ﺧﻤﺲ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻣﺎﻣﺖ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺑﺮﺟﯽ ،ﯾﻌﻘﻮﺑﻌﻠﯽ؛ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ ﺟﻤﯽ ،ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ  ::ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﯿﻪ  ::ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1394ﺷﻤﺎﺭﻩ 4
ﺍﺯ  18ﺗﺎ 31
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1190764 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 22/07/1396 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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طبق دیدگاه مشهور ،بر اساس ظاهر آیه خمس (انفال ،)14 :خمس به شش سهم تقسیم می شود :سه سهم آن (سهمالله ،سهم پیامبر
و سهههم

القربی) در زمان حیات رسههول خدا’ متعلق به آن حضههرت و پس از و متعلق به امام معمههوم× و در زمان غیبت در

اختیار فقیه جامع ال شرایط قرار میگیرد تا در م سیر ر ضایت امام ع مر #هزینه نماید .سه سهم دیگر نیز متعلق به سادات نیازمند
ا ست  .دیدگاهی در باب خمس وجود دارد که خمس را حق وحدانی و متعلق به من مب امامت میداند یعنی در زمان رسول اکرم’
به عنوان حاکم اسالمی در اختیار آن حضرت و پس از و متعلق به منمب امامت و در اختیار امام× بوده و در دوران غیبت و عمر
حاضر نیز در اختیار ّ
ولی امر (حاکم اسالمی) یا فقیه جامع الشرایط قرار میگیرد .سادات نیازمند هم عائله آنان محسوب می شوند
که باید نیازشان مرتفع گردد .این دیدگاه در این مقاله تبیین و تقویت شده است.
کلیدواژهها :منمب امامت ،حق وحدانی ،حق االماره ،حاکم ،خمس ،عائله.

* .تاریخ وصول4191/9/41 :؛ تاریخ تمویب.4191/44/41 :
** .دانشیار جامعة الممطفی’ العالمیة (.)Dikborji@Gmail.com
*** .دانشپژوه سطح چهار حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول) (.)Hamed.mahdi@gmail.com
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مقدمه

در نظامها مالی ،هدف از و ضع و و صول مالیات ،تأمین مخارج عمومی و سرمایهگذار و نیز توزیع دوباره امکانات و
درآمدهاسههت .هدف نهایی مخارج دولت و سههرمایهگذار ها کالن ملی نیز بهبود و توزیع در جهت منفعت گروهها
پایین جامعه است .هر حکومتی با استفاده از ابزار مالیاتی ،ضریب امنیت اقتماد همگانی را باال میبرد و فضا مناسب
کار و زندگی را به نفع همه قشههرها فراهم میآورد .بسههیار از هزینهکردنها و سههرمایهگذار ها مثل آموزش ،بهداشههت،
NOORMAGS

سدساز  ،آبرسانی ،پلساز و ...برا توزیع دوباره درآمد و ارتقا سطح معیشتهاست.
در نظام مالی اسههالم ،منابع و امکانات بسههیار وجود دارد که از آنها میتوان برا تحقق عدالت اقتمههاد و رفاه
یک سان اجتماعی ا ستفاده کرد .د ستور پرداخت زکات ،خمس ،خراج و نیز ت شویق مردم به موقوفات ،نذور ،صدقات و نیز
قرار دادن اموالی مثل انفال ،فیء و  ...در اختیار حاکم اسههالمی و از طرف دیگر ،حرمت رباخوار  ،احتکار ،اسههراف،
تبذیر ،کمفروشههی و امثال آن ،آموزه ها و ابزارهایی برا تأمین نیاز حکومت اسههالمی برا اجرا احکام الهی و نیز رفع
نیازها قشرها مختلف جامعه اسالمی است.
برا تحقق این امر مهم ،منابع مهم مالی وجود دارد که یکی از آنها «خمس» است .در این نوشتار در صدد آن هستیم
که در مورد مالکیت خمس و متولی آن بحث کنیم تا از این رهگذر مشخص شود که این منبع مهم مالی چگونه باید هز ینه
شود.
بسههیار از مکلفان از سههرانوام وجوهات شههرعی ،از جمله خمس ،بیخبرند یا اطالع چندانی ندارند؛ اطالعاتی که
ً
قطعا موجب میشهود تا آنها با رغبت بیشهتر و ایمان راسهختر این وجوهات را بپردازند .چه بسها این دغدغه و شهبهه که
وجوهات چگونه و کوا هزینه می شود ،موجب میگردد تا ب سیار از مکلفان از پرداخت آن خوددار کنند یا به صورت
مقطعی و ناقص بپردازند .بنابراین ،تبیین و شههفافسههاز این مسههئله که خمس ،حق پیامبر اعظم’،

القربی و سههادات

نیازمند اسههت و در موارد معین و تحت نظر امام× یا فقیه جامع الشههرایط به ممههرف میرسههد ،کمم مؤثر در رفع این
دغدغه و نیز تشویق مردم به پرداخت خمس خواهد کرد.
به همین جهت سعی شده است تا ضمن بیان دیدگاه مشهور و غیرمشهور فقها امامیه در مورد متولی خمس و نحوه
ممرف آن ،به این مطلب هم اشاره کنیم که خمس در نهایت به دست مستحقانش می رسد و در همان مسیر که شرع
مقدس ا سالم تعیین کرده ،م مرف می شود ،تا از این رهگذر معلوم شود که این وجوهات با چه اهدافی و به د ست چه
کسانی و در چه موارد ممرف میگردد.
با آغاز غیبت کبر در میان فقها امامیه در مورد دریافت و نحوه تقسیم و ممرف خمس اختالف نظر به وجود آمد .تا
حدود دو سه قرن گذشته ،مشهور فقها قائل به تقسیم خمس به شش سهم بودند ،منتها در چگونگی ممرف سهم امام×
اختالف نظر داشتند.
با گذ شت زمان و حدود یکی دو قرن اخیر دیدگاه دیگر (غیر م شهور) در مقابل نظر م شهور مطرح شد که طرفداران
آن معتقدند که خمس به شش سهم تقسیم نمی شود ،بلکه حق وحدانی و متعلق به منمب امامت است و در زمان غیبت
نیز در اختیار حاکم ا سالمی یا فقیه جامعال شرایط قرار میگیرد و ا صناف ثالثه ( سادات نیازمند) نیز عائله آنها مح سوب
میشههوند .به عبارت دیگر ،خمس ملم یا حق اصههناف ثالثه نیسههت ،بلکه آنها ممههارف خمساند .ما در صههدد تقویت
همین دیدگاه (غیر مشهور) هستیم.
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خمس ،حق مالي امام×

