نیز در منابع زیادی که از خمس سخن گفته

 سید خوئی آن را چنین تعریف کرده است: 

شـود کـه  غنائم اموالی است که در جنـگ بـا کفـار از دسـت کفـاری گرفتـه می

 .٢جنگیدن با آنها جایز است

 کند:  و سید محمد صادق صدر آن را چنین تعریف می

شـود کـه  ئم اموال و چیزهای منقول هستند که با جنگ از کافرانی گرفتـه می(غنا

 .٣جنگیدن با آنها جایز است)

 ء و خمس:یف
گیرند مانند اینکه فقط  هایی هستند که مسلمین بدون جنگ از کفار می فیء: غنیمت

 با محاصره کفار آن را به دست آورده باشند. 

ٓ ﴿فرماید:  خداوند متعال می فَ  َوَما
َ
ٓ أ ُ ٱ ءَ ا َّ�  ٰ ٓ  ُهمۡ ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ وۡ  َ�َما

َ
 ُتمۡ َجفۡ أ

و آنچه را خدا از آنان (یهود) به رسولش « .]٦الحشر: [﴾ رَِ�ٖب  َوَ�  لٖ َخيۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ 

بازگرداند، (او بخشیده)، چیزی است که شما برای به دست آوردن آن (زحمتی نکشیدند) 

 .»نه اسبی تاختید، و نه شتری
 ه در مورد فیء برای ما مهم است چند چیز هستند که عبارتند از: آنچ

ٓ ﴿تقسیم آن، که خداوند آن را همانند فیء تقسیم کرده اسـت و فرمـوده:  -١ ـا  مَّ
 ٓ فَا

َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َـٱوَ  َ�ٰ ُقـرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

                                           
 .۲/۵۶حواله گذشته  -١

 .۱/۳۲۵ :منهاج الصالحین خوئی -٢

 . ۴ص  :الخمس بین السائل والمجیب -٣
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ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  �ِ كِ َمَ�ٰ ل آنچـه را خداونـد از اهـل ایـن آبادیهـا بـه « .]٧الحشـر: [﴾ لسَّ

رســولش بازگردانــد، از آِن خــدا، و رســول، و خویشــاوندان او و یتیمــان و مســتمندان و در 

 .»ماندگان است راه

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿و در مورد خمس فرموده است  �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن تُمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ َّ�ِ 

ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل األنفال: [﴾ لسَّ

بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای « .]٤١

 .»القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است ذی

 ل است: یم به خاطر امور ذیتقس تیاهم

 ٱ َ�ۡ�َ  ُدولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ ﴿ -٢
َ
ٓ غۡ ۡ� تـا (ایـن امـوال « .]٧الحشـر: [﴾ ِمنُ�مۡ  ءِ نَِيا

 .»عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد
شود که اموال فقط  گوید به خاطر آن غنیمت بر افراد مذکور تقسیم می آیه می

قرار نگیرد، و تنها در میان آنها دست به دست نگردد، که دست یک قشر از جامعه 

ٓ ﴿فرماید:  رسد، چنان که خداوند می اگر چنین باشد به فقیر چیزی نمی ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ� 

 ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ
َ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل

بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ   ٱ َ�ۡ�َ  ُدولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ  لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡ� آنچه را « .]٧الحشر: [﴾ ِمنُ�مۡ  ءِ نَِيا

خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آِن خدا، و رسول، و خویشاوندان او و 

ن شما ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندا یتیمان و مستمندان و در راه

 .»دست به دست نگردد
شوند. و  بنابراین فیء (غنیمت) را چند قسمت کرده که در چند جهت مصرف می

اگر تنها مختص به یک گروه باشد، بر عکس آنچه منظور است خواهد بود، و 

خداوند مرادش را به صورت موکد بیان داشته، و از مخالفت ورزیدن با آن به شدت 
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ٓ ﴿فرماید:  ایان همین آیه میبر حذر داشته است، و در پ ٰ  َوَما  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ
ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نتَُهوا ُقوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ الحشر: [﴾ عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید) و آنچه نهی کرده خوداری « .]٧

 .»از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است نمائید، و
 ثروتمند خواهنـد 

ً
پس اگر غنیمت فقط منحصر به یک گروه باشد، آن گروه قطعا

شد، و اموال در میان قشر ثروتمندان دست به دست خواهد گردید، و همچنـین اگـر 

ز آن خمس مختص به یک قشر باشد، به همان چیزی خواهد انجامید کـه خداونـد ا

ای کـه طبقـه مـردان دینـی  برحذر داشته است، چون در جامعه قشر ثروتمند و مرفه

باشند به وجود خواهد آمد، و ثروت در دست اینها خواهد بود، و بـه  (روحانیون) می

 فقرا نخواهد رسید. 

(و هر وضعیتی که سبب شود تا دارائی و اموال فقط در میان ثروتمندان دست بـه 

 از چنین وضعیتی امـور دست شوند مخالف 
ً
با نظریه اقتصاد اسالمی است). و قطعا

بدی پدید خواهد آمد که از آن جمله فاسد شدن این قشر است که برای اصالح مردم 

 شود. به آنها مراجعه می

 فیء بیشتر است یا خمس؟ -۳

  فیء کمتر اتفاق می
ً
افتد چنان که در تاریخ مشخص است و در این زمـان تقریبـا

 وجودی ندارد.  توان می
ً
 گفت که اصال

اما بر عکس این، خمس درآمدها فراوان و هنگفت و همیشگی است. پس وقتی 

شود تا اموال تنهـا در  اگر فیء (غنیمت) فقط به یک قشر تعلق داشته باشد، سبب می

 گوئید؟!!  میان ثروتمندان دست به دست شوند در مورد خمس چه می

شنوید! و شـما بـه وضـعیت  ید، نه آنچه میکن پاسخ چیزی است که مشاهده می

 .های زیاد نباشد!! موجود بنگرید تا نیازی به سخن
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 مانده همه امت اسالمی است. یتیمان و مستمندان و مسافران در راه -٤

کند و کسانی را  آید که آیه هفتم را تفسیر می بعد از آیه هفتم سوره حشر آیه هشتم می

ِينَ ٱوَ ﴿گوید که این اموال:  نماید و می بیان می و غنیمت هستند» فیء«که مستحق  َّ� 
ارَ ٱ َ�َبوَُّءو  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
  .]٩[الحشر: ﴾ َخَصاَصةٞ  بِهِمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

همچنین غنائم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاشـانه و امـوال خـود 

جوینـد و خـدا و  اند آن کسانی که فضل خدا و خوشـنودی او را می بیرون رانده شده

دهند و اینان را ستانند. و آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و  پیامبرش را یاری می

م) را آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی را کاشانه (آئین اسال

انـد و در درون احسـاس رغبـت و  دارند که به پیش ایشان مهـاجرت کرده دوست می

کنند به چیزهائی که به مهاجران داده شده است. و ایشان را بر خود ترجیح  نیازی نمی

ی این امـوال بـه غنیمـت گرفتـه دهند هر چند که خود سخت نیازمند باشند. یعن می

 شده از آن مهاجرین و انصار است . 

اموال به دست آمده از یهودیان  Õآمده است که ایشان Õو در سیرت پیامبر 

بنی نضیر را به مهاجران داد، چون نیازمند بودند و نیز به سه نفر از انصار که به شدت 

 نیاز داشتند هم داد.

