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محمدسعيد نجاتي
اصغر منتظر قائم
محمدعلي چلونگر

يکي از کاربرد هاي دانش تاريخ در فقه ،کمک به ارزيابي مقدمما اتدالم
اجالهادي اتت .دانشمنمان مسلمان درباره شمو خمس نسدتت بده دردمدمها در
زمان رتو اکرم

ديمگاههاي مخاللفي دارنم .بررتدي تداريخي شدواهمي کده

برخي از فقهاي شيعه براي اثتا

خمس دردممهاي فدردي در زمدان ايدامتر

مطرح ميکننم مسئله اصلي اين اژوهش اتت .يافالههاي اين مقاله نشان ميدهدم
که اين بررتي ميتوانم به عنوان نمونهاي براي ارزيابي مقمما تاريخي بده کدار
رفاله در قياس اتالم

فقهي معرفي شود.

کلیدواژگان :عهد نبوی ،استنباط فقهی ،تاریخ ،فقه ،خمس ،فقه شیعه.
 .1دانشجوي دکتري تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان ،عضو گروه تااريخ و ساهره وهوکشا حه واي وتياار
(.)nejati13@chmail.ir
 .2عضو گروه تاريخ دانشگاه اصفهان (.)montazer5337@yahoo.com
 .3عضو گروه تاريخ دانشگاه اصفهان (.)chelongor@yaoo.com
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 .1مقدمه

تاریخ دانشي محوري است که ميتواند در تمام دانشهاي نقلي و زمان مند نقشيي ممي
ایفا کند .دانش هایي مانند فقه که بهعنوان دانشي دستوري و کاربردي ،نیازمنيد اسيت بيا
تکیه بر تاریخ ،از سد زمان بگذرد و به دوران تأسیس خویش بازگردد.
دانش تاریخ در زوایاي مختلفي ميتواند به یاري فقه بشتابد؛ چرا که قيرنن و سينت از
منابع فقه ،هر دو نقلي هستند و در بستر تاریخ پدید نمدهاند .مفروض این است که تاریخي
بودن نميتواند ننما را محدود و زماني کند ،اما در روش برخورد و فم ننما تأثیرگذار است.
بهعنوان نمونه ،شأن نزول هاي منقول براي نیات قرنن نميتواند بهتنميایي مفياهی عيام
فرامین قرنن را محدود کند ،اما ميتواند به درک مفموم نیات کمک نماید.
ه چنین در سنت ،تاریخ با روشن کردن فضایي که سخن یا رفتاري از معصيومان در
نن گزارش شده است ،به اثبات اصل انتساب روایت به معصومان و یيا تقیيهاي بيودن یيا
نبودن نن ،پیش از درک مفموم روایت کمک ميکند .تاریخ بهعنوان فمرسيت رفتارهياي
مختلف انساني ميتواند در دیگر منابع استنباط فقه به کار رود .منيابعي چيون بنيا عقي
(روش عموم خردمندان در یک رفتار) 1و در دایره محدودتر از نن ،سيیره متشيرعه (روش
افراد ملتزم به شریعت در یک عمل) 2که در کنار روایتهاي بیانکننده سیره معصومان ،با
لحاظ شرایطي بهعنوان دلیل شرعي شناخته شدهاند.
 .1مراد ات بناء عقالء ،رفتار ي ساني است که ات کمه عقال در مقابل شرايط مشخص به صور خودبهخاود
بروت ميکنح و باوجود اختالفتماني ،م اني ،فرکنگي ،شناختي و اعتقادي ي سان است.
 .2رفتاري است که يک گروه مشترک در يک دين يا مذکب در شرايط خاص انجام ميدکنح و شرط اعتبار
آن اثبا استمرار اين کار ات تمان معصوم و کمراکي معصوم با آنان و ام ان تأيهح يا رد اين کاار ات ساوي
معصوم است.
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در برخي از موارد ،گزارشهاي تاریخي مورداطمینان ،مسيتند فتياواي فقميي هسيتند.
با شکستخوردگان جنگ جميل ،ایينگونيه بيود 1و رفتيار

چنان که رفتار امیرمؤمنان
پیامبر

درباره گستره منابع خمس ،مستند فقمي منکران و ميدعیان خميس از عميوم

درنمدها است.
فقه در تعریف ،دانش رسیدن به حک شرعي یيا هميان خطيابي اسيت کيه از سيوي
نفریدگار براي عمل مکلفان تشریع شده است 2.استنباط فقمي؛ یعني بیرون کشیدن ننچيه
خداوند از مسلمان مکلف امروز ميخواهد از دل نصوص ،نیات قرنن و روایت هاي صيدها
سال پیش .ه چنین ،خمس ثبوت حقّي به مقدار یکپينم در اميوال انسيان اسيت کيه
خداوند براي خود ،رسول خدا

و امامان معصيوم

مستحقان بنيهاش بر بندگان واجب کرده است.

بيه جياي صيدقه و زکيات بيرا

9

با اینحال ،میان مذاهب اس مي درباره این مسئله ،اخيت

فراوانيي وجيود دارد کيه

یکي از ریشه هاي نن ،باورهاي متفاوت درباره گستره خمس در عصير پیيامبر

اسيت.

متأسفانه با وجود نقش کلیدي تاریخ در همه علوم نقلي به ویژه دانش کمينسيالي چيون
فقه ،پژوهشي که بتواند به طور کامل ،جایگاه و تأثیر توجه به دانش تاریخ را در فقه بیيان
کند ،یافت نشد .با این حال ،برخي از دانشمندان متخصص در هر دو رشته ،ت شهایي را
در این زمینه نغاز کردهاند.

4

 .1به عنوان نمونه ر.ک :عالمه ولّى ،تذکرة الفقهاء ،ج ،9ص 524؛ شههح ثانى ،الروضة البههة في شرح اللمعة
الحمشقهة ،ج ،2ص353؛ نجفى ،جواکر ال الم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،21ص.534
 .2غروي ورامهنى ،االجتهاد و التقلهح الفصول الغروية ،ص384؛ خويى ،التنقهح في شرح العروة الوثقى ،ص .51
 .3سهح محمود کاشمي شاکرودي و ديگران ،فرکنگ فقه مطابق مذکب اکلبهت علههمالسالم،ص .359
 .5الويري ،سخنراني با موضوع نقش علم تاريخ در ش وفائي علوم ووتوي ،محرسه عاالي فقاه و معاارف
اسالميمحرسه وجتهه ،معاونت وهوکش ،اداره سامانحکي مطالعا و تحقهقا .1384/9/21 ،
http://www.bou.ac.ir/Portal/home/?person/94582/209722/30608/
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در این مقاله با ترسی فرایند استنباط حک فقمي ،به کاربردهاي تاریخ در یک مرحليه
از نن اشاره مي نمایی و براي نمونه در بحث اثبات حک وجوب خمس درنمدها به اسيتناد
از تاریخ براي ارزیابي این مقدمه استدالل فقمي یاري

وجوب نن در زمان پیامبراکرم
گرفته ميشود.

سه دیيدگاه مشيمور دربياره گسيتره منيابع خميس در زميان پیيامبر

وجيود دارد.

طر داران دیدگاه اول مدعي هستند ،دالیل فقمي و تاریخي موجود ،تنما بر وجوب خمس
غنای جنگي داللت ميکند و دلیل دیگري بر گسترده بودن منابع خمس در غیر نن وجود
ندارد .به عنوان نمونه مي توان به نویسندگاني مانند طه الدلیمي ،عثمان الخمیس (معاصر)
و قلمداران (د )1934.اشاره کرد.

1

در مقابل ،گروه دیگري معتقدند این دالیل ،گستردگي منابع خمس را تأیید مييکنيد.
دربياره شيروا ایين گسيتردگي در زميان پیيامبر

دو رویکيرد وجيود دارد .گروهييي از

دانشمندان ،مانند ع مه مرتضي عسکري در کتاب «معال المدرستین» و نیتاهلل نوري در

کتاب «الخمس» و نیتاهلل دوزدوزاني در کتاب «خمس در عصر پیامبر و پاسخ به برخي از
شبمات» 2با بیان شواهدي تاریخي ،ه چون بیان خمس در پیماننامههيا و قراردادهياي
زمان نن حضرت

به دنبال اثبات گسترده بيودن منيابع خميس در زميان پیيامبر

هستند.
گروهي دیگر از ننان ،دالیل شمول خمس را در زمان پیامبر

نسبت به درنمدهاي

افراد جامعه ،کافي نمي دانند .ننان دیدگاهي را کيه خميس را بيه غنيای جنگيي منحصير
 .1طه وامح الحلهمي ،الخمس بهن الفريضة الشرعهة و الضريبة المالهة ،ص99؛ وهاحرعلي للماحاران ،بحثاي
عمهق وهرامون مسئله خمس مأخوذ ات کتاب و سنت ،ص.34

 .2سهح مرتضي العس ري ،معالم المحرستهن ،ج  ،2ص125؛ شهخ وسهن نوري ،الخمس في ضاوء محرساه
اکلالبهت ،ص89؛ يحاهلل دوتدوتاني تبريزي ،خمس در عصر وهامبر و واسخ به برخي ات شبها  ،ص.58
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ميداند ،نقد ميکننيد و در نمایيت گسيترده بيودن منيابع خميس را در چيارچوب فرميان
کلي قرنن کری ميدانند که پس از پیامبر
است.

به وسیله اهلبیيت ابي و و اجرایيي شيده

1

هد اصلي این مقاله ،نقد و ارزیابي شواهد تاریخي است که طر داران این دیدگاهها
براي منابع خمس در زمان پیامبر

به نن استناد کردهاند؛ چراکه بیشتر منابع موجود به

طور خ صه ،در حاشیه و بدون نگاه تاریخي جامعي به این شواهد پرداختهاند .این رویکرد
کمتر در نثار پژوهشگراني که به تاریخ خمس پرداختهاند ،یافت ميشود و اشارههيایي بيه
نن در نثار محققان گروه نخر یافت ميشود.
نقد و بررسي استدالل هاي تاریخي ایين مسيئله ،از سيویي راه را بيراي ارزیيابي ایين
دیدگاههاي فقمي هموار ميکند و از سوي دیگر ،چش انداز ما را نسبت به منابع مالي دوره
پیامبر

روشنتر ميسازد.