طبق دیدگاه مشهور فقها امامیه ،خمس به شش سهم تقسیم می شود که سه سهم آن متعلق به امام× و سه سهم دیگر
نیز متعلق به سهادات نیازمند اسهت .لکن بر اسهاس قول غیر مشههور (وحدانی بودن) ،خمس متعلق به منمهب امامت
است و در عمر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار میگیرد.
ابتدا نظر برخی از فقهایی را مطرح میکنیم که به رغم تأیید قول مشهور ،از ظاهر یا صریح عباراتشان به دست میآید
که گوشه چشمی هم به دیدگاه غیرمشهور دارند .در یل به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .4ابوالمالح حلبی ه که به طور کلی و مبهم به نظریه غیر مشهور گوشه چشمی دارد ه فرموده:
یوب علی کل من تعین علیه فرض زکاة او فطرة او خمس او انفال ،ان یخرج ما وجب علیه من لم إلی سههلطان
االسههالم المنمههوب من قبله سههبحانه...؛ بر کسههی که وجوب زکات ،فطره ،خمس یا انفال تعین پیدا کرده ،واجب
اسههت که آن ه را از این موارد بر او واجب شههده ،کنار بگذارد و به سههلطان االسههالمی که از طرف خداوند سههبحان
منموب شده ،بدهد (حلبی ،الکافی فی الفقه .)471 :4111

از ظاهر این عبارت استفاده می شود که به نظر ایشان خمس را باید به سلطان االسالم (امام المسلمین) داد ،بدون آنکه
سهامبند شود؛ البته در جا دیگر به صراحت میفرماید:
ویلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لولی األمر  ...واخراج ال شطر اآلخر إلی م ساکین
آل علی...؛ و الزم است کسی که خمس بر او واجب شده ،آن را از مالش اخراج کند و قسمی از آن را برای ولی
امر کنار بگذارد و قسم دیگر را به مساکین آل علی بدهد (حلبی ،همان.)371 :

 .1صاحب معالم نیز با جرأت بیشتر در یل صحیحه علی بن مهزیار چنین فرموده است:

ّ
وانما یتوجه ال سؤال عن وجه األقت مار علی ن مف ال سدس بتقدیر عدم ا ستحقاقه× للکل ،فأما مع کون الومیع له
ف تعیین مقدار ما یأخذ و یدع راجع إلی م شیته وما یراه من الم ملحة فال موال لل سؤال عن وجهه؛  ...سؤال از وجه
اکتفا بر ن مف یم ش شم زمانی موجه ا ست که فرض بر این با شد که امام× م ستحق همه آن نی ست ،اما در صورتی که
جمیع آن مال امام× با شد ،تعیین مقدار گرفته شده و پرداخت شده به م شیت و صالحدید و ب ستگی دارد .لذا موالی
برا سؤال از وجه آن وجود ندارد (عاملی ،منتقی الومان .)111 /1 :4111
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از ظاهر این عبارات و بقیه عباراتی که و در یل صههحیحه علی بن مهزیار آورده ،به دسههت میآید که نظریه «وحدانی
بودن خمس» هم قابل طرح است.

 .1محقق سبزوار نیز به اینکه خمس به سهمها گوناگون تقسیم نمیشود ،اظهار تمایل کرده است:

 ...والذ یقت ضیه الدلیل خروج الخمس األرباح عن هذا الحکم واخت ما صه باألمام× لما ّ
مر من األخبار
ً
الدالة علیه  ...واقرب الوجوه فی توجیه لم کون جمیع المذکورات حقا لهم^  ...بل صههرح بعضهههم بأن

الخمس المعادن لألمام × ...؛  ...و آن ه مقتضهها دلیل اسههت ،خروج ارباح از این حکم (تسههاو انواع غنیمت ،کنز
ً
و )...و اختمههاب به امام× اسههت ،به دلیل روایاتی اسههت که بر این امر داللت دارند و قبال بیان شههد  . ...و اقرب الوجوه در
توجیه آن ،این است که جمیع آن ه کر شد حق ائمه اطهار^ است...؛ بلکه بعضی از آنها صراحت دارند که خمس معادن
متعلق به امام× است ( ...سبزوار  ،خیرة المعاد بیتا.)184 /1 :

در جا دیگر نیز فرموده:
 ...والذ یقت ضیه الدلیل خروج خمس األرباح عن هذا الحکم واخت ما صه باألمام× واما المعدن والکنز والغوب
فللتأمل والنظر فیها موال ولعل االقرب القول بکون جمیع المذکورات له× ...؛ و آن ه مقتضا دلیل است ،خروج
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خمس ارباح از این حکم و اختمههاب آن به امام× اسههت و اما در معدن و کنز و غوب برا تأمل و نظر موالی
است و شاید اقرب القول این باشد که جمیع آن ه کر شد مال امام× است (سبزوار  ،کفایة االحکام بیتا.)11 :

 . 1صاحب جواهر نیز که خود همگام با مشهور قائل به تقسیم خمس بود ،با صراحت و جسارت بیشتر فرموده است:

ّ
بل لوال وح شة األنفراد عن ظاهر اتفاق األ صحاب ألمکن دعو ظهور األخبار فی ان الخمس جمیعه لألمام× و إن کان

یوب علیه االنفاق منه علی األصههناف الثالثة الذین هم عیاله ولذا لو زاد کان له× ولو نقص کان األتمام علیه من نمههیبه
وحللوا منه من ارادوا؛ بلکه اگر بیم از تمرو و مخالفت با ظاهر اتفاق اصههحاب نبود ،ممکن بود که ادعا شههود از ظاهر
روایات چنین اسههتفاده میشههود که تمام خمس متعلق به امام× اسههت؛ هرچند امام باید مایحتاج سههه طایفه (یتیمان،
مساکین ،در راه ماندگان) را که به منزله عیال او هستند ،برآورده کند .حال اگر [مال خمسی] زیاد بیاید ،از ِآن امام× است
و اگر وافی نبود ،امام کمبود را جبران نماید و حالل کردن خمس [در پارها از زمانها توسههط ائمه^] برا کسههانی که