ِيـنَ ٱوَ ﴿حقان غنیمت را بیان کرد و فرمـود: سپس خداوند گروه سّومی از مست َّ� 
 ٓ آینـد یعنـی  کسانی که بعد از ایشـان بـه دنیـا می .]١٠الحشر: [﴾ ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

گذارند، همچنین مسـتحق غنیمـت  کسانی که بعد از مهاجرین و انصار پا به دنیا می

امت در همه نسـلها  هستند. و اینگونه خداوند فیء (غنیمت) را برای همه نیازمندان

 قرار داده و آن را منحصر به خویشاوندان پیامبر نکرده است. 
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ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ ﴿سوره حشر آمده کـه  ٧و آنچه در آیه  ـبِيلِ ٱ نِ بۡـٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ﴾ لسَّ
انفال نیز ذکر شده، ویژه یتیمان و مسـتمندان و مسـافران در  ٤١و در آیه  .]٧الحشر: [

م نیست، بلکه همه یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده امت راه مانده بنی هاش

گردد، و دلیلی برای تخصیص نیست جز گمان و حدس! و آنچه  اسالمی را شامل می

ما در اینجا نیاز داریم نصی است که به صورت قطعی بر چنین مفهومی داللت کند، 

 .و چنین نصی وجود ندارد!!

نید که به امید خدا در این موضوع کفایت خواهد در آنچه گفتیم فکر و تامل ک

شود که در قرآن به هیچ وجه ذکر نشده که یک پنجم  کرد. و اینگونه روشن می

های مسلمین باید به فقیه داده شود، بلکه چنین چیز با نصوص قرآن و قواعد  دارائی

ی آن منافات و تضاد دارد.
ّ
 کل



 
 

 

 

 

 فصل دوم:
 خمس درآمدها در محکمه تاریخ

 ات خمس: یالم
گوید: تفسیر غنیمت به درآمدها و سودها چیـزی اسـت کـه  دکتر موسی موسوی می

گویـد کـه  شود. آیـه بـه صـراحت می جز پیش فقهای شیعه در جایی دیگر دیده نمی

ترین دلیل برای اینکه  خمس در مورد غنائم جنگی است، نه در سود درآمدها. روشن

و سیره خلفای بعـد از اوسـت  Õیامبر دادن خمس درآمدها واجب نیست، سیره پ

که علی نیز از خلفای او بوده است، و حتی سیره ائمه شیعه دلیل روشـنی اسـت بـر 

نگاران سـیره پیـامبر را  اینکه خمس گرفتن از درآمدها مشـروعیت نـدارد. زیـرا سـیره

ن اند، چنـی اند، و همه کارهای کوچک و بزرگ او، و اوامر و نواهی او را نگاشته نوشته

اند کـه پیـامبر در دوران حیـات خـویش کسـی را بـه بـازار مدینـه  چیزی بیان نکرده

نگاران حتـی  فرستاد، تا یک پنجم سودهای اموال مردم را بگیـرد، بـا اینکـه سـیره می

فرسـتاد،  اسامی کسانی را که پیامبر آنان را برای جمع آوری زکات اموال مسلمین می

اند در  سانی که تاریخ خلفا و امام علـی را نوشـتهاند. و همچنین ک نوشته و ثبت کرده

گرفت، یا آنها عامالن خـود را  اند که یکی از آنها از مردم خمس می هیچ جایی نگفته

 اند.  برای جمع آوری خمس می فرستاده

گاه اتفاق نیافتاده که  و زندگی امام علی در کوفه معروف و مشخص است، و هیچ

گاه چنین نبوده  بفرستد تا از مردم خمس بگیرند، و یا هیچ امام کسانی را به بازار کوفه
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های اسالمی تحت فرمانش بخواهـد  که از فرمانداران خود در گوشه و کنار سرزمین

کــه از مــردم خمــس بگیرنــد، و بــه بیــت المــال در کوفــه واریــز کننــد، و همچنــین 

تند و یا کسی مالی گرف اند که ائمه از مردم خمس می نگاران ائمه هرگز ذکر نکرده سیره

 .١به نام خمس به آنها داده است)

بـا  Óجنگ ابوبکر صدیق با آنان که از دادن زکات اباء ورزیدند، ابوبکر صدیق 

اند  مرتدین و منکران زکات به یک صورت جنگید، کتابهای فقه و سیره و تاریخ نوشته

دادن چیزی به نام خمس  اند که آنها از که اینها از دادن زکات امتناع ورزیدند، و نگفته

بـود هماننـد  داشت و از واجبـات می سرباز زدند، با اینکه اگر خمس مشروعیت می

 کتابهای تاریخ و فقه و سیره می زکات از دادن آن اباء می
ً
نوشتند کـه  ورزیدند، و قطعا

شد جنـگ بـا آنـان کـه از دادن خمـس  اند، و گفته می آنها از دادن خمس سرباز زده

شـد کـه  ، چون خمس بیشتر از زکات است، و یا اینکـه چنـین گفتـه میسرباز زدند

جنگ با کسانی که از دادن خمس و زکات امتناع کردند. آیا معقول است که بگـوییم 

دادند؟ یا اینکه خمس را هم ندادند؟  آنها از دادن زکات سرباز زدند، اما خمس را می

افق کردند کـه از خمـس یـادی ولی مؤرخین و کتابهای سیرت و فقهاء همه با هم تو

 .نکنند، و آن را به حساب نیاورند؟!

 وجود نداشت تـا آنهـا از 
ً
یا اینکه معقول این است که بگوییم چنین چیزی اصال

 دادن آن امتناع ورزند، یا از کسی چنین چیزی خواسته شود. 

 ها و خمس یعباس
ــامبر  عباســی ــاس عمــوی پی الف از هســتند، آنهــا بــدون اخــت Õها فرزنــدان عب

 آنهـا را شـامل  خویشاوندان پیامبر می
ً
باشند و (ذی القربـی) کـه در آیـه آمـده قطعـا

کسـانی کـه خداونـد خمـس را متعلـق بـه آنهـا گردانـده   گویـد: شود. کلینی می می

                                           
 و التصحیح.  ةالشیع -١
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نـِذرۡ ﴿Z@هستند که خداوند آنها را بیـان کـرده و فرمـوده Õخویشاوندان پیامبر 
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
و خویشاوندان نزدیک خود را بترسان، و  .]٢١٤الشعراء: [﴾ ٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

. و عبــاس یکــی از ده فرزنــد ١باشــند آنهــا فرزنــدان پســر و دختــر عبــدالمطلب می

عبدالمطلب است، پس نص قرآنی به هر صورتی که تفسـیر شـود او و فرزنـدانش را 

حاکم  های زیاد گردد، فرزندان عباس به خالفت و حکومت رسیدند و قرن شامل می

توانستند مردم را مجبور کنند تا حق آنها را  و فرمانروای دولت اسالمی بودند، آنها می

از خمس بدهند، اما هرگز چنین نکردند و تاریخ به هیچ وجه چنـین چیـزی را ذکـر 

دانسـتند کـه دارای چنـین حقـی  نکرده است. پس چرا آنها خمس نگرفتند؟ آیـا نمی

دنــد بنــابراین قــرآن برایشــان مشــکل بــود و آن را هســتند؟ یــا اینکــه آنهــا عــرب نبو

دانستند که چنین حقی دارند اما آن را رها کردند؟ پـس چـرا  فهمیدند؟ یا اینکه می نمی

رهایش کردند؟!!! آیا با اینکه قدرت در دستشان بود و دلیل شرعی داشـتند کـه خمـس 

کـه دلشـان بـه حـال واجب است ترسیدند؟ آیا از روی پرهیزگاری آن را نگرفتند؟ یا این

کنند که انسانهایی  سوخت؟ با اینکه معتقدان به وجوب خمس آنها را متهم می مردم می

تواند بگوید که سنت به مـردم از  اند! و آیا کسی می اند و پرهیزگاری نداشته رحم بوده بی

