
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :قال اهللا عزّوجلّ

 }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{

  خدا فقط می خواهد پليدی را از شما اهل بيت ببرد و کامال شما را پاک سازد

 ) 33اآلية : سورة األحزاب(  

ی از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر تعداد بسيار زياد
داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

، علي، فاطمه، حسن و ‘ محمد: ويژه ايشان است و اينان» اهل بيت«
  :به عنوان مثال رجوع کنيد به. باشند می^حسين

ـلم   ؛ 304و  292:  6 ،107:  4، 331: 1): هــ  241(مسند احمد ـ   261(صـحيح مس :  7): هـ
 108:  5): هــ   303(نسائی ی السنن الکبر ؛...و  361:  5): هـ  279(سنن ترمذی ؛  130

حـاکم   الصـحيحين ی المستدرك عل؛ 108): هـ  310(دوالبی  الذرية الطاهرة النبوية؛ 113 و
ـ ؛ 147و  146و  133:  3، 416:  2): هـ  405(نيسابوری  ـ  794(زرکشـی   انالبره ؛ 197): هـ
ی اصـول الكـاف  ؛ 104:  7): هــ   852(عسـقالنی  ابن حجـر  ی شرح صحيح البخاری فتح البار
دعـائم  ؛ 29، ح 47): هــ   329(ابن بابويـه   االمامة والتبصرة؛ 287:  1): هـ  328(كلينی 
 یاالمـال ؛ 550 و 403 ):هـ  381(صدوق  الخصال؛ 37و  35): هـ  363(مغربی  االسالم
جـامع   :ک. نيز به تفسير آيـه در منـابع زيـر ر   و . 783و  482و  438ح ): هـ  460(طوسی 
هــ   468(واحدی  أسباب النزول؛ )هـ  370(اص جصّ أحکام القرآن ؛)هـ  310(طبری  البيان

سـير ابـن   ؛ تف)هــ   671(قرطبی  الجامع ألحكام القرآن؛ )هـ  597(ابن جوزی  زاد المسير؛ )
 فـتح القـدير  ؛ )هـ  911(سيوطی الدر المنثور ؛ )هـ  825(تفسير ثعالبی  ؛)هـ  774(كثير 

؛ تفسـير فـرات   )هــ   329(؛ تفسير قمی )هـ  320(؛ تفسير عياشی )هـ  1250(شوکانی 
و بسـياری از  ) هــ   560(طبرسـی   مجمع البيـان مر؛ ی اولوا اال ذيل آيه) هـ  352(کوفی 

  .منابع ديگر
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  )نظام اقتصادی و مالی( 
  



 

 

  

  

  : ‘قال رسول اهللا

كتاب اهللا وعتريت أهل بييت مـا إن متسـكتم    : إني تارك فيكم الثقلني
  .ما لن تضلّوا أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوض

  :مي فرمايند  ‘پيامبر اكرم

گذارم، كتاب  گرانسنگ در ميان شما برجاي مي] چيز[من دو 
خدا وخاندانم، اهل بيتم، تا زماني كه به اين دو تمسك جوئيد، 
هرگز گمراه نخواهيد شد و به درستي كه اين دو هيچگاه از هم 

  .بر من وارد شوند] كوثر[جدا نمي شوند تا در كنار حوض 
/ مسند أحمد* 432/ 2/لدارميسنن ا* 122/ 7/ صحيح مسلم

مستدرك * 189، 182/ 5/و ج 371/ 4وج  26، 17، 14/ 3
 .وجز آن  533، 148، 109/ 3/ الحاكم
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  )5( اندر بنيان گذارى جماعت صالح̂ نقش اهل بيت .    
  )و مالي ینظام اقتصاد(

  اهللا سيد محمد باقر حكيمآية  :تاليف
  یطبر یكاظم حاتم :ترجمه

  یاسكندر یمصطف: یويراستار
  ترجمه ه، اداریفرهنگامور معاونت  :تهيه كننده

  ^اهل بيت یمجمع جهان: ناشر
        اول   :چاپ نوبت

  هـ 1433/  ش 1391: تاريخ چاپ
  نسخه 3000 :تعداد
 قم – اعتماد :خانهچاپ

   978-964- 529- 323-7: شابك
  978- 964- 529-318- 3: یا شابك دوره

www.ahl-ul-bayt.org 
      info@ahl-ul-bayt.org 

 حقوق چاپ محفوظ است
  
 

  
                    

 

http://www.ahl-ul-bayt.org
mailto:info@ahl-ul-bayt.org


 

 

 
 
 

  پیش درآمد
 نگاهي كلي به مسئله اقتصاد

هر تشكلي  ةپول و اقتصاد عنصر مهمي از عناصر تشكيل دهند ةمسئل
مندي از اين عنصر مهم ،  اي كه هيچ گروهي بدون بهره به گونه ؛است

