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Abstract 

In the present study, the author, referring to the historical evidences, explores the 

argument over the indemonstrability of the obligatory Khums on the profits of 

earnings at the time of Holy Prophet (PBUH). While acknowledging the availability 

of adequate legal evidences for the obligatory Khums on the profits of the earnings 

at the present time, criticized and rejects the historical evidences concerning the 

obligatory nature of Khums on the profits of earnings during the Holy Prophet 

(PBUH)’s period. The findings of this research may be applied in the field of the 

jurisprudence in the line with the obligatory nature of Khums on the profits of 

earnings, even though the research approach adopted due to the evidences to which 

the jurisprudents refer in order to support the obligatory nature of Khums on the 

profits of earnings in the Holy Prophet (PBUH)’s period is a historical analysis. In 

this study, the most important evidences found concerning indemonstrability of the 

obligatory Khums on the  profits of earnings in the Holy Prophet (PBUH)’s period 

include the lack of evidence for supporting the Khums on the profits of earnings in 

the Holy Prophet (PBUH)’s period, the poverty among the Muslims in the Holy 

Prophet (PBUH)’s period, the shakable faith of newly Muslim people, and the 

contradiction between the obligation of Khums payment applied to the profits of 

earnings, while not excluding the annual expenditures, and the philosophy of Khums 

at that period of time. 

Keywords: Al-Khums Verse, Khums at the Time of the Holy Prophet (PBUH), 

Khums on the  hanā im,  hums on the profits of incomes (Arbāh Makāsib).  
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  خمس درآمدها )ارباح مکاسب(یی عدم ابالغ وجوب چرا

 )ص(اکرم امبریپزمان در 

 9د علی چلونگر، محم9، اصغر منتظرالقائم*3محمد سعید نجاتی

 رانیااستادیار، پژوهشکدۀ حج و زیارت، قم، . 1

 رانیااستاد، دانشگاه اصفهان، . 2

 (19/12/1932؛ تاریخ پذیرش: 22/11/1931تاریخ دریافت: ) 

 چكیده

 امبریا پی وجو  خمس درآمدها در زمان ریناپذ اثباتیی چرا نییتببه  ی،خیتاربا استناد به شواهد  سندهینومقاله،  نیادر 

 یخیتاار ادلاۀ  در زمان حاضر، درآمدها وجو  خمس ی برا ی،کافی فقهادلۀ وجود  رشیپذپرداخته و ضمن  )ص(اکرم

ی حکام وجاو    راساتا در   یا تحق نیا. دستاورد کند یمرا نقد و رد  اکرم امبریپوجو  خمس ارباح مکاسب در زمان 

ادلۀ مورد اساتناد فقهاا    تیماهشود، هرچند که روش آن با توجه به  کارگرفته می قه بهخمس ارباح مکاسب، در خدمت ف

مقالاه   نیا ا یخیتاار  دتیال  نیتر مهم ی است.خیتاری ا  لیتحل )ص(ی اثبات وجو  خمس ارباح در زمان رسول اهللبرا

اثباات خماس    یبارا  لیا لدعبارت اسات از فقادان    )ص(اکرم امبریپاثبات خمس درآمدها در زمان  برای ناممکن بودن

تنااقض  و  مسالمانان  تاازه  ماان یا یعمقا  کام ، امبریا پ ۀمسلمانان در دور یعموم یتنگدست، فقر و ایشاندرآمدها در زمان 

 .در آن زمان خمس ۀساتنه با فلسف یها نهیهزوجو  خمس درآمدها بدون استثنا کردن 

   واژگان کلیدی
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 مقدمه

، میکار کاه در قارآن    شاود  محسو  مای اس م  یققعم و مسلّ یمالاز واجبات  یکیخمس 

 نیا ا ۀدرباار  یاسا م مذاهب  انیم حال نیا باشده است،  وجو  و منابع و مصارف آن ذکر

آن  انیعیشا سر خمس درآمدها که غالب  ازجمله بر ؛وجود دارد یفراوان های مسئله اخت ف

مشاهور   دگاهیدسه  توان یم. کنند یمآن را انکار  کسرهیاهل سنت  که یحال در ،اند رفتهیپذرا 

اول  دگاهیا د رفاداران   :افات )ص( یاکارم  امبریپدر زمان خمس درآمدها  وجو  ۀرا دربار

دتلات   یجنگم یموجود، تنها بر وجو  خمس غنا یخیتارو  یفقه لیدت که هستند یمدع

( و 91: 1221، هیا زنجو ؛ ابان 2: 11 ج، 1212، ی بار ؛ 112: 1 ج، 1212، یشاافع ) کناد  یم

 یساندگان ینواناد.   انکار کارده  امبریپرا در دوران  یجنگم یجز خمس غنا به یخمس افتیدر

 نیااز ...  و( 91: تا یبقلمدادان، ) قلمدادان یدرعلیح و( 13: 1291دلیمی، )ی میدلمانند  ه 

 گروهند.