 . 2متن

در این بخش براي بررسي دالیل و شيواهد تياریخي گسيتردگي منيابع خميس در زميان
پیامبر
رسولاهلل

 ،ابتدا دالیل دو دیدگاه متضياد انحصيار و گسيتردگي منيابع خميس در زميان
نسبت به خمس درنمدها بررسي ميشود .از ننجا که دالیيل دیيدگاه سيوم

ترکیبي از دالیل دیدگاههاي قبلي و نقد برخي از دیدگاههاي نن است ،دالیل این دیيدگاه
روشن ميشود که البته به معناي اثبيات نفيي وجيوب خميس درنميدها در زميان حا ير
نیست.
 .1سهح ابوالقاسم خوئي ،مستنح العروة الوثقي؛ ناصر م ارم شهراتى ،أنوار الفقاکة ،کتاب الخمس و األنفاال،
ص .299
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 2ـ  . 1منحصر بودن خمس به غنايم جنگي

بر اساس این دیدگاه ،خمس در زمان پیامبر

از غنای جنگي گرفته ميشد و منبع

دیگري براي خمس نبود .این دیدگاه غنیمت را در نیه خميس ،تنميا بيه غنیميت جنگيي
تفسیر ميکند.
 2ـ  1ـ  .1متن و شأن نزول آيه  11سوره انفال

بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد ،خمس آن براي خدا و برراي ييربر ر و
براي ذي القربي و يتيمبن و رسکينبن و واربندگبن درراه (از آنهب) است ،اگرر بره
خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايي حر از ببلر  ،روز درگيرري دو گرروه
(ببايمبن و بيايمبن) [روز جنگ بدر] نبزل کرديم ،ايمبن آوردهايد و خداونرد برر
هر چيزي توانبست.

1

به نظر بیشتر مفسران ،این نیه پس از نبرد بدر و به هنگام پدید نمدن اخيت

میيان

مسلمانان در تقسی غنیمتهاي این جنگ ،نازل شده است 2.از سوي دیگر ،نیات پيیش و
پس از این نیه ،مربوط به این جنگ و نیات دیگر سوره درباره جنگ و جماد نظامي است.
به همین دلیل ،طر داران این نظریه مقصود از خمس مطرح در این نیه را بهتناسب نیات
دیگر سوره و شأن نزول نن ،خمس غنای جنگي ميدانند.

9

 .1وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْهَتَامَى وَالْمَسَاکِهنِ وَابْانِ السبابِهلِ نِنْ
کُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْحِنَا يَوْمَ الْفُرْلَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ لَحِيرٌ.
.2طبري ،جامع البهان في تفسهر القارآن ،ج ،13ص43؛ طبرساي ،مجماع البهاان فاي تفساهر القارآن ،ج،5
ص.839
 .3دلهمي ،الخمس بهن الفريضه الشرعهه و الضريبه المالهه ،ص.43
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بر اساس این دیدگاه ،خمس یک حقیقيت شيرعي نیسيت و تنميا خميس غنیميت در
شریعت مطرح است و وجوب فریضه اي به نام خمس درباره معدن ،گنج یا مکاسب در هر
زمان انکار مي شود.

1

 2ـ  1ـ  1ـ  .1نقد

هیچکدام از موارد باال نمي تواند انحصار مفموم خمس در غنیمتهاي جنگي را از نیيه
 41سوره انفال ثابت کند؛ زیرا میان دانشمندان تفسیر قرنن پذیرفته شده است کيه شيأن
نزول یا سیاق؛ یعني عبارتهاي قبل و بعد نن در نیه بهتنمایي نميتواند محتواي یک نیه
را که با الفاظي کلي و عام بهعنوان یک دسيتورالعمل نيازلشيده اسيت ،محيدود کنيد 2و
برداشت کلي و عام که از نیه قابل استفاده است ،معتبر دانسته مي شود.
این موارد در نیه خمس ميفمماند که یکي از مصادیق عنوان کلي و عمومي غنیمت،
غنای جنگي است ولي مانعي براي تطبیق نن بر دیگر مصادیق ایماد نميکند 9.عام بودن
مفموم غنیمت در لغت به معناي هرگونه سود یا سودي است که در مقابل ت ش به دست
مي نید .این که در دیدگاه عر به غنیمت جنگي منحصر شده است ،مطلبيي اسيت کيه
مفسران متعدد شیعه 4و اهل سنت 1نن را بیان کردهاند.
 .1کمان ،ص .83
 .2طبرسي ،مجمع البهان في تفسهر القرآن ،ج ،5ص 839؛ ابن کثهر ،البحاية و النهاية ،ج ،5ص 98؛ خفاجى،
واشهة الشهاب المسماة عناية القاضي و کفاية الراضي على تفسهر البهضاوي ،ج ،9ص .424

 .3سهح محمحمهحي خلخالي موسوي ،محارک العروة الوثقي انفال ،خمس ،ص 24؛ نوري ،الخمس في ضوء
محرسه اکلالبهت ،ص.53
 .5شهخ طوسى ،التبهان في تفسهر القرآن ،ج ،4ص 123؛ طبرسي ،مجمع البهان في تفساهر القارآن ،ج ،5ص
839؛ محمحوسهن ،طباطبايى ،المهزان في تفسهر القرآن ،ج ،9ص .89
 .4ابن تنجويه ،األموال ،ص 34؛ شافعي ،او ام القرآن ،ج ،1ص 145؛ لرطبي ،الجامع ألو ام القرآن ،ج،8

ص 1؛ ابووهان ،البحر المحهط فى التفسهر ،ج ،4ص 323؛ آلوسي ،روح المعاني في تفسهر القارآن العياهم و
السبع المثاني ،ج ،4ص .233
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 2ـ  1ـ  . 2به کار نرفتن ماده غنيمت در غير غنايم جنگي در قرآن کريم

به دلیل نن که واژه غنیمت و سایر ه خانوادههاي نن مانند «مَغيان » و «غَنِمْيتم ْ» در
قرنن کری  ،تنما براي غنیمت جنگي به کار رفتهاند ،خمس در نیه  41سوره انفال را بایيد
مربوط به خمس غنای جنگي دانست.

1

 2ـ  1ـ  2ـ  .1نقد

به نظر مي رسد ،میان معناي لغوي و اصط حي واژه غنیمت ،تفاوت وجود دارد .معناي
اصط حي غنیمت به تناسب معناي لغوي نن ،برنمده از کاربرد بسيیار ایين واژه در غنيای
جنگي است .تداخل بین این دو معنا سبب شده است ،پیروان دیدگاه اول با زمینيه ههنيي
شکل گرفته درباره معنا و کاربرد غنیمت بيه داوري دربياره نن در نیيات قيرنن و در عصير
پیامبر

بپردازند.

درحاليکه بر اساس سخن واژه شناسان عيرب ،مياده «و ،ن ،م» کيه در شيکلهياي
مختلفي کاربرد دارد به معناي دست یابي بدون رنج و سختي به چیيزي اسيت 2و معنياي
غنیمت جنگي 9برنمده از این معنا و یکي از مصيادیق پرکياربرد نن اسيت .بيا ایين حيال،
برخ

نن چه ادعا شده است 4در قرنن کری سوره نسا  ،نیه 34غنیمت را در موارد غیير

غنیمت جنگي بهکاربرده است.

1

 .1الحلهمي ،الخمس بهن الفريضة الشرعهة و الضريبة المالهة ،ص.99

 .2ابن منيور ،لسان العرب ،ج  ،12ص554؛ نشوان بن سعهح ومهرى ،شمس العلوم و دواء کالم العرب مان
ال لوم ،ج  ،8ص.4318
 .3وسهن يوسف موسى ،اإلفصاح فى فقه اللغة ،ج  ،1ص.939
 .5الحلهمي ،الخمس بهن الفريضة الشرعهة و الضريبة المالهة ،ص.43

 .4جعفر سبحاني ،الخمس فريضه شرعهه في ال تاب العزيز و السنة المطهرة ،ص14؛ ناوري ،الخماس فاي
ضوء محرسه اکلالبهت ،ص.53
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در این نیه مفسران ،واژه مغان را به چیزي جز غنيای ميادي تفسيیر کيردهانيد 1.هي
چنان که موارد متعددي از کاربرد این ماده در غیر غنای جنگيي در سيخنان پیيامبر

و

معاصران نن حضرت 2یافت ميشود ،مانند اندیشهکردن پيیش از سيخن گفيتن ،9اطاعيت
کردن ،4پایداري بر عمل به سنت 1و استفاده مفید از فرصت پیشنمده.

3

 2ـ  1ـ  .3پرتکراري زکات برخالف خمس در قرآن

در قرنن کری یک بار به خمس اشاره شده است ،درحاليکه بارهيا بيه زکيات توصيیه
گردیده است .فراواني دستور زکات نسبت به خمس ،نشان دهنده ایين اسيت کيه خميس
فریضهاي است که نسبت به زکات کاربرد چنداني ندارد و شامل موارد غیر از غنای جنگي
نیست.

7

 2ـ  1ـ  3ـ  . 1نقد

واژه خمس در یک نیه از قرنن کری به صراحت به کار رفته است ،اما ميتيوان نیيات
متعددي را درباره توصیه به انفاق و هزینه کيردن در راه خيدا یافيت کيه خميس یکيي از
 .1طبري ،جامع البهان فى تفسهر القرآن ،ج ،4ص153؛ سمرلنحى ،تفسهر بحر العلوم ،ج ،1ص 329؛ عباحاهلل
بن محمح دينورى ،الواضح فى تفسهر القرآن ال ريم ،ج ،1ص 194؛ ثعلبى ،ال شف و البهان ،ج ،3ص.399

 .2ابن أبي طاکر ،بالغا النساء ،ص83؛ لهثى واسطى ،عهون الح م و المواعظ ،ص341؛ الشنتمري ،أشاعار
الشعراء الستة الجاکلههن ،ج  ،1ص.23
 .3مسعود بن عهسى ورام بن أبي فراس ،تنبهاه الخاواطر و نزکاة الناوالر المعاروف بمجموعاه ورّام ،ج ،2
ص.259
 .5لهثى واسطى ،عهون الح م و المواعظ ،ص.525
 .4علي بن ابراکهم لمي ،تفسهر القمي ،ج  ،2ص.381

 .9أبو ب ر الخوارتمي ،األمثال المولحة ،ص133؛ يحهي بن ومزة العلوي الهمني ،الطرات ألسرار البالغة وعلوم
وقائق اإلعجات ،ج  ،2ص.149
 .4الحلهمي ،الخمس بهن الفريضة الشرعهة و الضريبة المالهة ،ص 93ا .95
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مصادیق نن است .ه چنین نباید تحت تأثیر تغییر مفمومي واژه هاي انفاق ،زکات و صدقه
از معناي لغوي نن که خمس را پوشش ميدهد و در قرنن کری در موارد بسیاري به کيار
رفته است ،غفلت کرد؛ چراکه تعریف صدقه و انفاق بر خمس صادق است و معناي انفياق،
مالي است که در راه خداوند خرج ميشود و معناي لغوي صيدقه و پرداخيت نن ،نشيان از
ایمان پرداختکننده دارد.