اجتماعي  ،رهاي سياسيقادر به رشد و تكامل و رو به رو شدن با فشا
 .نخواهد بود

يابيم كه اسالم حنيف نيز در كنار اهميتي كه براي   از همين رو مي
 ةهاي عقيدتي، فكري، روحي و اخالقي قائل است، براي مسئل جنبه
اقتصاد نيز اهميتي بنيادين قائل شده است، و در عين اينكه اين  مال و

هاي تكامل روحي و  ساختايجاد زير ةدين رسالتي الهي بوده و بر پاي
معنوي انسان برپا شده است، اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت 

مال و تنظيم زندگي و معيشت مادي و ايجاد نظام اقتصادي،  ةكه مسئل
از مسائلي است كه نقش بسيار بزرگي در حصول اين تكامل روحي و 

 :الحظه نمودهاي ذيل م توان در سرفصل اين مطلب را مي. معنوي دارد

 اهمیت نظام اقتصادي] 1[

بحث زكات همواره در كنار نماز  ،در موارد متعددي از قرآن كريم. 1
چه اينكه اين  ؛توان گفت كه هيچگاه از آن جدا نبوده است آمده و مي
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بحث به همراه بحث جانفشاني در راه خدا نيز آمده، و بر اين نكته 
، مساكين و بيچارگان، مانند تأكيد شده است كه انفاق بر نيازمندان

 تقربترين عبادات و موجب  در راه خدا از مهم... افراد بدهكار و
 .انسان به خداوند متعال است

دين مبين اسالم پس از تنظيم مسائل خانواده و اجتماع و رابطه . 2
، به تنظيم مسائل ...ها و بندگان با خداوند متعال، طبيعت، انسان

در محدودة و در سطح كالن واجبات اقتصادي مربوط به انفاقات و 
ها و چه در  چه در سطح خانواده، افراد و جمعيت ؛پرداختخاص 

و عموم  انسطح محافظت از وجود اجتماعي و سياسي جماعت صالح
 .مردم

مال و دارايي را در ابعاد مختلفي بررسي و حل  ةقرآن كريم مسئل. 3
و اقتصاد در زندگي  در تعيين ميزان نقش پول ؛و فصل كرده است

گيري انسان در برابر پول و كيفيت بهره  انسان، تعيين نوع موضع
برداري از آن براي پيشرفت جامعه و تبديل آن به راه تكامل، همچنين 
 ،در تعيين نسبت انسان به پول و اينكه انسان در استفاده از مال

اين  مالك حقيقيكه جانشين خداوند بوده و اين خداوند متعال است 
 .باشد و ديگر ابعاد اين مسئله اموال مي

دعوت اسالم در ابتداي پيدايش، متكي بر اموال بسيار زياد همسر . 4
بود كه نقش بسيار  ÷كبري ةحضرت خديج ‘گرامي پيامبر اكرم

آن داشته  ةبزرگي در پيشرفت و موفقيت اين دعوت در مراحل اولي
مشركان  ةلفي از ناحيدوراني كه دعوت اسالم با فشارهاي مخت ؛است
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 .مواجه بوده است

توانست  اقتصادي مي ةدشمنان اسالم نيز بر اهميت نقشي كه جنب. 5
واقف بودند و از همين رو براي نابود كردن  ،در بقاي رسالت ايفا كند

زدند، مانند  اقتصادي مسلمانان مي ةآن، دست به انجام محاصر
به مسلمانان روا طالب نسبت  اقتصادي كه در شعب ابي ةمحاصر

اقتصادي با آنان كه اين فشار همواره و به  ةداشتند، يا قطع رابط
 .هاي گوناگون از سوي مشركان استمرار داشت شكل

 اهداف نظام اقتصادي] 2[

اهداف و ابعاد  ةتوان به امور ذيل كه خالصه كنند در اين زمينه مي
اسالمي  ةعنظام پولي و اقتصادي جوامع عام انساني و به خصوص جام

 :در اسالم است، اشاره نمود

تحقق رفاه و ثبات داخلي در روابط اجتماعي و انساني و ايجاد  :اول
آنجا كه اين امور تا حد بسيار زيادي  ؛نشاط براي تكامل روحي ةزمين

فقر و تفاوت فاحش اجتماعي در سطح زندگي مردم  ةبر حل مسئل
ات جز از طريق وجود و حل اين مسائل و ايجاد اين ثب. متوقف است

 .پذير نيست يك نظام يا سيستم اقتصادي و مالي امكان

و ايجاد توان الزم براي فعاليت آزادانه  انجماعت صالحتحقق استقالل  :دوم
جماعت بدان سان كه  ؛هاي مناسب در افراد جماعت  گيري  و تصميم

 .بتواند بر استقالل اقتصادي و امكانات مالي خود تكيه كند انصالح

تأسيس مؤسسات اجتماعي، فرهنگي و خدماتي عمومي و مهيا  :سوم
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به عنوان يك نظام  انجماعت صالحنمودن امكان زندگي اجتماعي 
هاي فرهنگي، اجتماعي و  سياسي و اجتماعي، همچنين اقدام به فعاليت

اين  ةجهادي در راه دفاع از كيان جماعت و تحقق اهداف آن، كه هم
 .ام اقتصادي و مالي محقق نخواهد گشتموارد جز از راه اين نظ

