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  17/5/92ـ پذیرش:  20/1/92 دریافت:

  دهكيچ
سـنت،  دگاه اهلیه دیخمس است. برپا ، پرداختردهکم بر مسلمانان واجب یرک قرآن در خداوند هک یشرع کالیفت ازیکی 

م یغنـا تنها  ، مصداق خمساطهار دگاه ائمهید اساساما بر ،است یم جنگیسوره انفال تنها غنا 41ه یمصداق خمس در آ
ـ توجه به اهم . باشودرا شامل میانه ید سالیمنافع و عوا یتمام بلکه ،نبوده یجنگ و  خـدا  گـاه خمـس، رسـول   یت و جای

ـ اند. طبـق ا دهیاهتمام ورز نیزن آ ياجرا يق خمس، براین مصادییعالوه بر تب امامان معصوم ـ ن دی آن دسـته از  دگاه، ی
و بـه علـت   و مقطـع خـاص   شرایط ناظر به کند داللت میخمس تصرف در مال متعلَّق ت یبر حله ک نروایات معصوما

اسـت.   یبـاق همچنان وجوب پرداخت خمس  هم بتیدر عصر غبنابراین  و اجتماعی بوده است. ياقتصاد - یاسیسشرایط 
 ياهـ هشبه ی،لیو تحل یفیصورت توصهت خمس در عصر حضور، بیوضع یخیتار یتا با بررسشده ن پژوهش تالش یدر ا
  .سنت مورد بررسی و نقد قرار گیرداهل دگاهیموضوع و دن یا یخیتار

  1ع.یتش، خ خمس، معصومانی: خمس در قرآن، تارهاکلیدواژه
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۱۰۶     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

  مقدمه
و «د: یـ فرمایرده و مـ کـ سوره انفال، پرداخت خمـس توسـط مسـلمانان را مطـرح      41ه یم در آیرک قرآن

نْ شَیم تُمموا أَنَّما غَنلَماعلَّهفَأَنَّ ل ي الْقُرْبى ءذل ولِ ولرَّسل و هستامى خُمالْی بیلِ   و نِ السـ ابـ ساکینِ والْم و «
و بـراى   خـدا  رسـول دست آورید، خمس آن براى خدا و بـراى  هبدانید هر گونه غنیمتى ب)؛ 41انفال: (

مفسـران و   یبرخـ . براسـاس ایـن آیـۀ شـریفه،     القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه اسـت ذى
ات بـر  یچند روا ،گر سویدانند. از دیم یمت جنگیغن فقط مصداق وجوب خمس راسنت، اهل مورخان

انـد  ردهکـ تصور  ییطباطبا یمدرسهمانند  یه برخکان وجود دارد یعیاز ش یبرخ يحالل بودن خمس برا
 ).4، ص 1386(مدرسـی طباطبـایی،    نداردهکان اخذ نیعیخمس را از ش ن تا امام جوادیه امامان نخستک

  :نه پاسخ دادین زمیدر ا یا الزم است به چند سؤال اساسههن شبهیپاسخ به ا يبرا ،نیبنابرا
  وجود داشته است؟ اطهار ا اصل خمس در عصر ائمهیآ
  ؟کردندرخورد میافت و پرداخت خمس چگونه بیدر رايب ان و ائمهیعیش

تـا بـا روش    شدهن در پژوهش حاضر تالش ی؟ بنابرااست دامکه خمس به آن تعلق گرفته ک يموارد
 ان پاسـخ داده شـود.  یعیخ خمـس نـزد شـ   یعت تـار یبه وضـ  ياتابخانهکبراساس منابع  یلیتحل - یفیتوص
ان و یعیا شـ یه آکخمس مطرح گردد تا روشن شود  دربارةبحث  یخینه تاریشیالزم است ابتدا پ رو،ازاین
  ر؟یا خاند یه آن عنایت داشتهب اطهار ائمه

  خمس دربارةبحث  يخينه تاريشيپ
ه کـ  یافتـه ان نگـارش  یعیش ياز سو ريابسی یفقه يهاتابک ابت صغریو آغاز غ در عصر حضور ائمه

بـن  سـعید بـن  حسـن ده اسـت.  شـ ا در آن بحث خمس مطرح یو  هم عنوان خمس داشتیطور مستقها بی
حسـن  بـن  علـی )، 253(همـان، ص   بن مهزیار اهـوازي علی ،)58ق، ص 1416(نجاشی،  مهرانبن حماد

 قمـی  (اوربمـه)  بـن اورمـه  محمـد ، (همان) بن عبیدمحمدبن عیسی )،157ق، ص 1417(طوسی،  ضّالف
بـن  محمـد ، )76تـا، ص  شهرآشـوب، بـی  (ابـن  حمـاد بـن  سعیدبن حسین )،330ق، ص 1416 ،(نجاشی

، )40(همـان، ص   بـن دول قمـی  بـن محمـد  احمـد  )،354ق، ص 1416 ،(نجاشی فروخ صفاربن حسن
بـن  محمد ،)3058(همان، ص  سکافیا جنیدبن حمدابن محمد، )132(همان، ص  حمادبن زیادبن حمید
 یمسـتقل  يهـا تـاب که کهستند  یسانکجمله ) از389(همان، ص  بن بابویه قمیبن موسىبن حسینعلی
  اند.خمس نگاشتهزمینه در 
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ا خمـس اختصـاص   یـ م یرا بـه غنـا   یفقهـ  يهاتابکاز  یباب ،عهیز عالمان شین کبري بتیدر عصر غ
رده کـ بحـث خمـس را مطـرح     به امـام رضـا   منسوبفقه تاب کدر  یه قمیبابوبن یعله کچنان ،اندداده

 یـۀ الهـدا و  )171ق، ص 1415(صـدوق،   المقنـع در  خ صـدوق یشـ . )294ق، ص 1406(صدوق،  است
طور مسـتقل بـاب خمـس    ز بهین دیخ مفیشبه نام خمس دارد.  یباب مستقل )276ق، ص 1418(صدوق، 

در  ید مرتضـ یسن ی. همچن)276ق، ص 1410(شیخ مفید،  رده استکمطرح المقنعه تاب کم را در یو غنا
نیـز  و  )225ق، ص 1415الهـدي،  (علم» ما یجب فیه الخمس وکیفیۀ قسمته« با عنوان یباباالنتصار تاب ک

  .)226ق، ص 1405الهدي، (علم ام خمس داردکدر اح یبابرسائل تاب کدر 
عه یعلما و محققـان شـ   يخمس از سو یله فقهئمس ینه بررسیدر زم يادیز آثار زیدر دوران معاصر ن

ن خمـس و  امسـتحق  و قینـه مصـاد  یدر زم یفقهـ  - یـی روا یبررسبه آنها  شتر مباحثیاما ب ،نگاشته شده
دربـاره   يش بحـث مختصـر  یتـاب خـو  کآنان تنها در مقدمـه   ختصاص دارد.محاسبه خمس ا چگونگی
ـ ی، به بو اهتمام ائمه خدا رسول يم از سویخمس غنادریافت  ق خمـس مطـرح   ان وجوب و متعلَ

 يهـا گـزارش  یبرخـ نیـز  و  يان نبـو ردر دورا خ خمـس  یفصل، تـار طور مهه بک یتابکاند. تنها ردهک
اهللا حسـین نـوري   آیـت اثـر  الخمـس  تـاب  کرده، کـ را مطرح  ان به ائمهیعیش يپرداخت خمس از سو

 ،هپرداختـ  خـدا  خ خمس در عصر رسـول یتار دربارة مختصرطور بهه ک يگریتاب دکاست.  همدانی
اثبات وجوب خمـس در  تالش نویسنده در خصوص شتر یبالبته است.  یدحسن امامیساثر کتاب خمس 

  است.سنت اهل پاسخ به شبهاتنیز منافع و 
پاسـخ بـه    يتـاب دربـاره خمـس، بـرا    کان بـه نگـارش   یعیت و اهتمـام شـ  یپس از روشن شدن اهم

ت خمـس در عصـر   یدرباره وضـع  یاجمال یبررس خ خمس، الزم است تایدرباره تار یاساس يهاپرسش
  رد.یصورت گ از ائمههریک  و عصر ينبو

  خدا عصر رسول الف.
  م در نبردهاي. خمس غنا۱

را  یمتـ یان غنکبـا مشـر   يریـ ه در درگکـ  از مسلمانان از همـان آغـاز هجـرت    یبرخ کلبیطبق گزارش 
 يا«گفتنـد:  یو مـ ه آورد خـدا  م را نـزد رسـول  یش از اسالم غنایپ يهاآوردند، طبق رسمیدست مهب

ـ  ر و یـ را بگ چهـارم یـک  آنچه مخصوص شماست و  خدا رسول پـس   ،مـا واگـذار نمـا    هبـاقى را ب
فرمـان   ،کـم ، و حآنو صـفایاى   میاز غنـا  چهـارم  کـردیم یـک  مـی رفتـار  که ما در جاهلیـت   طورانهم

الزم بـود کـه   مسـلمانان  بـر   يز در عصر نبویبعد از اسالم ن ).392، ص 9، ج 1372(طبرسی،  »ستشما

۱۰۸     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

(متقـی هنـدي،   ان کمشـر  آمـده از دسـت هاي مفتوحه و نیز غنایم بهآمده از سرزمیندستخمس غنایم به
مـت  ین غنیهـا نخسـت  گـزارش  ی. طبـق برخـ  خمس درآمد را پرداخت کننـد و  )378، ص 4ق، ج 1409
بـن  عبـداهللا ش یان جـ یه در جرکبود  یمیغنا از آن برداشت شد، خدا م و رسولکه سهم حاک یجنگ

بـه   يتجـار  ياالهـا کگـر  یمش، پوسـت و د ي، کشـ ریـ ن درگیـ دست آمد. در اهمنطقه نَخله ب در جحش
پنجم غنیمـت شـما    یک :یاران خویش گفت هب عبداهللانه آوردند. یان درآمد و آن را به مدمت مسلمانیغن

خمـس غنـایم را بـراى    به هر حـال، وي  . خمس بود عیتشراین پیش از البته  .است خدا رسولاز آن 
و  412، ص 2تـا، ج  (یعقـوبی، بـی   مانده را میان یاران خود تقسـیم کـرد  جدا کرد و باقی پیامبر گرامی

را یـ ز ،مرسوم بـود  یه در عصر جاهلکم همان مرباع باشد کم سهم حایرسد مراد از تقسینظر م . به)481
غنـایم اهـل نخلـه را     نقل شده است که پیامبر نیاربن ةبردابىد: از سوینمى يگریدر گزارش د واقدي

خلـه را بـا غنـایم اهـل بـدر      غنـایم نَ از بدر، بازگشت  از،گاه پس آند و به جنگ بدر رفت، کرنگهدارى 
ز دربـاره اسـباب   یـ ن یوطیسـ  ).18، ص 1ق، ج 1409(واقـدي،   ردکـ تقسیم و به هر کس حقش را عطا 

ره غنایم بدر زمینه نزول آیه این آیه بـود (سـیوطی،   مشاجره مسلمانان دربا که سدینویه خمس مینزول آ
  ).160، ص 3تا، ج بی

م، خمـس امـوال را جـدا و    یز بعد از گرفتن غنایگر نید يهاجنگدر  خدا رسولکه گفتنی است 
  رد.کیم مین مسلمانان حاضر در جنگ تقسیب