 ،(122 :2، ج 1212عساگری،  ) یعساکر  چاون  عهیشا  از دانشامندان  یگروهدر مقابل 

 ( و212 :1 ج، 1221مرتضای عااملی،   ) یعاامل  یمرتض ؛(21: 1213نوری، ) یهمدان ینور

جملاه ذکار خماس در     از ی،خیتاار  یشاواهد ا ذکر ب (22: 1939دوزدوزانی، ) یدوزدوزان

زماان   ا درآمدهخمس در وجو دنبال اثبات  به ،زمان آن حضرت یقراردادهاو  ها نامه مانیپ

 .ستنده امبریپ

وجود واجب دانستن خمس درآمدها، وجاو  آن را   با عهیشدانشمندان از  یگرید ۀعد

ه بودن منابع خماس را در چاارچو    دگستر. آنان دانند ینمثابت   )ص(اکرم امبریپزمان در 

معصوم آن حضرت ابا غ   تیب  اهل توسط ،امبریپکه پس از  دانند یم میکرقرآن  یکلفرمان 

 (. 231: 1211، یرازیش مکارم؛ 131: 1221، ییخو) استشده  ییاجراو 

مناابع   ۀگساتر  یماورد  یبررسا باا   یفقهدر استنباط  خیتار گاهیجادر مقاله  گانسندینو

، 1931، زمساتان  11 ۀشامار ، اسا م  خیتار یپژوهش یعلم ۀفصلنام) امبریپ ۀخمس در دور

 .اند سوم پرداخته یۀنظرو اثبات  گاهدیدسه  نیا یابیارز( به نقد و 122 - 111 ۀصفح

پرداختاه کاه    یدیا کلال ؤس نیابه پاسخ  ی،قبلپژوهش  ۀمقاله و در ادام نیادر  سندهینو



  011 ص(اکرم) یامبرعدم ابالغ وجوب خمس درآمدها )ارباح مکاسب( در زمان پ ییچرا 

و ابا غ   انیا بچرا در زمان رساول اهلل   ،اشاره شده یحت ایاگر خمس درآمدها در قرآن ذکر 

وجاو  خماس    بار عادم   یمبننظر آن حضرت  یمعنابه  ،اب غ نشدن آن ایآو است نشده 

 ؟ستیندرآمدها 

روشن شدن مستند  یبرا ،خیتاراست که از  یا رشته نیبپژوهش  کیمقاله  نیاواقع  در 

 .گرفته است یاری یفقه یحکم

 وجاود دارد،  رهیسا و  یمغااز و  یاسا م  یاۀ مالپژوهش در کتب  نیا یاصل ۀاگرچه ماد

 یذهنا  یها فرض شیپ توان یماند.  پژوهان به آن پرداخته رهیسو  نگاران خیتاراز  شتریب هانیفق

 جیا رادر بااور   ینیباازب  ۀدانست که به آنهاا اجااز   یلیدلعامه را  یفقهاو نگاران  رهیسغالب 

 .شاده اسات   شاان ی ایبارا  نهیزم نیادر  یپرسش جادیانداده و مانع را خمس  ۀجامعه دربار

مسائله   نیا اتن به نپرداخ سببکه مسئله از نگاه اغلب آنان بوده  یروشنبداهت و  زین دیشا

اکارم را   امبریپوجود خمس درآمدها در زمان  یادعا رح  توان یماست که  گونه نیاشده و 

 یای، رواو  یخیتاار از مدارک  یبرخدر  دانشمندان معاصر دانست که با تتبع یها ینوآوراز 

راد افا  نیا ا ۀاز جملا  اناد.  آن را ارائاه کارده  ، لیا قباآن حضرت با  یها ینگار نامهر د ژهیو به

 یعاامل  یمرتض(؛ 21: 1213نوری، ) یهمدان ینور(، 122 :2، ج 1212عسگری، ) یعسکر

 نامبردگاان معاصار   یهاا  پژوهشمسئله در  نیا هستند. (212 :1 ج، 1221مرتضی عاملی، )

 یاصال  ۀنا یزمتناساب    توجه قرارگرفته و باه  مورد شتریب ی،وهاب انیک مآن  از  و پس عهیش

شاده    عرضاه  یجاامع  یخیتاار و بدون نگااه   هیحاشاجمال و در   آن به یخیتاربعد ، یفقه

دولات رساول    یماال مناابع  بررسی در  ینوآور کیعنوان  به شایدمقاله  نیا رو نیا از. است

است که با توجه به نقاش   ییها پرسشمسئله در پاسخ به  نیابه  ختنشمار رود. پردا خدا به

 .اند شده  خمس در اس م  رح ۀنیشیپو  خنهیتار ۀخمس در جامعه، دربار یامروزمهم 

صاورت   تیا وهاب یسواز  ژهیو به ،عهیش خمس یفعل تیوضع هیعل یاریبس یها هجمه

هاا   خمس کاه از ده  یمذهبا  یاجتماعبه کارکرد  هستند یواکنش ها هجمه نیااست.  گرفته

 ییایا پواز عوامال اساتق ل و    یکا ی ،عهیشا  یۀعلم یها حوزه یمالعنوان منبع  به، شیپ سال