 ای نداشتند، و با داشتن زهد تر است؟ هرگز نه، یا اینکه آنها عالقه شریعت خدا مهربان

 .داشتند؟ یا چیز دیگر؟! و ورع خود را از چنین چیزهائی دور می

ها در اسالم مشـروعیتی نـدارد... بنـابراین  تنها پاسخ این است که خمس دارائی

هیچ دولت عباسی یا علوی یا دیگر دولتی که منتسب بـه خانـدان بنـی هاشـم بـوده 

سـتمگران  است اقدام به گرفتن خمس از ملت خود نکرده اسـت، بـه خصـوص کـه

اند، و  کرده تاریخ خواه مسلمان و خواه کافر از خوردن اموال مردم به ناحق پرهیز نمی

اند. پس چگونه از خوردن خمس اگر مشروع  خورده تحت هر اسمی که بوده آن را می

                                           
 .۱/۵۴۰ يالکاف -١
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کردند، با اینکه در دیگر جاهها بـا آنکـه حـرام بـوده پرهیـز  بود پرهیز می و حالل می

 .اند؟! کرده نمی

دادند، و همان کار از طریق حرام و ناجایز انجـام  ا کار جایز و حالل را انجام نمیآی

اند؟! آیا معقول است که ستمگری اموال زیادی را که حق او هستند رها کنـد تـا  داده می

 .کند به دست بیاورد و بقاپد؟! مقدار اندکی از اموال را که خوردنش او را بدنام می

 ها و خمس  فرعون
ن کریم و سنت پیامبر و سیره خلفای راشدین و دیگـر حکـام مسـلمین ذکـری از در قرآ

ایم کـه چنـین  هـا ندیـده خمس به میان نیامده است، و ما در تاریخ اسالم و دیگر امت

مالیات سهمگین و هنگفتی بر مردم تحمیل شود، و از اموال آنها گرفتـه شـود. بـه جـز 

که پادشاه مصر در زمان قحط سالی که در  اینکه تورات یهودیان در چند جا گفته است

رخ داد چنین مالیاتی را بر ملت مصر تحمیل کرد، او بعد از آن کـه  دوران یوسف 

هایشـان را خریـد و همـه  ملت مصر به شدت دچار فقر و گرسنگی شدند آنهـا و زمین

ک گرفت به ایـن شـرط کـه یـ هایشان بکار می برده او شدند، سپس او آنها را در مزرعه

پنجم محصول را به او بدهند، و چهار پنجم دیگر آن مال خود آنها باشد، و او وزیـرش 

آوری نماید. اما مردان مذهبی (روحانیون)  یوسف را موظف کرد تا این مالیات را جمع

 شد.  همانند امروز از دادن خمس مستثنی بودند و این مالیات از آنها گرفته نمی

هـای مصـر را  است: ( ... آنگاه یوسف همه زمیندر کتاب مقدس یهودیان آمده 

اش را به  برای فرعون خریداری کرد، زیرا آنها به علت گرسنگی شدید هر یک مزرعه

ها همه مال فرعون بود، و ملت را در میان شهرهای  فرعون فروخته بود و اینگونه زمین

اری نشـده های مردان مذهبی (روحانیون) کـه خریـد مصر پراکنده کرد، به جز زمین

گرفتند، و آنها  بودند و متعلق به خودشان بودند، چون روحانیون از فرعون حقوق می

هایشان را بفروشند.  خوردند و به خاطر این نیازی نداشتند که زمین حقوق خود را می

هایتان به  ام و شما و زمین یوسف به ملت مصر گفت من امروز شمارا خریداری کرده
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ها را تخم بکاریـد و وقتـی محصـول دادنـد خمـس (یـک  ینفرعون تعلق دارید، زم

پنجم) آن را به فرعون بدهید و چهار پنجم دیگر آن مال شماست که از آن برای خود 

 باشد.  تان می بذر نگهداری کنید و دوباره بکارید و نیز توشه خانوادی

ا در خوب است ما بردگان فرعون خواهیم بود، و تا به امروز یوسف ایـن ر  گفتند:

های روحـانیون کـه مـال  مصر قانون کرد که خمس ر ابه فرعون بدهند، به جز زمین

فرعون نبود، و اسرائیل در سرزمین مصـر در جاسـان اقامـت گزیـد و مالـک آن جـا 

 .١شدند و تعدادشان زیاد گردید

 ن نص یبر ا یتأمل
د زمانی در این نص تورات آمده است که فرعون با وجود آن که طاغوت و مستکبر بو

هایشان را خریـد و آنهـا بـرده او  خمس را بر ملت خود واجب گرداند که آنها و زمین

هایشان در مالکیت او قرار گرفت! یعنی فرعون وقتـی از آنهـا خمـس  شدند، و زمین

کند، یعنـی پـرداختن خمـس در  اش می گرفت، رفتاری با آنها کرد که سید با برده می

 .که باید برده به آقا و صاحبش بپردازد!!باور و آئین فرعون چیزی بود 

تر بـوده  تر و پیشـرفته آیا نگاه شریعت فرعون یا اسرائیل به انسان نگاهی مهربانانه

های بسیار دور که بشریت از ارتجاع و نگاه ناقص به انسان رنـج  است، و در آن زمان

کـه خمـس برد با وجود آن دادن خمس را به این معنا قرار داده اسـت کـه کسـی  می

گیرد!! بنابراین گرفتن خمس از انسـانهای آزاد  دهد برده کسی است که خمس می می

دانـد کـه فقـط شایسـته  را جایز ندانسته است، و شریعت فرعونی ایـن را چیـزی می

که بشریت را ظلم  Õبردگان است، پس چگونه بعد از آن شریعت آسمانی محمد 

ید، برده شـدن را مـدال افتخـاری در گـردن آ و به بردگی کشاندن انسانها آزاد کرد می

 .دهد!! آزادگان قرار می

                                           
 ذکر شده است. ۲۵آیه  ۴۱و همچنین خمس در فصل  ۲۷-۲۰سفر التکوین آیات  ۴۷فصل  -١
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اگر کسی با کفش خود به سر کسی دیگر بزند تردیدی نیست که این کـار زشـتی 

است که نباید در برابر آن سکونت کرد، اما از آن بدتر این است کـه چنـین چیـزی را 

بـا کفـش بـر سـر او زده  افتخاری بداند! و بدتر از آن این است که انسان از کسی که

 .سپاسگذاری کند، و مراسهم بزرگداشت برای او برقرار نماید!

در نصی که از تورات نقل شد نیز این امر قابل تأمل است که فرعون با وجود مقام و 

اش، و قدرت و شـدت خـود، گـرفتن خمـس  گستردگی فرمانروایی و بزرگی پادشاهی

دانست، بنـابراین او  روی می داده باشد زیاده اموال مردم را بدون آن که در عوض چیزی

گرفـت، چـون  هایش را با پول خودش خرید از آنها خمس می بعد از آن که آنها و زمین

 .ها و درآمدهای مردم!! این مالیات زیاد و سنگین بود، خمس تمام دارائی

ند و ا انـد و هـیچ زحمتـی نکشـیده آیند که یک درهم و دینار نداده و امروز کسانی می

آیند تا مردم اموال خود را با آنها تقسیم کننـد و مفـت و مجـانی  اند، اینها می عرقی نریخته

 .گذارند!! گیرند، بلکه اضافه بر آن مّنت می خمس اموال مردم را بدون خجالت و حیا می

گویم: آیا خمس از آن جا به ما سرایت کرده و ما آن را از تورات  و در پایان می

 .ایم؟! مای آنها وارد مذهب خود کردهیهودیان و عل



 
 

 

 

 

 فصل سوم:
 خمس درآمدها

 ه و اجـراینظر
با قطع نظر از اینکه نظریه خمس پوچ و باطل و اشـتباه اسـت، واقعیـت و وضـعیت 