 ^اقتصاد از دیدگاه اهل بیت ۀمسئل] 3[

 ^يابيم كه اهل بيت اقتصاد، مي ةاز رهگذر اين ديدگاه كلي در بار
اي به  ريزي كلي براي ساخت جامعة صالحان اهميت ويژه در برنامه

 .اند اقتصاد داده ةمسئل

ر ديدگاه عام و اقتصاد، اصوالً ب ةدر حل مسئل ^اهل بيت ةتكي
چون همواره اسالم با  ؛بوده است مبتني فراگير اسالم نسبت به اقتصاد

چارچوب كلي ديدگاه  ةهايش ترسيم كنند خصوصيات و ويژگي ةهم
 .بوده است انجماعت صالحدر ساخت  ^اهل بيت

شيعيان خود بر  تقيدنسبت به  ^يابيم كه اهل بيت جا مي از همين
هاي  توان نمونه اند كه مي أكيد فراواني داشتهاداي واجبات عام مالي ت

 .آن را در روايات باب زكات ديد

امام : شيخ صدوق با سند صحيح از عبداهللا بن سنان نقل كرده كه گفت
  : اند فرموده ×صادق

آن پاك و  ةاي بگير تا به وسيل  از اموال آنان صدقه{: زكات ةچون آي
آن  ،نازل شد ‘ر اكرمدر ماه رمضان بر پيامب }شان سازي پاكيزه

اي  :حضرت دستور دادند تا منادي آن حضرت در ميان مردم ندا دهد كه
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خداوند متعال چنان كه نماز را بر شما واجب گردانيده، زكات را  ،مردم
نيز بر شما واجب نموده است، پس بر شما واجب كرده كه از طال، نقره، 

  . پرداخت نماييدشتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش زكات 

از  بعدهاي   شد و ماه  و در ماه رمضان اين پيام براي مسلمانان خوانده مي
رمضان بر مردم بخشيده شد تا سال ديگر كه ماه رمضان شد و مردم 
روزه گرفتند و پس از فطر آن حضرت دوباره به منادي خود فرمود تا در 

را بپردازيد تا  اي مسلمانان، زكات اموال خود :ميان مردم ندا دهد كه
  .نمازهايتان پذيرفته شود

  : آن حضرت ادامه دادند

سپس مأموران گرفتن زكات و مأموران گرفتن ماليات را به سوي مردم 
 )1(.اعزام نمود

  : در روايت صحيح ديگري از ابوبصير چنين نقل شده است

بوديم و بعضي از ثروتمندان نيز در آن  ×ما در نزد حضرت امام صادق
  : فرمودند ×ضور داشتند، امام صادقمجلس ح

آن براي انجامش مورد  ةپرداختن زكات امري نيست كه انجام دهند
آشكار است كه خداوند متعال  ةستايش قرار گيرد، بلكه زكات يك وظيف

 ةآن از ريخته شدن خون اين شخص جلوگيري كرده و به واسط ةبه وسيل
سي از پرداخت آن شود، و اگر ك آن، نام مسلمان بر وي نهاده مي

                                                         
ى ، ما اين حديث را به صورت كامل در جا1ح  32/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .امي ديگر آورده
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 )1(.خودداري كند، هيچ نمازي از او پذيرفته نخواهد شد

هاي  در تنظيم برنامه ^بينيم اهل بيت از همين رهگذر است كه مي
هاي اقتصادي و التزامات  مراعات برنامه انجماعت صالحاقتصادي 

بايست در  چرا كه اين جماعت مي ؛كردند كلي دولت اسالم را هم مي
 .اسالمي زندگي كند ةو جامعچارچوب دولت 

 موضوع بحث] 4[

ابعاد تئوري اقتصادي اسالم با  ةما اكنون در صدد بحث پيرامون هم
نيستيم، كه اين  ^گستردگي و فراگيري آن از ديدگاه اهل بيت ةهم

فهم  كه كنيم به وضوح مالحظه مي .طلبد مهم مجال ديگري را مي
مي فهمي اصيل و از جزئيات و تفاصيل اسال^پيشوايان اهل بيت

مخصوص به خود آنان بوده و در مقايسه با پيشوايان ساير مذاهب 
آنجا كه اهل  ؛اسالمي از امتياز و برجستگي خاصي برخوردار است

با دو  انجماعت صالحنظام اقتصادي  ةدر برخورد با مسئل ^بيت
مشكل اساسي رو به رو بودند كه هر دو نيازمند حل و فصل بر اساس 

 :تصادي كلي اسالم بودندتئوري اق

اولين مشكل، هماهنگ كردن نظام اقتصادي عمومي جامعه، يعني  ـ1
كرد و حقوق و تكاليف  نظامي كه دولت اسالمي بر اساس آن عمل مي

از  ^مالي كه بر آن مترتب بود با درك خاص و واقعي اهل بيت
جماعت نظام اقتصادي و بار مالي مترتب بر آن بود كه اگر اعضاي 