  گرفتن خمس ينامه برا. بخش۲

که حاکم الهی در جامعه اسالمی بود، به مسئلۀ خمـس توجـه ویـژه داشـت. براسـاس       رسول گرامی
ردنـد.  کیم، خمـس امـوال را جـدا مـ    یم غنایش از تقسیجنگ پفرماندهان همین اهتمام حضرت بود که 

ا یـ ران یسـف ی اهمیـت داد و بـا ارسـال    ن الهـ یقـوان نیز به اجـراي   سالمگسترش اپس از  رسول خدا
تـا،  (نیشابوري، بـی  دیورز يشتریخمس اهتمام بآن و نیز گرفتن  يو اجرااحکام نامه به آموزش نگارش 

 يد بـر دور کیـ ، همراه با تأیباهل یوائل کبن مالنهشلخطاب به  يهاهدر نامحضرت  نآ. )35، ص 1ج 
، 4ق، ج 1415 عسـاکر، (ابـن  رول الطائیینجبن معاویۀبنی، )284، ص 1ق، ج 1410سعد، (ابن انکاز مشر

از  هحرقـ بنـی ، نـی هج معبـد  عمـروبن ، )206، ص 1ق، ج 1410سعد، (ابن جوین طائیینبنی، )331ص 
ـ  ،)666، ص 8ق، ج 1409(متقی هندي،  أقیش زیربنبنی، )208(همان، ص  جرمزبنی، ههینج  جـرش یبن

، 3ق، ج 1415حجـر عسـقالنی،   (ابـن  فه ثعلبـه یاز طا بن عامریفیص، )350، ص 5ق، ج 1407کثیر، (ابن
ـ  ، )232، ص 1ق، ج 1410سـعد،  (ابن بن عبداهللا بکاییفجیع کاءوفد بنی الب)، 367ص  وفـد  ، هزاروفـد فَ
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ـ ، بکر وفد سعدبن، هعلبثَ  )،89، ص 2ق، ج 14240(مقریـزي،   خـم لَ از وفـد الـداریین  و  هثعلبـ  بـن مامضُ
و مــردم  )25، ص 2، ج ق1420(حمیــري کالعــی، » همــدان«و  »معــافر«، »ذى رعــین«ۀ ســاى قبیلــؤر

خطـاب بـه   همچنـین   .»دیم را بپردازیخمس غنا«سد: ینویم )80، ص 2تا، ج (یعقوبی، بی منیمسلمانان 
 ).320، ص 2ق، ج 1407کثیـر،  (ابـن  »بـه پرداخـت خمـس اقـرار کنیـد     «ویسد: نیم یجهن مرّه عمروبن

ه کـ د شهادت دهنـد  یبا: «تأکید کردند زهیربن اُقَیش یلۀقبخطاب به  يانامه در خدا رسول طورنیهم
 »هسـت  ینبـ  يایم آنهـا خمـس و سـهم و صـفا    یرنـد در غنـا  یسـت... و بپذ یتا نیکجز خداوند  ییخدا
  ).363، ص 5تا، ج حنبل، بی(ابن

مـت  یبـه جنـگ و غن   ياگونـه اشـاره  چیخطاب به مسلمانان، ه خدا رسول يهااز نامه یدر برخ
هر کـس کـه نمـاز را بـر پـا دارد و      «له لَخم نوشتند: یحدس از قب یفۀطا يه براکچنان ،نشده است یجنگ

در گـزارش   ).205، ص 1ق، ج 1410سـعد،  (ابن »ایت کندخدا و رسولش را رع بهرهزکات را بپردازد و 
نوشـته و در آن وجـوب خمـس     هبـی ل خیلۀأبونُخطاب به  يانامه خدا ه رسولکآمده است  يگرید

 اي کـه مخاطـب  نیز در نامه ).340، ص 7ق، ج 1415حجر عسقالنی، رِکاز (گنج) را یادآوري کردند (ابن
اثیـر،  (ابـن  »غـنم پـیش از پرداخـت خمـس جـایز نیسـت      م فروش سهم از«ست، نوشتند: یآن مشخص ن

  ).451، ص 2ق، ج 1409
ه مراد آن حضرت اهتمام مردم به پرداخـت سـهم خمـس    کد یآیدست مهب ،هان دسته نامهیاز ظاهر ا

د در یـ م بـود با یاگر مراد خمس غنا ، زیرااستبوده ردن مال آنان ک كو پا یف شرعیلکاز باب عمل به ت
  د.شیماشاره م یز به خمس غنایها نن نامهیا

  اموالديگر خمس پرداخت . ۳

عالوه بر خمـس غنـایم، خمـس دیگـر امـوال را نیـز       که  نددرکبه مردم توصیه مى خدا رسولگاهى 
بیرون کردن خمـس از هرچـه کـه مـردم     و «فرمود: مى مقدادو  سلمانو  ذرواببه شان یاه ک، چنانبپردازند

 »ن و زمامدارشـان برسـانند  امنـ ؤدست سرپرست مهنیز واجب است تا آنکه آن را ب ،شوندآن را مالک مى
 خـدا  آورد، نـزد رسـول  یدست مهب یگنج یسکن اگر یهمچن ).130ق، ص 1420بن طاووس، (سید

 منزلـۀ همعدن را ب ،مرعکه چنان ،افتیز ادامه یره در عصر خلفا نین سیند. اکآمد تا خمس آن را خارج یم
افتن گـنج در  یـ  يو ك. مـال )541، ص 6ق، ج 1409(متقـی هنـدي،    گـنج) در خمـس قـرار داد   ( ازکرِ

  .)102، ص 9تا، ج (عینی، بی بود یونکرمسیا منطقه غیمخروبه 

۱۱۰     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

 عصر ائمه اطهارب. 

مساعد نبود تا بتوانند به پرداخت خمسِ اربـاح  چندان مردم  یت مالیوضع خدا بعد از رحلت رسول
 ردنـد کیمـ  یوتـاه کن نـوع از خمـس   یـ ز در گـرفتن ا یـ گـر، خلفـا ن  ید ياز سو اسب اهتمام ورزند.کم

سـر  هب یخوب یت مالیز در وضعیهاشم نیخاندان بن)، این در حالی بود که 352ق، ص 1420(ابویوسف، 
ل کد، مشـ شـو افـت  یاگـر خمـس عـراق در   «گفت: یه مکاست  عمرن سخن، سخنان ید ایبردند. مؤینم

  (همان). »رودهاشمیان از میان میگزاري به ازدواج و خدمت
سـوره   41ه یـ دست آمد. براساس آهب يشتریب یم جنگیآنان، غنا ییشورگشاکارآمدن خلفا و کيبا رو

ـ انفال، سـهم خمـس با   گـاه خمـس در   یتوجـه بـه جا   د. امـا بـا  شـ ید بـه صـاحبان آنـان پرداخـت مـ     ی
رد. طبـق گـزارش منـابع    کـ دا یـ خلفا به خمـس تفـاوت پ  نگاه ، اطهار ت ائمهیبه وال یبخشتیمشروع

(مجلسـی،   بـود  ابـوبکر رد، کـ را منـع   یالقربـ يه پرداخت خمـس بـه ذو  ک یسک یناولیی و روا یخیتار
ع سـهام خمـس،   یـ هنگـام توز  ابـوبکر «سـد:  ینویمباره در این دیالحدیاب ابن؛ )222، ص 30ق، ج 1403

، 16ق، ج 1418الحدیـد،   (ابن ابـی  »بازداشت یالقربيافت سهم ذویهاشم را از دریو بن حضرت زهرا
 از امـام بـاقر   ی. زمـان )320، ص 1تـا، ج  حنبل، بی(ابن ردکد یآن را تشد عمراز او نیز  بعد ).230ص 

تـا، ج  آشـوب، بـی  شهر (ابن »اي ماست اما از آن منع شدیمخمس بر«د: فرمودند: شدرباره خمس سؤال 
م و خمـس  یافت سهم غنـا یما از در«ند: یفرمایم هارونبا  مناظرهدر  اظمکامام همچنین  ).210، ص 2

  ).1447، ص 48ق، ج 1403(مجلسی،  »میمنع شد

  يعصر خالفت امام عل. ۱
 ،شـمردند یمـ  که آن را سـب کـ  یسـان کشـد و  دریافت میز ین نیرالمؤمنیومت امکخمس در دوران ح

سـد:  ینویمـ بـاره  در ایـن   الخـراج تـاب  کدر  وسـف یابو ).377، ص 2تا، ج شدند (صدوق، بیمیخ یتوب
تـوان  ین گزارش مـ یبراساس ا ).23ق، ص 1420(ابویوسف،  »ردکم یخمس را همانند خلفا تقس یعل«

م آن یتقسـ لبتـه چگـونگی   ا .ردکـ مـی افت یدررا م یا غنایمسلمانان  اموالخمس  نیرالمؤمنیام که گفت
در بـاب خمـس    یامام علـ  يدرباره رأ از امام باقر يسؤال راو ،ن نظرید ایخلفا بود. مؤدورة همانند 
بـیم  شـان بـه علـت اعتـراض مـردم،      یاما ا ،بود تیبشان در خمس نظر اهلینظر ا«ه فرمودند: کاست، 

ي ـ   رکـ ف ين رفتـار، فضـا  یل ایدل ).517، ص 1ق، ج 1417(بالذري،  »داشت با نظر خلفا مخالفت کند
  د.کرنایجاد  يرییتغآن، م یتقسچگونگی مصلحت در بنابر ه امام ک بودجامعه  یاسیس
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تـاب  کدر  دهیابوعبه کچنان ،ردندکیمدریافت ز از مسلمانان یخمس گنج و معدن را ن نیرالمؤمنیام
رد و از آن خمـس  کـ م گـنج را بـر آن اجـرا    کد و حی(گنج) نام ازکمعدن را رِ یعل«سد: ینویم االموال
صـد گوسـفند   در برابر را  یمعدنکه  یسکز ا همچنین امام علی ).426ق، ص 1408سالم، (ابن »گرفت

درهـم   1500ه کـ را  يدر عراق مـرد آن حضرت  طورنی. هم(همان) فروخته بود، خمس معدن را گرفت
 خمـس آن را بپـردازد   ،ردهکـ دا یـ (مخروبـه) پ  ر آبـاد یغ يرد اگر آن را در روستاکامر  ،رده بودکدا یگنج پ

 یمیقـد  يهـا محلـه  یدر حـوال  يآمده اسـت: مـرد  هم  یهقیب. در گزارش )156، ص 4تا، ج (بیهقی، بی
به آن شخص فرمود: آن را به پـنج سـهم    یرد. امام علکدا یچهارصد درهم را پ يظرف حاو یکوفه ک

شـما   یگیسپس امام سهم خود را برداشت و چهار سهم آن را برگرداند. بعد فرمود: در همسا ،نکم یتقس
  ).157(همان، ص  »را هم بگیر و میان آنان تقسیم کنن سهم ی. امام فرمود: ايآر :فقرا هستند؟ گفت

نـزد امـام    يمـرد «نـد:  یفرمایه مـ کاست  ت امام صادقیشواهد پرداخت خمس، روااز گر یدیکی 
ا از راه حـرام.  یـ ه از راه حـالل اسـت   کنم کیم یوتاهکاما  ،نمکیآمد و گفت: من ثروت جمع م یعل
خته است. امام فرمـود: خمـس   یهم آمه را بیز ،دانمیل و حرام آن را نماما حال ،نمکخواهم توبه ینون مکا