 .باشد! حاکم شاهد تناقض آشکاری بین نظریه و اجرا می

کنــده از افــراد فقیــر و نیازمنــد اســت، حتــی کســانی کــه نسبشــان بــه  جامعــه آ

رسد نیز در فقر دست و پـا  می یا حسین  عبدالمطلب یا امیرالمؤمنین علی 

 .رسد!! زنند، و با وجود اینکه از سادات هستند هیچ چیزی از خمس به آنها نمی می

گـردد، و بـه فقـرا و  بلکه خمس در میـان قشـر مشخصـی دسـت بـه دسـت می

رسد، آری کسانی  زی نمیکنند چی نیازمندانی که زندگی را با سختی و رنج به سر می

هـای مجلـل زنـدگی  انـد، و در کاخ هـای طـال و نقـره اندوخته میلیاردها پول و گنج

های مـالی بزرگـی را  شوند، و مؤسسه های گران قیمت سوار می کنند، و بر ماشین می

اند و از احوال برادران  کنند، این فقرا را فراموش کرده در داخل و خارج کشور اداره می

 .شوند! یشان خود جویا نمیک و هم

هسـتند  Õبه چه حق این مسـتمندان کـه بیشترشـان از خویشـاوندان پیـامبر 

شوند؟! بلکه بسیاری از این مستمندان با اینکه خودشان نیازمنـد هسـتند  محروم می

ه می
ّ
 .پردازند! اموال خود را به این ثروتمندان مرف
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بـودند یم ياگر جد 
یت و فرزندان پیامبر است، بنابراین عقیده کسانی که گویند خمس حق ذریه اهل ب می

ای  گیرنـد بایـد در هـر محلـه کنند و تحویل می این اموال هنگفت را جمع آوری می

کننـد، بـه  آمارگیری کنند که چند نفر از سادات و منتسبان بـه اهـل بیـت زنـدگی می

سیم نماینـد، و یـا خصوص باید آمار فقرا و نیازمندان را بگیرند تا خمس را بر آنها تق

حداقل نیازهـای افـراد نیازمندشـان را بـرآورده سـازند. و ایـن بـرای کسـانی کـه در 

هایشان اموال هنگفتی انباشته شده غیر ممکن نیست، اگر در اعتقاد خود جدی  حوزه

گفتند. گرچه آنان که این اموال را در دست دارند گـوِش هـیچ  بودند، و راست می می

کننـد، امـا بـه بـرادران و  دهکار نیست، و بـدان تـوجهی نمیکسی به چنین سخنی ب

دهد  گوییم که چرا حقوقشان را که فتوای مذهب به آنها می کیشان محروم خود می هم

 کنند؟  را مطالبه نمی

انـد بـه  دانند که فتوایی کـه متـأخرین علمـای مـذهب بـر آن اتفـاق کرده آیا نمی

امبر و امـام غایـب اسـت کـه بـه نصف خمس حق خدا و پیـ  گوید که: صراحت می

شود، و نصف دیگر آن را مجتهد باید بر فقـرای هاشـمی و یتیمـان و  مجتهد داده می

 .؟!١مستمندان هاشمی تقسیم کند

 Õشود عموم فقرای اسـت محمـد  و از موارد مصرف نصفی که به مجتهد داده می
 چنین فتوایی در دنیا واقع اجرا می

ً
 نصـف خمـس شود؟ و آیـ هستند، آیا واقعا

ً
ا واقعـا

میان بنی هاشم که فرزندان عباس و جعفر و عقیل برادران امیرالمؤمنین علـی از آنهـا 

شود؟ یا اینکـه همـه را مجتهـد بـدون رعایـت ایـن تقسـیم خـرج  هستند تقسیم می

 .کند، بدون آن که کسی از او بپرسد، یا او را زیر نظر داشته باشد؟!! می

                                           
 .۱/۳۴۷منهاج الصالحین خوئی  -١
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 د با خمس دارن ین چه ربطیمجتهد
شود این است که هر مجتهدی حق دارد خمـس را  آنچه واقعیت است و مشاهده می

بگیرد، بدون در نظر گرفتن اینکه به اهل بیت منتسب باشد یـا نـه؟ بلکـه حتـی ایـن 

مطرح نیست که عرب باشد یا عجم، با اینکه آیه تصریح کرده که (ذی القربی)، و نه 

ی مجتهـدا در خمـس سـهم دارد؟! و دهد) پس بـه چـه حقـ گفته (کسی که فتوا می

اجتهاد چه ربطی با خمس دارد؟! آیه مناط و علت حکم خویشاوندی و نسـب قـرار 

داده است، نه علم و اجتهاد، پس چگونه چیزی دیگر سبب مسـتحق شـدن خمـس 

پرسیم وقتی مجتهدا خمس را به عنوان نماینده و نایـب امـام  گردیده است؟! و ما می

گیـرد، آیـا فقهـا در  ن، و یا به عنوان نایب مطلق امام تحویل میدر قضاوت و فتوا داد

در مناطق دور دست مانند حجاز و مصر و خراسـان بـه  زمان خلفیه راشد علی 

 .گرفتند؟! عنوان نّواب امام از مردم خمس می

گرفتنـد؟ و  و آیا در زمان پیامبر فقها و امرا خمس اموال و درآمدهای مـردم را می

کردند؟! تنها جواب  پیامبر حضور نداشت به عنوان نواب او چنین می درجاههایی که

 
ً
نه! پس اجتهاد چه ربطی بـه خمـس دارد؟ و در زمـان  این پرسش این است که قطعا

ائمه اجتهاد با خمس ربطی نداشته است، با این که فقیه یا امیر نقش نیابت را بـازی 

ای دور دست نبوده که خودش به طور ه کرده است، زیرا امام قادر به اداره سرزمین می

 .مستقیم آن را اداره نماید؟!

دهـد، فقیـه  و سوالی دیگر داریم و آن اینکه وقتی مقلد خمس خود را به فقیه می

 .دهد؟! اگر از ذریه اهل بیت نباشد خمس خود را به چه کسی می

 .دهد؟! و اگر فقیه عجم بود و عرب نبود خمس خود را به چه کسی می

ی وجود دارد که فقیه را استثناء کنـد؟ یـا او را از دادن ایـن واجـب معـاف آیا نص

گرداند؟! و اگر مسلمانی مقلد نباشد یعنی فقط از رای یک فقیه تقلید نکند... آیـا خمـس 
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 .١تواند در آن تصرف کند؟! از او ساقط است یا اینکه او خودش به دل خواه خود می

د با خمس ربطی ندارد این است که نظریه و از جمله دالیل روشن بر اینکه مجته

هـا بعـد از  ها بعد پدید آمده است، و بعـد از آن کـه ذهن دادن خمس به مجتهد قرن

بـود  تفکر زیاد خسته شدند به این روی آوردند، و اگر ارتباطی بین فقیه و خمـس می

ده بـود ایـن افتاد، و از همان روز اول که این آیه نازل شـ ها این فتوا به تاخیر نمی قرن

شـد،  شد، و یا بعد از پایان یـافتن زمـان ائمـه ایـن فتـوا وارد بـازار می فتوا ظاهر می

حقیقت این است که این فکر را، نیاز و شـرایط زمـان پدیـد آورده اسـت، و بهتـرین 

 اند (نیاز اساس اختراع است). المثل است که گفته مصداق برای این ضرب

 پردازد...!  ینمات اموال خود را کمجتهد خمس و ز
شود که خداوند فقط امت را بدان مکلف کرده باشـد، و  هیچ امری شرعی یافت نمی