متعادد   ثیا احادو  رهیسکه با استناد به  زین انیعیش. در مقابل شود یم یتلق هیعلم یها حوزه
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 ههاا با   شابهه  نیا ابه  ییپاسخگودر مقام  ،کنند یم یتلقواجب  را خمس درآمدها، تیب  اهل

 یفیضاع  دفاع رسد یمنظر  که به اند پرداخته )ص(اکرم امبریپاثبات خمس درآمدها در عصر 

 .کند یم دییتأآن را  خ ف ی،خیتارهد و شوا است

 نیای تبباا   ،اهلل ضمن انکار امکان اثبات خماس درآمادها در زماان رساول     ،مقاله نیادر 

شابهات منکاران    نیتار  مهام از  یکیبه  ،ایشانعدم وجو  خمس درآمدها در زمان  ییچرا

 وجاو  خماس ماازاد    ،دگاهیا د نیا ا. بر اسااا  خواهیم داددر خمس پاسخ  عهیش دگاهید

اب غ  جا یتدر یمصالحکه به  گراستید یشرعدستورات از  یاریبس، مانند یفرد یدرآمدها

 یوساف ی؛ 131 :2 ج ،تا یبهشام،  )ابن یشرابخوار میتحر ایشد، مثل دستور پرداخت زکات 

هشاام،   روزاناه )ابان   ینمازهاا تعادد   ای( 21 :2 ج، 1213 ،ینور؛ 291 :2 ج، 1211 ،یغرو

 (.211 :2 ج ،1222 ،هیعق ؛ ابن211 :1 ج ،1211 ،ینیکل ؛229 :1 ج ،تا یب

مقاله به شواهد عدم اثباات خماس درآمادها در زماان      نیا یخیتار یها پاسخ نیتر مهم

فقر ، ایشاندر زمان  اثبات خمس درآمدها یبرا لیدلعبارت است از فقدان )ص( اکرم امبریپ

 میبکه  یا گونه بهمسلمانان  تازه مانیا یعمق کم ،امبریپ ۀمسلمانان در دور یعموم یتنگدستو 

 یلیدلوجود  ۀدربار ییادعا گونه چیه، نبود رفت یم از آنان شتریببه هنگام  لب مال  واکنش

 زینواجب را  نیاعدم اع م  ییچرا شایدخمس درآمد که  ۀاز محاسب ها نهیهز یاستثنا یبرا

 کند. نییتب

خماس و   یۀآ تیعموم یۀپابر  داشتن فرمان خمس تیعموممقاله اثبات  نیا فرض شیپ

 است. هگفت شیپ ۀخمس در زمان رسول اهلل در مقال ۀگستر ۀاول دربار دگاهیدرد دو 

 :انفال ۀسور 21 یۀآ

 نِیوَالْمَسَ اکِ  یتَ امَ یَوَالْ یالْقُرْبَ   یفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَُِّولِ وَلِذِ ءٍ یْوَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُ ْ مِنْ شَ»

 یالْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَ   یالْتَقَ وْمَیَالْفُرْقَانِ  وْمَیَعَبْدِنَا  یإِنْ کُنتُ ْ آمَنْتُ ْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَ لِیابْنِ السَّبِوَ

و  امبریا پ یبارا خدا و  یبرا، خمس آن دیآوردست  به یمتیغنهرگونه  دیبدان؛ رٌیقَدِ ءٍ یْکُلِّ شَ

راه )از آنها( است، اگر به خدا و آننه بر  واماندگان در نانیمسکو  مانیتیو  یالقرب یذ یبرا

( )روز ماان یا یبا و  ماان یباادو گاروه )  یریدرگح  از با ل، روز  ییجدار روز د خود ۀبند



  019 ص(اکرم) یامبرعدم ابالغ وجوب خمس درآمدها )ارباح مکاسب( در زمان پ ییچرا 

ی، رازیش)مکارم  «تواناست یزیچ؛ و خداوند بر هر دیا آورده مانیا، میکردجنگ بدر( نازل 

 .(122 تا: بی

  یمصادآن در زمان نزول قرآن،  یکاربردهاآمده که  ب  لغت و  «غنمتم» ۀواۀ ییسواز 

« :یشا مان  »عبارت  گرید یسوو از  شود یم یمالو شامل هر دستاورد است داشته  یفراوان

 خواهاد باود.   یماددستاورد و شمول آن نسبت به هر منفعت  نیاداشتن  تیعمومبر  دیتأک

و در  کناد  یما  دیتأکآن  تیاهمبر « دیبدان» یمعنابه  «اعلموا» ۀبا جمل زینفرمان  نیادر اول 

باه خداوناد و    ماان یاشارط   ،فیتکل نیادادن که انجام  چرا ،شده شتریب دیتأک نیا زینآخر 

 ،یلنکرانا فاضال  ...«) عبدنا یعلان کنتم آمنتم باهلل و ما انزلنا »است. شده دانسته  میکرقرآن 