و مـابقی امـوال بـراي شـما حـالل      ت داده یپنجم اموال رضـا یک ه خداوند به کچرا ،نکمال را پرداخت 
ل را خمس مـا «فرمود:  ي، امام به وخ صدوقیشگزارش  اساسرب ).125، ص 5، ج 1362(کلینی،  »است

الت کتوجـه بـه مشـ    با یامام عل). 43، ص 2ق، ج 1413(صدوق،  »پرداخت کردبده و وي خمس را 
کسـانی را کـه در    ،عـدم پرداخـت آن  آثـار منفـی   ان یـ د بر پرداخت خمس و بکیبا تأ یان، گاهیعیش یمال

 یدند تـا زنـدگ  یبخشمیرا آنان سهم خمس فرمود، گرچه کردند مؤاخذه میپرداخت خمس کوتاهی می
مـردم  : «فرمایـد نقل کرده، آن حضـرت مـی   یامام علاز ، امام باقری تیه در رواکنانچ ،بماند كآنان پا

ان یعیمـا شـ   يانـد، آر را آنان سهم مـا را نپرداختـه  یز ،شوندیها و همسران خود نابود میخاطر خوردنه ب
  ).377، ص 2تا، ج (صدوق، بی »ن آنان را از این جهت حالل کردیمخود و پدرا

  و امام سجاد ، امام حسين. عصر امام حسن۲
و امامـان   يان، سادات علـو یعیردند تا حقوق شکار آمده و تالش ک يه رویامی، بنحسن در دوران امام

بـه آنـان    یبخشـ تیرا موجـب مشـروع  یـ ز، دکننپرداخت نرا  و سهم ائمه اطهارکرده  یرا نف عهیش
ق، ج 1410سـعد،  (ابـن  ده گرفته شـد یناده یامیان توسط بنیعین دوره پرداخت خمس به شید. در اشیم
ان پرداخـت  کـ ان، امیعیخلفـا بـر شـ    یاسیو فشار س یت مالیتوجه به وضع با ،گر سوی. از د)305، ص 5

۱۱۲     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

هم به پرداخت آن اهتمـام داشـته در    یسکد و اگر یرسکمترین حد ممکن ز به یان نیعیش يخمس از سو
  خ ثبت نشده است.یتار

  عصر امام باقر .۳
 ی ـ  اسـ یدر عرصـه س  افـزون ائمـه  عبـاس و تـالش روز  یمروان بـه بنـ  یاز بن یاسیقدرت س با انتقال
 طبقـات در  سـعد ابـن بـود.   ین دوره متفاوت با عصر امامان قبلـ یع، ایو گسترش تش یدتیو عق یاجتماع

(همـان).   »دشـ م نیان مـا تقسـ  یـ در م یتا بـه امـروز خمسـ    معاویهفرمود: از زمان  امام باقر«سد: ینویم
هفتـاد خـروار زر سـرخ و سـفید از مـال       عمربن عبدالعزیز«آمده است:  الغمۀکشفدر گزارش همچنین 
 ،معاویـه ، عثمـان ، عمـر ، ابوبکرهاشم بود که در زمان فاطمه و بنىآنچه حق بنى نیزو شان داد یبه اخمس 

هـا غنـى   هاشم در آن سالایشان بازگرداند، و بنى هب ،بودند هادایشان نده کرده و ب جمع عبدالملکو  یزید
  ).96، ص 1ق، ج 1381(اربلی،  »افتیبهبود  آنان یه و وضع مالشد

براي مـا در کتـاب خـدا    «فرمودند:  نجیهدرباه فراموشی این حکم توسط خلفا، خطاب به  امام باقر
» کننـد ده و آن را پرداخـت نمـی  خمس، انفال و اموال برگزیده قرار داده شده است، اما در حق ما ظلم ش

). نیز ایشان شیعیان را به پرداخت خمس و اهمیـت آن توجـه داده و در   145، ص 4ق، ج 1407(طوسی،
هستیم و خمس، سهم ماست. هر کس مالی که خمس به آن  ما نزدیکان رسول خدا«باره فرمودند: این

اسـت و وظیفـه    خاندان رسول خدا گیرد در دست دارد، مالک آن خمس نیست، بلکه از آنِتعلق می
در سخنان دیگري درباره نهی  ). امام41، ص 2ق، ج 1413(صدوق، » دارد آن را به امام خویش برساند

در  انانغنیمتـى کـه مسـلم   «)، فرمودنـد:  136، ص4ق، ج1407از خرید مال با پول خمس نداده (طوسی، 
ماسـت و بـراى هـیچ کـس روا      خمسـش از آنِ  ،آورنددست مىهب نجنگ با کفار براى مسلمان شدن آنا

  ).545، ص 1، ج 1362(کلینی، » ما برسانده نیست که از مال خمس چیزى بخرد، مگر آنکه حق ما را ب
 يبـرا  یعمـل فقهـ   یکعنوان هت پرداخت خمس بیان، بر اهمیعیش ین مسائل مالییدر تب امام باقر

یتـالش مـ  رو، شـیعیان  ازاین ،ردندکیب میآن ترغاخت پردد و آنان را به کیان تأیعیمال و نفسِ ش کیۀتز
بـراي مثـال،   ننـد.  کش عمـل  یخـو  یف شـرع یالکـ از مباحث خمـس بـه ت   يریگیردند تا با پرسش و پک

 ینـ یسـت؟ گفـتم: زم  یزار چکنمـ «فرمودند: حضرت دند، یزار پرسکشان درباره نمیاز ا مسلم محمدبن
خمس اسـت. پـس    ،ن معدنی: در افرمودد. امام شو کنم بندند تایه در آن آب مکاست  کیزار نمشوره
 »ایـن و ماننـد اینهـا خمـس وجـود دارد     د؟ فرمودند: در یآیرون مین بیه از زمکدر گوگرد و نفت  :گفتم
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شـان گفـتم: مـن    یرفتم و به ا نزد امام باقر«د: یگویم ياسد يبن علبامکحز ین ).122، ص 4(همان، ج 
 یزان و زنـان یـ نکاالهـا، غالمـان،   کزار فراوان، شتکردم و کسب ک ياریبس یین شدم و دارایارگزار بحرک
ـ ا ،هـا یـی ن دارایـ ن هـم خمـس ا  یدهم و اینه آنان را میردم و هزک يداریاورند، خریم فرزند بیه براک ن ی
چـه  هري ماسـت و  نها برایام. امام فرمود: بله همه اه نزد شما آوردهکاند زان، زنان و مادر فرزندانم شدهینک

 ردم. مـن و پـدرم  کـ ها را بـر تـو حـالل    نهیهز یرم و زنان و مادر فرزندانتان و برخیپذیاز تو م ياآورده
  ).136(همان، ص  »ایمبهشت را براي تو تضمین کرده

 امـام  نوشتم: خمس را پیش از مخارج بدهم یا بعد از مخـارج؟  امام باقره گوید: بیم نصرابى ابن
 ،دربـاره معـادن طـال    از امام بـاقر  یز شخصین ).545ص  ،1(همان، ج  از مخارج بعددر پاسخ نوشتند: 

 ).544(همـان، ص   »گیـرد تعلق مـی  اینهاخمس به « فرمود: ،دیپرس(سرب) و مس سؤال  قلع، آهن، نقره
هرچه گنج باشـد خمـس آن   فرمود: در  ،دندیشان درباره معادن پرسیاز اآمده است که  روایت دیگريدر 

  ).122، ص 4ق، ج 1407داخته شود (طوسی، باید پر

  عصر امام صادق. ۴
بـاره فرمودنـد:   نیـ و در ا هردکـ ان را به پرداخت خمس سـفارش  یعیش، شیهمانند پدر خو امام صادق

 ).128(همـان، ص   »گیـرد هـم خمـس مـی    گرفـت، امـام  مـی  خمـس  خدا ه رسولکطور همان«
آمـده   يگـر یدر گـزارش د  ).291ق، ص 1410(مفیـد،   »است تیبار حق ما اهلکان ،ن گناهیتربزرگ«

 یمنصـور عباسـ  رو، ازایـن  ،رسـاندند یمـ  (سهم امام) را به امام صـادق  ان خَراج مالشانیعیش که است
  .)187، ص 47ق، ج 1403(مجلسی،  ردیگیروان خود خَراج میه از پکرد کرا متهم  امام

هر کس غنیمت و کسبی دارد بایـد خمـس آن را   «در باب اهمیت پرداخت خمس فرمودند:  امام صادق
) بـدوزد بایـد یـک    10402، ص 7، ج 1377بپردازد، حتی خیاطی که لباسی را به پـنج دانـق (دانگ)(دهخـدا،    

). نیز در اهمیت پرداخـت آن بـراي تطهیـر روح    122، ص 4ق، ج 1407(طوسی، » دانق (دانگ) خمس بپردازد
ـالی در گیرم،من حتی یک درهم را از همه شما می«یعیان فرمودند: ش ـالی، ثروتمنـدترین مـردم     کـه از  ح نظـر م

  ).538، ص 1، ج 1362(کلینی، » کردن شماستپاکیزه  از این کار،مقصودم تنها  مدینه هستم.
برخـی  وجودآمده بـراي شـیعیان در   اجتماعی و اقتصادي به - باتوجه به شرایط سیاسی  امام صادق

هـا و پرداخـت   گرفتن اموال ناصبی«که فرمودند: کردند، چنانموارد متعلَق خمس را براي آنان معرفی می
محسـوب   )، زیرا آنان دشمنان رسـول خـدا  122، ص 4ق، ج 1407(طوسی، » خمس آن جایز است

۱۱۴     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

» داخت شودکند باید خمس آن پرآنچه سلطان ظالم به شیعیان پرداخت می«شوند. همچنین فرمودند: می
فرمودند که خمس عنبر و غواصی بـراي مرواریـد نیـز بایـد     طور می). همین539ق، ص 1415(صدوق، 

ق، 1407گیرد (طوسی، ). به معادن و گنج نیز خمس تعلق می548، ص 1، ج 1362پرداخته شود (کلینی، 
ایـده هـر روز   خمس بـه ف «). ایشان در پاسخ به سؤال شخصی درباره آیه خمس فرمودند: 122، ص 4ج 

اي خطـاب بـه شـیعیان، پرداخـت     ). همچنین ایشان در نامه544، ص 1، ج 1362(کلینی، » گیردتعلق می
  ).142، ص 4ق، ج 1407اند (طوسی، خمس طال و نقره را که یک سال از آن گذشته باشد واجب دانسته

م از یرمسـتق یا غیـ م و یقا مسـت یـ خـود را   یپرداخت سهم امام، امور مالنیز با توجه به اهمیت ان یعیش
 یرسـاندند. در گزارشـ  یمـ  به امام )445، ص 6، ج 1362(کلینی،  سیبن خنیمعلچون  ییالکق ویطر

را در مدینه دیدار کـردم، در آن سـال وجهـى بـراى      بن عبدالملکسیار مسمعابی«د: یگویم دیزیعمربن 
وجهـى را کـه    به او گفتم: چرا امـام صـادق   .آورده بود و آن حضرت به او پس داده بود امام صادق