                                                         
 .3ح  28/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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و  ^خواستند ميان تكاليف مالي مخصوص به اهل بيت مي انلحصا
تكاليف مالي عمومي دولت اسالم جمع كنند، تكاليف مالي آنان را 

 .كرد چند برابر بيشتر از ساير مسلمانان مي

مشكل دوم، تأمين منابع مالي الزم براي پوشش دادن نقاط ضعف  ـ2
استقالل اقتصادي ايجاد  ةامور آن به اضاف ةو ادار انجماعت صالح

نسبي براي اين جماعت است، كه رسيدن به اين اهداف در شرايطي 
 .اند، واقعاً مشكل بود زيسته و پيروانشان در آن مي ^كه اهل بيت

هايي اشاره كنيم كه اهل  خواهيم تنها به مواضع و برنامه در اينجا مي
، به اند  اقتصاد براي رفع اين دو مشكل اتخاذ نموده ةدر زمين ^بيت

هاي منحصر به فرد مذهب اهل   اي به بعضي از ويژگي همراه اشاره
تشريعي دين اسالم در  ةدر اين زمينه، چه در سطح نظري ^بيت
اقتصاد، چه در سطح اقدامات عملي اقتصادي و چه در سطح  ةمقول

تكافل  ةخمس، يا پاي بندي به مسئل ةمسئل: اهتمامات اقتصادي مانند
موارد مصرف زكات، اهميت دادن به اوقاف،  اجتماعي يا در تشخيص

هاي كلي  اهميت دادن به دو محور تجارت و كشاورزي در فعاليت
هاي خاص و همچنين توضيح خاصي از  اقتصادي، يا وضع ماليات

 انجماعت صالحاقتصادي كه ويژگي نظام اقتصادي و مالي  ةجنب
 .است

 :مودتوان سخن در اين رابطه را در سه موضوع خالصه ن مي

بحث از احكام شرعي عام اقتصادي و مالي كه دولت اسالمي  :اول
 .مقيد به رعايت آنها بود
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بحث از احكام شرعي عام اقتصادي و مالي كه دولت مقيد به  :دوم
 .رعايت آنها نبود

در  ^هاي عام اقتصادي و سياست اهل بيت بحث از فعاليت :سوم
 .برابر آن
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  احکام شرعی 
  ی اقتصاديکل





 

 

  

  

  

همواره پيروان خود را به قبول و هماهنگ  ^پيشوايان اهل بيت
دادند، چه در   جامعه سوق مي عامشدن با قوانين اقتصادي و مالي 

موارد مربوط به معامالت و عقود تجاري، و چه در حقوق و تكاليف 
ها موارد  بينيم، در اين زمينه آنجا كه مي ؛مالي مترتب بر اين قوانين

ختالف مهم و قابل ذكري ميان مكتب اهل بيت و ساير مسلمانان ا
نيست، مگر در موارد محدودي كه به اختالف در آرا و نظريات فقها 
در باره اين يا آن معامله، يا پاي بندي به اين يا آن قانون، مربوط 

 ةخاصي دانست كه وجه مشخص ةتوان آن را پديد شود و نمي مي
 .اقتصاد باشد ةز ساير مذاهب در عرصا ^پيروان مكتب اهل بيت

 .هاي اين موارد اختالف اشاره خواهيم كرد  به زودي به بعضي از ويژگي

البته اين امر در قوانين و تشريعات مربوط به معامالت و عقود امري 
 ةچون چنين قوانين شرعي متكي بر قبول و امضاي سير ؛طبيعي است

خود به آن پاي بند هستند  ةعقال و اموري كه آنان در زندگي روزمر
باشد، به جز موارد محدودي كه شارع آنها را  توسط شارع مقدس مي

استثنا كرده است، مانند عقاليي هاي اقتصادي مجاز  از ميان فعاليت
كه اختالف در چنين مواردي در ميان ... ربا، يا تجارت با محرمات و
 .مذاهب اسالمي جزئي است
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و در ارتباط انين و تشريعات مالي شرعي اختالف در باب قو نبوداما 
چرا كه  ؛رسد  امر عجيبي به نظر مي با مصالح حكومت و جامعه،

يك طرف مهم اين قضيه به حساب آمده و حق شرعي در  ^ائمه
 .حكومت از آن ايشان بود

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه هماهنگي حاصل شده در اين 
به دست آمده  ^لي اهل بيتهاي ك زمينه در ضمن سياست گذاري

هايي كه ضرورت هماهنگي و همزيستي با حكومت  سياست ؛است
مسلمان در يك چارچوب كلي اجتماعي را مورد  ةاسالمي و جامع

 .تأكيد قرار داده است

ترين تشريعات مالي و اقتصادي  در اين راستا به چهار مورد از مهم
با مواضعي كه اهل  نماييم تا  اشاره مينزد مسلمانان، شناخته شده 

 ،اند در رابطه با اين تشريعات به شيعيان خود ارائه فرموده ^بيت
 .آشنا شويم

 زکات] 1[

ترين تشريعات مالي   يكي از مهمو اولين حكم شرعي اقتصادي زكات است 
. است كه قرآن كريم و سنت رسول بزرگوار اسالم بر آن تأكيد كرده است