 ۀتناساب حادثا    اسات کاه باه    یعموم ای نامهفرمان بخش نیا، مذکور ( با برداشت3 :1229

به  امتیقکه تا روز  یکسان ۀ هم یبرا، یکل یعنوان فرمان به ،م جنگ بدریاخت ف بر سر غنا

در نقد نظر مخالفان  ،متیغن ۀو کاربرد ماد یلغو یمعانشده است.  ، صادردارند  مانیاقرآن 

 داشتن فرمان خمس نقل شد. تیعموم

هرگوناه ساود و    ،مات یغن یلغو یمعناکه  اند رفتهیپذ زینسنت  از اهل یاریبس مفسران

آن  یشرع ای یعرف یمعنا ،به اتفاق البته حاصل شود. بدون زحمت است که یسود ای دهیفا

 ،هیا عق ابن ؛211 :1 ج ،یآلوس ؛929 :1 ج ،1221 ،انیابوح) اند کرده ریتفس یجنگ متیغنرا 

 (.222 :11 ج، 1221 ،یراز فخر ؛122 :2 ج ،1222

اذعاان   هیا آ نیا ادر  مات یغن یمعناا به عام باودن   زیننامدار اهل سنت  هانیفقاز  یبرخ

 (ق 211 )م یماااورد ؛(212 :1ج  ،1211 ،ی حاااو) (ق.  ه 111م ) یاوزاعاا دارنااد، چااون

م ) ی( و سامرقند 212 :2ج  المبسوط، (،ق 229 )م یسرخس ؛(991 :9ج ، 1213ی، ماورد)

 .(922 :1ج  ،1212ی، )شافع (121

روشن  یسنو  عهیشدر منابع  اهلل مانده از رسول یجا از آثار بر ،خمس یۀآع وه بر مفاد 

خماس   زینچون معدن و گنج  یجنگ میغنااز  ریغ یگریداز منابع  ،که آن حضرت شود یم

کاه آن حضارت در   اسات  آماده   امبریا پاز  یمتعدد یها تیرواازجمله در  .کرد یم افتیدر

؛ 92: 11ج  ،1221 ی،نساائ  ؛121: 1ج، 1991 ی، شاابور ی)ن ستدان یمخمس واجب « رکاز»
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در  آن ۀدرباار  یخاصا دساتور   نکهیاموارد، با  نیاخمس از  افتیدر .(221: 1211بوداود، ا

 یمعناا عاام باودن    است بار  یشاهدخمس وجود ندارد،  یعموماز دستور  ریغ میکرقرآن 

 جملاه درآماد و کساب اسات.     و از دهیا فاگونه سود و  که شامل هر فهیشر یۀآدر  متیغن

معادن و گانج    یمعناا  یبرا یمشترک، آن را منشأ «رکاز» ۀواۀ یابی شهیربا  انیلغواز  یتعداد

 یاولا تفاوت که منشأ  نیا باو پنهان شدن وجود دارد،  ینهفتگ ،آنها یدو هرکه در  دانند یم

 انسان منشاأ  ۀخواست یدومو در بوده بدون دخالت دست بشر  یتعالخداوند  ۀو اراد یعی ب

 ییهاا  تیروا(. 229 : 2، ج 1322؛ فیروزآبادی، 112 : 2، ج 1322درید،  ابن) است آن

نظر را  نیا زینعامه ، محدث مشهور یزهرشها   ابن یفتواو ی)ع( عل امام و)ص( امبریپاز 

 .(211 :1 ج، 1221 ،یهند یمتق؛ 921 :1221 ،هیزنجو ابن) ندنک یم دیئأت

 اهلل خمس درآمدها در زمان رسول افتیاثبات در یبرا یمعتبر لیدل نبود

خماس درآمادها در زماان     افات یدراثباات   یبارا  یلا یدلکاه   دهاد  یمما نشان  یها یبررس

 یلیدت، به ایشاناع ن خمس درآمدها در زمان  یۀنظر رفداران  یول ،ستین)ص( اهلل رسول

در  یجنگا م یغناا  ایا خماس درآمادها    دیا قصورت مقل  و بادون   جمله ذکر خمس به از

اناد کاه    خماس اساتناد کارده    افات یدر یبارا  یمورانأما  نییتعآن حضرت و  یها نامه مانیپ

منابع خمس در  ۀگستر یمورد یبررسبا  «یفقهدر استنباط  خیتار گاهیجا» ۀدر مقال سندهینو

 یپژوهشا  یعلما  ۀ)فصلنام پرداخته است لیتفصبه  لیدت نیابه نقد و رد  )ص(امبریپ ۀدور

 .(122 - 111 :1931، زمستان 11 ۀشمار م،اس  خیتار

در قارآن   ،آن یاماروز  ۀکه اگر خمس با گستر میپرداز یمپرسش  نیادر ادامه به پاسخ 

 ایآمانند زکات اب غ نکرد و  یعلنآن را  یگستردگ،اکرم امبریپشده است، چرا  عیتشر میکر