 شـان یادادم بـه   امـام در جواب گفت: من وقتى آن وجه را خدمت  برایش آورده بودى به تو پس داد؟
غـوص (مرواریـدگیرى) از دریـاى بحـرین شـدم و چهارصـدهزار درهـم         گزارش دادم که من متصدى

 مـال ى شـما آوردم و نخواسـتم آن را کـه    دست آوردم و خمس آن را که هشتاد هزار درهم است بـرا هب
فرمود: اى ابـا   امامقرار داده است. براى شما در اموال ما  ونداین حقى است که خدا ؛شماست نگهدارم

همین مال خود را با خود برگیر، هر آنچه از زمین در دست شـیعیان   ،تو حالل کردیم يراما آن را ب !سیار
خطـاب بـه    يگـر یدر گـزارش د  ).408، ص 1(همان، ج  »حالل است تا قائم ما قیام کند انماست بر آن

 »ل او پـاك شـود  نـد تـا مـا   کخمس ما را پرداخت «رد، فرمود: کم سؤال یه درباره غناکاز اصحاب  يمرد
از سـوى برخـى از    امـام صـادق   ،نقل ابن شهرآشوب طبقن یهمچن ).64، ص 2ق، ج 1380(عیاشی، 

(ابـن شهرآشـوب،    نـد گرفته قـرار  مـ مورد هجش، یان به امام خویعیپرداخت وجوهات ش به علتزیدیه 
  .)225، ص 4تا، ج بی

ه در کـ ت وجـود دارد  یـ دارد، چند روا دکیان تأیعیش يه بر پرداخت خمس از سوک یاتیبرخالف روا
امـام خمـس را از آنـان اخـذ      ،گـر یان برداشته شده است. به عبارت دیعیش یبرخ ازآنها وجوب خمس 

آمـد و   فروش نزد امـام صـادق  ي طناب و گهوارهمردها آمده است که یکی از این روایترد. در کینم
 یشما حق مشخصـ  يدانم برایبرم و مینم، سود مکیدارم و تجارت م ییاالهاکت شوم، من یگفت: فدا

) مـا  یط فعلـ ی(بـا شـرا   سخ فرمود: اگر امروزهدر پا امام .مینکیم یوتاهکه ما در مورد آن کوجود دارد 
م، در حـق شـما انصـاف بـه خـرج      ینـ کلـف  کن اموال مین حقوق و پرداخت خمس ایا يشما را به ادا
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ـ ز هنگام حضـور  ی. ن)283ق، ص 1410(مفید،  میانداده پرداخـت   يبـرا  کبـن عبـدالمل  ار مسـمع یسـ یاب
  .)408، ص 1، ج 1362(کلینی،  ردکحالل  يآن را بر و خمس، امام

تـوان بـه آن اسـتناد    یمرسل اسـت نمـ   چوننقل شده  اریسیابدرباره  دیزیعمربن ه از کت آخر یروا
ده شـ ان، باعـث  یعیشـ  يط اقتصـاد یسخت و شـرا  یزندگ ،تین دو روایت، ایاما با فرض قبول روا ،ردک

ط ی(بـا شـرا   اگر امـروزه «فرمودند:  ادقه امام صکچنان ،شان برداردیاست تا امام پرداخت خمس را از ا
م، در حـق شـما انصـاف بـه     ینکلف کن اموال مین حقوق و پرداخت خمس ایا ي) ما شما را به ادایفعل

از امـام   یه در آن شخصـ کـ اسـت   یتـ ین سـخن، روا ید ای. مؤ)283ق، ص 1410(مفید، » میاخرج نداده
 ياگر محتـاج بـه آن اسـت بـرا     :فرمودندد، یش پرسیدرباره حالل بودن طعام خمس نداده خو صادق

دو نفـر  «آمـده اسـت:    يگـر یدر گزارش دهمچنین . )143، ص 4ق، ج 1407(طوسی،  حالل است يو
نرسـد کـه حـالل کنـیم یـا       ما رافرمود:  دند. امامیرس ت پرداخت سهم خدمت امام صادقیحل يبرا

توجـه   ه بـا کبل ،اندخمس را برنداشته وجوب امام ،نیبنابرا ).545، ص 1، ج 1362(کلینی،  »حرام کنیم
  اند.ردهک یامر اله يت خمس براي ویت افراد به حلیبه موقع
ا یـ ه خمس بر آن واجب اسـت  کنینان از ایاطم يرده و براک يداریگران را خریان اموال دیعیش یگاه

آمـده اسـت:    یگزارشـ ه در کچنان ،ردندکیان مین اموال را بیت ایدند و امام حلیپرسینه، از امام سؤال م
م یـ ن داریه به ایشب يتجار ياالهاکل غالت و یاز قب ییاالهاکد: ما یپرس از امام صادق بن مغیرهحارث«

 يم، مگـر بـرا  یردکان خود حالل نیعیفرمود: ما آن را بر ش د. امامیدار یه شما در آن سهمکم یدانیو م
دسـت ایشـان    رفته باشد. پس آنچه از حـق مـا در  یپذت پدرانم را یه والکبودن زاد و ولد آنان و هر  كپا

  ).143، ص 4ق، ج 1407(طوسی،  »است بر آنان حالل است
امـا   ،ردکـ یدر پرداخت خمس، به شدت از آنان انتقاد مـ  یبرخ یوتاهکبه علت  یگاه امام صادق

خطـاب بـه    امـام  یتـ یه در رواکـ چنـان  ،دندیبخشیردن زاد و ولد آنان، خمس را بر آنان مک كپا يبرا
دانم. امـام فرمـود: از جانـب    ینم :جا بر مردم داخل شد؟ گفتمکد زنا از یدانیا میآ«فرمود:  یناسکس یضُرَ

بـراي زاد و ولدشـان حـالل     نهاد ما؛ پـس  كان پایعیش يمگر برا ،پردازند)(که نمی تیبخمس ما اهل
  ).136(همان، ص  »شده است
 يخمـس بـرا   یت مقطعـ یـ ه دربـاره حل کـ  يگریات دیت و رواین روایا يتوجه به فحوا با ،نیبنابرا

ه یـ م علکحـا  یاجتمـاع ی ـ   اسـ یط سیرسد شـرا ینظر م ه، ب)143(همان، ص  ان وجود داردیعیش یبرخ
خصـوص  آنـان در   يانگـار ا سـهل یـ  یافکـ  یو عدم آگاه )375، ص 1، ج 1362(ر.ك: کلینی،  انیعیش

۱۱۶     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

ـ  کـ نـه ن یدر زم یل شـرع کنه بروز مشیپرداخت خمس اموال، زم ؛ بـود وجـود آورده  هاح و معـامالت را ب
  .ندردکشان حالل یآن را برا امامرو، ازاین

  اظمكعصر امام . ۵
د داشـته  کیـ ان تأیعیش يله وجوب و پرداخت خمس از سوئگر اجدادش بر مسیز همانند دین اظمکامام 

 رسولش اسـت از  يد و آنچه براباشیم آنِ رسولش خداوند است از يآنچه برا«ند: یفرمایباره منیو در ا
 يدرهـم بـرا   یـک دهـد تـا   یمـ  يدرهم روز به مؤمنان پنج یخداوند به آسان !خداه . سوگند بستآنِ ما

 ییباکیدهد و بـر آن شـ  یآن را انجام نم یسکآور است و ن دستور ما دشوار و رنجیپروردگارشان باشد. ا
شـان  یز ایـ ن ).29، ص 1ق، ج 1404(صفار،  »دلش براي ایمان آزموده شده باشد هک یسکمگر  ،ورزدینم

آن سـود   ه مـردم از کـ  يزیـ در هر چ«سب فرمودند: کان درباره پرداخت خمس از درآمد یعیخطاب به ش
ن فرمودنـد:  یهمچن ).545، ص 1، ج 1362(کلینی،  »کم باشد و چه زیاد، خمس وجود داردبرند، چه یم
ردن کـ ... و خـارج  اهللا و اال د بـه الالـه  یـ فرمودند: شهادت بده مقدادو  سلمانو  ابوذر به خدا رسول«

بعـد از فرزنـدان او    د به ائمهیبا یبعد از امام عل که آوردیدست مهس بکه هر ک ییزهایخمس از چ
  ).129ق، ص 1420(سیدبن طاووس،  »پرداخت شود

ـ ق یدربـاره حـدود و مصـاد   اهتمام به پرداخت خمس، منظور هان بیعیش یگاه خمـس از امـام    قمتعلَّ
دربـاره  شخصـی کـه   در پاسـخ  ایشان ه کچنان ،دادندیشان پاسخ الزم را میدند و ایپرسیسؤال م اظمک

شود، فرمودند: اگـر مقـدار آن بـه    یخارج م که از دریا اقوت و زبرجد و معادن طال و نقرهیلؤلؤ،  خمس
خطـاب بـه    یثیز در حـد یـ . ن)40، ص 2ق، ج 1413(صدوق،  نار برسد در آن خمس وجود داردید یک

کـه بجوینـد، معـادن،     ییهااست: غنیمت، غوص، گنجواجب خمس در پنج چیز «ان خود فرمودند: یعیش
  ).540، ص 1، ج 1362(کلینی،  »دشویمخمس دریافت  ،زارها و از همه این انواعنمک

ه تـالش  کـ عبـاس  یگـر از خانـدان بنـ   ید یبرخـ کـار آمـدن    يزمان بود با روهم اظمکعصر امام 
ـ  هـارون ننـد.  کب یرا تخر عهیامامان ش يو معنو یگاه علمیجا نددکریم هاشـم و  یحـذف بنـ   یدر پ

ان یـ ه دستور داد تمام علوکد. تا آنجاکرمیفروگذار ن یچ تالشین راه از هیبود و در ا اظمکشخص امام 
تـالش دسـتگاه    ي. در راسـتا )535، ص 8ق، ج 1387(طبـري،   نه هجرت دهندین در بغداد را به مدکسا

ن توجه دادن آنان به انجـام  یان در عیعیحفظ جان ش يه داشت براک یگاهیتوجه به جا ز بای، امام نیعباس
ز بـا  یـ ان نیعید. شـ یورزیاهتمام م یافت خمس و مسائل مالیال به امر درکق ویشتر از طری، بینیض دیفرا
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از  یه گروهـ کـ چنـان  ،ردنـد کیبه پرداخت آن مبادرت م یام شرعکگر احید از وجوب خمس و یآگاه
وفـه  کدر  اظمکـ امـام   يالکـ (خمس) را به دو تن از و ات اموالشانک) زبن قیساشعث(از نسل  اشاعثه

ـ ز ی. ن)459ق، ص 1409(کشی،  ل دادندیتحو  نمـود  اظمکـ م امـام  یامـوال خـود را تقـد    یداودبن زرب
ان یعیشـ  یاموال مختلف را جمـع و در جهـت مصـالح عمـوم     ،. سازمان)310، ص 1، ج 1362(کلینی، 
  .)286، ص 1، ج 1382(جباري،  ردندکیصرف م
ز یـ ان از ارسال مال در قالب خمـس پره یعی، شیخالفت عباس یاسیتوجه به فشار س اوقات با یگاه

 هـارون خطـاب بـه    اظمک، امام االختصاصفرستادند. طبق گزارش یا میهدادر قالب ردند و آن را کیم
ار بـر مـا   کـ از ما بازداشتند و  ،تاب خدا به آن اشاره شده استکه در کرا  یان شما خمسینیشیپ«د: یگویم