هاي خاصي كه در تملك مسلمانان   دارايياسالم دقيقاً موارد زكات را از 
، غالت چهارگانه )طال و نقره(نقدين  :بود، مشخص كرده است، مانند

، و )شتر، گاو و گوسفند(گانه   و چارپايان سه) گندم، جو، خرما و كشمش(
حاكم اسالمي قرار داده است كه به  ةمسئوليت اجراي اين امر را نيز بر عهد

يا شمارش و جمع آوري آن از دارندگان  گيري زكات  تخمين و اندازه
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چه اينكه قرآن كريم موارد مصرف زكات را نيز در اين . پردازد  اموال مي
  : كريمه به دقت بيان داشته است ةآي

 إِنما الصدقات للْفُقَراِء و الْمساكنيِ و الْعاملني علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُوبهم و في الرقابِ{
  )1(}و الْغارِمني و يف سبيلِ اللّه و ابنِ السبيلِ فَريضةً من اللّه و اللّه عليم حكيم

آن،  ]گردآوري و پخش[ متصديانصدقات، تنها به تهيدستان و بينوايان و 
بردگان، و ] راه آزادي[شود، و در  و كساني كه دلشان به دست آورده مي

به عنوان  ]اين[. ، و به در راه مانده، اختصاص داردوامداران، و در راه خدا
 .فريضه از جانب خداست، و خدا داناي حكيم است

 :اساسي است بعدبنابر اين، زكات داراي چهار 

 .ـ اصل وجوب زكات و اهميت آن1

 .شوند ـ اموالي كه مشمول زكات مي2

 .ـ موارد مصرف زكات3

 .ـ مسئول اجرايي زكات4

 ^دیدگاه اهل بیت اهمیت زکات از )1(

بينيم باوجود اينكه  از لحاظ اصل تشريع زكات و اهميت آن، مي
رسيد،  غالباً به دست حاكمان ستمگر مي ^زكات در زمان اهل بيت

اهميت  بيشترينمانند ساير مسلمانان  ^اما در عين حال، اهل بيت
 .را براي آن قائل بودند

                                                         
 .60 /توبه .1
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ريد و فضيل همگي در حديث صحيح از محمد بن مسلم و ابوبصير و ب
  : اند كه نقل كرده ’از حضرت امام باقر و امام صادق

   )1( .ةفرض اهللا الزكات مع الصلٰو

 .خداوند متعال زكات را به همراه نماز واجب گرداند

روايت  ×و در حديث صحيح ديگري از محمد بن مسلم از امام باقر
  : شده كه فرمود

خود را نپردازد، مگر اينكه  اي از بندگان خدا نيست كه زكات مال بنده
خداوند متعال آن اموال را در روز قيامت به صورت ماري در خواهد 
آورد و آن مار را در گردن او حلقه خواهد نمود كه تا آن هنگام كه كار 
حساب و كتاب او به پايان رسد وي را بگزد و از گوشت او بكند و اين 

ي آنچه كه به آن بخل به زود{: كالم خداوند متعال است كه فرمايد
 )2(.}شود اند، روز قيامت طوق گردنشان مي  ورزيده

و اصالً كسي كه از روي انكار زكات نپردازد و عدم پرداخت آن را 
چون وجوب زكات از ند، كافر شده و كشتن او واجب است؛ حالل بدا

 .آيد ضروريات دين به شمار مي

  : نقل است كه فرمود ×از ابوبصير از امام صادق

من است و نه ؤهركس يك قيراط از زكات مال خود را نپردازد، نه م

                                                         
 .8ح  5/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .3ح  11/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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پروردگارا، مرا {: است كه فرمايد عز و جلّمسلمان، و اين كالم خداوند 
 )1(.}ام كار نيكي انجام دهم  شايد من در آنچه وانهاده* بازگردانيد 

نقل است كه  ×و نيز در حديث صحيح از ابوبصير از امام صادق
  : فرمود

كس يك قيراط از زكات مال خود را نپردازد، بايد كه در هنگام هر 
 )2( .مرگ يا به دين يهود بميرد يا به دين مسيحيت

 شوند اموالی که مشمول زکات می )2(

شود ظاهراً در دو مورد  در رابطه با اموالي كه مشمول قانون زكات مي
هي تفاوت اجتهاد فق ةاختالف وجود دارد كه اين اختالف هم نتيج

 ؛با اجتهاد فقهي ساير مذاهب اسالمي است ^پيروان مكتب اهل بيت
زكات رسيده است در  ةدر بار ^اگر چه در رواياتي كه از اهل بيت

 .شود اين زمينه اختالفي مشاهده نمي

هايي است كه در نزد تجار و  مال التجاره و سرمايه :مورد اول
در نزد پيروان اهل ماند، رأي فقهي مشهور  ها باقي مي انبارهاي آن

عدم تعلق زكات به چنين اموالي است، به خالف رأي فقهي  ^بيت
پيروان ديگر مذاهب اسالمي كه دادن زكات اين اموال را واجب 