پیامبر را بدان موظف نکرده باشد، بلکه عکس این قضیه درست است، زیرا خداونـد 

چیزهایی را بر پیامبر واجب کرده، که بر امت واجـب نیسـتند، ماننـد نمـاز شـب، و 

روزه، که پیامبر دو روز یا سه روز بدون آن که افطـار  همچنین زکات و جهاد و حج و

 اند.  گرفت، و امت از این کار نهی شده کند یا سحری بخورد روزه می

و خداوند زکات را بر بندگانش فرض کرده، و هـیچ کسـی را از آن معـاف نکـرده 

 را:  Üاست حتی پیامبران 

وۡ ﴿فرماید:  خداوند متعال می
َ
ٓ َحيۡ َوأ لَوٰ ٱ �قَامَ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ َل فِعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا  ةِ لصَّ

 ٓ َكوٰ ٱ ءَ �يَتا و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را « .]٧٣األنبیاء: [﴾ ةِ� لزَّ

. و در مورد همه مؤمنان که هیچ کسی از آن مستثنی نیست، نه »به آنها وحی کردیم

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  اإِ�َّمَ ﴿فرماید:  علی و نه کسی از اهل بیت او می ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 
                                           

 .۶۹والتصحیح دکتر موسی موسوی ص  ةالشیع -١
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 ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  .]٥٥المائدة: [﴾ ٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

اند; همانها که نماز را  سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده«

 .»دهند زکات می خاضعانه دارند، و برپا می
کرد، بلکه برای خود و  نه تنها حقوقی مالی واجب بر خود را ادا می و پیامبر 

خویشاوندانش اموال زکات را حرام کرده بود، بنابراین برای آنها گرفتن زکـات حـالل 

 .گرفتند! دادند و از مردم چیزی نمی نبود، و اهل بیت او زکات می

 
ً
بینیم، زیرا مجتهدین همـه انـواع امـوال از  برعکس می و اینک وضعیت را کامال

گیرند، و چیزهایی به نام حقوق شرعی و ...  قبیل صدقه و زکات و نذر و خمس را می

 گیرند.  می

ای که  پردازند! و آیا مجتهد یا (سیدی) را دیده و در مقابل، زکات اموالشان را نمی

لخی است! آیا این رکن بزرگ اسالم زکات اموالش را بدهد؟! کجا ولی؟ این واقعیت ت

از آنها رفع شده است، و آیا کسی از قانون الهی برتر است؟! خداوند متعال 

ِينَ ٱ ٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ ّلِلۡ  لٞ َوَو�ۡ ﴿فرماید:  می َكوٰ ٱ تُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  .]٧-٦فصلت : [﴾ ةَ لزَّ

 .»پردازند، و آخرت را منکرند همانها که زکات را نمی .وای بر مشرکان«
و اگر گفته شود که خمس بر کسانی که از نسل اهل بیت هستند واجب نیسـت، 

آیا بر مجتهدان خواه عرب باشند یا عجم که اغلب هم عجـم هسـتند چیسـت؟! آیـا 

اید که خمس اموالش را بپـردازد، و آن را در کنـار خمسـی  کسی از مجتهدین را دیده

 آن خرج کند؟!. گیرد تا همه را در راههای بگذارد که از مردم می

پردازد!! بلکه باالتر از این  بلکه او با وجود این زکاتی که بر او واجب است را نمی

گیرد که برای او حالل نیست، چون او ثروتمند است، و گاهی ادعـا دارد  او زکات می

گیرد، با اینکه زکات برای اهـل بیـت حـرام  که از اهل بیت است، و باز هم زکات می

 .!است، چگونه؟!!
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 ات کسپردن ز یبه فراموش
خمس باعث شده تا به زکات اهمیتی داده نشود، بنـابراین آن گونـه کـه خمـس ذکـر 

گـردد، و در همـه  شـود، و بـرای ادای زکـات تـالش نمی شود از زکات یادی نمی می

کنند که زکات  جاههایی که مردم معتقد به وجوب خمس هستند، مردم احساس نمی

دانند، با اینکه خداوند  مردم حتی احکام ساده زکات را نمی از واجبات است، و عموم

کنده از ذکر زکات نموده است، بر عکس خمس که در قـرآن از آن  کتاب خویش را آ

ذکری به میان نیامده است!! شاید علت این است که مقدار زکات در مقابـل خمـس 

گونـه بسیار اندک و ناچیز است، و وقتی از صـاحب مـال، خمـس خواسـته شـود چ

 .توان همزامان از او خواست که زکات مالش را بپردازد؟! می

آید. و مجتهد باید از  بنابراین مطالبه خمس و زکات بر دهنده و گیرنده سخت می

این دو یکی را انتخاب کند، اگر یکـی را بخواهـد بایـد دیگـری را فرامـوش کنـد، و 

ا بــه فراموشــی کنــد، و زکــات ر تردیــدی نیســت کــه مجتهــد خمــس را انتخــاب می

 از آن یادی نمی می
ً
کند، اگر کسی خودش زکـات بدهـد چـه بهتـر  سپارد، و یا اصال

 .وگرنه خمس کافی است، و از زکات هم بیشتر است!

کنیم که گاهی مجتهد به صراحت و با اطمینان خاطر  بنابراین مشاهده می

کسی نیست  گوید که او مختار است که از خمس و زکات یکی را انتخاب کند، و می

که از او بپرسد آیا او حق دارد که واجبات شرعی را معاف کند، با اینکه خداوند آن را 

فرض گردانده است؟! و آیا وقتی خداوند حکمی و دستوری بدهد، حکم خداوندی 

نیاز دارد که کسی به آن اضافه کند، و توضیح به آن بیافزاید با اینکه خدا در کتابش 

ُ ٱوَ ﴿گوید:  می و خداوند حکومت «  .]٤١الرعد: [﴾ ۦِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

 .»کند; و هیچ کس را یارای جلوگیری یا رد احکام او نیست می
 .باشد؟! و آیا فقیه در مقابل دیگر منابع شرعی یک منبع می
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پردازنـد،  داننـد و آن را نمی و اینگونه زکات فراموش شده و عموم مـردم آن را نمی

 احساس نمیبلک
ً
کنند که زکات واجب است، با اینکه خمس را می پردازنـد،  ه اصال

 .دهند!! کنند کار خوبی انجام می در حالی که فکر می

 یالیات خیمال
وقتی خمس را به زکات و صدقه و دیگـر حقـوق مـالی کـه مسـلمان موظـف اسـت 

های  ز میان همه ملتگیرند! یعنی ا بپردازد اضافه کنیم، همه ربع دارایی او را در برمی

اش بـه حکومـت  جهان مسلمان تنها کسی است که ملزم به دادن یک چهارم دارایـی

باشد، تا مسئولیت خود را پیش پروردگارش انجام داده باشـد!! و حتـی اگـر  خود می

تنها خمس باشد، و خمس یعنی یک پنجم همه دارایی کـه نزدیـک بـه یـک چهـارم 

 دارایی است.

ه در چنین وضعیتی چقـدر شـهروند مسـلمان از طـرف چنـین ای ک آیا فکر کرده

 گیرد؟ حکومت تحت ظلم و ستم قرار می
آیا ممکن است دولتی هر چند ستمگر چنین ستمی را در حـق شـهروندانش روا 

 .بدارد؟!

شـوند  نمایند حاضـر می آیا شهروندان هر دولتی که احساس آزادی و کرامت می

را بپردازنـد؟ حتـی در شـرایط جنـگ یـا  تحت هر شرایطی چنین مالیـات هنگفتـی

 گرسنگی شدید و یا محاصره!