، پـس مـا ناچـاریم هدیـه را     خمس بر مـا حـرام شـده اسـت     ینیگزیجاسبب به صدقه هم ،سخت شده
ـ از ا مـراد امـام   توان گفت: احتماالًیم ).55 ص، الف ق1413(مفید،  »میریبپذ ه کـ  ین جملـه، خمسـ  ی

آن خلفـا  کـه   دشـو د سهم ائمه از آن پرداخت یه باکاست  يگریا عنوان دیم یدادند، خمس غنایخلفا نم
  د.نردکیپرداخت نمرا 

د شـ یشان فـراهم مـ  یط برایه شراکان یعیاز ش یبود تا برخ ی، عاملیت پرداخت وجوهات شرعیاهم
مقـدار   یقطـین  بـن علـى «سـد:  ینویمـ االرشاد در  شیخ مفیـد ه کچنان ،نندکبه پرداخت خمس خود اقدام 

و داده بـود   يبـه و  هارونه کرا  یراهنیپفرستاد و در میان آنها  جعفر بنموسىامام  را نزد لباسزیادى 
بـر آنهـا    ،فرسـتاد مـی مقدارى از مال خود را که هر ساله بر حسب معمول از خمس مال براى آن جناب 

ـ  راهن مخصـوص یـ پآن  امـا  ،رسید همـه را پـذیرفت   دست امامهب هالباسچون آن مال و  .افزود  هرا ب
ایـن مـرد معتقـد    پرداخت و گفت:  یقطین بنعلى ت ازی. ... آورنده اموال به سعابازگرداند بن یقطینعلى

 ، جب ق1413(مفیـد،   »فرستدمیاو است و هر ساله خمس مال خود را نزد  جعفر بنامامت موسىه ب
 جعفـربن ت از یبـا سـعا   یحیـی برمکـی  «سـد:  ینویمـ  شیخ صدوق يگریز در گزارش دین ).226 ، ص2

برسد خمـس آن را بـراى    جعفربه  هر مالى که از جایىگفت:  هارون عباسی) به یعی(ش ثاشع محمدبن
فرستد و شک ندارم که در مورد این بیست هزار دینار که شما دسـتور دادیـد بـه او    مى جعفر بنموسى

  ).71، ص 1ق، ج 1378(صدوق،  »بدهند نیز همین کار را کرده است
ـ  ، از خمس برده نشـده  یصراحت اسماگرچه به یخیتار يهاگزارش یدر برخ طـور مطلـق از   هامـا ب
 تیـ بتب اهلکان به میعیش يبندیه است و براساس پاان آمدیعه صحبت به میا خراج شی یوجوه شرع

. )603، ص 1377(نـوري همـدانی،    ننـد کسب خود را به امـام پرداخـت   کان درآمد یعیضرورت دارد ش

۱۱۸     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

 هـارون عباسـی  ) خطـاب بـه   اظمک(برادرزاده امام  محمدبن اسماعیل«آمده است:  یه در گزارشکچنان
گفـت:   هـارون . يریـ گیات میرد و تو در عراق مالیگیم (خمس) نه خراجیدر مد اظمکگفت: امام یم
ه کـ آمـده اسـت    يگریز در گزارش دین ).265ق، ص 1409(کشی،  !»ییگویه راست مکخدا سوگند ه ب

قطـع   یه با آنـان مـرتبط هسـت   ک یسانکات را با رابطه«فرمود:  عیخالدبن نجش یل خوکیبه و اظمکامام 
بول نکن تا نامه مـن  ق يزیچ یسکگر از یو دکرده  م ارسالینزد توست را برا ین و آنچه از وجوه شرعک

آمـده  مناقـب  در  شهرآشـوب ابـن از  ین در گزارشیهمچن ).285ق، ص 1404(صفار، »به دست تو برسد
ارسـال   اظمکـ امـام   يلبـاس بـرا   يهزار درهم و مقدارنار و پنجاهیهزار دیشابور سیان نیعیه شکاست 

  .)291، ص 4تا، ج آشوب، بی(ابن شهر ردندک

  عصر امام رضا .۶
ه بـ  یعـ یطب ،نیبود. بنـابرا رو روبه یعباس یاسیاختناق س يز همانند دوران اجدادش با فضاین امام رضا

 امتنـاع کنـد،   یدولتـ  يگـر درآمـدها  یم و دیپرداخت سهم امام از غنا ازدستگاه خالفت که رسد ینظر م
هـا دزدى  خبر دادند که مـردى از صـوفی   مأمونه یک بار ب«سد: ینویم یدر گزارش خ صدوقیشه کچنان

ش آثـار سـجده   اپـوش و در پیشـانی  دید مردى ژنـده  رادستور داد او را آوردند چون او  يو ،کرده است
؟ دهنـد تو میه سرقت ب و این فعل زشت، آیا نسبت هویداست، گفت: بسیار عجیب است! این آثار نیکو

را از خمـس   نى که تو مـ شرایطدر  ؛نبوده است ام، عمداًناچارى دست بدین کار زدهمرد گفت: از روى 
  ).237، ص 2ق، ج 1378(صدوق،  »ايکردهکه حقّ من است ممنوع  یو غنیمت

 ،ان اهتمـام داشـتند  یعیش يله وجوب و پرداخت خمس از سوئش بر مسیهمانند پدر خو امام رضا
وجود دارد براي مـا نیـز    خدا خدا و رسول يه براک یخمس«ند: انفال فرمود 41ه یر آیه در تفسکچنان

مـت را مطلـق   یلمـه غن کان، مـراد از  یعیشان خطاب به شیا ).62، ص 2ق، ج 1380(عیاشی،  »وجود دارد
خـواه گـنج    ؛آیـد شمار میغنیمت به چه مردم به دست آورند،ره«باره فرمودند: نیا و در هردکان یمنافع ب

 اموالی که در جنگ به دست آمـده و بـراي آنهـا    دست آید، یاهخواه از غواصی در دریا بو  یا معادن باشد
 یعنـی سـود بازرگـانی و    ؛انـد کـه خمسـی نـدارد    کـرده  لشکرکشی نشده باشد، و همان چیزي کـه ادعـا  

اینهـا  ۀ صنعتی و ارث و چیزهاي دیگر، همـ  بازرگانی و ها و دیگر درآمدهايمحصوالت کشتزارها و باغ
ه دربـاره  کـ  یز در پاسـخ شخصـ  ین ).294ق، ص 1406(صدوق،  »تود و روزي خداوند اسو س غنیمت

 و سهم رسـول  ،خدا رسول آنِ از«است؟ فرمود:  یسکسهم خدا، مال چه که دند یت خمس پرسیفکی



     ۱۱۹هبررسي تاريخي وضعيت خمس در عصر حضور ائم

ى کـم، چـه بایـد کـرد؟     ااى زیاد بودند و دستهید اگر دستهیبفرما :دی. دوباره پرسامام است آنِ از خدا
ماندگان سادات تقسیم شـود، اگـر   راهمسکینان و درمان، یتی(یعنى چون نصف خمس باید میان سه دسته 

ـ   آنها زیادتر داد یا نه؟) فرمود: اختیارش با امامه شود بیک دسته از آنها زیادتر بودند، مى مـن   هاسـت، ب
دیـد رفتـار   نه این بـود کـه هـر طـور صـالح مـی      مگر  کرد؟باره چگونه رفتار می در این مبرابگو پی

  ).544، ص 1، ج 1362(کلینی،  »استگونه نیامام اکرد؟ همچنین می
ت خمـس، خطـاب بـه    یـ طلب حل يبرا یشانانِ خراسان نزد ایعیش یهنگام حضور برخ امام رضا
مـا مقـرر    يخدا براه ک یکنید و حقبه زبان با ما اظهار دوستى مى! يزیرآمکمچه درخواست «آنان فرمود: 

ت خمـس  هیچ کدام از شـما را در حلیـ   هرگز،، هرگز، هرگز ؟داریدرا از ما دریغ مى خمس) یعنی( ردهک
ه از امام خواسـته بودنـد   کاز بازرگانان فارس  یکین در جواب یهمچن ).548(همان، ص  »کنیممجاز نمی

ر از راهى که خدا حالل کرده اسـت  هیچ مالى حالل نیست مگ«ند، فرمودند: کافت نیتا از آنان خمس در
وسیله بذل و بخشش ما و حفظ آبروى مـا از  ، دوستان ما، ما خاندان ،راستى، خمس کمک بر دین ماهو ب

نسـازید تـا    آن را از ما دریغ ندارید و خود را از دعـاى مـا محـروم    .که از او بیم داریماست کسى دست 
اى وزى شماست و مایه پاك شدن گناهان شـما و ذخیـره  زیرا پرداخت خمس، کلید ر ،توانیدآنجا که مى

  (همان). »کنیدیمانداز ى خود پسینوااست که براى روز بى
 ز آن را بـه امـام  یـ ان نیعیژه خمس، شـ یوبه ی،ر پرداخت وجوه شرعب د امام رضاکیتوجه به تأ با

 و صـله نـزد امـام رضـا    عنـوان زکـات   دینارهایی را به بن بزیعمحمدبن اسماعیل هکچنان ،رساندندیم
الش یـ ات فطره عکز يو ي آمده است کهگریرد. در خبر دکآنها را اعالم دریافت ز ین امام و دکرارسال 

ه کـ  یمـواقع شـیعیان در  . )174، ص 4ج  (همـان،  د آنها را نوشـت یز رسین فرستاد و امام را نزد امام
 بـن علـى ه کـ چنان ،ردندکیر اموال خود می، اهتمام به تطهبا پرسش از امامدانستند یام خمس را نمکاح

نوشت: آنچـه بـرایم    ه امامى براى پدرم فرستاد. پدرم باصله و هدیه رضاامام «گوید:  حسین عبدربه
 »فرسـتد خمـس نـدارد   او نوشت: آنچه صاحب خمس بـراى تـو مـى   ه ب امامى خمس دارد؟ افرستاده
م آنچـه از  کدرباره ح ان از امام رضایعیاز ش یسک«آمده است:  ین در گزارشیهمچن ).547ص  (همان،

نار برسـد  ید یکفرمودند: اگر مقدار آن به  امام ،دیاقوت و زبرجد پرسیمانند لؤلؤ، شود، خارج میا یدر
  ).172ق، ص 1415ارد (صدوق، در آن خمس قرار د

  عصر امام جواد .۷
ان، سـازمان  یعیگر امـوال شـ  یخمس و د يآورجمع يموجود، برا یاسیط سیتوجه به شرا با امام جواد

۱۲۰     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

افـت وجوهـات بـه    یدر يمون و مسافر را برایهمانند م ی،ندگانیشان نمایه اکچنان ،ردکت یالت را تقوکو
محاسـبه  چگـونگی  و دریافت در باب  یشان در نامه مفصلی. ا)598ق، ص 1409(کشی،  ردندکقم اعزام 

ردم تنهـا  کـ ق) واجـب  220(سـال  آنچـه امسـال  «نوشت:  يار اهوازیبن مهزیعلش یل خوکیخمس به و
از  یا برخـ یـ ان ما یعیه دانستم شکنون کد. اشوه خوش ندارم همه آنها افشا کمسائل است  یمنظور برخهب

شـوند، الزم   كورزند؛ چون دوست داشتم آنان از گنـاه پـا  یم یوتاهک ،آنان در آنچه بر آنان واجب شده
و قصـدم از   ،امام بپردازنـد  يالکر شده است، خمس مالشان را به وکه در نامه ذک یاست در موارد خاص