1

بیشتر نیات مربوط به هزینه کردن در راه خدا ،مانند بیش از بیست بار دستور به انفاق،
پیش از تشریع زکات واجب نازل شده بود .خمس را بایيد مصيداق بالفعيل ننميا دانسيت؛
چراکه زکات واجب در مدینه در سال نم همري تشریع ،اجرایي و عمل شده بيود 2.ایين
موارد ،سورههاي مکي و مدني را در بر ميگیرد و نشان ميدهد که هزینه کيردن مسيتمر
مال در راه خداوند ،دستوري ثابت در تعالی اس مي بوده است .تکرار و تأکید این مضمون
حتي در دوران مکي ،به همراه لحن مبم و عام نن ميتواند اشارهاي به دستورهاي ميالي
نینده مانند خمس و زکات باشد.
واژه زکييات بييه هيير مييالي کييه در راه خداونييد خييرج شييود گفتييه ميييشييود9؛ چراکييه
پرداختکننده ،افزایشي را از برکت خداوند تعالي به دست مينورد که ممکن است مربيوط
به امور دنیا یا نخرت باشد 4.به همین دلیل ،ميتوان گفت که دستور زکات در قرنن ع وه

 .1اتکرى ،تهذيب اللغة ،ج  ،4ص144؛ راغب اصفهانى ،مفردا ألفاظ القرآن ،ج  ،5ص.349
 .2ابن کشام ،السهرةالنبوية ،ج ،1ص 438؛ طبري ،تاريخالطبري ،ج ،3ص125؛ مقريازي ،نمتااعاألساماع،
ج ،1ص.43
 .3فراکهحى ،کتاب العهن  ،ج  ،4ص395؛ صاوب بن عبااد ،االمحاهط فاي اللغاة ،ج  ،9ص333؛ فهاومى،
االمصباح المنهر ،ص.245
 .5راغب اصفهانى ،مفردا ألفاظ القرآن ،ص383؛ ابن اثهار ،النهاياة فاي غرياب الحاحيا و األثار ،ج ،2
ص.334
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بر زکات واجب که مربوط به اموال و موارد خاصي است ،در دوره مورد بحث شامل خمس
ميشود.

1

نسبت به موارد ديگر

 2ـ  .2شمولي بودن خمس زمان پيامبر

مدافعان این نظریه ،با توجه به معناي لغوي و کاربردهاي واژه غنیمت در زمان نيزول
قرنن ،دستور پرداخت خمس در این نیه را فرماني عمومي براي پرداخت یک پنم از همه
درنمدهاي مادي مسلمانان ،شيامل غنيای جنگيي و درنميدهاي حاصيل از کسيب وکيار
مي دانند .ننان ع وه بر این برداشت از نیه خمس ،سيیره قطعيي پیيامبر

در دریافيت

خمس از معادن و گنج ،قید کردن خمس در قراردادهيا و ناميههياي نن حضيرت ،تعیيین
افرادي براي جمعنوري خمس و ماهیت جايگزیني خمس به جاي زکات براي بنيهاشي
را دالیل دیگر خود براي این نظریه ميدانند.

2

 2ـ  2ـ  . 1عموميبودن دستور پرداخت خمس در آيه خمس

در نیه  41سوره انفال «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتم ْ مِنْ شَيْ ٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خممُسَهُ وَلِلرَّسُيول وَلِيذِي
الْقمرْبَى» واژه غنمت نمده است که بر اساس لغت و کاربردهاي نن در زميان نيزول قيرنن،
مصادیق فراواني داشته است و شامل هر دست نورد مالي ميشود .از سوي دیگر ،عبيارت
«من شي » تأکید بر عمومي بودن این دست نورد و شمول نن نسبت به هر منفعت مادي
ميشود.
در اول این فرمان با جمله «اعلموا» به معناي بدانید اهمیت نن را تأکید ميکنيد و در
نخر این تأکید بیشتر شده است؛ چراکه انمام این تکلیف شرط ایمان بيه خداونيد و قيرنن
 .1العس ري ،معالم المحرستهن ،ج  ،2ص.98

 .2کمان ،ص 125؛ نوري ،الخمس في ضوء محرسه اکلالبهت ،ص89؛ دوتدوتاني تبريزي ،خمس در عصر
وهامبر و واسخ به برخي ات شبها  ،ص.58
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کری دانسته است «إنْ کمنْتم ْ نمَنْتم ْ باللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا » .1با این برداشت و با توجه
به معناي لغوي ماده غنیمت ،این فرمان یک بخش نامه عمومي است که به تناسب حادثه
بر سر غنای جنگ بدر بهعنوان یک فرمان کلي ،بيراي هميهکسياني کيه تيا روز

اخت

قیامت به قرنن ایمان دارند ،صادر شده است.
2ـ  2ـ  . 2سيره پيامبر

در دريافت خمس از معدنها و گنجها

در منابع شیعه و سني نشان ميدهند که نن حضرت از

نثار برجا مانده از رسولاهلل

منابع دیگري ،غیر از غنيای جنگيي چيون معيدن و گينج خميس دریافيت مييکيرد .در
نميده اسيت کيه نن حضيرت در رکياز ،خميس واجيب

روایتهاي متعددي از پیامبر

ميدانست 2.اهل عراق ،رکاز را به معناي شي نمفته در زمین گرفتهاند که شامل معدن و
کانيهاي مختلف ميشود .درحالي که اهل حماز نن را تنما به معناي گنج تفسیر کرده اند
و خمس در معادن را باور ندارند.
این اخت

9

نظر به لغویاني که پس از این اخيت

هيا بيه تيدوین کتيابهياي لغيت

پرداختند کشیده شد ،4درحاليکه تعدادي از ننان با ریشهیابي و تحلیل واژه رکاز نن را منشأ
مشترکي براي معناي معدن و گنج ميدانند که در هردوي ننميا نمفتگيي و پنميان شيدن
وجود دارد ،با این تفاوت که منشأ اولي طبیعي و با اراده خداوند تعالي بدون دخالت دسيت
بشر است و در دومي خواسته انسان منشأ است.

1

 .1محمح فاضل لن راني ،تفصهل الشريعة في شرح تحرير الوسهلة ،الخمس و األنفال ،ص .9
 .2البخاري الجعفي ،صحهح بخاري ،ج  ،2ص129؛ النهسابوري ،صحهح مسالم ،ج  ،3ص1334؛ النساائي،
السنن ال برى ،ج  ،3ص35؛ أبو داود االسجستاني ،سنن ،ج  ،2ص139؛ ابوعبهح ،االموال ،ص.523
 .3کمان.

 .5اتکري ،تهذيب اللغة ،ج  ،13ص49؛ راغب اصفهانى ،مفردا ألفاظ القرآن ،ص395؛ فهاومى ،المصاباح
المنهر ،ج  ،2ص.234
 .4ابن دريح ،جمهرة اللغه ،ج  ،2ص438؛ فهروت آبادى ،القاموس المحهط ،ج  ،2ص.283
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روایتهایي از پیامبر

و امیرمؤمنان حضرت علي

1

(د 124.ق)2محدث و عال مشمور این نظر را تأیید ميکنند.

و فتواي ابين شيماب زهيري
9

 2-2ـ . 3بيان خمس در پيماننامهها و عهدنامههاي پيامبر

پیامبر

در موارد متعددي از نامهنگاري ها و پیماننامههاي خود ،به پرداخت خمس

به عنوان یکي از شرایط مم و روري اس م در کنار مواردي چون برپيا کيردن نمياز و
پرداخت زکات اشاره کرده است .طر داران نظریه شمولي بودن خمس ،تأکید بير وجيوب
پرداخت خمس در قبایل دوردست را نشانه وجوب خمس درنمدها و نه خمس غنای جنگي
ميدانند4.در ادامه ،به معرفي پیماننامههایي که به ننما استناد ميشوند ،ميپردازی .
 2-2ـ  3ـ  .1پیماننامه بني بِکاء

5

فممَیْع بن عبداهلل بن حَندج بن البکا یکي از سران این قبیله به همراه دو نفر در سيال
نم همري به نزد پیامبر

نمدند و با ایشان بیعيت کردنيد .بيه دسيتور پیيامبر

در

نامهاي خطاب به فمیع و طر داران مسلمان وي ،برپایي نماز ،پرداخت زکات ،اطاعيت از
خدا و رسول و پرداخت خمس خدا را به عنوان شرایط امان خدا و رسيولش؛ یعنيي تحيت
حمایت حکومت اس م بودن عنوان شده است.