بنابراین در تاریخ هیچ پادشاهان، یا حاکم عادل و یا ستمگری وجـود نـدارد کـه 

چنین مالیاتی را بر ملت خودش تحمیل کرده باشد، به جـز آنچـه در تـورات دربـاره 

و در زمـانی کـه آمده است که ا پادشاه مصر در زمان قحط سالی دوارن یوسف 

ملت مصر به علت گرسنگی و فقر نیازمند بودند از محصـوالت کشـاورزی خمـس 

هایشان را خرید و آنها برده و ملک او قرار  گرفت، اما او بعد از آن که مردم و زمین می

 گرفتند. خمس گرفتن را شروع کرد. 
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این وقتی است که فرض کنیم خمس به یک دولت و حکومـت پرداخـت شـود، 

اند که باید به حکومت داده شود، پس چگونه  ن که بعضی از علمای مذهب گفتهچنا

خواهد بود زمانی که این مالیات سهمگین به افراد معدودی پرداخـت شـود، نـه بـه 

 ای عمومی.  دولت یا مؤسسه

توانیم تصور کنیم؟! و  آنگاه نتیجه چه خواهد بود؟! و این اموال را تا چه حدی می

که حاکم باید از این افراد معدود تعیین شـود و آنهـا فرمانروایـان  چگونه خواهد بود

شوند! یعنی از این مالیات فقط حاکم و افراد خانواده بزرگ او استفاده   جامعه اسالمی

ای که امروزه نقش فرمانروایی و حکومت را بدون آن که زمـان  خواهند کرد!!! خانواده

کند! آیا در جهان فرمانروایی  وجه بازی میحکومت را به دست گرفته باشد به بهترین 

هست کـه ملـت خـود را موظـف کـرده باشـد کـه یـک پـنجم امـوال و درآمـدها و 

اش بدهند؟! و آیا چنین چیـزی در تـاریخ  اندازهایشان را فقط به حاکم و خانواده پس

 .اتفاق افتاده است؟!

و آیـا ممکـن  ای؟! و آیا اکنون حقیقت قضیه و ابعاد خطرنـاک آن را تصـور کـرده

است که چنین چیزی دستور و آیینی الهی باشد؟ امکان ندارد که هیچ فرمانروایی هر 

اعتنـا باشـد  های ملت خـود بی ها و خواست چند ستمگر و مستبد باشد و به توانایی

 چنین مالیاتی را بر ملت خود تحمیل کند. 

 .کرده است؟! این کار را می Õآیا شما باور داری که پیامبر 

 .کرده که فرعون آن را نکرده است؟! یا او کاری را میآ

 و آیا معتقد هستی که این کار بر او و یا بر خلفا و اهل بیت او واجب بوده است؟!

کنـد، و شایسـته  به راستی که چنین مالیاتی سیمای درخشان این دین را مشّوه می

 این دین بزرگ و پیامبر بزرگوارش نیست. 
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 دهند؟! یس مهنوز هم خم یچرا بعض
 .پردازند، چرا! بسیاری از افراد متدین تا به امروز همواره خمس می

کننـد و گمـان  پاسخ این است که یا به سبب جهالت و حسن نیت این کار را می

کنند که نصوص  اند که باید خمس داده شود، و یا فکر می برند که ائمه دستور داده می

دانده است، اما این افراد ساده هرگز روزی شرعی پرداختن خمس را بر آنها واجب گر

اند تا خودشان به نصوص شرعی و دالیل مراجعه نمایند، و  خودشان را مکلف نکرده

هـا، و بـه دور از  با عقل خود و به صورت مستقل و با فکر رها شده خود از بنـد ظلم

فکـر  های بدون دلیلشان حکم کند، به خصوص بیشتر دینـداران فتاوای فقها و رساله

کنند که تقلید از فقها در همه چیز واجب است، و باید تقلیـد کنـد و اگـر از آنهـا  می

انـد و  تقلید نکند در آخرت مستحق عذاب خواهد بـود! اینگونـه آنهـا را فریـب داده

 اند تا راه را نبینند! اند و با چشم بند چشمان آنها را بسته اینگونه عقل آنها را بسته

شـود  کنند و بین فقیهی که مرتکب اشـتباه می که اشتباه نمیو آنها بین معصومی 

کنند، پس اگر شما معتقد باشـی  گذارند، و فقط در اسم آنها با هم فرق می فرقی نمی

باشد، تو او را معصوم قرار  که اعتراض بر فقیه جایز نیست و مخالفت با او جایز نمی

 .ای! و این باطل و نادرست است! داده

کنند، گر چه اغلب با حس نیتـی کـه  تعصب مذهبی چنین می و بعضی به سبب

پردازند، اما با وجود این احسـاس  مبنای آن ندانستن حقایق امور است، خمس را می

کنند که این مالیات سنگین است از این رو بسـیاری از زیـر بـار آن شـانه خـالی  می

ا ایـن واجـب را کننـد کـه آنهـ کننـد و خودشـان را قـانع می کنند، و یـا حیلـه می می

پردازند! و این قضیه بـا  پردازند، با اینکه در حقیقت فقط مقدار اندکی از آن را می می

 شود.  توضیح مطالب ذیل روشن می
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 شود. یه انجام مک ییها دشوار بودن پرداخت و مسخره
هـای هنگفتـی بـر مـردم گـران  خمس گیرندگان وقتی دیدند که پرداختن چنین مبلغ

کنند، در حقیقت چنین واکنشـی طبیعـی  ر از زیر بار آن شانه خالی میآید و بسیا می

است و حق دارند از پرداختن آن طفره بروند، و ایـن عیبـی نیسـت بلکـه ایـن تعبیـر 

خواهـد امـوالی را کـه بـا زحمـت و  فطرت سالم انسانی است، چون هیچ کس نمی

دسـت آوردن آن  ریختن عرق به دست آورده، خمس آن را به کسی بدهد که برای بـه

هیچ تالش نکرده است، و در راه به دست آوردن متحمل هیچ فکر و کوششی نشده، 

او هرگز به خاطر به سرقت رفتن آن و مجازات قـانون و ... هراسـی و ترسـی نداشـته 

 .است، و هیچ نقشی در به دست آوردن آن نداشته است؟!!

ْ تُؤۡ  �ن﴿فرماید:  میبه حق که این بسیار دشوار و سخت است! خداوند متعال   ِمنُوا
 ْ ُجوَرُ�مۡ  تُِ�مۡ يُؤۡ  َوَ�تَُّقوا

ُ
مۡ  ُ�مۡ لۡ  َٔ �َۡ�  َوَ�  أ

َ
ٰ أ  ُكُموَهالۡ  َٔ �َۡ�  إِن ٣٦ لَُ�مۡ َ�

ْ َ�بۡ  فُِ�مۡ َ�ُيحۡ  ۡض  رِجۡ َو�ُخۡ  َخلُوا
َ
و اگر ایمان « .]٣٧-٣٦محمد: [﴾ ٣٧ َنُ�مۡ َ�ٰ أ

یعنی: اگر ( طلبد اموال شما را نمیدهد و  آورید و تقوا پیشه کنید، پاداشهای شما را می

و سایر   زکات خود را در  اموال  تمام  دهد که امر دستور نمی  این  بیاورید، شما را به  ایمان

،  راه  در این  اموالتان از  اندکی  کردن  مصرف  شما را به  بلکه ،رسانید  مصرف  به  امور خیریه

  اموال  یعنی: اگر خداوند تمام(ا مطالبه کند چرا که هر گاه اموال شما ر). دهد دستور می

ورزید; و کینه و خشم شما را  ، بخل میاز شما طلب کنداصرار  بهو ) شما بگیرد شما را از

نزد   شود زیرا مال آشکار می  شما با اسالم  ، دشمنی هنگام  یعنی: در آن( سازد آشکار می

 تر محبوب  نزد او از مال  که  آنچه را جز در  لذا او آن  ،است  داشتنی و دوست  محبوب  انسان