میخواستند [خود نشانه یم سهمی بودن خمس است] (نوفی ،جواهر الکالم .)411 /44 :4141

این فقیه عظیم ال شأن که معتقد به دیدگاه م شهور شده و در نهایت طبق آن فتوا داده ا ست ،روایات باب را برا اثبات
نظریه «وحدانی بودن خمس» کافی میداند ،منتها تنها مانع پذیرش این نظریه توسههط این فقیه ،خرق اجماع و یکهتاز و
فاصله گرفتن از اجماع اصحاب است.
 .1شیخ اعظم انمار هم میفرماید:
 ...الیبعد بمالحظتها القول بأن تمام الخمس لألمام× و ِان کان علیه هههه بالتزامه او بالزام الله هههه ان ینفق علی قبیلته
ّ
ّ
مقدار الکفاف .لک ّن الظاهر ان هذا خالف األجماع بل ل مریح اآلیه و بعض األخبار؛ و غیر این روایات از روایاتی که
با مالحظه آنها این قول بعید نیست که تمام خمس مال امام× است؛ اگر چه بر او هههه به الزام خدا یا التزام خویش هههه واجب
اسههت که مقدار کفاف را بر قبیلهاش انفاق کند .لکن ظاهر این اسههت که این حکم خالف اجماع بلکه خالف صههریح آیه و
بعضی از اخبار است (شیخ انمار  ،کتاب الخمس .)114 :4141

ديدگاه غير مشهور (وحداني بودن خمس)

تا اینوا قول برخی از فقهایی ،مطرح کردیم که با مشهور همنظرند ،ولی از ظاهر کلمات بعضی و صریح عبارت عدها از
آنها استفاده میشود که میتوان قائل به «وحدانی بودن خمس» هم بود.
در برابر قول م شهور ،دیدگاه دیگر وجود دارد که خمس را تنها حق واحد میداند که از ِآن من مب امامت ا ست ،نه

حق شههخص امام و دیگران .به عبارت دیگر ،خمس را حق االماره و متعلق به بیتالمال میداند که طوایف سهههگانه (ایتام،
م ساکین و در راه ماندگان) از بنیها شم عائله امام و م مرف خمس ه ستند و حاکم ا سالمی بر ا ساس نیاز و م ملحت،
مشکالت مالی آنها را بر طرف میسازد.
ً
در یل به بیان دیدگاه برخی از فقهایی میپردازیم که قائل به وحدانی بودن خمس هسههتند و ص هراحتا آن را پذیرفته و از
مشهور فاصله گرفتهاند:
 . 4مرحوم فیاض الدین زنوانی به طور جزم و قطع ،خمس را حق االماره و حق منمههب امامت می داند ،به همین
جهت به طور مف مل در این مو ضوع وارد شده و به جهات گوناگون آن ا شاره کرده ا ست .ما نیز به دلیل صراحت و
تأ کید و بر این مسئله ،جمالت مختلفی از ایشان را نقل می کنیم .و در یمجا می فرماید:

ّ
ّ
اعلم ان مقتضی اآلیة واألخبار المفسرة لها وغیرها ان الخمس حق وحدانی راجع إلی حیث السلطنة واالمارة القائمة ِبالله
ً
سبحانه باألصالة وبرسوله بالخالفة وبذ القربی ههه المراد منه االمام× ههه بعد الرسول’ فی زمن الحضور ایضا بالخالفة
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وبالفقیه بالغیبة ،فال وجه للق سمة وال لکیفیتها؛ بدانکه مقت ضا آیه (خمس) و روایاتی که مف سر آن ه ستند و نیز دیگر روایات
این ا ست که خمس ،حق وحدانی ا ست که به حیث سلطنت و امارتی تعلق دارد که باألصاله قائم به خداوند سبحان و بالخالفه به
رسههول خدا و به القربی (امام×) بعد از رسههول خدا’ در زمان حضههور و هم نین فقیه در زمان غیبت اسههت .پس وجهی برا
قسمت و کیفیت تقسیم باقی نمیماند (زنوانی ،خائراالمامه بیتا.)114 :

در جا دیگر میفرماید:

ّ
ّ
ّ
الخمس لیس اال له تعالی و مختص به ،فما هو للر سول عین ما هو له تعالی ،ال انه حق م شترک بینهما وال انه ملم
ّ
ّ
له وال معنی لوجه االمارة ِاال هذا ،یعنی انه راجع الی حیث امارته  ...ومحمله ان الخمس ثابت لله تعالی ومختص
ّ
به ّثم انه عینه مختص بالر سول وبعده بذ القربی ،ال انه م شترک بینهم حتی یق سم علی سهام؛ خمس تنها متعلق به

خ دا متعال و مختص او ست .پس هر چه متعلق به خدا ست ،مال ر سول ا ست ،نه اینکه حق م شترک بین آن دو ا ست و نه
اینکه ملم رسههول اسههت و وجه االماره معنایی جز این ندارد؛ یعنی خمس به جهت اماره برمیگردد ...و نتیوه آنکه خمس
برا خداوند متعال ثابت اسههت و مختص اوسههت .سههپس عین آن مختص رسههول و بعد از او مال

القربی اسههت ،نه اینکه

مشترک بین آنهاست تا نوبت به تقسیم بر سهام برسد (همان.)117 :

در جا دیگر نیز فرموده:

ّ
ّ
فظهر انه لیس ملکا ألحد وان ما هو مال ممحض لوهات السههلطنة واالمارة واالمام مرجع له والطوائف الثالث
ّ
المذکورات من الممارف ،ال انه مختص بهم؛ پس ظاهر شد که خمس ،ملم کسی نیست و به طور قطع مالی است که
ممحض در جهات سلطنت و امارت است و امام× هم مرجع آن است و طوایف ثالثه مذکور هم جزء ممارف آن هستند ،نه

اینکه (بخشی از) خمس مختص به آنهاست (همان).
O
RM

AG
S

و در ادامه فرموده است:
NO

وکیف کان فالخمس امر واحد راجع إلی االمام ی مرفه فی اال صناف المتأخر کرهم عنه وغیرهم حیث یراه .فالقول
ً
بالتقسیم علی ّ
الستة کما علیه األکثر او الخمسة کما علیه البعض نظرا إلی جملة من األخبار ،لیس بسدید؛ به هرحال

ً
خمس امر واحد اسههت که به امام× تعلق دارد و او میان اصههنافی که قبال کر شههد و غیر آنها هرطور که صههالح میداند

ممرف میکند .بنابراین ،قول به تقسیم ششگانه که بیشتر فقها قائل به آن هستند یا پنجگانه که بعضی از فقها با نظر به بخشی
از روایات بدان معتقدند ،قو نیست ( زنوانی ،همان).