وارد شده است  ^دانند، اگرچه روايات متعددي نيز از اهل بيت مي
شود، و بعضي از  ها استنباط مي كه وجوب زكات اين اموال از آن
                                                         

 .3ح  18/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .5ح  18/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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نيز همين نظر را دارند، لكن اين روايات از  ^و اهل بيتعلماي پير
ها و روايات ديگري  ديدگاه مشهور علماي اماميه، براي جمع ميان آن

گانه پيش گفته، از آنها فهميده  كه انحصار موارد زكات در موارد نه
شود، بر استحباب زكات مال التجاره يا صدور روايات از روي  مي

 )1(.شود تقيه حمل مي

غير از شتر (و ساير حيوانات ) غير از گندم و جو(الت ساير غَ :ورد دومم
آنجا كه همان . است، مانند برنج و ذرت و يا اسب) و گاو و گوسفند

بينيم و باز، اگرچه   فقهي نيز مي ةاختالف مورد اول را در اين مسئل
توان وجوب   در اين موارد وارد شده است كه مي ^رواياتي از اهل بيت

ها نيز در نظر مشهور علماي  ها برداشت كرد، اما آن را از آن زكات
 .اند  اماميه محمول بر استحباب يا تقيه شده

اختالف محدود را دو جور تفسير كرد، هرچند اين  ةتوان اين پديد مي
تفسيرها احتمالي باشد، اما احتمالي كه قطع نظر از ميزان صحت يا 

 .شدعدم آن مورد تأييد شواهد و قرائن با

اينكه در عالم واقع در شريعت اسالم موارد وجوب زكات  :تفسير اول
اموال از موارد استحباب زكات بوده است، و  ةهمين نه چيز بوده و بقي

تشخيص (با استفاده از دانش فراگير خود اين حقيقت  ^اهل بيت

                                                         
شومي، بلكه تنها به ى در اينجا قصد آن را ندارمي كه به تفصيل وارد اين حبث فقه. 1

و ى آن را از نظر اقتصاد اشاره كرده و به صورت احتماىلى ماحصل اين حبث فقه
 .مورد دوم هم مهينطور رةابتفسري خواهيم منود، در ى سياس
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را كه بر ساير مسلمانان پوشيده بود، به ) موارد وجوب از استحباب
آنجا كه بعضي از روايات صحيح نيز به همين  ؛اند نستهدا خوبي مي

 .احتمال اشاره دارند

  : اند فرموده ×امام صادق: از عبداهللا بن سنان نقل شده كه گفت

آن پاك و  ةاي بگير تا به وسيل  از اموال آنان صدقه{: زكات ةچون آي
آن  ؛نازل شد ‘در ماه رمضان بر پيامبر اكرم }شان سازي پاكيزه

اي  :ستور دادند تا منادي آن حضرت در ميان مردم ندا دهد كهحضرت د
خداوند متعال چنان كه نماز را بر شما واجب گردانيده، زكات را  ،مردم

نيز بر شما واجب نموده است، پس بر شما واجب كرده كه از طال، نقره، 
شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش زكات پرداخت نماييد، و 

از  بعدهاي  ضان اين پيام براي مسلمانان خوانده شد و ماهدر ماه رم
 )1(.رمضان بر مردم بخشيده شد

  : نقل است كه فرمودند ’و از حضرت امام باقر و امام صادق

 ‘زكات را به همراه نماز واجب گردانيد و پيامبر اكرم عز و جلّخداوند 
طال، نقره، : وداموال را از آن معاف نم ةآن را در نه چيز سنت كرد و بقي

شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو و كشمش و در باقي اموال از اين حكم 
 )2( .گذشت كرد

 ×از حضرت صادق: طيار نقل است كه گفت) بن جعفر(و از محمد 
                                                         

 .امي  به صورت كامل آورده ، ما اين حديث را قبال1ًح  32/  6 وسائل الشيعهحر عاملى،  .1
 .4ح  34/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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   .پرسيدم ،ها واجب است چيزهايي كه زكات در آن ةدر بار

ند، طال، نقره، گندم، جو، كشمش، شتر، گاو، گوسف :در نه چيز: فرمود
  .اموال را از آن معاف نمود ةبقي ‘رسول خدا .خرما و

  .هاي خوراكي بسياري داريم  خدا خيرت دهد، ما دانه: گفتم

  هايي؟   چه دانه: پرسيدند

  .برنج: گفتم

  . چقدر هم زياد است ،آري: فرمود

  آيا برنج زكات دارد؟ : گفتم

: يمگو به تو مي: آميز به من فرمودند  اي سرزنش  آن حضرت به گونه
از غير اين نه مورد گذشت كرده است و تو به من  ‘رسول خدا

 )1(!.هاي بسياري داريم، آيا در آنها زكات واجب است؟  ما دانه: گويي  مي

  : و در حديث صحيح ديگري از زراره چنين روايت شده

بودم و در نزد ايشان جز پسرش  ×نزد حضرت امام ابوجعفر باقر
  : فرمودندكسي نبود، ايشان به من  ×جعفر