3

 .1ابوعبهح ،االموال ،ص.523

 .2ابن تنجويه ،األموال ،ص 353؛ المتقي الهنحي ،کنز العمال في سانن األلاوال واألفعاال ،ج ،4ص 894؛
اکحلى ،نثر الحرّ الم نون من فضائل الهمن المهمون ،ج  ،9ص.449
 .3بخارى ،صحهح البخاري ،ج ،3ص 42؛ ابن ونبل ،مسنح اإلمام أومح بن ونبال ،ج ،4ص 49؛ طوساي،
تهذيب األو ام ج ،4ص.229
 .5عس ري ،معالم المحرستهن ،ج  ،2ص129؛ نوري ،الخمس في ضوء محرسه اکلالبهت ،ص.132
 .4ي ي ات شاخهکاي کالن لبهله عحناني بني عامر بن صَعصَعه بود که در نواوي نجح ،بحرين ،عراق و مناطق
ديگر بهابانگردي ميکردنح (عمر رضا کحاله ،معجم لبائل العرب القحيمة و الححيثة ،ص.)239
 .9ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،1ص224؛ محمح بن جرير طبري ،تاريخ األمم و الملوک ،ج ،3ص 222؛
النويري ،نهاية األرب في فنون األدب ،ج  ،18ص58؛ أبوالفحاء الحمشقى ،البحاية و النهاية ،ج  ،4ص.93
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 2ـ 2ـ 3ـ  .2نامهها و پیمان هاي بني عبد قیس (بني قیس/سفیان بن همام)

1

به نظر مي نید این شاخه ربیعه به سبب داد و سيتدهایي کيه بيا برخيي از چميرههياي
سرشناس مکه و مدینه داشتند با اس م و دعوت رسول خدا

نشنا شدند 2و داوطلبانه با

ارسال نمایندگاني به سوي نن حضرت ،پیوند خود را بيا اسي م محکي کردنيد 9.در ایين
دیدارها ،نن حضرت از این قبیله و چمرههاي سرشناس نن ،بسیار تملیيل کيرد و ننيان را
بمترین قبایل شرق حماز خواند که با نیت پاک ،خالصيانه و بيدون طميع ميادي نيزد نن
حضرت نمدهاند.

4

در متن گزارشهاي متعددي که باین دیدارها را شرح ميدهند ،تفاوت هياي بسيیاري
دیده مي شود اما ميتوان مطميئن بيود کيه دیيدار اول در سيالهياي نخسيتین هميرت
پیامبر

 ،بین سال هاي دوم و شش و دیدار دوم در سالهاي نخر؛ یعني پيس از صيل

حدیبیييه در سييال شش ي و بييه نقلييي سييال هشييت و بنييا بييه دعييوت امیيير بحييرین از
سوي پیامبر

انمام شده اسيت 1.رسيول خيدا

در ایين دیيدارها در گفيت وگيوي

صمیمانه با فرسيتادگان ایين قبیليه ،دسيتورالعملي شيفاهي و ناميهاي کتبيي بيه ایشيان
3

دادند.

.1تهرهاي بزرگ ات عرب شمالي عحناني ات کالن لبهله ربهعه بودنح (اِبْنِ وَزْم ،على بن اومح ،جمهرة أنسااب
العرب ،ص)299؛ سالکا وهش ات اسالم به بحرين بزرگ مهاجر کردناح و در نقااط مختلاف آن سا ونت
گزيحنح (صالحى دمشقى ،سبل الهحى و الرشاد فى سهرة خهر العباد ،ج  ،9ص.)399
 .2کمان ،ج  ،9ص.342
 .3والحى ،کتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق و ذکر المثنى بن وارثه الشهبانى ،ص.93
 .5بههقي ،دالئل النبوة و معرفة اووال صاوب الشريعة ،ج  ،4ص.329
 .4ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،1ص239؛ صالحى دمشقى ،سبل الهحي و الرشاد في سهرة خهر العبااد ،ج
 ،9ص .398
 .9صالحى دمشقى ،سبل الهحى و الرشاد فى سهرة خهر العباد ،ج  ،9ص.343
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دستور شفاهي در دیدار اول و پس از تقا اي فرستادگان عبد قیس به ایشان داده شد
که با توجه بهسختي راه و محدودیت ننان براي حضور یافتن در نزد پیامبر

 ،خواهيان

دستوري جامع بودند که ع وه بر استفاده در دعوت دیگران به اس م ،بهعنوان راهي براي
سعادت ابدي و دست یابي به بمشت خداوندي مفید افتد 1.نن حضرت در این دسيتورالعمل
کوتاه 2و در نامه مکتوبي که پیش از این م قات بهسوي سفیان بن همام ،کارگزار خود در
برخي تیرههاي عبد قیس ارسال کرده بود در کنار مم ترین ارکان دین و ميواردي ماننيد
ایمان به خدا ،برپاداشتن نماز ،پرداخت زکات و پرداخت خمس مغان و صفي9را یاد کيرده
است.

4

نکته جالب این است که این قبیله در برابر کفار همسایه خود ،احساس ناتواني ميکرد
که از بی ننان ،رفتونمد با پیامبر

و پایتخت اس م را محدود به ماههاي حيرام کيرده

بود که دشمن به حرمت نن ،از هرگونه درگیري نظامي احتراز ميکرد 1.با این اوصا  ،در
پیماننامه ننما بر پرداخت خمس و صفي تأکید شده است.
 2ـ  2ـ  3ـ .3خمس در مکاتبات و عهدنامههاي مربوط به قبايل مختلف يمني

در منابع تاریخي ،مکاتبات و رفت ونمدهاي متعيددي میيان قبایيل مختليف یمين بيا
حکومت رسولاهلل

گزارش شده است و از افراد متعددي که هریيک بيراي ميأموریتي

 .1ابن کثهر ،البحاية و النهاية ،ج  ،4ص.54
 .2با ابن تنجويه ،األموال ،ج،1ص .133
 .3صفي مال غنهمتي خاصي که فرمانحه گروه و رسول اهلل در غزوا  ،وهش ات تقسهم غنهمت براي خود بار
مي گزيحنح ،ماننح اسب ،غاالم ،شمشاهر خااص و کنهاز خااص (فراکهاحى ،کتااب العاهن ،ج ،4ص 193؛
تمخشرى ،الفائق ،ج ،2ص 142؛ ناصر بن عبحالسهح مطرتى ،المغرب ،ولب ،ج ،1ص .)549
 .5ابن شبه نمهرى ،تاريخ المحينة المنورة ،ج ،2ص .493
 .4البههقي ،السنن ال برى ،ج ،4ص.329
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خاص مانند تبلیغ ،حکومت ،جماد و جمعنوري زکات ،خمس و جزیه به یمن گسیل شدند،
یاد شده است.
به عنوان نمونه ميتوان از امیرالمؤمنین حضرت علي

(د 41 .ق) ،عمرو بن حيزم

(د 11 .ق) ،قیس بن عاص (د .حدود  21ق) ،زیاد بن لبید (د 41 .ق) ،مماجر بن ابي امیيه
(بعد  12ق) ،معاه بن جبل (د 11 .ق) ،خالد بن ولید (د 21 .ق) و ابوموسي اشيعري (د12 .
ق) نام برد که به فرمان پیامبر

به یمن رفتند.

اعزام این نیروها طي سالهاي هشت تا ده همري بود 1.در قدیميترین نقيلهياي
موجود از این مکاتبات ،در کنار فرمانها مختلف سخن از خمس نميده اسيت کيه در پيي
مينید ولي در برخي نقلها نیز که ميتوان ننما را نامههایي مستقلي دانست از خمس یياد
نشده است.
 2ـ  3ـ  3ـ  .4نامه پیامبر

به سران حمیر حارث و نعیم و نعمان در معافر ،ذي رعین

و همدان

از لشکرکشي به

مالک بن مره رهاویي (د.قبل از  11ق) در هنگام بازگشت پیامبر

تبوک در مرز امپراتوري روم شرقي نزد نن حضرت رفت و خبر مسلمان شدن سران حمیر
مانند تُرعَة بن سهف بن ذي يزن (زنده در  1ق) ،حاک مسلمان حمیري را در یمن رساند.
پیامبر

در نامهاي به زرعه ،من اع م وصول قاصد ننان که با خبر مسلمان شيدن و

نبرد ایشان با مشرکان نمده بود ،به ایشان اع م فرمود:
اگر نيکوکبري کنند و از خدا و رسولش فرربن برند و نمبز را به يب دارنرد و
زکبت بپردازند و از غنيمتهبيشبن خمس خدا و رسولش را و صفي را بپردازنرد
2

و زکبت واجب بر رؤرنبن را يرداخت کنند ،هدايت رييببند

 .1محمح کادي يوسفى غروى ،موسوعه التاريخ اإلسالمى ،ج  ،3ص.448
 .2ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،9ص91؛ ابن تنجويه ،األموال ،ص.39
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این نامه در برخي منابع تا همین جا بیان شده است کيه احتميال گزیيده گيویي در نن
ميرود اما در منابع دیگر ا افهاي براي نن بیان شده است کيه جزيیيات قيانون پرداخيت
زکات دام و کشاورزي را در بر دارد .به نظر ميرسد که تا این جا نامه کامل و تمامشيده و
ادامه ننکه بهصورت پیوسته در منابع نمده است ،نامهاي دیگر براي معرفي فرسيتادگان و
مأموران جمعنوري مالیات باشد که بهوسیله راویان دره نمیخته است .چنيان کيه برخيي
محققان به این امر اشاره کردهاند.

1

در ادامه که به گمان قوي ،نامهاي دیگر است رسول خدا

چنيد صيحابي دیگير را

بهعنوان فرستادگان و مأموران جمعنوري زکات و جزیه به فرماندهي معاه بن جبيل (د11.
ق) معرفي کرده و از این قبایل همکاري و جلب ر ایت ننان را خواسته است.
 2ـ  3ـ  3ـ  .5فرمان پیامبر

2

به عمرو بن حزم (د 51.ق)

در این فرمانکه حک امارت عمرو بن حزم بير یمين اسيت ،وظيایف امیير منصيوب
پیامبر

نام برده شده است .در کنار این موارد درباره خمس گفته شده است:
3

و ببيد که خمس خدا را از غنبيم بگيرد

این نامه که حاوي احکام جزييي بسيیاري دربياره زکيات ،جزیيه و واجبيات اسيت ،در
منابع مختلف تاریخي 4و روایي بیيان شيده اسيت 1و یکيي از متيوني اسيت کيه در دوره
 .1جعفر مرتضى العاملى ،الصحهح من سهرة النبي األعيم ،ج  ،1ص.24
 .2طبري ،تاريخ الطبري ،ج  ،13ص.122
 .3ابوالقاسم واينحه ،ترجمه تاريخ طبري ،ج  ،5ص.1249
 .5ابن کشام ،السهرة النبوياة ،ج  ،2ص 494؛ طباري ،تااريخ الطباري ،ج  ،3ص128؛ ابوالربهاع ومهارى،
االکتفاء بما تضمنه من مغاتي رسول اهلل صلّى اهلل علهه و آله و سلّم و الثالثة الخلفاء ،ج  ،1ص925؛ الذکبى،
تاريخ االسالم و وفها المشاکهر و األعالم ،ج  ،2ص.992
 .4النسائي ،السنن ال برى ،ج 344 ،9؛ ابن أبي شهبة ،ال تاب المصنف في األواديا واآلثار ،ج  ،4ص344؛
الحاکم النهسابوري ،المستحرک على الصحهحهن ،ج  ،1ص442؛ البههقي ،السنن ال برى ،ج  ،9ص.324
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عمر بن عبدالعزیز ( 33ي  111ق) براي چگونگي پرداخت زکات مورد توجيه قيرار گرفتيه
1
است.
 2ـ  3ـ  3ـ  . 6نامه مشترک به دو قبیله بني سعد بن هذيم و جذام