 ؟ستینند آن انکار وجو  خمس ارباح مکاسب و مان یمعنا اب غ نکردن، به نیا

ی اب غ خمس درآمادها توساط رساول اهلل)ص(، باا     براضمن ارائۀ شش مانع  سندهینو

 دری مصالح لیدلی از احکام به برخ انیبی و عدم شرعی بودن اب غ احکام جیتدراستناد به 

ی چون خمس عنبر و سایر دستاوردهای دریایی که در مشابهۀ آن حضرت و ذکر موارد ریس
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عدم اب غ خمس درآمدها توساط   انیمپس از رسول اهلل  رح شده، ت زم ی سنو  عهیشفقه 

 آن در نظر آن حضرت را انکار کرده است. رشیپذو عدم  اکرم امبریپ

 امبریپ توسطعدم ابالغ خمس درآمدها  لیدال

کامل احکام خماس در   انیبموانع  ۀجمل از ریزموارد که  رسد یمنظر  به ،گذشت آننه بنا بر

 :ندبود )ص(اکرم رامبیپزمان 

 یاسالم ۀافراد جامع یعموم یفقر و تنگدست. 5

و  شادند  ینما که اکثر مسلمانان مشمول قانون خمس درآمادها   بود یا گونه به یتنگدست نیا

اسات   یحااک متعادد   یها گزارشنداشت.  یچندانمصلحت  ،افراد نادر یبراقانون  نیا انیب

 یدیشاد  یتنگناا و  یساخت مسالمانان در   ،ناه یمددر  امبریپحکومت  یها سال شتریبکه در 

اکارم و   امبریا پجملاه شاخص    ازو از مسالمانان   یاریبسا کاه   یا گوناه  باه  ؛بردند یم سر به

 ییهاوا آ  و  طیشراکمبود به  نیا .روزانه نداشتند یعاد یۀتغذ یبرا یکافقوت  ،خاندانش

 تیا مرکزباا   ژهیا و باه و  تیجمعبا رشد  ۀسیمقادر  ییغذامواد  دیتولو کمبود  نیسرزم نیا

؛ 221 :12، ج 1229، یریناو ؛ 912 :1، ج 1211 ساعد،  )ابن گشت یبازمالرسول  نهیمد افتنی

و پس  یهجردر سال هفتم  ،مورد توجه شیگشا قتیحقدر  .(111 :1212، یجوزبن  سبط

با سرعت عم  فقار و ضاعف    توانست ینمحال  نیابا  یول ،دادی رو بریخ یها قلعهاز فتح 

بودند، بر ارف کناد و    تیاقل رهیجز مسلمانان صدر اس م را که هنوز در شبه یاقتصاد یۀبن

دوران امام  طیشرابا  سهیمقاقابل  ،رسول اهلل ۀدور انیپامسلمانان تا  یاقتصاد طیشرادر کل 

 ؛ستین یهجردوم  سدۀصادق و 

 نداشتن خمس مكاسب برخالف خمس غنایم نهیشیپ. 2

 نیا ا کنناده  افات یدر گااه یجا خود، ۀلیقب نیب در که یرادافبود.  نهیریدمرباع رسم  پرداخت

 دادناد  یما  المربااع  صااحب  عناوان  خود به و کردند یم افتخار خود مقام به داشتند، را سهم

 بودهقانون مرباع  ۀافتی تکاملبر آن است که قانون خمس،  یعلجواد  (.221 :1322)جاح ، 

در  یاجتمااع  ۀنا یزم نیا ا شاک  یبا (. 191: 1222 ،یعل)جواد است  ماندهی باقکه در اس م 
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از مرباع  یکمترکه درصد  ژهیو به ،داشت یاریبس ریتأث میآسان کردن اب غ قانون خمس غنا

 ؛کرد یممسلمانان  یشوایپرا از آن 

 ی از مسلماناناریبسی مانینوا. 3

 ۀناد کن پرداخات  آوردناد  ینما که تاا    یا گونه به ،از افراد جامعه یاریبسمسلمان بودن  تازه

 یحتا اسات کاه    یجدمسئله چنان  نیانداشتند،  یذهن ۀآن سابق ۀباشند که دربار یمخارج

 :است که کرده  حیتصر مانیابا  محمد؛ خقا  به مسلمانان ۀسور 91و  91 یها هیآقرآن در 

 مقالباه  نیا ادر  و کناد را مقالبه  گاه اموال شما که هر ، چرا لبد ینمرا  خداوند اموال شما»

 آشاکار را  تاان یها ناه یک گونه نیا و دیورز یمو بخل  دیکن یم یخودداراز دادن ، دینمااصرار 

 ؛991 :2 ج ،1211 ی،زمخشر ؛93 :3 ج ،1222، یثعلب ؛21 :21 ج ،1212، ی بر) «سازد یم

 ؛(291 :19 ج ،1211 ،یآلوس ؛119 :3 ج ،1912، ی برس

 شانیخو و امبریپ. بازگشت منفعت خمس به شخص 4

از  یکا ی رایا ز ،در خمس وجود داشت شانشیاکرم و خو امبریهمت سو:استفاده به پاتهام و ت میب