 .1مرحوم میالنی هم فرموده است:
ّ
َ
ً
ً
ّ
والذ یظهر من الروایات الم ستفی ضة ان سهام ال سادة لی ست ملکا لهم وال حقا لهم ،بل الخمس کله ّ
حق لألمام×
َّ
ّ
ّ
وانه× یعطیهم منه علی قدر کفایتهم .فهم مستحقون ومستأهلون لذلم ،ال انهم یستحقون سهامهم من الناس؛ آن ه از
روایات مستفیضه به دست میآید این است که سهام سادات ملم آنها و حقی برا آنها نیست ،بلکه تمام خمس حق امام×
است و آن حضرت به قدر کفایتشان از آن به آنها میدهد .پس آنها مستحقان و اربابان خمساند ،نه اینکه مستحق سهمشان از

مردم هستند (میالنی ،محاضرات فی فقه األمامیة بیتا.)449 :

و در جا دیگر فرموده:
أن الخمس من و جوه اإلمارة ،وما کان بسههبب اإلمارة فهو لألمام× والسههادة عیاله المنفق علیهم وهو یقسههم
بینهم کیف شاء؛ خمس ،وجه االماره ا ست و هر چه به سبب اماره با شد مال امام× ا ست .سادات (نیازمند) هم عیال او
هستند که به آنها انفاق میکند و هرگونه که صالح بداند میان آنها تقسیم مینماید (همان.)111 :

 .1امام خمینی& نیز فرموه است:

ّ
وبالوملة من تدبر فی مفاد اآلیة والروایات یظهر له ان الخمس بومیع سههههامه من بیت المال والوالی ولی
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التمرف فیه ونظره ّ
مت بع بحسب الممالح األمة حسب ما یر وعلیه ادارة معاش طوایف الثالث من السهم
ّ
المقرر ارتزاقهم منه حسب ما یر  ،کما ان امر الزکوات بیده فی عمره یوعل السهام فی ممارفها حسب ما
ّ
یر من الممههالح .هذا کل ه فی السهههمین؛ و بالومله کسههی که در مفاد آیه خمس و روایات تدبر کند برایش معلوم
می شهود که خمس با تمام سههامش جزء بیت المال اسهت و والی (حاکم اسهالمی) ولی تمهرف در آن اسهت و نظرش به
حسب ممالح امت اسالمی و طبق صالحدیدش متبع است .از طرفی اداره معاش طوایف سه گانه از سهم مشخص هم به
عهده او ست که از آن مال طبق نظر خودش ارتزاق کند؛ چنان که امر زکات ها نیز در ع مر خودش به د ست او میبا شد و
سهام را طبق م مالح در م مارف ویژه آن صرف میکند .همه این م سائل در سهم ین ا ست (امام خمینی ،کتاب البیع
.)191 /1 :4141

در جا دیگر هم میفرماید:

ً
ً
وعلی لم یکون الفقیه فی عمههر الغیبة ولیا لألمر ولومیع ما کان االمام× ولیا له ،ومنه الخمس من غیر فرق بین
سهم االمام وسهم السادة...؛ بر این ا ساس ،فق یه (جامع ال شرایط) در ع مر غیبت ،ولی امر و ولی تمام امور
است که امام× ولی آن ها بوده است؛ از جمله خمس ،بدون اینکه فرقی بین سهم امام× و سهم سادات باشد
(همان.)194 :

 .1مرحوم منتظر هم پس از نقل و بررسی دیدگاه مشهور ،سرانوام میفرماید:

ٌ
ّ
ولکن قد ّ
مر ّمن ا فی تفسیر اآلیة الشریفة احتمال آخر قو فی نفسه ،وهو ان یراد بها الترتیب فی االختماب ال
ّ
حق وحدانی جعل لمن مب اإلمامة ُ
التق سیم والت سهیم .بتقریب ان الخمس ّ
والح کم وحیث ِا ن الحکم یکون
ً
ّ
اوال وبالذات لله تعالی وفی الرتبة المتأخرة یکون بأجمعه للرسههول بما ان ه خلیفة الله فی الحکم وبعده لألمام
ّ
ّ
القائم مقامه  ...ال اقول ان هما لشهههخص االمام ،بل اقول ان هما لمنمهههب االمامة ،نظیر ما یحکم علی االموال
ّ
العام ة ان ها للدولة والحکومة واما األصناف الثالثة فال ملکیة لها وال اخت ماب ،بل هی م مارف له ...؛ و لکن
ً
قبال در مورد تف سیر آیه شریفه (خمس) احتمال دیگر که فی نف سه قو بود مطرح کردیم و آن اینکه از آن اراده ترتیب

در اختماب شده است ،نه تقسیم و سهم بند  .به این بیان که خمس حق وحدانی ا است که برا منمب امامت و
ً
حکم جعل شههده اسههت و حکم نیز اوال و بالذات از ِآن خدا متعال اسههت و در رتبه بعد جمی ع آن متعلق به رسههول
خداست ،چون خلیفه خدا در حکم است .بعد از و متعلق به امامی است که جان شین رسول خدا می باشد .نه اینکه
بگوییم هر دو متعلق به شخص امام ا ست ،بلکه گفته ایم که آن دو متعلق به من مب امامت ا ست؛ مثل احکامی که بر
MA
NO

 .1آقا سید محمود شاهرود نیز میفرماید:

OR

وجود ندارند ،بلکه تنها ممارف آن هستند ( ...منتظر  ،کتاب الخمس .)18499 :4184

GS

اموال عمومی مترتب است که آن ها مال دو لت و حکومت است .اما اصناف ثالثه ،ملکیت و اختماصی نسبت به آنها

ّ
ّ
 ...فانه بعد التأمل فی دالالت آیة الخمس ومالحظة موموع الروایات الواردة فی المقام یظهر ان الخمس ملم
ً
لمنمب األمامة ،أ لألمام بما هو امام  ...فهو ملم وحدانی لهذا المنمب ،الذ یکون طولیا بین العناوین الثالثة
األولی واما األصناف الثالثة االخر اعنی الیتامی والم ساکین وابن ال سبیل فقد کرت م مارف هذا الحق؛  ...بعد
از تأمل در داللت ها آیه خمس و مالحظه موموع روایات مربوط ،ظاهر می شهههود که خمس ملم منمهههب امامت
است؛ یعنی متعلق به امام بما هو امام است .بنابراین ،خمس ملم واحد برا این منمب است؛ منمبی که به نحو
طولی میان عناوین سهههه گانه اول (خدا ،رسهههول،