سعد هُذی و جُذام دو قبیله قحطاني و ساکن یمن بودند که نمایندگاني را براي پیمان
بستن و بیعت نزد نن حضيرت فرسيتادند .پیيامبر

بيراي ننيان کيه در ممياورت هي

ميزیستند ،حکمي مشترک نوشت .در گزارش کوتاهي که از این حک موجيود اسيت ،بيه
خمس در کنار زکات اشاره ميشود و دو نفر به نامهاي امبي و عنبسه بيه عنيوان ميأموران
جمعنوري این اموال به ننان معرفي ميگردند 2.جمعنوري خمس با وجود نبود گزارشيي از
درگیري نظامي در میان این قبایل ،قابلتوجه است .برخي از محققان تازهمسيلمان بيودن
این قبایل را مانعي بيراي احتميال درگیيري ننميا بيا مشيرکان و دریافيت غنيای خميس
9

ميدانند.

 2ـ  3ـ  3ـ  . 7پیماننامه جناده اَزْدي

قبیله ازد یکي از قبایل قحطاني بود که در مناطق مختلفيي از جزيارة العيرب سياکن
شدند .تعدادي از شاخههاي این قبیله در منطقه عمان در جنوب شيرقي جزيارة العيرب و
یمن زندگي ميکردند .4جناده ازدي (زنده در  3ق) از شیوخ این شاخهها بود که به همراه

هفت تن از مردان قبیله خویش نزد پیامبر

نمد و با ایشان بیعت کرد .او از پیامبر

،

نامهاي دریافت کرد که در نن ،پرداخت خمس و صفي در کنار نماز و زکيات شيرط شيده
بود.

1

 .1الحاکم النهسابوري ،المستحرک على الصحهحهن ،ج  ،1ص .442
 .2ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،1ص.234
 .3مرتضى العاملى ،الصحهح من سهرة النبي األعيم ،ج  ،4ص .235
 .5ابن کشام ،التهجَان في مُلوک وِمْهَرْ ،ص293؛ وجرى يمانى ،مجموع بلحان الهمن و لبائلها ،ج  ،1ص.222

 .4ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،1ص234؛ صالحى دمشقى ،سبل الهحى و الرشاد فى ساهرة خهار العبااد،
ج  ،1ص.249
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 2ـ  3ـ  3ـ  .8بني حُرْقه از جُهَینه و بني جَرمز

برخي از تیرههاي قبیله جمینه ،1مانند بني حُرْقه و به احتمال بني جَرمز نمایندگاني نزد
پیامبر

فرستادند و به فرمان نن حضرت براي ننان و نمایندگان بني جرمز ،عمدنامهاي

مشترک تنظی شد .در متن این عمدنامه ،ع وه بر فرمان برپایي نمياز ،پرداخيت زکيات،
اطاعت از خدا و رسول بر پرداخت خمس غنیمت هاي جنگي و سم صفي تصيری شيده
2

است و از حرمت و بط ن ربا در رهن و قرض یاد گردیده است.
 2ـ  3ـ  3ـ  .9نامه عمرو بن مره جهني

او یکي از سران بني جُمَینه بود که به همراه مسلمانان قبیله خود نزد پیامبر

رفت

و نن حضرت نامهاي براي ایشان نوشت که در نن پرداخت خمس به حکومت اس مي در
مقابل استفاده از زمین ،چراگاهها و نب جویبارهاي منطقه خيود ،تصيری شيده بيود و بير
نمازهاي پنجگانه تأکید گردیده بود.

9

 2ـ  3ـ  3ـ  .11پیماننامه قبیله عُکْل

قبیله عکل4به عادت قبایل بیاباننشین در جاهلیيت بيه غيارت اميوال دیگير قبایيل و
کاروانهاي تماري دست ميزدند 1.افراد بسیاري از تیرههاي مختلف این قبیله در مدینيه
 .1ي ي ات لبهلهکاي لحطاني ات تيرمجموعهکاي لبهله لضاعه اسات کاه بساهاري ات جمعهاتکااي سااکن
مناطقي وسهع در وجات شمالي تا درياي اومر ات آن بودنح (يعقوبي ،تاريخ الهعقوبي ،ج  ،1ص.)233
 .2ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،1ص.238

 .3خرگوشى نهشابورى ،شرف المصطفى ،ج  ،1ص231؛ مقريزى ،نمتاع األسماع بما للنبي مان األواوال و
األموال و الحفحة و المتاع.
 .5ي ي ات تهرهکاي کالن لبهله بني عوف ات اعراب شمالي بودنح که در نواوي مرکزي نجح به نام يَمامه مهان

طايف و واشهه بحرين بزرگ به نام وجر س ونت داشتنح (واتمى ،االماکن او ما اتفق لفيه و افترق مساماه
من االم نة ،ص43؛ وسن بن عبح اهلل اصفهانى ،بالد العرب ،ص284؛ ابن وائک ،صفة جزيرة العرب ،ج ،2
ص ،345ج  ،11ص293؛ اِبْنِ وَزْم ،جمهرة أنساب العرب ،ص.)199
 .4کحاله ،معجم لبائل العرب القحيمة و الححيثة ،ج  ،2ص.514
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به حضور پیامبر

رسیدند و اظمار ایمان و ارادت ميکردند .یکي از این افراد ،نمير بين

تولب (د 14.ق) شاعري دانا بود که در ابیاتي ارادت خود را به پیامبر
او در م قات با پیامبر
متن نن با اخت

ابراز کرده است.

 ،نامهاي از نن حضرت براي قبیلهخویش دریافت کرد کيه

اندکي در نسخههایي از نن موجود است .در این متن ،ع وه بير شيرط

پرداخت خمس غنای و صفي ،گواهي به خيداي یگانيه و رسيالت حضيرت محميد

و

جدایي از مشرکان ،یاد شده است .1نکته مم این نوشته ،محوري بودن مسئله خميس در
نن است.
 2ـ  3ـ  3ـ  .11قرارداد قبیله بني باهله

بني باهله یکي از قبایل شاخه قیس بن عی ن از اعراب شمالي با تیرههاي متعدد بوده
است 2.این قبیله در سرزمین گسترده یمامه در نواحي مرکزي جزيرة العرب ،از شرق حماز
تا بحرین و از شمال بصره تا جنوب یمن سکونت ميکردنيد 9.م قيات دو هیئيت از ایين
قبیله با پیامبر

پس از فت مکه گزارش شده است که در یکي از ننان در کنيار شيرط

ایمان به خدا ،برپایي نماز ،پرداخت زکات ،اطاعيت از خيدا و رسيول بير پرداخيت خميس
غنیمت و صفي تأکید شده است .ه چنین در این متن ،تأکید شده است که کارگزار خمس
4

و زکات بني باهله از میان خودشان انتخاب ميشود.

اینها مواردي بود که واژه خمس در مکاتبات پیامبر

را با قبایل و افراد مختلف در

برداشت .اگر در برخي از منابع ،تعداد این مکاتبات بیشتر به نظر ميرسد ،به این دلی ست
که نامههاي مشترک یا قبایل یمن جدا از ه بیان شده است.
 .1ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،1ص.213
 .2اِبْنِ وَزْم ،جمهرة أنساب العرب ،ص.259
 .3واتمى ،االماکن او ما اتفق لفيه و افترق مسماه من االم نة ،ص194؛ اصفهانى ،بالد العرب ،ص.238
 .5ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،2ص 214و .233
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 2ـ  3ـ  3ـ  .12بررسي و نقد استداللهاي مبتني بر پیماننامهها

مم ترین استدالل هایي که با این مکاتبات براي شمولي بودن منابع خمس بیان شده
اند ،بهقرار زیر است:
 .1یاد کردن از خمس در کنار عباداتي چون نماز و زکات که فردي است ،نشانه فردي
بودن خمس است و خمس مال ا افه بر درنمد ،یک مالیات فردي است نه خمس غنيای
جنگي که مسئولیت نن بر عمده فرمانده و حاک است.
 .2مسئولیت تقسی غنای جنگي در غزوات و سریهها بر عمده شخص پیامبر

بود

و ایشان سم افراد را از چمار پنم باقي مانده از خمس تعیین ميکرد .ازاینرو  ،پرداخت
خمس این غنای بهوسیله کساني که نقشي در تقسی غنیمت نداشتند ،معنا ندارد .تأکید بر
این نکته در پیمان نامه ها به معناي تأکید برخمس درنمدها است که بيه صيورت فيردي
جمعنوري ميشود ،نه به وسیله پیامبرخدا

.

 .9قید خمس غنیمت جنگي در این مکاتبات ،به معناي مموز دادن نن حضرت بيراي
جنگ و درگیريهاي قبیلگي است که باعث گسترش هرجومرج و ناامني در سراسر منطقه
ميشد .این امري است که هیچ حاک حکیمي اجازه نن را نميدهد .بنابراین باید خمسيي
را که در این مکاتبات یاد شده است ،خمس درنمدها دانست نه خمس غنای .
 .1شرط کردن پرداخت خمس غنای جنگي ،بيراي پيذیرش اسي م یيا اتحياد قبایيل
عیف و پراکنده جزيرة العرب ،بيمعنا و نامناسب است .بيهخصيوص کيه برخيي از ایين
قبایل مانند عبدقیس ،توانایي دفاا از خود را در برابر قبایل مشرک نداشتند .بنابراین بایيد
پذیرفت ،این شرط مربوط به خمس درنمدها است که ارتباطي با توانایي نظامي ندارد.
 .2در مواردي مانند نامه جمینه که خمس در مقابيل اسيتفاده از منيابع طبیعيي ،نب و
چراگاه منطقه و عشده است ،خمس غنای جنگي مورد توجه نیست .بلکه منظور ،خميس
درنمد است.
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 .9در بیشتر موارد ،تاریخ بدون این که سابقه اي جنگي را درباره نن قبیله گوشزد کند،
از پرداخت خمس بهوسیله این قبایل ،پیش از پیماننامه با رسول خدا

سخن ميگوید.