اسـت   ياردم تنها در طال و نقـره که امسال بر آنان واجب ک یانم است. خمسیعیه شکیر و تزیار تطهکن یا
ه در تجـارت  کـ  يان، بردگان و سودیها، چهارپااالها، ظرفکن را در یسال بر آنها گذشته است. ا یکه ک

ـ  کـ  يامگـر در مزرعـه   ،ردمکشود را واجب نیو مزرعه برده م ت خـواهم  یـ برا يزودهه موضـوع آن را ب
 ییهـا پـول سـبب  بـه  ه بر آنان گذاردم،کاست  یانم و منتیعیش يمن برا ياست از سو یفین تخفیگفت. ا

  ).141، ص 4ق، ج 1407(طوسی،  »که سلطان از چنگ آنان درآورده است
نهـا در هـر سـال بـر آنـان      یهـا، ا دهیـ ها و فامتیاما در مورد غن«سد: ینوینامه م ۀدر ادام امام جواد

ه کـ  يآورد، سـود یچنگ مـ  ه انسان آن را بهک یمتیغن :ند ازاها عبارتدهیها و فامتیواجب است. اما غن
، ج 1362(کلینـی،   رسـد یم يگریس دکبه  یسکه از ک يازهیبرد و جایج ماز زراعت بعد از وضع مخار

برساند حتـی اگـر راه او    نده ماید به نماینها را در دست دارد، بایاز ا يزیس چک. ... پس هر )544، ص 1
  (همان). »دور باشد

فه داشتند خمـس را بـه   یو وظ هدیورزیبه پرداخت خمس اهتمام م یزن ان در عصر امام جوادیعیش
ا یـ ان با ارسال نامه یعیش یز گاهیبه آن دست نزنند. ن و بدون اذن امام(همان)  ل دهندیحوصاحب آن ت

آمـده   یه در گزراشـ کـ چنـان  ،ردندکیافت میت و مقدار آن پاسخ خود را دریفکیدرباره  پرسش از امام
تا با آن حـج   شودیداده م یپول ينوشتم: سرورم به مرد د: به امامیگویم بن مهزیار اهوازيعلی«است: 

ه پس از حـج در دسـت   کا آنچه یرد؟ یگیخمس تعلق م ،تا هنگام رفتن به حج ن پولیا به ایآ ،بجا آورد
ز در یـ ن ).547، ص 1، ج 1362(کلینـی،   »پاسـخ داد: بـر او خمـس نیسـت     امـام اد مانده اسـت؟  یاو ز

 بـه امـام جـواد    از دوسـتان مـا   ید: برخـ یـ گومی محمدبن حسن اشعري«آمده است:  يگریگزارش د
ا یـ م باشـد  کبرد، چه یه انسان استفاده مک يزیا بر هر چیآ ؛ه درباره خمس به ما خبر بدهکنوشتند  يانامه

: خمـس پـس از محاسـبه    ت آن چگونه است؟ امام فرمودندیفکیه باشد؟ بر سازندگان؟ کچه یاد؟ از هرز
  ).123، ص 4ق، ج 1407(طوسی،  »هاستهزینه
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ـ  اد امام جوادیزد کیتوجه به تأ با پرداخـت آن، روشـن    بـه ان یعیپرداخـت خمـس و اهتمـام شـ     رب
ه کـ بـوده   یاسـ یا سیـ  يمسائل اقتصادسبب به از افراد یو درباره برخ یت خمس، مقطعیه حلکد شومی
ه سـؤال  کـ  يدرباره مرد يار اهوازیبن مهزیعلبه  ه امامکچنان ،رده استکشان حالل یا آن را بر امام

د بـه آنهـا دارنـد سـهم خـودم را حـالل       یاز شدیه نک یسانکرده بود، فرمودند: بر کدن یآشام از خوردن و
  .)143(همان، ص  ردمک

از  یه شخصـ کـ چنـان  فرمـود،  يادیـ آن توجـه ز  یتیگاه خمس و نقش تربین جاییبه تب امام جواد
حـالل   يخمـس را بـر و   یبر مصـالح  اگرچه بنا د، امامکرش را یت خمس خویشان درخواست حلیا
 هلسـ  بـن  محمـد بـن   حصال همچنینپرداخت.  يوه از رفتار وکاما بعد از خروج آن شخص، به ش ،ردک

نـار از امـوال متعلـق بـه     یا دیهزار درهم  دهدربارة شان ید و از ایرس به حضور امامنیز اوقاف قم  یمتول
، در ظـاهر بـه   یمصالحبر  رد! امام بناکت یطلب حل ،رسانده بود یه به مصرف شخصک یوجوهات شرع

ه در مجلس حاضر بود، فرمـود:  ک ابراهیم هاشم قمی، به يپس از خروج و یول ،فرمود: حالل است يو
رده و کـ  يتعـد  ابـن سـبیل   ن، فقـرا و کیتام، مسای، امحمدبه اموال و حقوق آل ان،یعین شیاز ا یبرخ«

امـت  یخدا سـوگند در ق ه ست؟! بینم: حالل یشان بگویبه ا ینکیا گمان مینند. آکیت میسپس طلب حل
  ).548، ص 1، ج 1362(کلینی،  »خواهد شد! یباره سؤال سختنیاز آنان، در ا

  يعصر امام هاد .۸
در  يتـر نیفـه سـنگ  یالـت وظ کنترل آنـان در عـراق، سـازمان و   کباتوجه به انتقال و  نییرکدوران عس
ق یـ از طر یشتر موارد، امور مـال یدر ب .داشتعهده  به یکان در مناطق دور و نزدیعیارتباط با شخصوص 

ان یعیردنـد. شـ  کیت مـ یریان را مدیعیف، شیال براساس شرح وظاکشد و در هر منطقه ویم يریگیآنان پ
 از بـه پرسـش بـود از امـام    یه نک يدند و در مواردیورزیش اهتمام میخو یز به پرداخت وجوه شرعین

نوشـتم:   )ي(امـام هـاد   ابوالحسـن  هبـ «گویـد:  می مد همدانىمح بنابراهیم هکچنان ،ردندکیاستفسار م
داران بعـد از وضـع مخـارج،    ست بر باغا نامه پدر شما را براى من خواند که آنچه واجب مهزیار بنعلى
ـ    یک و دوازدهـم   ه یـک دوازدهم است و کسى که عایدى مزرعه و باغش مخارجش را کفـاف ندهـد، نَ

گویند: بر مـزارع  باره اختالف دارند و میمردمى که نزد ما هستند در این ست.ین بر او واجب يگریز دیچ
نـه مخـارج خـود زارع و     ،یعنـى مخـارج زراعـت و خـراج     ؛سـت ا خمس واجب ،بعد از وضع مخارج

و مالیـات سـلطان   اش و خانواده يو يهانهیسر هزکخمس پس از  در جواب نوشت: اماماش. خانواده
  ).547ص  (همان، »واجب است

۱۲۲     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

نقـل   علـى  محمـدبن «، آمـده اسـت:   يان به پرداخت خمس در عصر امام هادیعیت شیدرباره اهم
دربـاره مرواریـد و یـاقوت و زبرجـدى کـه از دریـا اسـتخراج         )ي(امام هـاد  ابوالحسن امام: از ندکیم

آن گـاه بهـاى   هر«آن چقدر است؟ فرمود:  (خمس)ی ه شرعمعادن طال و نقره پرسیدم، وج نیزشود و مى
از  محمـدبن شـجاع نیشـابوري   «آمده است:  يگریز در گزارش دین (همان). »یک دینار باشد خمس دارد

 یعنـ یدهـم آن،  یک آورد، و یدست مهرّ گندم خالص بکصد یکاش از مزرعه يد: مردیپرس يامام هاد
اسـت. آنچـه در دسـتش    رده کنه یرّ هزی کاش سمزرعه يآباد ياند و براات گرفتهیمال يرّ را از او براک ده

ردن کـ م کـ نوشت: پس از  يواجب است؟ امام در پاسخ و يزیا بر او چیرّ است؛ آک مانده است، شصت
  ).16، ص 4ق، ج 1407(طوسی،  »گیردخمس ما به مازاد آن تعلق میها، نهیهمه هز

 یمعرفـ  ه درکـ چنـان  ،د داشـتند کیـ ان تأیعیشـ  یامور مال يریگیبر پ گر ائمهیهمانند د يامام هاد
مـن  «گر مناطق اطراف آن فرمودنـد:  ی(عراق) و د روان خود در بغداد، مدائن و سوادیبه پ بن راشدیابوعل

گمـاردم. او   ،نـده مـن بـود   یش از او نمایه پک يگریس دکو هر  ن عبدربهیحس يجارا به بن راشدابوعلی
تـا   دز داریـ ن بر شـما داشـتند، او ن  یشیپ يهاندهیه نماکرا  یاراتیهمه اخت ؛گاه او را داردینزد من همان جا

گـر خطـاب بـه    ید ياز در نامـه ین ).514ق، ص 1409(کشی،  »هم من (خمس) را از شما دریافت کندس
(امـام) نـزد توسـت بـه او      سـهم هرچـه   و يه از او فرمان ببرکبر تو واجب است «نوشت:  بن باللیعل

 بـن راشـد  یابـوعل گـر  ید یدر گزارشـ  ).513(همان، ص  »او بفرست يسوه ان ما را بیعیل بده و شیتحو
ردم: شـما  کـ عـرض   يبه امـام هـاد  «ند: کین نقل میاسب چنکان به پرداخت ارباح میعیدرباره توجه ش

از آنـان بـه مـن گفتنـد:      یبرخ ،نم. من هم آن را به اطالع دوستانتان رساندمکد دستورتان را اجرا یفرمود
بـر آنـان   اسـت کـه   فرمـود: همـان خمـس     بدهم؟ امام یچه پاسخ دانستمیست؟ من نمیسهم امام چ

دم: تـاجر  ی(درآمد). من پرسـ  داتشانی؟ فرمودند: در اجناس و توليزیدم: در چه چیواجب است. من پرس
هـا اگـر   نـه یسـر هز کفرمود: بعـد از   ننده در دستش است؟ امامکدیه تولیبه آن وابسته است و هم سرما

  ).123، ص 4ق، ج 1407(طوسی،  »توانستند بپردازند
الـرد علـى   اى تحـت عنـوان   بوده، در رساله که معاصر امام هادى مذهبان زیدىنویسندگیکى از 

شـیعیان   دستور پرداخت خمس درآمدسبب به ، از آن حضرتیسم ریبن ابراهقاسممنسوب به  الروافض
انتقـاد   انـد، شـدیداً  اى این امر نصـب کـرده  در شرایط آن روز و اینکه ایشان در سراسر شهرها وکالیى بر

  ).295، ص 1، ج 1382(جباري،  کند!مى
و شیعیان تا آنجا پیش رفت که سعی کردند سـازمان   فشار سیاسی خالفت عباسی براي کنترل امام
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) و 320، ص 12ق، ج 1413(موسـوي خـوئی،    بـن جعفـر همـانی   علـی که وکالت را از بین ببرند، چنان
در برابـر ایـن اقـدامات،     ) دستگیر شدند. البته امام هـادي 500، ص 1، ج 1362(کلینی،  محمدبن فرج