القربی) اسهههت .اما سهههه گروه بعد  ،یعنی ای تام ،مسهههاکین و در

راه ماندگان ،تنها به عنوان ممرف این حق کر شده اند (شاهرود  ،بحوث فی الفقه .)171 /1 :4141
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داليل ديدگاه غير مشهور

طرفداران این دیدگاه که خمس را حق وحدانی و متعلق به من مب امامت (حقاالماره) میدانند ،ضمن ّرد دالیل م شهور و
ناکافی دانستن آنها ،به دالیلی تمسم کردهاند که ما آنها را کر میکنیم.
الف .آية خمس

ظهور ابتدایی این آیه شریفه ،مالکیت و سهمبند را اثبات میکند ه چنانکه مشهور استدالل کردهاند ه اما با تأمل و دقت
بیشتر در آیه ،به دست میآید که از دو جهت بر وحدانی بودن خمس و تعلق آن به منمب امامت داللت دارد:
ً

اوالِ « :الم» اختماب ،تنها بر اسم جالله «الله»« ،رسول» و « القربی» وارد شده است ،و از طرفی ظاهر «الم» نیز

اخت ماب تام و ملکیت م ستقل را میر ساند .بنابراین ،مقت ضا این اخت ماب نیز تعلق جمیع خمس به خداوند متعال و
هم نین ر سول خدا’ و

القربی ا ست ،البته به نحو طولی .ا صناف دیگر هم تنها م مارف خمساند که عائله امام× به

شمار میروند (منتظر  ،همان.)181:

گرچه عدها این استدالل را اینگونه رد میکنند ،که عطف با «واو» مفید شرکت است و تکرار «الم» خالف فماحت
ً
در کالم ا ست؛ (مو سو خلخالی ،فقه ال شیعة  111 /1 :4118و  ،)114اما ظاهرا پذیرفتنی نی ست ،چون در آیه انفال نیز که
فرموده:
مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَ سولِهِ مِنْ أهلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَ لِلرَّ سولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْیتَمَى وَ الْمَ سکینِ وَ ابْنِ ال سبِیلِ کىْ ال
یکونَ دُولَةَ بَینَ األَغْنِیاءِ مِنکمْ وَ مَا آتاکم الرَّسوووولُ فَُُذُووُ وَ مَا ا َاک مْ عَنْهُ فَااْتَ ُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شووودِی ُد
الْعِقَابِ.

باید قائل به تقسههیم انفال بشههویم ،در حالیکه هیچکس چنین نظر نداده اسههت .ضههمن آنکه اگر تکرار «الم» خالف
فماحت است ،در موارد قبلی هم نباید تکرار شود .مرحوم فیاضالدین زنوانی در اینباره فرموده« :عطف به «واو» و تکرار

حرف جری که الزم نی ست ،خود دلیل م ستقلی بر این امر ا ست .همچنین ن سبت به ذیالقربی امر به همین شکل ا ست» (زنوانی،
همان.)117 :

ً
ثاایا :آمدن عبارت «وللر سول  »...بعد از اتمام کالمی که م شتمل بر تقدیم خبر بر ا سم (لله خم سه) بوده و داللت بر

حمر دارد ،مفید وحدانی بودن خمس است (همان .)114 :بنابراین ،تمام خمس از ِآن خداست ،نه مشترک میان «الله» و

بقیه اصناف .منتها این مال به سبب خالفت به پیامبر اکرم’ و پس از آن حضرت به دلیل وصایت به امام (منمب امامت)
منتقل میشود و امام× نیز طبق مملحت ،نیاز طوایف سهگانه را که از زکات محروماند ،برآورده میسازد.
عالوه بر آن ،آیه خمس از جهت خموصیات و الفاظ و کر ممارف ششگانه ،شبیه آیه فیء ا ست .ضمن اینکه فیء
نزد ما جزء انفالی است که مختص امام× است (منتظر  ،همان.)117 :
ب .روايات

روایات متعدد بر وحدانی بودن خمس و تعلق آن به منمهههب امامت داللت دارند .این روایات به چند دسههته تقسههیم
میشوند:
 .4روایاتی که مربوط به تفسیر آیه غنیمتاند ،خمس را حق االماره دانستهاند:

ّ
عذلنعهنعةیولل:عاوج :عوج ع
واهاعهاعجاءعف عالقرآنعهنعذکرعهعایشعالخلقعوأسللباب اعفقدعاللیااعسللب اا
َ
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ْ
ّ
عالصللدتاتفعفّهاعوج عااها ةعفقرل ع«والل ُیراع
االها ةعوعوج عالعیا ةعوعوج عاالجا ةعوعوج عالتجا ةعوعوج
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
أ َّایاعغا ْی ُت ْمعه ْنع م ءعفّ َّنعل َّل ُعة ُی و ُ عول َّلر ُ
عال ُق ْ
ینعو ْاب َنعال َّو َبیل َعإنعکا ُت ْمع
ک
ع
ا
و
ی
ال
و
ع
اه
یت
ال
عو
ب
ر
ذ
ل
عو
رل
س
ٍ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ّ َ
َ
َّ
ْ ُ ْ َّ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ُْ
ُ
ْ
ْ
ْ
آهاتم َعبالل َ عو هاعأازل ااعلل عل ب َد ااعیرمعالفرت َانعیرمعالتق عالجی ع َانعوالل علل ع کلعملل ٍءعت َدیرع»عفجعلعالل ع
َ
ةیسعالغاائمع...؛ و اما آن ه از کر معایش خلق و ا سباب آن در قرآ ن آمده ،خداوند سبحان از پنج وجه به ما آموخته
اسههت :وجه االماره ،وجه العماره ،وجه األجاره ،وجه التواره و وجه المههدقات .اما در مورد وجه األماره فرموده« :بدانید
هرگونه غنیمتی به د ست آورید ،خمس آن برا خدا و برا ر سول و برا

القربی و یتیمان و م ساکین و در راهماندگان
G

S

است  »...پس خمس غنایم را برا خدا قرار داده است (حر عاملی ،وسائل الشیعة .)718 /1 :4187
A

M

R

ح ضرت علی× در این روایت ،همه خمس را «وجه االماره» قلمداد کرده که از ِآن خداوند متعال ا ست .لذا این تعبیر،
O

O

N

تسدیس خمس را تخطئه کرده است.