چنان که درباره نامه به عبدک ل نمده است و این نشان از خمس درنمد بودن ،خمس یاد
شده در این مکاتبات است.
 .4معناي لغوي کلمه غنیمت در عصر پیامبر

شامل هرگونه سود و بمرهاي ميشد.

پس از نن است که به مرور زمان براي غنیمت جنگي به کار ميرود و تفسیر نن به غنای
جنگي در این مکاتبات به معناي نن در زمان نگارش ننما است.

1

 .4-2نقد استداللها

به نظر ميرسد که این استداللها نادرست است؛ زیرا:
تقسی خمس منحصر به پیامبر

نبود ،بلکه در بسیاري از سریهها یا مأموریتهاي

نظامي ،نن حضرت به دریافت خمس بسنده ميکرد و بقیيه غنیميت قبيل از رسيیدن بيه
حضور پیامبر

تقسيی ميي شيد .بيه عنيوان نمونيه در سيریه نخليه ایين اتفياق روي

داد2.ه چنین در اعزام بني عبس ،نن حضرت پیشتر سم خود را به اندازه یکده تعیین
کرد و در تقسی باقیمانده غنای دخالتي نکرد 9.این مسئله در درگیيريهياي نظيامي کيه
بدون اط ا و هماهنگي با ایشان انمام ميشد ،روشنتر است.
 .1پراکندگي قبایل عرب در سرزمین وسیع جزيرة العرب و نبيود شيبکههياي اطي ا
رساني ،مانند چاپار ،مانعي جدي در هماهنگي با مرکز اس م ،در هير درگیيري کوچيک و
 .1العس ري ،معالم المحرستهن ،ج  ،2ص129؛ نوري ،الخمس في ضوء محرسه اکلالبهت ،ص 131ا .134
 .2اين سريه به فرمانحکي عبحاهلل بن جحش در رجب کفحکمهن ماه ات کجار در منيقاه نخلاه يمانهاه در
مسهر کاروان تجاري لريش روي داد (ر.ک :والحي ،کتاب المغاتى ،ج  ،1ص14؛ ابن کثهر ،البحاية و النهاية ،
ج  ،3ص.)243
 .3ابن سعح ،الطبقا ال برى ،ج  ،2ص.229
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بزرگ بود .درگیريهاي متعددي میان مسلمانان و مشرکان بیان شده است که نن حضرت
در اصل نن و در تقسی غنیمت نن دخالتي نداشت.
چنان که در درگیري ملوک حمیر که در نامه پیامبر

به ننان اشاره شيده اسيت و

درگیريهاي گروه ابوجندل و مزاحمت هایي که پس از فرارشان از دست مکیان در ساحل
دریاي سرخ براي کاروانهاي تماري مکه ایماد ميکردند ،این مطلب نمده است.

1

براین اساس است که تعیین تکلیف غنای بهدستنمده ازاینگونه درگیريهاي پراکنده
را که در مناطقي چون یمن سابقه داشت ،نميتوان مموز هرجومرج دانست .سرزمین یمن
پس از دوران حکومتهایي چون مَعینیان (حک .قرن  12تيا  3قبيل از ميی د) ،سيبايیان
( 111حک .قبل می د تا  11می دي) ،قَتَبان (حک .نامشخص ،بیش از  111سال تا 111
قبل می د) و حِمیریان در سدههاي نزدیک به ظمور اس م ،دچار نشفتگي سیاسي و فقدان
دولت مرکزي بود.
دوره دوم دولت حمیریان در  121می دي به وسیله لشکریان حبشه سرنگون شده بود

2

و سران قبایل و مناطق مختلف نن ،هرکيدام بير قبیليه و منطقيه خيود ریاسيت داشيتند.
ه چنین ،حاک دستنشانده حکومت ساساني تنما در منطقههاي محدودي چون صينعا و
عدن و پیرامون نن قدرت داشت 9.بنابراین ،وجود درگیريهاي نظيامي بيا ایين نشيفتگي
سیاسي و مذهبي امري قابل پیشبیني است.
 .2باسابقهاي که درباره حساسیت تقسی غنای بیان شد ،رورت یادنوري و تأکید بير
خمس پیامبر

در کنار صفي به همه قبایل متحد ،حتي قبایلي که عیف بودند ،روشن

مي شود .در حقیقت ،تعمد به پرداخت حق خمس غنای در کنار صيفي ،جایگياه تعميد بيه
 .1ابن کشام ،لسهرة النبوية ،ج  ،2ص.325
 .2توفهق ابرو ،تاريخ العرب القحيم ،ص.82
 .3اصغر منتير لائم ،نقش لبايل يمني در ومايت ات اکلبهت ،لرن اول کجري ،ص .91-52
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پرداخت مرباا 1را در جاهلیت داشت که نشان از پذیرفتن فرماندهي و سياالري شخصيي
بود که نن را دریافت ميکرد و در این موارد شاید بیش از خود مبلغ خمس کارایي و اعتبار
سیاسي و اجتماعي داشت.
 .9خمسي را که براي بمرهمندي از منابع طبیعي بوده است ،نميتيوان هميان خميس
معمود ا افه درنمد ساالنه دانست .بلکه مالیاتي در مقابل استفاده از انفال و منابع عمومي
بود که براساس توافق با رسول اکرم

به این مقدار پرداخت ميشد و ميتوانست تغییر

کند و به نسبت خمس درنمد نباشد.
 .4پیش دستي مردم در پرداخت خمس ،درباره خمس حارث بن عبدک ل است 2که به
چند نکته درباره نن باید توجه کرد .اول این که در نسخه این نامه اخت

اسيت و منيابع

قدیميتر عبارت شرطي «ان اعطیت » 9را نقل کردهاند؛ یعني اگر خمس را پرداخت کنیيد،
بهجاي عبارت «اعطیت من المغان الخمس» که در برخي منابع متأخرتر نمده4است و بيه
معناي تأیید پرداخت خمس از طر این قبایل است.
با این تو ی  ،این نامه داللتي بر پرداخت پیشین خمس نيدارد و خميس غنيای  ،بيه
مرباعي که مردم شبهجزیره نسبت به نن سابقه ههني داشتند ،نشناتر و محتملتر از خمس
 .1مرباع ،يکچهارم (ربع) غنائم جنگي بود که بر اساس رسم جاکلهت تحويل سرکرده و فرمانحه يا رئاهس
لبهله ميشح و سران عرب به دريافت آنکه نشان ات عمق نفوذشان داشت ،افتخار ميکردنح (ر.ک :اصفهانى،

االغاني ،ج  ،5ص391؛ ابن عبح ربه األنحلسي ،العقاح الفرياح ،ج  ،3ص 299؛ الجااوظ ،عمارو بان بحار،
البخالء ،ص.)283
 .2نوري ،الخمس في ضوء محرسه اکلالبهت ،ص.135
 .3ابن کشام ،السهرة النبوية ،ج  ،2ص 489؛ ابان ساعح ،الطبقاا ال بارى ،ج  ،1ص 294؛ ابان تنجوياه،
األموال ،ص 39؛ طبري ،تاريخ الطبري ،ج  ،3ص .121
 .5ابوواتم تمهمى ،السهرة النبوية و أخبار الخلفاء ،ج  ،1ص348؛ ابن عساکر ،تاريخ محيناة دمشاق ،ج ،22
ص334؛ اکحلى ،نثر الحرّ الم نون من فضائل الهمن المهمون ،ج  ،9ص.99
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درنمدها بود .بر فرض پذیرش متن متأخر ،در نن تنما تأکید ميشود که جنگي میان ننان و
مشرکان رخ داده بود و نن حضرت نسبت به نن اظمار اط ا و ر ایت کردند .چنيان کيه
در منابع مقدم ه نمده است .به همین دلیل احتمال این که این خمس ،خميس غنیميت
همان جنگ باشد ،بیشتر است .جاي تعمب است که برخي محققان از نیيافتن متنيي کيه
داللت بر جنگ ننان با غیر مسلمانان باشد ،خبر ميدهند .درحاليکه متن همین عمدنامه،
رسیدن خبر درگیري و نبرد ننان با پیامبر

را گزارش ميدهد.

 .3در پاسخ به استدالل نخر باید گفت که معناي لغوي غنیمت ،عام است اميا بيه کيار
بردن صفي به معناي اموال غنیمتي خاص و غیرقابل تقسی جنگي است که بيه فرمانيده
نیروها ميرسید در کنار نن ميتواند قرینهاي باشد که معناي غنیمت را بيه غنيای جنگيي
منحصر مينماید .چنان که اشاره شد ،نميتوان نن را به عنوان اموال ویيژه غیير غنیميت
جنگي تفسیر کرد؛ زیرا پیامبر

در میان این تازه مسلمانان در این مناطق ملک و ميال

خاصي نداشتند تا بر نن حمل شود.
 .3تعيين افرادي براي جمعآوري خمس

به عقیده طر داران این نظریه ،تعیین کارگزاراني بيراي جميعنوري خميس در قبایيل و
مناطق مختلف ،مانند امیرالمؤمنین حضرت علي

(د41.ق) و عمرو بين حيزم (د11.ق)

در یمن ،ابي بن کعب (د22.ق) و عنبسه براي سعد و جزام و محمیه (زنيده در سيال 1ق)
براي بني زبید نشان دهنده عمومي بودن خمس است و متفاوت از خميس غنيای جنگيي
است که اختیار نن ،تنما بر عمده شخص پیامبر

بوده اسيت .اینيان در توجیيه انيدک

بودن تعداد کارگزاران خمس نسبت به زکات ،به فقر جامعه اس مي و تحقق پیدا نکيردن
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شرط خمس درنمدها که باقي مانده ا افه از مخيارج سيالیانه اسيت در بسيیاري از افيراد
جامعه اشارهکردهاند.