اند: اینچنین نقل کرده محمد طُلحیو  محمدبن داود قمیکرد. مراقبت از اموال را به یاران خود گوشزد می
در بـین   .بردیممى براى امام ،که در قم و اطراف جمع شده بودرا و جواهراتى خمس، هدایا و نذورات 

 حاال موقعى نیست که شما بتوانید خدمت ایشان برسید. ،برگردید و گفتشخصی از طرف ایشان آمد  ،راه
آنچـه نـزد    .کـه چنـد شـتر فرسـتادم     آمدپس از چند روز خبر  .قم برگشتیم و اموال را نگه داشتیمه ما ب

ـ  ه ونمـود  ار شتران کرده آنها را رهـا شترها را رها کنید، ما تمام آن اموال را ب شماست بفرستید و خـدا  ه ب
اینـک مالحظـه کنیـد آن امـوالى کـه بـراى مـن         :فرمـود  ،رسـیدیم  سال بعد که خدمت امـام  .سپردیم

  ).185، ص 50ق، ج 1403بود (مجلسی، دیدیم آنچه فرستاده بودیم بدون تغییر موجود  .فرستادید

  يركعصر امام حسن عس. ۹
 يشـتر یالت با قـدرت ب ک، نهاد ویتوجه به فشار دستگاه خالفت عباس با يرکدر عصر امام حسن عس

ان بـه پرداخـت وجـوه    یعید داشت تـا شـ  کیز تأین امامو خود  پرداختمی مردم یامور شرع يریگیبه پ
 !اسـحاق  يا«سـد:  ینویان میعیال و شکو یخطاب به برخ ياشان در نامهیه اکچنان ،اهتمام ورزند یشرع
ه کـ  یسـان کان ما و یعیو تو و همه ش بن عبدهابراهیم. درود خدا بر یهست بن عبدهابراهیممن نزد  یکتو پ

 يبرسـاند. ا  رازيبدهنـد تـا او هـم بـه      ابـراهیم (خمـس) را بـه    د سهم مایآنان با، خوانندین نامه را میا
ل را از پـو ه کـ اسـت   یسـ کاو  ،بخـوان  دهقـانی (جناب)  ينامه را برا یه به بغداد رفتک یهنگام !اسحاق

بـن  عبـداهللا گر خطاب بـه  ید ياشان در نامهیز این ).578ق، ص 1409(کشی،  »کنددوستان ما دریافت می
ن سـهم مـا را   یشما فرستادم تا مردم آن سـرزم  يسوه را ب بن عبدهابراهیممن «هق نوشتند: یدر ب هیحمدو

اي ا کـردن و تـأخیر آن بهانـه   در رهـ ه کـ د یـ (خمس) را به او بپرداز د و سهم ماینکبه او بپردازند. شتاب 
از  یتیپس از اظهار نارضـا  يرکعس امام حسن يگرین در گزارش دیهمچن ).580(همان، ص  »نیست
ن یـ ن حـق را بـه ا  یـ ا يات)، لـزوم ادا کـ (خمس و زی واجبات اله يشابور در ادایه نیان ناحیعیش یسست

ه همسـران، امـوال،   کـ آن اسـت   ي(خمـس) بـرا   تیـ بحقوق اهـل  يلزوم ادا«صورت معلل فرموند: 
ه، شـناخت اهـل طاعـت در    یسرما یت و فزونکتان حالل و منشأ بریشما برا يهایدنیها و نوشیخوردن

  ).577(همان، ص  »ورزد به زیان خود عمل کرده است س بخلکو هر  ،شان شودیر اینهان از غ
شـان  یرساندند تا اموال خود را به ایم م خود را به امامیطور مستقهب ی، گاهیان با تحمل سختیعیش

۱۲۴     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

ه بـه  کـ  یهنگـام «ند: کینقل م سعدبن عبداهللا قمیه ک. چنان)427، ص 2ق، ج 1381(اربلی،  نندکم یتقد
 يآن بـا عبـا   يه روکبود  ياسهکی احمدبن اسحاقم، بر دوش یدر سامرا رفت يرکعس دار امام حسنید

ن یهمچنـ  ).457، ص 2ق، ج 1405(صـدوق،   »م بـود کیسه دینار و دره 160ده بود و در آن یپوش يطبر
شـان گفـت:   ید و بـه ا یرسـ  در سامرا به خدمت امام جعفربن شریف گرگانیآمده است که  یتیدر روا

فرمـود:   انـد. امـام  را فرسـتاده  ییهاآنان همراه من پول ؛رسانندیان شما در گرگان به شما سالم میعیش«
 يالکـ ان را بـه و یعیش امام ی. گاه)427، ص 2ق، ج 1381(اربلی،  »ل بدهیخادم تحو ك،آنها را به مبار
خـود بـه سـامرا آمـده      یل امـوال و وجـوه شـرع   یتحو يبراکه من یان یعیه شکداد. چنانیخود ارجاع م

ان از یعیز شـ یـ ن ی. گـاه )256ق، ص 1411(طوسـی،   ارجـاع دادنـد   دیبن سععثمانامام آنان را به  ،بودند
افت و بـه اقـدام بـه پرداخـت آن     یرده و پاسخ آن را درکسؤال  خود را از امامم خمس کح ،ق نامهیطر

 ینـ یا از درآمد آرد گندم زمینوشتم: سرورم آ به ابامحمد«د: یگویم بن صلتانیرباره در اینردند. کیم
 يزارهـا یو قصـب ن  يبـرد  يهـا یآنجا و درآمد فروش ن یده و از درآمد فروش ماهشه به من واگذار ک
بـر تـو خمـس واجـب اسـت.       فرمـود:  يدر پاسـخ بـه و   بر من واجب است؟ امـام  يزین، چین زمیا

  ).139، ص 4ق، ج 1407(طوسی،  »شاءاهللان

  بت صغرايعصر غ .۱۰
، یخالفـت عباسـ   ياز سـو  یاسـ یبـت آن حضـرت و خفقـان س   یتوجه به غ ز باین در عصر امام زمان

ل یـ از قب ی،ردنـد. آنـان امـوال   کیآن حضرت پرداخت ما خود یال کخود را به و یان وجوهات شرعیعیش
) براي امـام  523ـ518، ص 1، ج 1362نقره، اشیاي قیمتی همانند شمشیر و پول نقد (کلینی، طال و 

کردند. نیز در گزارشی آمده است که شیعیان قم وجوه شرعی خود به مبلغ هـزار  ارسال می زمان
) و 523، ص 1، ج 1362از اهـل مصـر (کلینـی،    )، مـردي  476، ص 2ق، ج 1405دینار (صـدوق،  

آوردند. تنهـا اشـکال ایـن اخبـار      ) مالی را خدمت امام زمان519مردي از اهل سواد (همان، ص 
هـا بـه   کار نرفته است. البته در برخی از این گـزارش صراحت بهاین است که واژة خمس در آنها به

تردیـدى  عبـارت دیگـر،   مس از اموال امام است. بهو گویاي آن است که خمال یا سهم امام اشاره شده 
زکـات و خمـس امـوال و درآمـد     ـ    ندانسـت بلکه برخود واجب د وـ   دادندکه شیعیان ترجیح مى ستنی

کننـد  طور صدقات عادى و هدایا و نذورات خود را به ساحت مقدس امامانشان تقدیم موقوفات و همین
  .)286، ص 1، ج 1382 (جباري،



     ۱۲۵هبررسي تاريخي وضعيت خمس در عصر حضور ائم

ـ  یعید توجه مردم به پرداخت خمس و سهم امام، گزارش ارسـال امـوال شـ   جمله شواهاز  رايان قـم ب
در سـبدهاى  خـود را   ياالهاکپول و  ابوصدامو  بن نضرحسنه کچنان ،در سامراست حضرت حجت
بـن  میابـراه ز یـ . ن)517، ص 1، ج 1362(کلینی،  ل دادندیتحو ه و به سامرا برده وها جا دادسربسته حمال

بغداد شـد تـا آن    یان اهواز راهیعیش یه وجوهات شرعیتسو يبرا يرکامام عسشهادت بعد از  اریمهز
محمـدبن  ه همسـر  کـ  نـب یزنام ه ب ین زنی. همچن)518تحویل دهد (همان، ص ب آن حضرت یرا به نا

آمـد و گفـت:    جعفربن احمـدبن متیـل  ه نزد کنار با خودش داشت یصد دیس ،آبه بود یاز اهال عبدل آبی
، ص 3ق، ج 1409(راونـدي،   نمکـ م یتقـد  بـن روح حسـین ن مال را با دست خـودم بـه   یدوست دارم ا

ن را آبردنـد و قـبض   با خود به حضرت حجت تحویل دادن  يرا برا یاز اهل آبه اموال يز مردی. ن)1123
اذان شــ بــنعلــى محمــدبن يگــری. در گــزارش د)365، ص 2ق ب، ج 1413(مفیــد،  ردنــدکافــت یدر

 مـن  يبراکم بود (از سهم امام) نزد من جمع شد،  آن درهم ستیبگوید: پانصد درهمى که می نیشابورى
درهـم از مـال خـودم     بیست رو،ازاینست بفرستم، ا کم آن درهم ستیبدرهمى که  پانصدناگوار بود که 

مـد کـه: پانصـد درهـم     ام، نامه آفرستادم و ننوشتم چقدر از خودم گذاشته اسدىروى آن گذاشتم و نزد 
  .)524، ص 1، ج 1362(کلینی،  تو است درهم از آنِ بیسترسید 

آمـده اسـت:    ارسـال امـوال نـزد حضـرت حجـت      يدرباره اهتمام مـردم بـرا   يگرید در گزارش
کـرد تـا بـه    ن را جمـع  یسـ ینور و قرمیان دیعیش ینار وجوه شرعیشانزده هزار د احمدبن محمد دینوري«

نـور، امـوال   یاز مردم د یزنهمچنین گفته شده که  ).520ق، ص 1413(طبري،  »دهدعراق برده و تحویل 
طبـق  . )700، ص 2ق، ج 1409(راونـدي،   داد تـا بـه آن حضـرت برسـاند     روحاحمدبن ابیرا به  امام

ز در یـ . ن)697(همـان، ص   انـد ردهکـ ارسـال   امام يز اموال خود را برایمردم استرآباد نروایت دیگري 
مـردى از اهـل   «آمـده اسـت:    ،مردم عراق دارد يه صراحت در پرداخت خمس از سوک يرگیگزارش د

شـد: حـق عموزادگـان خـود را کـه      داد و بر او برگشت و به او گفته مقدسه مالى به ناحیه  (عراق) سواد
کن، مزرعه از عموزادگان آن مرد در دسـت او بـوده و در آن شـرکتى     خارجاز آن  ،صد درهم استچهار

 هـایش داشته و ما حساب کردیم و معلوم شد آنچـه از ایـن مـال از آن عمـوزاده     داشته و حق آنها را نگه
، 1، ج 1362(کلینـی،   »کرد و باقى را فرسـتاد و قبـول شـد    صد درهم است و آن را جدابود، همان چهار

، 2ق، ج 1405(صـدوق،   چـون مـرو   ی،ان از منـاطق مختلفـ  یعیفوق، ش يهاگزارش عالوه بر ).519ص 
 حضرت حجـت  ياموال خود را برا ،گر مناطقو دی )519(همان، ص  و بغداد (همان) ، بلخ)488ص 