علی بن راشهههد میگو ید :به امام هاد × گفتم :گاهی پولی برا ما میآورند و میگویند :این مبلغ از ابوجعفر× نزد
ماست ،تکلیف ما چیست؟
امام در پاسخ فرمود:

ّ
هاعکانعاب ×عب وببعااهاه:عف رعل عوهاعکانعغیرعذلنعف رعهیراثعلل عکتابعالل عو سا:عابی ؛عهرچه به سبب
امامت متعلق به پدرم (امام جواد×) ا ست ،برا من میبا شد و غیر از آن ،میراث ا ست که بر ا ساس قرآن و سنت
پیامبر خدا عمل میشود (همان.)784 :

حضرت موسی بن جعفر× از قول پدرش ،از پیامبر اکرم’ نقل میکند که آن حضرت فرمود:
ّ

ّ

 ...واخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الی ولی المؤمنین وأمیرهم ...؛ و اخراج خمس از
تمام دارایی تم تم مردم ،تا اینکه به دست ولی مؤمنان و امیر آنها برسد ( ...همان.)789 :

در این روایت ،پیامبر اکرم’ به صراحت فرموده :همه خمس را باید به ولی و حاکم اسالمی داد.
 .1روایاتی که همه خمس را متعلق به خداوند متعال و رسول اکرم’ و امام× میدانند:
ه محمد بن حسن صفار میگوید:
حدثنا ابومحمد عن عمران بن موسههی ،عن موسههی بن جعفر ،عن علی بن اسههباط ،عن محمد بن الفضههیل ،عن
ّ
ابیحمزة الثمالی ،عن ابیجعفر× قال :قرأت علیه آیة الخمس ،فقال ما کان ِلله فهو لرسوله فهو لنا ههه ثم قال ههه لقد
ً
ً
َ
ّ
یسه ّهر الله علی المؤمنین انه رزقهم خمسههة دراهم وجعلوا لربهم واحدا واکلوا اربعة حالال ...؛ میگوید :آیه خمس را
برا او خواندم .فرمود :آن ه برا خدا ست ،برا ر سول ا ست و همان برا ما ست .سپس فرمود :خداوند بر مؤمنان آ سان
کرده اسهههت ،چون پنج درهم روز آن ها کرده و آن ها یم درهم را برا خدا در نظر میگیرند و چهار درهم را حاللوار

میخورند ( ...صفار ،بمائر الدرجات .)19 :4141

از ظاهر این روایت برمی آید که حق واحد برا خداوند است که در اختیار رسولش قرار داده و بعد از آن حضرت در
اختیار امام× قرار میگیرد.
ُسوو ُه
ههههه محمد بن مسههلم نقل میکند که از امام باقر× در مورد آیه «وَاعْلَمُوا أَاَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ َشووٍءف فَنَنَّ لِلَّهِ مُم َ
وَلِلرَّ سُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیتَامَى وَالْمَ سَاکینِ وَابْنِ ال َّسبِیلِ ...؛ سؤال شد امام× فرمود« :هم قرابة رسول اهلل’
والخمس للّه وللر سول’ ولنا؛ آنها نزدیکان ر سول خدا’ ه ستند و خمس برای خدا ،برای ر سول خدا و
برای ماست» (حر عاملی ،همان.)767 :
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ههه ابن شواع نیشابور از امام علی ّ
الن قی× در مورد مرد که مقدار گندم داشت ،پرسید :حق شما در این مال
چیسههت؟ امام فرمود « :لی منه الخمس ممّا یفضللم من م ونته؛ آنچه از مؤو نه زیاد بیاید ،خمس آن مال من استتت» (همان:
.)767
البته مرحوم شیخ حر عاملی این روایت را یل این باب آورده است« :باب وجوب الخمس فیما یفضم عن م ونة السنة
 ...وانّ خمس ذلک لألمام خاصة».

در این روایت ،امام× تمام خمس را متعلق به خودش دانسته است.
هههه احمد بن محمد بن ابینمر بزنطی میگوید :از امام رضا× در مورد آیه «وَاعْلَمُوا أَاَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَ ٍءف فَنَنَّ لِلَّهِ مُمُ سَ هُ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیتَامَى وَالْمَسَاکینِ وَابْنِ السَّبِیلِ »...سؤال شد که سهم خدا به چه کسی میرسد؟ امام× فرمود:

ّ
لرسول الله’ و ما کان لرسول الله’ فهو لالمام ههه فقیل له :أفرأیت ِان کان صنف من االصناف اکثر و صنف اقل ما یمنع به؟
ّ
قال :ههه اک ِالی االمام ،أرأیت رسول الله’ کیف یمنع ألیس انما کان یعطی علی ما یر ؟ کذلم االمام؛ سهم خدا به پیامبر
خدا’ و آن ه از ِآن پیامبر’ است ،متعلق به امام خواهد بود ههه عرض شد :اگر برخی از اصناف بیشتر و بعضی کمتر باشند ،چه باید
کرد؟ فرمود :ه ه این امر مربوط به امام است (اختیار با امام خواهد بود) .آیا ندید که رسول خدا’ چه کرد! آیا اینگونه نبود که بر حسب
نظر بنا بر مملحت ،میبخشید! امام نیز همانگونه عمل میکند (همان.)771 :

صحیحه مذکور به صراحت همه خمس را در اختیار امام میداند که او طبق صالحدید خود عمل میکند .به عبارت
دیگر ،این روایت داللت میکند بر اینکه طوایف سهههگانه (یتیمان ،مسههاکین ،در راهماندگان) ،ممههرف خمساند و باید از
ً
خمس تأمین شوند .در واقع عائله اماماند که زیر نظر امام× اداره می شوند ،نه اینکه خودشان مستقال مالم نیمی از خمس
شوند (شاهرود  ،همان.)181 :
هههه حفص بن بختر از امام صادق× نقل میکند که فرمود« :خذ مال النا صب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس» (همان:
.)757

 .1روایات تحلیل که ائمه^ با انگیزهها مختلف خمس را برا شیعیان حالل کردهاند:
ه صحیحه زراره است که امام باقر× فرمود« :انّ امیرالم منین× حللهم من الخمس ل یعنی الشیعة ل لِیطیب مولدهم» (همان:
.)777

ه توقیع شریفی که مرحوم شیخ صدوق در اکمال الدین و مرحوم شیخ طوسی در الغیبة و مرحوم طبرسی در احتجاج از
مرحوم کلینی نقل کردهاند:

GS

ّ
ُ
شیعتااعوجعلراعها عف عحل َعال عوتتعظ ر ع(انعیظ ر)عأهرااعلتطیبعوالدت معوال...؛ عو
...عوع ّاهاعالخیسعفقدعأبیحعل
ّ
اما خمس آن را ،برا شههیعیانمان مباح کردم و آن ها را تا زمان ظهور امر در حل قرار گرفتهاند ،آن هم به سههبب طیب
NO
OR

MA

والدتشان (شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمة 181 :4111؛ حر عاملی ،همان.)787 :

ه روایت ضریس کناسی از امام صادق× است که آن حضرت فرمود:
فعفقال:عهنعتبلعةیوللااعاهلعالبیتفعاالعلشللیعتااع
أ تد عهنعأینعدةلعلل عالاا عالزاا؟عفقلتعالاد
َ
ّ
ااطیبینفعفاا عه للعل معوعلییالدهم؛عآیا میدانی زنا از کوا در میان مردم نفو میکند؟ گفتم :نمیدانم ،فرمود:
از طرف خمس ما اهلبیت ،مگر برا شههیعیان اطیبین ما ،چون برا آنها و میالدشههان حالل شههده اسههت (حر
عاملی ،همان.)781 :
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هههه در صحیحه علی بن مهزیار آمده ا ست که ابیجعفر (امام باقر×) تمام خمس را به یم شخص بخ شید« :من اعوزه
ّ
ّ
ّ
شیء من حقی فهو فی حل؛ هر که به چیز از حق من محتاج باشد ،در حل است» (همان.)781 :

ه مرحوم شیخ مفید میگوید :ابیبمیر از امام باقر× چنین نقل میکند:

ً
ّ
َّ
کل شیء قوتل علیه علی شهادة ان ال ِاله ِاال الله و ان محمدا رسول الله فان لنا خمسه و الیحل ألحد ان یشتر من
ً
ً
الخمس شیئا حتی یمل ِالینا نمیبنا؛ هر چیز که بر مبنا شهادت به ال ِاله ِاله الله و محمدا رسول الله بر سر آن جنگی

درگیرد ،خمس آن مال ماسهت و خریدار چیز از خمس برا احد حالل نیسهت ،تا اینکه سههم ما را به ما بدهد (مفید،

القنعه .)181 :4141

بنابراین ،از این د سته روایات که به «اخبار تحلیل» معروفاند ،فهمیده می شود که برخی از امامان بزرگوار ،حداقل در
مقطعی از تاریخ ،خمس را بر شیعیان خود حالل کردهاند .حال این سؤال پیش میآید که اگر تنها نیمی از خمس متعلق به
امام× ا ست ،چگونه تمام آن را برا شیعیان حالل کردهاند؟ به عبارت دیگر ،چرا امامان مع موم در حق دیگران (ا صناف
ً
ثالثه) ت مرف کرده و سهم آنها را بدون ا ن و اجازه آنها به دیگر بخ شیدهاند؟ به همین جهت ظاهرا باید ملتزم شد که
خمس تنها حق منمب امامت است که امام× در این جایگاه ،آن را تحلیل کرده است ،نه اینکه نیمی از آن متعلق به امام×

و نیم دیگر متعلق به سادات نیازمند است تا این شبهه و سؤال به وجود بیاید.
این استدالل مردود است که بگوییم خمس هم نان به دو نیم تقسیم می شود ،ولی تمرف و بخشش (تحلیل) امام از
ً
باب والیت بوده اسهههت( ،خلخالی ،همان ،)111 :چون اوال :این توجیه خالف ظاهر و بلکه خالف صههریح این روایات
است ،چون ظاهر روایت بر وحدانی بودن داللت دارد ،یعنی اختیار هزینه خمس و نحوه تقسیم آن به دست امام است ،و
ً
ثانیا :این توجیه به گونها مؤید حق االماره بودن خمس اسههت ،چون وحدانی بودن خمس به همین معناسههت که مدیریت
ممرف و هزینه خمس به دست امام است ،یعنی امام خمس را بر اساس ممالح و اولویتها ممرف میکند و سادات هم
که عائله امام محسوب میشوند توسط امام تأمین میگردند .یعنی اگر خمس مکفی نبود ،امام از اموال دیگر نیاز اصناف را
برطرف میسههازد که در واقع همان نظریه غیر مشهههور اسههت .البته در برخی روایات هم که از امام× در خواسههت تحلیل
ً
خمس کرده بودند ،امام نپذیرفته اسههت؛ مثال عدها از مردم خراسههان از امام رضهها× درخواسههت تحلیل خمس کردند که
امام× در جواب آنها فرمود:

ًّ
ما امحل هذا!! تمحضههونا ّ
المودة بألسههنتکم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له ،ال نوعل ال نوعل ال نوعل
ّ
GS
ستهRشما ،در دو ستی با ما تنها به زبانتان ب سنده میکنید و حقی که خداوند
الحد منکم فی حل؛ چه رنج آور ا ست این خوا MA
O
ّ
برا ما قرار داده و ما نیز برا آن هستیم از ما دریغ می NO
دارید و آن خمس است و هرگز احد از شما را در حل قرار نمیدهیم

(حر عاملی ،همان.)784 :

بنابراین ،از تحلیل و عدم تحلیل خمس توسط امام× معلوم می شود که خمس باید حق وحدانی امام با شد ،تا اینگونه
در تمام آن تمرف نماید.
 .1روایاتی که خمس را همردیف فیء و انفال میدانند ،یعنی همانگونه که انفال از ِآن امام× و حاکم اسههالمی اسههت،

خمس نیز چنین است:

ههه زراره ،محمد بن مسلم و ابوبمیر از امام× سؤال کردند :حق امام در اموال مردم چیست؟ حضرت فرمود« :الفیء و
األنفال و الخمس( »...همان.)779 :
ه امام باقر× خطاب به نویبه فرمود« :یا نجیبة! اِنّ لنا الخمس فی کتاب اهلل و لنا االنفال و لنا صفو المال( »...همان.)777 :
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ج .سيرة عملي پيامبر’ و امامان^

سههومین مورد که حداقل میتواند مؤید برا این قول باشههد ،سههیره عملی معمههومان^ اسههت .آنها همه خمس را از
شههیعیان مطالبه می کردند و مردم نیز همواره تمام خمس مال خود را به آنان یا نمایندگان آن ها تحو یل میدادهاند؛ حتی
مورد هم در تاریخ سراغ نداریم که شخمی خمس اموال خود را به دو نیم تقسیم کرده ،نیمی را میان اصناف ثالثه و نیم
دیگر را به امام× تحویل داده با شد ،مگر با ا ن امام× ،و این خود مؤید این مطلب ا ست که تمام خمس حق امام× بوده
و با اجازه او آن را تقسیم میکرده است.