باا زکاات اسات کاه      ۀسا یدر مقا شانشیو خو امبریپ یها نهیخمس، پرداخت هز ۀمصارف عمد

 ییجاا   از مسلمانان کاار را باه   یبرخ مانیآمد که ضعف ا تر شی. پدیرس یاز آن به آنان نم یسهم

 ۀفا یقق کیا در  انات یباه خ  ،م بادر یغنا میدر تقس زیل را نشخص حضرت رسو یرساند که حت

، 1912، ی؛ قر با 922 :1 ، ج1213، یم گمشده بود )واقاد یغنا انیکه از ممتهم کردند قرمزرنگ 

م یغناا  میدر تقسا  یعادالت  یبه ب نیم حنیغنا می( و در تقس212 :2 ، ج1912، ی؛  برس211: 2 ج

 ناه یوجاود زم  ۀکننددأیی( متهم کردند که ت233 :1 ج، 1211، ریکث ؛ ابن322 :9 ، ج1213، ی)واقد

 شدن دستور خمس است. ریها در صورت فراگ اتهام نیا یبرا

مسئله تا به امروز وجود دارد و هناوز هام    نیامانع گفته شود که  نیادر پاسخ به  دیشا

 .  شود یم یتلق امبریپ تیباهل  یبرا یخاص منفعتصورت  خمس به

و  افتاه ین یچنادان کاه هناوز  رفادار     ینا یدکارد   یاادآوری  دیاباشکال  نیادر پاسخ به 

 هاای  اخات ف  ریدرگ یا بهانهمهاجر و انصار با اندک  یحتکه  یا گونه به ،نوپاست یحکومت

(  111 :2 ج، 1921 ،ی بار ) المصاقل   یبنا  ۀچنانکه در بازگشت از غزو ،نددش یم یجاهل
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را  (221 :9 ج، 1921 باری،  ) نددشا  مرتد آن  لیکثر قباا ،اکرم امبریپداد و با ارتحال  یرو

اسات کاه    یزماان امام صادق  ۀکرد. دور سهیمقا نهیزم نیاآن در  ییشکوفا ۀبا دور توان ینم

کاه   ینا ییآاس م روشن شده و همگاان از   یجهاننهضت  یتمدن راتیتأثو  یمعنوعظمت 

ند و آنننان خود در شگفتاست، را به زانو درآورده  رانیامعاصر خود در روم و  یها قدرت

را باا شاعار انتقاام خانادان      یاماو  یورتا امپراکه  دانند یماکرم و خاندانش   رسول نیرهرا 

 یماال  یفاداکار  یآماادگ افاراد   نیا نیقی(. به نیالحس الثاراتی) رسول اهلل به زانو درآوردند

 انات یخه را با  اکارم  امبریپخود  ی،اتهام ۀنیزمدارند که به مجرد  یکسانرا نسبت به  یشتریب

 یازاکاه در   خواناد  یما در گوششان  میکرقرآن  یۀتوصاهلل بارها به   و رسول کردند یم متهم

 ؛(22 - 21 :ص ؛من اجر هیعل)تاسئلکم  کند ینماز آنان  لب  یمزداجر و  ،شیخونبوت 

 از خمس مكاسب ها نهیهزکسر  یاستثنا یبرا یلیدل چیهنبود . 5

خود و افراد تحات تکفلشاان،    ۀساتن ۀنیهزپس از کسر شرط، مسلمانان تنها  نیابر اساا 

محسو  ملزم به پرداخت خمس درآمد هستند و خمس واجب، خمس مازاد درآمد ساتنه 

و  هست یاریبسدو تفاوت  نیا انیمو نه خمس کل درآمد ساتنه. روشن است که  شود می

 یاتیا مالان، شاده بار درآماد مکلفا     عیتشار خمس  که شود یم سببشرط  نیالحاظ نکردن 

اساتثنا   نیا ابادون لحااظ    ،خمس واجب رایزاز زکات باشد،  تر نیسنگو  رتریفراگمراتب  به

از محصوتت  یخاصزکات، تنها کسر  که یحال در ،ردیگ یمکل درآمد فرد را دربر  پنجم کی

افاراد   ۀهم گونه نیادر فقه است.  یمشخص طیشرابا لحاظ و فرد  کی یها دام ای یکشاورز

 هار باه  )درآمد خود  پنجم کیملزم به پرداخت  یدرآمددر هر شغل و با هر  فیضع و ریفق

نسابت تاوانگر تعلا      باه زکاات فقاط باه افاراد      کاه  یحاال  در، شدند یم (که باشد یا اندازه

 جااد یارا  یکمتار  یماال فشار  ،خمس نیامراتب از  زکات به نکهیا با حال نیع در، گرفت یم

اهلل در برابر پرداخت   پس از رحلت رسول ژهیو به یاریبس یها مقاومت حال نیع در ،کرد یم

 :1 ج، 1211، عسااکر  ابان  ؛121 :1919 ،دیا ابوعب ؛22 :1211، یواقد)است شده  آن گزارش