کند  می  ثابت مال،  شما از انفاق  امتناع  پس  ،است  راستین  عقیده  کند; و آن نمی  باشد، صرف

 .»)نیستید  عقیده  شما اهل  که
داند که بنده برای دادن اموالش قدرت محدودی دارد، چون  خداوند بهتر می

ل و دارائی را دوست دارد، چنان که خداوند سرشت انسان طوری است که ما
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و او (انسان) عالقهء « .]٨العادیات: [﴾ ٨ لََشِديدٌ  ۡ�ِ �َۡ ٱ ِ�ُّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿فرماید:  می

 . »شدید به مال دارد

تواند و مناسب است از او خواسته شود، و  بنابراین باید در حدودی که انسان می

ورزند، و سخنان ناشایستی به زبان  امتناع می ورزد، و از دادن اموال گرنه بخل می

آورد. اما قابل مالمت نیست زیرا او طبق مقتضای فطرت انسانی که خداوند او را  می

ِ ٱ قِ ِ�َلۡ  ِديَل َ�بۡ  َ� ﴿دهد  بر آن آفرینده است واکنش نشان می  .]٣٠الروم: [﴾ �َّ

 . »دگرگونی در آفرینش الهی نیست«

به اندازه توانش مکلف کرده است، بلکه خیلـی کمتـر از  بنابراین خداوند بنده را

توانش او را مکلف کرده است، و او را به پرداختن زکات موظف کـرده، کـه فقـط بـر 

اش اضافه باشد،  کسی واجب است که دارای مالی باشد، که از نیاز و خانه و سواری

گذشته باشد، و از و قیمت آن برابر با بیست مثقال طال باشد، و یک سال کامل بر آن 

شود، که مقدار بسیار ناچیزی اسـت  %) به عنوان زکات پرداخت می٥/٢این مقدار (

که انسان آن را باید بپردازد، و بلکه اگر فقیری به پرداختن این مقدار مکلف شـود در 

 .دادن آن دچار مشکل نخواهد شد!

ا بـه فراموشـی بنابراین در مقابل، بسیاری از دادن خمـس امتنـاع ورزیـده و آن ر

 .اند! اند، و یا در ادای آن حیله به کار گرفته سپرده

کنندگان از خمس بـا چنـین مشـکلی مواجـه شـدند، و در اجـرای  وقتی استفاده

 با دشواری موجه گردیدند، قضیه را سبك
ً
 آن را  تئوری خمس عمال

ً
تر کردند تا کـامال

بعضی از آن، یا بیشتر آن کـه  توان دریافت، از دست ندهند، زیرا آنچه همه آن را نمی

خـواهی کـه از تـو  المثل اگـر می یافتنی است را نباید رها کرد، و طبـق ضـرب دست

 اطاعت شود، دستوری بده که در حد توانایی باشد.

دهیم. اگـر  ایم را ارائـه مـی داری که ما مشاهده کرده و اینک بعضی از حاالت خنده

گویـد: بـر مـن  آید و می جتهد یا سید میکسی باید صد هزار دینار خمس بدهد پیش م
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صد هزار واجب است ولی من نیازمند هستم و فقط بیست هزار درهم دارم، مجتهد بـه 

گوید بیست سپس آن را به او بـه  گوید اشکال ندارد همان بیست هزار را بده و می او می

ل ... و اینگونـه گوید چهـ گیرد و می گرداند، و دوباره مبلغ را از او می عنوان هبه باز می

 .بینی؟! رسد! می شود تا اینکه به صد هزار می مبلغ بین هر دو تا چند بار رد و بدل می

کننـد و بیشـتر مبلـغ را کـم  و بعضی از خمس گیرندگان با همـدیگر رقابـت می

 افراد می می
ً
دهم  گویند من خمس خود را بـه فالنـی مـی کنند... تا جایی که معموال

 کند.  گیرد و بیشتر آن را کم می ی یا شیخ فالنی کمتر میچون او از سید فالن

دهند به خصوص آنان که خیلی  و بعضی در تمام زندگی خود یکبار خمس می

ثروتمند هستند، زیرا فقها بعد از آن که او را بین دادن زکات و خمس مختار 

کنند،  ط میشود، از او ساق گذارند زکات را که تمام عمر و هر سال از او گرفته می می

اند  گویند در عوض فقط یک بار خمس بده، چون آنها خیلی برای او ساده گرفته و می

گیرد نیز  کند. و تردیدی نیست که کسی که خمس را تحویل می خمس را قبول می

برند، چون دادن پول به صورت نقدی بهتر است از آن که به صورت اقساط  سود می

دارند تا یکی از ارکان بزرگ دین را به  ن را بر آن میشود، و اینگونه مسلما پرداخت می

دهد ترک کند، و اینگونه با شریعت  گمان اینکه خمس او را روز قیامت نجات می

دهد، و مفتی از طرف  شود. خداوند به چیزی دیگر دستور می خداوندی بازی می

ن الهی دهد، و فرما خودش به چیزی دیگر که مخالف با فرمان الهی است دستور می

دهد چنان که خداوند متعال  کند، و خودش را خدای دیگر قرار می را لغو می

مۡ ﴿فرماید:  می
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
ُ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ َّ� ﴾

 .»اند اذن خداوند آیینی برای آنها ساخته آیا معبودانی دارند که بی« .]٢١الشوری: [

َُذوٓ ٱ﴿فرماید:  میو  َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  َنُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ التوبة: [﴾ �َّ

 .»(آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند« .]٣١
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یعنی در امر و نهی و تشریع در مقابل شریعت خدا، و منظور از همه اینها جمع 

َهاَ�ٰٓ ﴿گوید:  وت است، چنان که خداوند بعد از آیه گذشته میآوری مال و ثر ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  إِنَّ  ا
َ
  َبانِ لرُّهۡ ٱوَ  َبارِ حۡ ۡ�

ۡ
مۡ  ُ�لُونَ َ�َأ

َ
ٰ أ ِ  �َّاِس ٱ َل َ�  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب

ونَ  ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ ! بسیاری از اید ای کسانی که ایمان آورده« .]٣٤التوبة: [﴾ �َّ

خورند، و (آنان را) از راه خدا  دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل می

 .»دارند بازمی



 
 

 

 

 

 فصل چهارم:
 پیروي از متشابه

 روشـن می
ً
شـود کـه، واجـب  بعد از همه آنچه به یاری خداوند ارائه دادیم کامال

مس به فقیه از طرفی دیگر بودن پرداختن خمس درآمدها از یک طرف و دادن این خ

در شریعت دلیلی ندارد، و جز متشابه مستندی ندارد! فقط در یک نص قرآنی کلمـه 

خمس ذکر شده است! اما موضوع و معنی و محتوای آن چیزی دیگر است که ربطی 

به این خمس ندارد، و منظور از آن خمس غنائمی است که از جنگجویـان کفـار در 

شود. و بعد از این قضیه چه ربطی به این آیه دارد، فقیهـی کـه  میدان کارزار گرفته می

ای شده؟! اگر کلمه خمس در قرآن ذکر شده کلمه  هیچگاه ذکر نشده و نه به آن اشاره

 فقیه به هیچ عنوان ذکر نشده است. 

 ه جدا از هم یدو قض
شایسته است در اینجا اشاره کنیم که موضوع خمس درآمدها به صورت فعلـی آن از 

  دو قضیه ترکیب یافته است:

 اول اینکه: خمس درآمدها واجب است. 