زكات با هم اختالف  ةبر سر مسئل ‘اباذر و عثمان در زمان رسول خدا
هر مالي از طال و نقره كه در گردش كار : گفت عثمان مي .پيدا كردند

تجاري قرار گرفته و با آن تجارت شود، وقتي يك سال بر او بگذرد 

                                                         
 .12ح  36/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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اگر مالي مورد تجارت : گفت اباذر هم مي. پرداخت زكاتش واجب است
اقع شود و در گردش كار تجاري واقع شود زكات آن واجب نيست، و

تنها در موردي زكات اين اموال واجب است كه به صورت دفينه يا 
بردند، آن  ‘اين دو تن اختالف خود را به نزد پيامبر اكرم. گنجينه باشد

 .سخن صحيح آن است كه اباذر گفته است: حضرت فرمود

  : دبه پدر خود عرض كر ×امام صادق

در اين صورت مردم مرفه از دستگيري كردن فقرا و نيازمندان خودداري 
  . خواهند كرد

  : فرمود ×امام باقر

اي از آن  مرا از اين سخنان واگذار، اين حكم الهي است و چاره
 )1(.يابم نمي

اينكه در واقع امر در شريعت اسالم زكات در اموال  :تفسير دوم
ه شده كه نياز فقيران را برآورده كند، و ثروتمندان به ميزاني قرار داد

خداوند متعال پس از تعيين حد اقل مقدار وجوب آن، كه موارد نه 
ولي امر منصوب از  ةتشخيص موارد را به عهد ةگانه است، وظيف

 ^معصومين هائمو  ‘جانب خداوند قرار داده است كه پيامبر
ان موارد نيز در ابتداي دعوت خود بر هم ‘پيامبر اكرم .باشند

آيند، اكتفا   گانه كه اموال اصلي مورد تعلق زكات به حساب مي نه
نموده و به عنوان ولي امر مسلمين، به مقتضاي مصلحت عالم اسالم از 

                                                         
 .1ح  48/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1



  5در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                      

 

26

كه اين مقدار از اموال براي تحقق چرا  ؛مابقي اموال گذشت كرده است
اما ولي امر پس از پيامبر . كرده است اهداف تشريع زكات كفايت مي

تواند به  ـ مي خصوص معصومين يا اعم از معصوم و غير معصوم ـ
مقتضاي مصالح جهان اسالم، يا براي محقق كردن اهدافي كه از 

گاه  تشريع زكات در نظر بوده است، بر اموال ديگري غير از موارد نه
آيد كه اصل اين حكم در نزد  البته چنين برمي. هم زكات وضع نمايد

 )1(با احكام شرعي واليي و حكومتي) و سنيشيعه (فقهاي فريقين 
مخلوط شده است اگر چه احكام و تشريعات واليتي و حكومتي در 

 .نيز امري آشكار بوده است ^نزد خود اهل بيت

نيز به اين تفسير دوم  ^تعدادي از روايات صحيح رسيده از اهل بيت
 .اشاره دارند

  : ده است كه فرمودروايت ش ×از زراره و محمد بن مسلم از امام صادق

براي فقرا در مال مالداران حقي قرار داده است كه نياز  عز و جلّخداوند 
آنان را برآورده سازد، و اگر بداند رفع نياز فقرا به مقدار بيشتري از اموال 

فقرا پيش از . ثروتمندان احتياج دارد، ميزان آن حق را بيشتر خواهد كرد

                                                         
حكومىت احكام شرعى است كه حاكم به عنوان وىل امر  مراد ما از احكام شرعى واليىت و .1

امور زندگى اجتماعى آنان، و با تكيه بر اختياراتى كه اين منصب  ةمسلمني و تنظيم كنند
به او اعطا مى منايد، آا را وضع مى كند و از طريق اين احكام حكومىت احكام كلى 

ا كه شارع مقدس در شريعت براى وارده در اصل شريع و دين را پياده كرده، يا مواردى ر
وىل امر خاىل گذاشته پر مى كند و مهه اين موارد در چارچوب اهداف كلى شريعت به 

 .اجنام مى رسد
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كه خدا براي آنان مقرر كرده است، به  اين هيچگاه از كمبود اين حق را
اند، بلكه همواره ندادن حق فقرا توسط كساني كه از   سختي نيفتاده

اند، موجب ايجاد مشكالت براي فقرا شده است  پرداخت زكات سر باززده
و در مقدار مقرر از جانب خداوند كاستي نبوده است و اگر مردم همه 

در خوبي و خوشي زندگي پرداختند، همه   حقوق واجب خود را مي
 )1(.كردند  مي

  : و در حديثي از علي بن مهزيار روايت شده است كه گفت

هرچه كه : اي به عبداهللا بن محمد نوشتند  در نامه ×حضرت امام هادي
  . گيري شود زكات دارد  با پيمانه اندازه

و شخص ديگري نيز از حضرت : عبداهللا بن محمد نوشت: راوي گويد
زكات  ةيت كرده است كه از آن حضرت در بارروا ×امام صادق