باه   دیا باهاا   مقاومات  نیا ا ،واجاب شاده باود    ریا فراگصورت   نیاکه اگر خمس به  (111

 کیا  یحتا  ،امبریا پ ۀریسو  خیتارجو در و با جست یول. شد یمتبدیل  یریفراگ یها شورش

 ؛استنشده   مورد اعتراض نسبت به پرداخت خمس درآمدها ثبت
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 خمس ۀساالنه با فلسف یها نهیهزتناقض وجوب خمس درآمدها بدون استثنا کردن . 6

 تیا ماهخماس از   تیا ماهشدن  تر نیسنگ سبباز خمس مکاسب که  ها نهیهزاستثنا نشدن 

حالات وارد خواهاد    نیاجامعه در  ازمندانینرا بر  یدیشد یاقتصادو فشار  شود یمزکات 

لَا  یکاز انباشت ثروت نزد ثروتمندان بوده است ) یریجلوگخمس  ۀفلسف که یحال در ،کرد

 .(1 :حشر ؛مِنک ْ اءِیالْأَغْنِ نَیدُولَةً بَ کونَی

صورت عمده کشااورزان   زکات بود که به ریفراگقانون  یاجرا ریتأخ سببعوامل  نیهم

کاردن و   نهیهز یبرافراوان و عام کتا  خدا  داتیتأکرغم  هو ب داد یمداران را پوشش و دام

 ی،رازیشاجرا و اب غ شد )مکارم  امبریپتوسط  یهجرراه خدا، در سال نهم  خرج کردن در

 .(133: 1221، ییخو ؛12: 9 ج، 1213، یآباد نجف یمنتظر؛  231: 1211

 ریا غاکارم از   امبریا پاجمااع مسالمانان، ققعاا     باه  که گفت  توان یمبنا بر آننه گذشت 

 یبارا و اهال سانت    عهیشا کاه در مناابع    یلیدت، کرد یم افتیدرخمس  زین یجنگ متیغن

کناز و   ،رکااز » یها دواۀهیکلشواهد با  نیامعناست.  نیاشاهد  ،ها آمده گنج ایخمس معدن 

 اند. شده  مشخص« و یس

 یم جنگا یغنابه نسبت  متیغن یبودن معنا فراتر ۀکنند اثبات ی ور ققع به یشواهد لغو

بلکاه   ؛سات ین میعام دانستن موضوع خمس در قارآن کار   یبرا یمانع بیترت نیا  است و به

خمس  یۀدر آ متیبر عام بودن مفهوم غن یخود شاهد ی،م جنگیغنا ریخمس از غ افتیدر

 زیا ب ندرآمادها و مکاسا   ۀاثبات کرد که آن حضارت از هما   توان یهرچند نم خواهد بود؛

و  فیشاده، ضاع    مقلاب مقارح   نیا ا یکاه بارا   ییها استدتل رایز ؛کرد یم افتیخمس در

به خمس درآمادها   ،ها نامه مانیکار رفته در پ هانحصار خمس ب یبرا یلیاست. دل ریپذ خدشه

هاا از مبلاغ    مؤوناه  یدر کناار آن، نباود اساتثنا    ی، بلکه شواهد متعدد مانند ذکر صاف ستین

بادون حضاور و دساتور خااص      یجنگ متیغن میو تقس ینظام یها یریخمس، وقوع درگ

حکام   ۀشی. رهاست نامه مانیپ نیدر ا یجنگ متیذکر خمس غن ۀکنند هیهمه توج ،اهلل  رسول

 رهیسا  ۀکنند نییکه تب)آن حضرت  تیب  اهل ۀریدر سخنان و س دیوجو  خمس درآمدها، با

 شود. یریگیپ (جدشان هستند عتیو شر
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 )ص(در زمان رسول اهلل یشرعدر ابالغ احكام  جیتدر تیرعااز  یگرید یها نمونه

و  هیا تزکو  تبیا تر، عتیشار های  نوقانی اجراهدف از بعثت رسول اهلل مقدم بر آموزش و 

 ،111البقارۀ:  مسائله اشااره دارناد )    نیا ای به متعدد اتیآمردمان بوده است، چنانکه  میتعل

مسائلۀ   جیتادر و پرورش انساان،   تیتربدر  ( و2: هالجمع ؛112 ،11: عمران آل ؛112 ،123

ۀ مقلاو  توجاه داشاته    جینتی حصول برابه آن  دیبا انیمربی است که حساسمهم و  اریبس

ی و الازام  قانونگاذار و  عیتشار آن حضارت در   مینا یب یما اسااا اسات کاه     نیا برباشند. 