1

 3ـ  .1نقد

براساس گزارشي مشمور ،خمس در سال دوم همري و زکات در سيال نمي هميري
و ع شد .با وجود تقدم زمان تشریع خمس بر زکات  ،تنما نام عدهاي اندک از کيارگزاران
خمس در مقایسه با مأموران زکيات بيه چشي مييخيورد کيه بيراي دریافيت خميس از
قبایل مشخصي در جنوب شبهجزيرة العرب تعیین شدهاند .تعیین این افراد انگشتشيمار
بیش از نن که دلیل شمولي بيودن خميس در نن زميان باشيد ،دلیيل انحصيار نن اسيت؛
چراکه طبق فرمان قرنن در خمس ،جمعنوري صورت نميگیرد و یکپنم اموال از ابتيدا
از نن خدا ،رسول و صاحبان حقش است و خود افراد باید با خواست خود ،نن را بيه حياک
تحویل دهند .برخ
کند.

زکات که بنابر دستور قرنن ،مسئول جامعيه بایيد نن را جميعنوري

2

با این نگاه ،جایي براي تعیین کارگزار براي خمس نميماند .مگير ایين کيه بپيذیری ،
این کارگزاران بهصورت مقطعي براي جمعنوري خميس غنيای جنگيي یيا خميس فيي
یا انفالي که طبق قرارداد با قبایل مورد مصالحه و عشده بود ،تعیيین شيدند .چنيان کيه
درباره امیرالمؤمنین حضرت علي

و عمرو بن حزم (د 11.ق) بير ایين مسيئله تصيری

شييده اسييت .ایيين مييأموران بييراي مييأموریتي موقييت و مشييخص اعييزام شييدهانييد و
جمعنوريکنندههاي دايمي نبوده اند و نميتوان مأموریت ننان را جمعنوري خمس درنميد
افراد دانست.

 .1نوري ،الخمس في ضوء محرسه اکلالبهت ،ص .139
 .2توبه ،آيه .133
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 .4خمس هزينه جايگزين زکات براي اقرباي پيامبر اعظم

بنابر روایتها 1و گزارشهاي 2متعدد سني و شیعي ،زکات بر پیامبر
بنيهاش و بني عبدالمطلب حرام بود و پیامبر
زکات براي این افراد دوري ميکرد .پیامبر

 ،نزدیکان ایشيان،

از مصر اميوال بيهدسيتنميده از راه
زکيات را نليودگي ننچيه در دسيت ميردم

است ،ميدانست که خداوند تبارکوتعالي گرفتن نن را در شأن پیامبر

نمي دانسيت و

در مقابل و براي جبران کاستي ننان از این منبع مالي ،خمس را ملک ننان قرار داد که در
دست مردم است و باید نن را به مالکان اصلي بپردازند.
براین اساس ،براي جبران نیازهاي مادي افراد محروم خاندان باید منبعي ميالي وجيود
داشته باشد تا خاندان پیامبر

ه از زکات و ه از خمس محروم نشوند 9.این راه جاي

گزین شمول خمس به مواردي چون درنمدها است .بهعنوان نمونه ميتوان بيه روایتيي از
رسولاهلل

اشاره کرد که فرمود:
خداوندي که هيچ خدايي جز او نيست هنگبريکه صدقه را بر رب حررا کررد،
بهجبي آن خمس را به رب داد و صدقه بر رب حرا است و خمس برراي ررب واجرب
است و هديه برايمبن حالل است.

4

 .1-4نقد

این استدالل نمي تواند ادعاي این گروه را کيه شيمول خميس زميان پیيامبر

بيه

درنمدهاي افراد است ،اثبات کند؛ چراکه صدها سال پس از نن حضرت جنيگ بيا کفيار و
غنیمت گیري وجود داشت و در دوران پیامبر

و صدر اس م ،مبلغ خمس غنیميت بيه

 .1کلهنى ،ال افي ،ج ،5ص48؛ بههقي ،السنن ال بري ،ج  ،2ص.213
 .2نعمان ابن وهون مغربى ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص259؛ ابن أبي شهبه ،االدب ،ص .149
 .3نوري ،الخمس في ضوء محرسه اکلالبهت ،ص.114
 .5ور عاملي ،محمح بن وسن ،تفصهل وسائل الشهعة نلى تحصهل مسائل الشريعة ،ج ،9ص.243
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مراتب بیشتر از مقدار خمس درنمدها بود .این استدالل براي اثبات گسيتردگي خميس در
زمان متأخر و زمان ما ميتواند مفید باشد.
 .5فراتر بودن خمس از غنايم جنگي و اثباتنشدن اعالم وجوب خمـس درآمـدها
در زمان پيامبر

این دیدگاه ،از سویي بر فراتر بودن منابع خمس بنابر دستور نیه  41سوره انفال تأکیيد
ميکند و از سوي دیگر ،شواهدي را که براي اثبات اع م وجوب خمس درنميدها در دوره
پیامبر

بیانشده است ،کافي نميبیند و این استداللها را نقد و رد ميکند.

بر اساس این دیدگاه ،خمس مازاد درنمدها که با دالیل کافي فقمي در دوره معصومان
بعدي اثباتشده است ،مصداق دیگري از دستور عام خمس در نیه خميس اسيت کيه بيه
وسیله اهلبیت پیامبر

بيه ميردم اعي مشيده اسيت .بنيابراین ،وجيوب خميس ميازاد

درنمدهاي فردي ،مانند بسیاري از دستورهاي شرعي دیگر است که به مصالحي به تدریج
اب و شد .به عنوان نمونه مي توان به دستور پرداخت زکات ،تحری شرابخيواري ،1تعيدد
نمازهاي روزانه 2اشاره کرد.
دالیل اثباتکننده این نظریه تلفیقي است از دالیل نظریه دوم ،مانند عام بودن مفموم
غنیمت در نیه و دریافت خمس از گنج و معدن بر اساس نیه خمس در زمان پیيامبر

،

به همراه نقد برخي دیگر از شواهدي که طرفداران نظریه دوم براي اثبات شيمول وجيوب
خمس به درنمدها به نن استدالل کرده اند ،مانند بیان خمس در مکتوبات و پیماننامهها و
جاي گزیني خمس نسبت به زکات براي اقرباي پیامبر

و تعیین کارگزاران خمس .این

 .1ابن کشام ،السهرةالنبوية ،ج ،2ص191؛ العامري ،بهجاة المحافال و بغهاة األماثال ،ج ،1ص249؛ دياار
الب ري ،تاريخ الخمهس في أووال أنفس النفهس ،ج ،2ص.24
 .2ابن کشام ،السهرة النبوية ،ج ،1ص253؛ طبرسي ،نعالم الورى ،ج  ،1ص132؛ البههقي ،دالئل النبوة ،ج،2
ص.539
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موارد ثابت ميکند که منابع خمس در زمان نن حضرت ،فراتر از غنای جنگي بوده اسيت،
هرچند شمول نن نسبت به مازاد درنمدها ثابت نميشود.
افزون بر مواردي که گذشت شواهد دیگري ميتوان براي اثبات نظریه سوم بیان کرد.
اگر بپذیری که خمس درنمد ساالنه در این دوره اب و و اجرایي شده است و در احکيام و
نامههاي رسولاهلل

به نن اشاره شده است ،باید به این پرسش پاسخ دهی که چرا در

هیچکدام از منابع ،با وجود اشاره بيه جزيیيات در بسيیاري از ننميا ،از شيرط ممي خميس
درنمدها یادي نشده است؟
بر اساس این شرط ،مسلمانان تنما پس از کسير هزینيه سياالنه خيود و افيراد تحيت
تکفلشان ،ملزم به پرداخت خمس درنمد هستند و خمس واجب ،خمس مازاد درنمد ساالنه
است و نه خمس کل درنمد ساالنه .روشن است که میان این دو تفاوت بسيیاري اسيت و
توجه نکردن به این شرط سبب مي شود ،خمس تشریع شده بير درنميد مکلفيان ،مالیياتي
بهمراتب فراگیرتر و سنگین تر از زکات باشد؛ زیرا خمس واجب بدون این استثنا ،یکپنم
کل درنمد فرد را دربر ميگیرد .درحاليکه زکات ،کسر خاصي از محصوالت کشاورزي یيا
دامهاي یک فرد با لحاظ شرایطي مشخص در فقه است.
اینگونه همه افراد فقیر و عیف در هر شيغل و بيا هير درنميدي مليزم بيه پرداخيت
یکپنم درنمد خود به هراندازهاي که باشد ،ميشدند .درحاليکيه زکيات فقيط بيه افيراد
ثروتمند تعلق ميگرفت .با این حال ،زکات بهمراتب از این خمس فشار مالي کمتيري را
ایماد ميکرد اما مقاومتهایي در برابر پرداخت نن گزارششده است 1که اگير خميس بيه
این صورت فراگیر واجب شده بود این مقاومتها باید تبدیل به شورشهایي فراگیر ميشد.
ولي با جست و جو در تاریخ و سیره پیامبر

 ،حتي یک مورد اعتراض نسبت به پرداخت

خمس درنمدها ثبت نشده است.
 .1ابن عبح البر ،الحرر في اختصار المغاتي و السهر ،ص.124
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 .6نتيجه

بنا بر ننچه گذشت ميتوان گفت که به اجماا مسلمانان ،پیامبر

از غیر غنیمت جنگي

خمس دریافت ميکرد .دالیلي که در منابع شیعه و اهل سنت براي خمس معدن یا گنجها
نمده است شاهد این معنا است .شواهد لغوي بهطور قطعي ،اثباتکننده فراتر بودن معنياي
غنیمت نسبت به غنای جنگي است .به این ترتیب مانعي براي عام دانستن مو وا خمس
در قرنن کری نیست و دریافت خمس از غیر غنای جنگي ،شاهدي بر عام بيودن مفميوم
غنیمت در نیه خمس است.
با این حال ،نميتوان اثبات کرد که نن حضرت از هميه درنميدهيا و مکاسيب خميس
دریافت ميکرد .استداللهایي که براي این مطلب طرح شده است ،عیف و خدشيهپيذیر
است و ریشه حک وجوب خمس درنمدها باید در سخنان و سیره اهلبیت نن حضرت که
تبیینکننده سیره و شریعت جدشان هستند ،پيگیري شود.
پس از رسولاهلل