  ردند.کیارسال م

۱۲۶     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

پرداخت خمس بـه فرسـتادگان   در خصوص ان یعیاهتمام ش رح بیصورت صرهها بگزارش یدر برخ
ه بـ  ين مـرد یق در بحر281 ند: در سالکینقل مالکامل در  اثیرابنه کچنان ،ره شده استآن حضرت اشا

کـه   یحیـى غـالم زیادیـان شـد.     حمدان بنمعلى بنعلى نامه ان بیعیاز ش یکی، مهمان بن مهديیحیینام 
ه بـ شیعیان خود وعده قیام و ظهـور داده و  ه است و او ب مهدى فرستاده اماممهمان او بود ادعا کرد که 

طیف پیغام داد که آماده شـوند. آنهـا را جمـع کـرد و     شیعیان قَه ب معلى بنعلى ظهور خواهد کرد. يزود
شیعیان همه اجابـت   ،براى آنها خواند ،را کرده بود را که ادعاى رسالت قائم منتظر بن مهديیحیینامه 

کـه ادعـاى    يبن مهـد ییحی .کردند و وعده دادند که هر وقت ظهور واقع شود قیام و یارى و جهاد کنند
سپس دوباره بازگشت و از طـرف امـام   و د کرمدتى غیبت  ،کردرا مى نمایندگى و نیابت حضرت قائم

پـس از آن  . بپردازند یحیىه نار بشیعیان تکلیف کرد که هر یکى باید شش دینار و دو ثلث دیه ب غایب
شد و باز مراجعت کرد. ایـن بـار نامـه دیگـرى همـراه خـود آورده کـه         بیغا بن مهديیحییباز مدتى 

 . شیعیان منتظر امـام قـائم  بود رسول و نائب امام منتظر بن مهديیحییه خمس ب يمضمون آن اعطا
ـ  رفت و چند نامه از طرف امام غایب او از آنجا نزد قبایل قیس و او پرداختنده هم خمس را ب آنهـا  ه ب

  .)493، ص 7ق، ج 1385اثیر، (ابن داد
 حسـن علـوى   بـن حسـین  هکـ اد بـود  یـ قدر زن دوره آنی(خمس) در ا سهم امام يآورجمع شهرت

(یعنـى   گفت: اینـک او  يه وو مرد دیگرى که همراه او بود ب روزحسنىنام  هبگوید: مردى از ندیمان یم
آن  يوکـال  يوبـراي  . ى داردیـ کنـد و وکال ) جمـع مـی  معنوان سهم اماه) اموال مردم را (بالزمانامام 

و وزیر رسـید،   سلیمان بنعبیداهللاگوش ه این خبر ب .نام بردند ،را که در اطراف پراکنده بودند حضرت
  .)525، ص 1، ج 1362تالش کرد تا وکال را دستگیر کند (کلینی، وزیر 

 یسـ کن یند: چنـ یفرمایم ،نندکیتصرف م يدر مال و ه بدون اذن امامک یسانکدرباره  امام زمان
س بدون دستور ما در مـال مـا تصـرف    کم... . هر یریگیامت سر راهش را میملعون است و ما در روز ق

 »سـت م اوکا آتـش در شـ  یـ از مال ما را بخـورد، پـس گو   ياس ذرهکب گناه شده است و هر کمرت ،ندک
 اسـدي  ابوالحسـن  ،ر دومیسـف  يشده بـرا ی صادرعیشان در توقیز این ).521، ص 2ق، ج 1405(صدوق، 
مالئکه و همه مردم بر کسى بـاد کـه درهمـى از    ، لعنت خداوند«ت پرداخت خمس فرمودند: یدرباره اهم

بـا ارسـال    یشان گـاه یاهمچنین  ).522، ص 2(همان، ج  »و مصرف کند مال ما را بر خود حالل شمارد
دهـد:  یگزارش م ینیلکه کچنان ،نندکرا پرداخت  ردند تا اموال امامکیم يادآوریان یعیام به شینامه و پ

ـ  على بنمرداسمالى از ناحیه مقدسه نزد  راز)یش ی(از اهال مجروح«  ،مـرداس امانـت گذاشـت، و نـزد    ه ب
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را بـا آنچـه    تمـیم ل : مـا دیرسـ نامـه   مـرداس ه ب .ناحیه مقدسه) بوده (متعلق ب بن حنظلهتمیممالى هم از 
  ).523، ص 1، ج 1362(کلینی،  »تو سپرده بفرسته ب شیرازى

ـ  کومـت  کخواست بر مردم قـم ح یم ین حمدانیحسه ک ی، هنگامقطب راوندياز  یطبق نقل  هنـد، ب
ه مـانع از  کـ رد کـ د و به او سـفارش  ید يدیرا بر استر سف ن راه امام زمانیدر ب .ردکت کآنجا حر يسو

خمـس آن را بـه صـاحب حـق      یداشـت  ينجا منفعت و درآمدیارانش نشود و اگر در ایپرداخت خمس 
ل یـ طبـق فهرسـت تحو   محمـدبن عثمـان عمـري   برسان. او هنگام بازگشت به بغداد خمس اموال را بـه  

  .)473، ص 2ق، ج 1409(راوندي،  دهدیم
ت پرداخـت آن  یـ جمله خمس و اهمی، ازشرع بر پرداخت وجوه کهات یهمه اخبار و روانینار اکدر 
خمـس  «آمـده اسـت:    احمدبن اسـحاق ع آن حضرت خطاب به ی، در توقکندداللت می انیعیش ياز سو

کـه والدتشـان پـاك و    آن يبـرا  ،ان ما مباح شده و بر آنان تا زمان ظهور امـر مـا حـالل اسـت    یعیش يبرا
  ).485، ص 2ق، ج 1405(صدوق،  »غیرخبیث باشد
ن یـ تـوان گفـت: اگرچـه ظـاهر ا    یمـ  يو اعتقاد یخیتار يهایت براساس بررسین روایه ادر پاسخ ب

ع یله، هـم بـا اصـل تشـر    ئن مسـ یـ ان است، اما ایعیش برايبت یت وجوب خمس در عصر غیت، حلیروا
 یمبنـ  یخیتـار  يهـا ظهور دارد و هم با گزارش، انیعیه در وجوب خمس بر شک یاتیخمس و هم با روا

بـاز   ه از پرداخـت آن سـر  کـ  یسـان کخ یآن حضرت، و توب يالکان به ویعیش يبر پرداخت خمس از سو
  یئاهللا خـو آیـت  ،رونیا. ازاندتأکید کردهضه ین فریا يبر ادا ائمه ،اتین روایزنند، منافات دارد. در ایم
ـ یـ از روا یتوجه بـه برخـ   با  خمـس جمـع  ع یجـاب و تشـر  یت خمـس و ادلـه ا  یـ ات حلیـ ن روایات، ب
 بـراي خمـس   یته حلکح شده یات تصرین دسته از روای. در ا)341ص  ،25تا، ج (بروجردي، بیاندردهک
آن بـه دستشـان    ين بـه ادا یملتـزم یرا غیمعتقدان به وجوب خمس یرق غیاز طر یه اموالکاست  یانیعیش

ست آنان خود به پرداخت خمس اقـدام  یالزم نکه اند فرموده ، ائمهین اموالیده است. در مورد چنیرس
  .)291، ص 1، ج 1382(جباري،  ل شده استشان حالینند و آن مال براک

ننـده بـوده و مـورد سـؤال     کشخص سؤال يهاع در پاسخ به سؤالین توقیه اکاز فقها معتقدند  یبرخ
بـه  نـابراین  بو  بـوده  ید سؤال در مـورد خاصـ  یشا رو،، ازاینستیمشخص ن یلیصورت تفصهما ب يبرا

ن یـ بـه اطـالق ا   کتمسـ  يبـرا  ین احتمال، مجالین با وجود ای. بنابرانیز جواب داده استتناسب سؤال 
  .)152ق، ص 1329(قزوینی،  ع وجود نداردیتوق

۱۲۸     ،۱۳۹۲اول، بهار و تابستان  شمارهدهم،  سال  

 يريگجهينت

در  خـدا  د. رسـول شـ بـر مسـلمانان واجـب     یف شرعیلکت یکعنوان هبعد از ظهور اسالم، خمس ب
. پـس از شـهادت   دریافت کردخمس خود نیز رده و ک پرداخت آن سفارشش مسلمانان را به یعصر خو

وجـود  داللت داشته باشد، ان یعیبر پرداخت وجوه توسط ش ي که، اخبارتا زمان امام سجاد یامام عل
 یه مـال یـ سبب ضـعف بن بهکه توان گفت یاما م، ندکینمداللت ن سخن بر عدم پرداخت یندارد. اگرچه ا

ثبـت نشـدن اخبـار     يبرا یعامل )ان از پرداخت سهم ائمهیعیب و منع شیتعق( یسایط سیان، شرایعیش
محاسـبه خمـس،    چگـونگی ق و ین مصـاد ییعالوه بر تب اطهار به بعد، ائمه نیصادقعصر است. در 
منظم به خود گرفت و بـه صـورتى    شکلى کامالً ،الکو کمکا با یم قیصورت مسته ب آن به امامپرداخت 

، خمـس را بـه آنـان    ت ائمـه یـ از بـاب وال  ،ن دورهیـ در اشیعیان . درآمد که تا آن زمان سابقه نداشت
  ق آنان به مصارف خاص خود برسد.یدادند تا از طریل میتحو

در اربـاح   خمـس  بخشودگىدال بر  یاتیه روایان امامیعیت خمس نزد شیاز وضع یخیتار یدر بررس
مطلـق از  طـور  هب، این نیست که شیعیان اتین روایامراد از ان وجود دارد و یعیاز ش یبرخ ياسب براکم

معتقـدان بـه   امـوالى اسـت کـه از دسـت غیر     در مـورد معافیت  ، بلکه مرادبودند معاف شده آن پرداخت
آنـان نامناسـب    یشـت یا چون وضع معیو  رسیدپرداخت خمس یا غیرملتزمان به آن، به دست شیعیان مى

ه آن کـ بودن نسل آنان اجازه داده شده است  كپا يبرا رو،ازاین ،گرفتندیخمس را از آنان نم بود ائمه
به علت نبود تشکیالت وکالت یا ضعف آن، امکان پرداخـت و ایصـال   ز یندر مواردى نند. کرا پرداخت ن

یى از ناحیـه برخـى شـیعیان بـروز     هـا در مواردى نیز سستى نیچننبوده است. همفراهم  به امامخمس 
  کرده است.مى

ر آن در طـول  یـ و غ خمـس منـافعِ   کـه  توان گفـت یخمس م يهاتیروا یخیتار یاز مجموع بررس
دنـد.  یورزیان به پرداخت آن اهتمام مـ یعیمورد توجه بوده و ش یف شرعیلکت یکعنوان هب عصر ائمه

د توسـط عالمـان   یگاه داشت بایوجوب خمس جاشمار بیات یت خمس در مقابل از روایت حلیاگر روا
ن در عصـر  ی. بنـابرا شـد یمورد توجه مـ به آن برا کبت یدر آغاز غ کمدست یث فقهیان احادیعه و راویش

ز یـ ، به پرداخت خمـس درآمـد ن  یم، معادن، گنج و غواصیان عالوه بر پرداخت خمس غنایعیحضور، ش
  ردند.کیارسال م خدمت ائمهعنوان سهم امام هدند و آن را بیورزیاهتمام م
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