را  جیرتاد  تیا رعای اریبسا ، در مساائل  زیا ن شاان یجاهل رفتارو  ها عادتمسلمانان به ترک 

 وی( و زکاات  کناون صاورت   ی چون نماز)باه عباداتی که ا مصالح ملزمه رغمیعلفرمود و  می

ی چون حجا  دارد، آن حضرت ابا غ و الازام   فیتکالی چون حرمت شر  خمر و محرمات

ی ریا گ و پاس از شاکل   جیتدرهستند، به  عتیشری الزام فیتکالموارد را که همه از  نیابه 

ی بود و تنهاا در چاشاتگاه و عصار نمااز     دورکعتصورت  داد. نماز بهجامعۀ مسلمانان انجام 

شاد   عیتشار ی چهااررکعت گاناه باه صاورت     ی پانج نمازهاا ، نهیمدو سپس در  خواندند یم

ی شر  خمر از سال سوم هجرت به بعاد ابا غ   رسم(؛ حرمت 111 :1 ج ،1211ی، ب ذر)

 ی،زیا مقرهجارت باود )  در سال ساوم   زین(؛ وجو  حجا  23 :2 ج ،1311ی، عقوبشد )ی

ی از گرید  یمصاد انیبدر  ریتأخگفت که باور به  توان یماساا  نیا(. بر 212 :1 ج ،1221

 موجه و ممکن بوده است. کام  ی مصالح لیدلی آن، به کلخمس، با وجود اب غ حکم 

 ی پس از رسول اهللسنو  عهیشدر فقه  دیمرواری چون خمس عنبر و مشابهذکر موارد 

و گانج و معادن خماس     و یسا ، یجنگم یدر زمان رسول اهلل تنها از غنا گفته شد هنکیابا 

و  دیا مروارمانناد عنبار،    ییایا در یدستاوردهاخمس  ۀصحابه مسئل ۀاما از دور ،گرفته شده

 ،دیابوعب رک:) است افتهیادامه  زینمقرح بوده و پس از آن  ، تحت عنوان غوصگریدموارد 

ج  ،1213، یعاامل  حر؛ 231 :1 ج ،1912، هیبابو ابن؛ 191 :2، ج 1222 ،یبخار؛ 299:1919

اند که مسلمانان با برگردانادن   بوده زینی گریدکه موارد  دهد یمنشان  زیننکته  نیا (.232 :3

 .کردند یمی خمس، دربارۀ وجوبش بحث و سؤال کلۀ ادلآن به 



011  6911، تابستان 2، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

، وجاو   )ص(فرض که اثبات شود در زمان رسول خدا نکته تزم است: بر نیاافزودن 

ما ناممکن باودن اثباات ابا غ آن در     یمدعادرآمدها به مسلمانان اب غ نشد ) ۀخمس اضاف

و  عیتشار  یمعناا باه   (ع)اهلل   توسط عتارت رساول   یبعد ۀآن در دور انیبفصل بود(،  نیا

 یقاانون از  یگار ید مصاداق  نییتعکار،  نیا، بلکه ستین نییآدر  رییتغو  دیجد یقانونگذار

است کاه از   یسنت نییتبشده و   و به نص قرآن اب غ )ص(اهلل  ه در زمان رسولاست ک یکل

با مراجعاه باه    ،به امانت مانده بود و بنا به دستور آن حضرت تیب  اهلنزد  )ص(اهلل  رسول

شاده کاه     مسائله روا شامرده   نیا ا زین عهیشفقه  یمبان. در افتیدست آمد و اعتبار  به آنان، 

و ممکن اسات   زیجا ،مصلحت کی لیدلپس از صادر شدن آن، به  یشرعحکم  انیب ریتأخ

 .(121: 1221 ،یگرج؛ 12: 2 ج، 1211، یشهاب)

 یریگ جهینت

 یمتعادد  لیا دتباه   ،نبودمنحصر  یجنگم یاکرم منابع خمس در غنا امبریپچند در زمان  هر

فقار   لیا دت نیا ا ۀجمل به خمس درآمدها وجود نداشت، از دنیبخش تیفعلامکان اع م و 

 افات یدر ۀنیشا یپ نداشاتن  ؛اسا م  امبریا پحکومات   یها سالمسلمانان در اکثر  دیشد یماد

 انیا مدر  یجنگا م یغناا  چهارم کی افتیدرو  خمس از مکاسب برخ ف وجود رسم مرباع
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 یدیشاد  یاقتصااد و فشار  شود یمزکات  تیماهخمس از  تیماهشدن  تر نیسنگ سببکه 

 یریجلاوگ خمس  ۀفلسف که یحال در ،کرد خواهدحالت وارد  نیادر  جامعه ازمندانینرا بر 

 ؛(1 :حشار  ؛مِنکُمْ ا:ِیَالْأَغْنِ نَیْبَ دُولَۀ  کُونَیَ لَا یْکَ) نزد ثروتمندان بوده است از انباشت ثروت

از وقات حاجات باه     انیا ب ریتأخامکان  ۀقاعد  بهکه ما با توجه  ندموارد باعث شد نیا ۀهم

: 1221، یگرجا ؛ 12: 2 ، ج1912، ی) برسا  عهیشا ی فقاه  مباان در  زیجامصلحت  کی لیدل

را  خماس درآمادها   پرداخت وجو  حکم مختلف مصادی  و جزئیات نکردن تبیین (.121

 .،در برهه حکومت رسول اهلل)ص(، بدانیمشارع یاز سو
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