S

G
برا نمونه ،نمایندگان و وکیالن امام رضهها× مانند علی بن راشههد ،علی بن الحسههن عبدربه و MA
العزیز بن المهتد ،
عبدR
OO
N

تمام خمس را میگرفته و به امام تحویل میدادهاند .در توقیع حضرت به علی بن راشد ،از کل خمس به عنوان حق خودش
یاد کرده است ...« :لیقبض حقّی( »...شیخ طوسی ،اختیار معرفة الرجال .)811 /1 :4111

نمایندگان و وکال دیگر ائمه^ نیز همه خمس را برا امام میفرسههتادند تا آن حضههرت طبق ممههلحت و در موارد
مخموب هزینه نماید.
د .نياز حکومت اسالمي به ماليات

چهارمین مورد که حداقل به عنوان مؤید میتوان کر کرد ،نیاز حکومت اسههالمی به مالیات از جمله خمس اسههت .از
آنوا که احکام الهی و قانون اسههالمی همواره باید اجرا گردد و بدون تشههکیل حکومت هم میسههر نخواهد بود ،حکومت
اسالمی ه ولو به بعضی از شئوناتش ه نباید در هیچ عمر و زمانی تعطیل شود .از طرفی هم حکومت برا اداره جامعه نیاز
ً
به مالیات دارد که یکی از منابع مهم آن خمس اسهههت (منتظر  ،همان .)171 :عالوه بر آن ،حکومت اوال و بالذات از ِآن
ّ
خداست ،لذا گفته شدهِ « :لله» و از آن جهت که خداوند حکومت را به پیامبر اکرم’ تفویض کرده ،فرموده« :للرسول» ،و
چون رسول اکرم نیز از دنیا میرود و حکومت به جانشین او منتقل می شود آمده« :لذ القربی» ،و پس از آنها فقیه جامع
ال شرایط ،حاکم خواهد بود .لذا اموال خم سی باید در اختیار حاکم ا سالمی با شد تا در جهت برپایی حکومت ا سالمی و
اجرا احکام الهی هزینه نماید و پذیرفتنی نیست که خمس ههه که منبع در آمد عظیمی است ههه تنها برا رفع نیاز سادات
مستحق باشد ،چون فلسفه جعل آن فراتر از این موارد است.
مؤید دیگر اینکه امروزه اگر همه مکلفان ،خمس خود را بپردازند ،مقدار سهم سادات ب سیار زیادتر از نیاز آنها ست.
بنابراین ،معلوم می شود که شارع مقدس هدف مهمتر و ا سا سیتر ن سبت به جعل خمس دا شته ا ست که همان حفظ
ارزش ها دینی و تقویت شعائر اسالمی است .منتها در کنار آن ،مشکل مالی سادات نیازمند هم حل میگردد.
ه .عدم وجوب تقسيط

مؤید که داللت دارد خمس ،ملم منمب امامت است ،عدم وجوب تقسیم بالسویه نسبت به اشخاب و اصناف ثالثه
ا ست .هرچند که عدها ن سبت به ا صناف ،قائل به تق سیط ه ستند ( شیخ طو سی ،مب سوط  ،)141 /4 :4114م شهور فقها
ً
تسویه را الزم نمیدانند« :المشهور ه مطلقا أو بین خموب المتأخرین ه عدم وجوب تقسیم نمف الخمس علی الطوائف
ً
ً
الثالث ،بل یووز َان َّ
یخص به صنفا واحدا منهم ( »...شیخ ان مار  ،همان .)118 :بنابراین ،اگر ت سویه و تق سیط ن سبت به
ا صناف یا حداقل ن سبت به ا شخاب واجب نبا شد ،معلوم می شود که اینها مالم نی ستند ،بلکه م مرفاند و مالم آن
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امام× است .ضمن اینکه برخی از روایات ههه مثل صحیحه بزنطی ههه در بخش دومش میفرماید :نوع تقسیط به نظر امام×

بستگی دارد.
نتيجه

در مقابل مشهور فقها ،قول غیر مشهور وجود دارد که قائل به وحدانی بودن خمس است .به عبارت دیگر ،خمس حق حدانی
و متعلق به منمب امامت است که در زمان حضور در اختیار امام× و در زمان غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط یا ّ
ولی
امر و حاکم اسالمی قرار میگیرد و سادات نیازمند هم عائله و محسوب میشوند که نیاز آنان را از خمس یا از بیتالمال
برطرف میکند .غیر مشهور برا دیدگاه خود به ادلها استناد کردهاند؛ از جمله آیه خمس ،روایات ،سیره معمومان^ و نیز
مؤیداتی مانند نیاز حکومت اسالمی به مالیات و عدم وجوب تقسیط خمس میان طوایف سهگانه .ما نیز ضمن نقد ادله
ّ
مشهور و تقویت ادله غیرمشهور ،در صدد تأیید همین قول برآمدیم .و الله اعلم.
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Khums, the Financial Right of the Authority of Imamate*

Abstract
According to a widely held opinion, and based on verse 14 of Surah al-Anfal, Khums is divided into six portions.
The three parts meant for Allah, the Holy Prophet and his nearest relatives, go to the Prophet himself (S), after
him they belong to the Infallible Imam (AS) and in his absence, they will be given to a qualified Mujtahid so that
they may be spent for such purpose that best pleases Allah and the Imam of Age (AJ). The other three portions
belong to poor sayyids or those sayyids who are stranded without money. There is a viewpoint which says that
khums is the exclusive right of the authority of imamate. That is to say, in the time of the Messenger of Allah,
Khums is placed at the disposal of the Prophet himself and after him, it belongs to the authority of imamate. That
is to say, the Imam will have the right to use it for the benefit of Muslim umma. However, in his absence, Khums
is placed at the discretion of Wali-e Amr i.e. a qualified jurisprudent. The sayyids are also considered to be their
family in the sense that their needs should be met from religious dues. This article seeks to study, explain and
strengthen this opinion.
Keywords: authority of imamate, exclusive right, ruler, Khums, family.
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