و اینهـا دو قضـیه جـدا از هـم  دوم اینکه: این خمس باید به فقیه داده شـود،

ای نیاز دارد، پس درست نیست که در هم آمیخته  هستند که هر یکی به دلیل جداگانه

قضیه به صـورت لفظـی در شوند، و برای هر دو یک دلیل ارائه گردد، یکی از این دو 

 قرآن ذکر شده، و دیگری به هیچ وجه ذکر نشده است!!
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 خالص! یربط لفظ
ادعای اینکه خمس درآمدها واجب است، چون در آیه آمده درست مثل این است 

 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿که اسم کسی ابراهیم باشد، و او از این آیه استدالل کند: 
يقٗ  نَ �َ  ۥإِنَّهُ  هِيمَۚ َ�ٰ إِبۡ  در این کتاب، ابراهیم را یاد کن، که « .]٤١مریم: [﴾ ٤١ نَّبِيًّا اِصّدِ

 .»او بسیار راستگو، و پیامبر (خدا) بود
و بگوید من پیامبر هستم، چون اسم من ابراهیم است، و در قرآن هـم آمـده کـه 

 .ابراهیم پیامبر است!!

 .راهیم است؟!درست است که ابراهیم در آیه ذکر شد ولی منظور کدام اب

و درست است که در آیه سوره انفال کلمه خمس ذکر شده، ولی کدام خمس 

منظور و مورد نظر است؟! استدالل از آیه بر جوب خمس درآمدها درست در قاعده 

 ُهوَ ﴿گوید:  متشابهات قرآنی داخل است، بشنوید که خداوند در این باره چه می
ِيٓ ٱ نَزَل  �َّ

َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 َوأ

ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  نَةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
کسی است که این کتاب او « .]٧عمران:  آل[﴾ ۥٓ وِ�لَهُ تَأ

(صریح و روشن) است; که »  محکم«(آسمانی) را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن، آیات 

باشد; (و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به اینها، برطرف  اساس این کتاب می

و است (آیاتی که به خاطر باال بودن سطح مطلب »  متشابه«گردد) و قسمتی از آن،  می

رود; ولی با توجه به آیات محکم،  جهات دیگر، در نگاه اول، احتماالت مختلفی در آن می

گردد) اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا  تفسیر آنها آشکار می

 .»طلبند انگیزی کنند (و مردم را گمراه سازند); و تفسیر (نادرستی) برای آن می فتنه
ال پیروی از متشابه و استدالل از آن را از کارهای منحرفان و خداوند متع

کنند یعنی  هواپرستان قرار داده است و فرموده که آنها برای ایجاد فتنه چنین می

خواهند با تردیدافکنی و به هم آمیختن مومنان در مورد دینشان دچار فتنه کنند، و  می
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تاویالت باطلی که طبق میل خودشان نیز پیروان جاهل خود را گرفتار فتنه سازند، و 

برند که مقصود از آن همین است، و اهل بدعت و  کنند گمان می و تحریفی که می

  .١هواپرستان و ملحدان در هر زمانی اینگونه هستند

                                           
 .صفوة البیان محمد مخلوف -١



 
 

 

 

 

 خالصه بحـث

  ام: ترین حقایقی است که در طی این پژوهش بدان رسیده اینها مهم

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ه: یه آکنینخست ا   ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن تُمَغنِمۡ  �ََّما�

َ
ِ  فَأ ر یتفس﴾ ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

 ندارد. یلیچ دلیه به درآمدها و دادن آن به فقها هین آیا
در قرآن هیچ دلیلی نیست که باید خمس درآمدها پرداخت شود، و موضوع  -١

شود، نه آنچه مسلمانانی که  آیه غنائمی است که در جنگ از کفار گرفته می

 آورند.  نگ ندارند به دست میبا کسی ج

در سنت نبوی هیچ دلیلی برای وجوب خمس در اموال مردم نیست، چـون  -٢

چنین چیزی را گفته، و نه خودش انجام داده، و نه در حضور  Õنه پیامبر 

 او و زمان او چنین کاری انجام شده است. 

 اند.  خلفای راشدین و امام علی هیچگاه چنین نکرده -٣

رجع معتمدی مانند کافی کلینی، یا من ال یحضـره الفقیـه در هیچ منبع و م -٤

قمی، یا استبصار طوسی و غیره از ائمه روایتی نقل نشده که بگوید خمـس 

 در اموال مسلمین واجب است. 

هیچ کسی از فقها معتبر متقدمین مانند شیخ مفید، و شیخ طوسی، و سـید  -٥

 اند.  مرتضی علم الهدی و غیره چنین فتوایی نداده

 نظر لغت خمس هیچ تعلقی به درآمدها و اموال مردم ندارد.  از -٦

 و هیچ دلیل شرعی برای آن نیست.  -٧
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 ه: کند ک یح میه تصرکاز ائمه نقل شده  يادیه نصوص زکنیدوم ا
 دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است، نه واجب.  -١

تواند در آن تصرف کند و نیازی نیست که در ایـن مـورد  صاحب خمس می -٢

امام مراجعه کند، و مراجعه کردن بـه امـام مسـتحب اسـت، و صـاحب به 

 خمس به آن ملزم نیست.

 از دادن  بعضی از این نصوص تصریح می -٣
ً
کند که ائمه پیروان خود را مطلقا

 اند.  خمس معاف کرده

گوید که تـا وقتـی کـه مهـدی ظهـور  و بعضی از نصوص وارده از ائمه می -٤

 عاف هستند. کند پیروانشان از دادن خمس م می

 هیچ نص و روایتی وجود ندارد که فقها را وارد موضوع خمس کند.  -٥

ن است، یمتأخر ياز فقها یبعض يه فقط فتوایه: دادن خمس به فقکنیسوم ا
 باشد:  یل میذ يها یژگیو ين فتوا داراین و اینه متقدم

 مورد اختالف است و بر آن اجماع نشده است. -١

 معصوم یا قرآن کریم و یا سنت نبوی نیست.مستند به هیچ روایتی از ائمه  -٢

آور و متناقض  اند مختلف و حیرت اقوال فقهایی که خمس را واجب گردانده -٣

است، و قول هر فقیهی با فقیه دیگر متضاد است، و در هر زمانی بـا زمـان 

 کند.  دیگر فرق می

 متضاد اس و مهم -٤
ً
 .ت!تر اینکه اقوال فقهاء با اقوال ذکر شده از ائمه کامال

 اجرا و عملی شـود، و ایـن بهتـرین مثـال  -٥
ً
امکان ندارد تئوری خمس کامال

 تناقض است (نظریه و اجراء).

ام، و آن را پـیش روی آن  ترین حقایق و نتایجی بود که بدان دست یافتـه اینها مهم

گذارم، که حق را دوست دارنـد، و بـه دنبـال حقیقـت  برادران و هم کیشان خودم می

باشند، آنان که همواره از دیر باز با حسن نیـت و  ور انصاف آراسته میهستند، و با زی
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ــکل  ــس در مش ــا دادن خم ــود را ب ــروی خ ــاداش اخ ــواب و پ ــافتن ث ــد دری ــه قص ب

اند، از این رو برای آن که مسئولیت دینی خود را انجـام دهـم، و پـژوهش  انداخته می

دران خود احسان کرده باشـم، علمی منصفانه و بیطرفانه ارائه دهم، و با این کار به برا

های روشن و آزاد از یوغ تقلید کورکورانه را به تفکر وادارم، و راه را به آنها نشان  و عقل

هـای عاقـل و  دهم، و برای آن از حق و دلیل واضح و قاطع پیروی کرده باشم، و توده

گاه کنم، این پژوهش را به خوانندگان محترم تقدیم می  .دارم آزاد جامعه را آ

پروردگارا این تالش ما بـود، و توکل ما بر تو است، و تو فریادرس ما هستی، و از 

 جوییم.  تو یاری می

 ال باهللا.إو ال حول و ال قوة 

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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