 ،جانشینان بهحق نن حضرت که مفسيران بيدون خطياي قيرنن

هستند ،با عنایت به اصل تدریمي بودن بیان احکام کيه خيود رسيول خيدا

در بیيان

احکامي چون نماز ،زکات و تحری مسکرات رعایت ميکرد و با توجه به حساسیت مسايل
اقتصادي و مادي پس از نن حضرت و در دورهاي که اس م و مرجعیت علميي اهيلبیيت
پیامبر

براي اجتماا شیعه تثبیت شده بود ،مصادیق دیگر «ما غنمت »را کيه در نيص

قرنن نمده است براي پیروان خود مشخص نمودند .این مطلب با دالیل قطعيي در منيابع
فقمي شیعه اثبات شده است .بنابراین بر اساس این پيژوهش ،ادعياي انحصيار خميس در
غنای جنگي مردود است.
در نمایت تاریخ در این مسئله توانست با راستي نزمایي یکي از مقدمات استدالل فقمي
به سیره نبوي ،به مدد دانش فقه بیاید و با نقد و ارزیابي این مقدميه ،اسيتدالل بيه نن را
ناتمام بداند .هرچند امکان استدالل به دیگر دالیل براي اثبات خمس درنمدها با توجه بيه
عمومي بودن مفموم غنیمت در نیه شریفه و دیگر دالیل فقمي فراه است.
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سوم ،بهرو  ،دمشق :دارالف ر المعاصر 1539 ،ه.ق.
.54راغب اصفهانى ،وسهن بن محمح ،مفردا ألفاظ القرآن ،صفوان عحنان داودى ،بهرو  :دارالقلم،
.1512
.55سبحاني ،جعفر ،الخمس فريضه شرعهه في ال تاب العزيز و السنه المطهاره ،لام :مشاعر1529 ،
ه.ق.
.56سمرلنحى ،نصر بن محمح ،تفسهر بحر العلوم ،بهرو  :دارالف ر 1519 ،ه.ق.
 .57شافعي ،أبو عبحاهلل محمح بن ادرياس ،او اام القارآن ،بهارو  :دارال تاب العلمهاة ،منشاورا
محمحعلي بهضون1512،ه.ق.
.58الشنتمري ،يوسف بن سلهمان ،أشعار الشعراء الستة الجاکلههن ،بهرو  :دارال تب العلمهاة1522 ،
ه.ق.
.59صاوب بن عباد ،اسماعهل ،المحهط في اللغة ،محمح وسن آل ياساهن  ،بهارو  :عاالم ال تااب ،
 1515ک ق.
 .61صالحي دمشقي ،محمحبنيوسف الصالحي ،سبل الهحي و الرشاد في سهرة خهر العباد ،عادل اومح
عبح الموجود و علي محمح معوض ،بهرو  :دارال تب العلمهة1515،ه.ق.
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.61طباطبايى ،محمحوسهن ،المهازان فاي تفساهر القارآن ،چااپ دوم ،بهارو  :مؤسساة األعلماي
للمطبوعا  1393،ه.ق.
.62طبرسي ،فضل بن وسن ،نعالم الوري بأعالم الهحي ،لم :آل البهت1514 ،ه.ق.
.63اااااااااااااا ،مجمع البهان في تفسهر القرآن ،چاپ سوم ،تهران :ناصر خسرو.1342 ،
.64طبري ،محمح بن جرير ،تاريخ األمم و الملوک ،تحقهق محمح أباو الفضال اباراکهم ،چااپ دوم،
بهرو  :دارالتراث 1384 ،ه.ق.
.65اااااااااااااا ،جامع البهان في تفسهر القرآن ،بهرو  :دارالمعرفة 1512 ،ه.ق.
.66اااااااااااااا ،تاريخ طبري ،ترجمه ابوالقاسم واينحه ،چاپ ونجم ،تهران :اساطهر.1344 ،
.67طوسي ،محمح بن الحسن ،تهذيب األو ام تحقهق خرساان ،چااپ چهاارم ،تهاران :دارال تاب
اإلسالمهة1534 ،ه .ق.
.68اااااااااااااا ،التبهان في تفسهر القرآن ،بهرو  :دارنوهاء التراث العربي1993،م.
.69العامري ،يحهى بن ابى ب ر ،بهجة المحافل و بغهة األماثل ،بهرو  :دارالصادر ،بى تا.
.71العاملى ،جعفر مرتضى ،الصحهح من سهرة النبي األعيم ،لم :دارالححيا 1529 ،ه.ق.
.71شههح ثانى ،تين الحين بن على ،الروضة البههة في شرح اللمعة الحمشقهة ،لم :کتابفروشى داورى،
1513ک ق.
.72العس ري ،سهح مرتضي ،معالم المحرستهن ،چاپ چهارم ،تهران :المجمع العلمي االسالمي1512 ،
ه.ق.
.73عالمه ولّى ،وسن بن يوسف ،تذکرة الفقهاء ،لم :مؤسسه آل البهت علههم السالم 1515 ،ک ق.
.74العلوي الهمني ،يحهي بن ومزه ،الطرات ألسرار البالغاة وعلاوم وقاائق اإلعجاات ،عباح الحمهاح
کنحاوي ،بهرو  :م تبه العصريه 2338 ،م.
.75غروي ورامهنى ،محمح وساهن ،االجتهااد و التقلهاح الفصاول الغروياة ،لام :دار نوهااء العلاوم
اإلسالمهه1535 ،ه.ق.
.76فاضل لن راني ،محمح ،تفصهل الشريعة في شرح تحريار الوساهلة ،الخماس و األنفاال ،وساهن
واثقى ،لم :مرکز فقهى ائمه اطهار علههم1523 ،ک ق.
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.77فخار راتى ،محمااح بان عماار ،التفساهر ال بهاار (مفااتهح الغهااب) ،بهارو  :دار نوهاااء التااراث
العربي1523،ه.ق.
 .78فراکهحي ،خلهل بن اومح ،کتاب العهن ،چاپ دوم ،لم :نشر کجر 1539 ،ه.ق.
.79فهروت آبادى ،محمح بن يعقوب ،القاموس المحهط ،بهرو  :دارال تب العلمهة 1988 ،م.
.81فهومى ،اومح بن محمح ،المصباح المنهر ،چاپ دوم ،لم :دارالهجرة 1515 ،ه .ق.
.81لرطبى ،محمح بن اومح ،الجامع ألو ام القرآن ،تهران :ناصر خسرو.1395 ،
.82للمحاران ،وهحرعلي ،بحثي عمهق وهرامون مسئله خمس مأخوذ ات کتاب و سنت ،بي جا :بي ناا،
بيتا.
.83لمي ،علي بن ابراکهم ،تفسهر القمي ،لم :دارال تاب.1393 ،
.84کحاله عمر رضا ،معجم لبائل العرب القحيمة و الححيثة ،چاپ کفتم ،بهارو  :مؤسساة الرسااله،
1515ه.ق.
.85کلهنى ،محمح بن يعقوب ،ال افي ،چاپ چهارم ،تهران :دارال تب اإلسالمهة 1534 ،ه.ق.
.86لهثى واسطى ،على بن محمح ،عهون الح م و المواعظ ،لم :دارالححيا.1349 ،
.87المتقي الهنحي ،عالء الحين علي بن وسام الحين ،کنز العمال في سنن األلاوال واألفعاال ،ب اري
وهاني ،صفوه السقا ،چاپ ونجم ،بهرو  :مؤسسة الرسالة 1531 ،ه.ق.
 .88مقريزى ،اومح بن على ،نمتاع األسماع بما للنبي مان األواوال و األماوال و الحفاحه و المتااع،
بهرو  :دارال تب العلمهة 1523 ،ه.ق.
.89م ارم شهراتى ،ناصر ،أنوار الفقاکه ،کتاب الخمس و األنفال ،لم :انتشارا محرسه اإلمام علاي
بن أبي طالب علهه السالم 1519 ،ک ق.
.91م ارم شهراتى ،ناصر ،ترجمه لرآن ،چاپ دوم ،لم :دفتر مطالعاا تااريخ و معاارف اساالمى،
.1343
 .91منتير لائم ،اصغر ،نقش لبايل يمني در ومايت ات اکل بهت ،لرن اول کجري ،لم :بوستان کتااب
لم.1383 ،
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.92موسى ،وسهن يوسف ،اإلفصاح فى فقه اللغة ،چاپ چهارم ،لم :م تب االعالم االسالمي1513 ،
ه.ق.
.93نجفى ،محمح وسن ،جواکر ال الم في شرح شرائع اإلساالم ،چااپ کفاتم ،بهارو  :دار نوهااء
التراث العربي 1535 ،ک ق.
.94النسائي ،أومح بن شعهب ،السنن ال برى ،وسن عبح المنعم شالبي ،بهارو  :مؤسساة الرساالة،
 1521ه.ق.
.95نوري ،شهخ وسهن ،الخمس في ضوء محرسه اکل البهت ،علاههم الساالم ،چااپ دوم ،لام :دفتار
تبلهغا اسالمي 1519 ،ه.ق.
.96النويري ،أومح بن عبح الوکاب ،نهاية األرب في فنون األدب ،لاکره :دارال تب و الوثائق القومهة،
 1523ه.ق.
.97النهسابوري ،مسلم بن الحجاج ،صحهح مسلم ،محمح فؤاد عبح البالي ،بهرو  :دار نوهاء التاراث
العربي ،بي تا.
.98والحى ،محمح بن عمر  ،کتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق و ذکر المثنى بن وارثاه الشاهبانى،
يحهى الجبورى ،بهرو  :دارالغرب االسالمى 1513 ،ه.ق.
.99ورام بن أبي فراس ،مسعود بن عهسى ،تنبهه الخواطر و نزکة النوالر المعروف بمجموعه ورّام ،لم:
م تبه فقهه 1513 ،ه.ق.
 .111کاشمي شاکرودي ،سهح محمود و ديگران ،فرکنگ فقه مطابق مذکب اکلبهت علاههمالساالم،
لم :مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمي بر مذکب اکلبهت علههمالسالم1529 ،ه.ق.
 .111يوسفى غروى ،محمحکادي ،موسوعة التاريخ اإلسالمى ،لم :مجماع انحيشاه اساالمى1514 ،
ه.ق.

711

جايگاه تاريخ در استنباط فقهي با بررسي موردي گستره منابع خمس در دوره پيامبر