حبوبات سؤال شد، آن حضرت از نوع حبوبات پرسيدند، سؤال كننده 
  . كنجد، برنج و ارزن كه مانند گندم و جو از غالت هستند: گفت

  .گيرد  حبوبات تعلق مي ةزكات به هم: فرمودند ×امام صادق

  : روايت است كه فرمود ×و نيز از حضرت امام صادق

سنجيده شود، در حكم گندم، جو، خرما و ) واحد وزن(چه با قفيز هر
  . كشمش است

هاي مانند آن مثل  فدايت شوم، بنابر اين، آيا برنج و دانه: راوي پرسيد
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  نخود و عدس زكات دارد؟ 

اند، هر چه با پيمانه سنجيده شود زكات   راست گفته: آن حضرت نوشتند
 )1(.دارد

  : و از زراره نقل است

  آيا ذرت زكات دارد؟ : عرض كردم ×مام صادقبه ا

و ساير حبوبات ) نوعي جو بدون پوست(در ذرت، عدس، سلت : فرمود
همان است كه در گندم و جو واجب است، و آنچه كه با پيمانه سنجيده 

شود رسيد، دادن زكات آن  شود اگر به ميزاني كه زكات در آن واجب مي
 )2(.بر مالكش واجب است

  : عرض كردم ×به حضرت امام صادق: ر است كهو از ابوبصي

  آيا در برنج زكات است؟

  : سپس فرمود .آري: فرمود 

 ةكاري نداشت تا در بار  در روزگار نزول قانون زكات، مدينه زمين برنج
برنج سخني به ميان آيد، اما در واقع، زكات در آن نيز قرار داده شده بود، 

 )3(.ن خراج عراق از برنج است؟و چگونه زكات نداشته باشد كه بيشتري

  : و از سماعه نقل است كه
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اي در دست دارد،   مردي پرسيدم كه مال مضاربه ةاز آن حضرت در بار
  اگر او با اين مال تجارت كند آيا بايد زكات آن را بدهد؟ 

زكات مال خود را بدهيد، : سزاوار است كه به صاحبان مال بگويد: فرمود
پردازيم ديگر بر او چيزي نيست، و اگر به   ا مياگر گفتند ما زكات آن ر

  .خودت آن را بپرداز، بايد انجام دهد: او گفتند

داند كه آنها اين كار   پردازيم و او مي  ما زكات آن را مي: اگر گفتند: گفتم
  را نخواهند كرد، تكليفش چيست؟ 

از  پردازند، وي تكليفي فراتر اگر آنان اقرار كردند كه زكات را مي: فرمود
دهيم، مادام كه زكات  اين ندارد، اما اگر گفتند ما اصالً زكات نمي

 )1(.دهند، سزاوار نيست از آنان مضاربه بگيرد نمي

  : و از محمد بن مسلم نقل است كه گفت

مردي پرسيدم كه متاعي را با پول زكات  ةدر بار ×از حضرت صادق
وي دستش مانده داده شده خريداري كرده و اين متاع در كسادي بازار ر

  است، چه وقت بايد زكات آن را بپردازد؟ 

اش برگردد، كساد شده و او به اميد اين  اگر قبل از اينكه سرمايه: فرمود
متاع را نگه داشته كه سرمايه خود را باز گرداند بر او زكاتي نيست، اما 
اگر سرمايه برگشته و در سود كسادي حاصل شده و مال را انبار كرده 

اري كه پس از بازگشت سرمايه انبار كرده زكات بر او واجب در مقد
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  . است

نحوه پرداخت زكات توسط كسي كه مردم  ةهمچنين در بار: راوي گويد
  . گذارند تا با آن كار كند پرسيدم  پول در نزد او مي

 )1(.بايد زكات آن را بدهد ،اگر سال بر آن اموال گذشت: فرمودند

 مصرف زکات )3(

با مواردي كه زكات بايد در آنها به مصرف برسد اهل  اما در رابطه
اند كه موارد مصرف زكات همان موارد   بر اين نكته تأكيد كرده ^بيت

كه قبال  توبه آمده است ـ ةشصت سور ةاي است كه در آي  گانه هشت
 ةـ اما الزم نيست كه زكات به مصرف هم متن كامل آن را ذكر كرديم
ل زكات در يك يا دو مورد از اين موارد اين موارد برسد بلكه اگر ك

حاكم  ةتشخيص اين موارد به عهد مصرف شود نيز صحيح است و كالً
 نظريهاين  .باشد  دار امر زكات و مصرف آن مي  شرع است كه عهده

 .مورد اتفاق نظر عموم مسلمانان است ،صرف نظر از بعضي جزئيات

خود را به اين سمت شيعيان  ^يابيم كه اهل بيت مي ،اما در عين حال
اند كه هرگاه فرصتي به دست آوردند، زكات خود را تنها   هدايت نموده

مصرف نمايند و از رهگذر  انافراد جماعت صالحدر راه كمك به 
اقتصادي و سياسي  هايي كه شرايط نامطلوب  شناخت نيازها و ضرورت

اقتصادي و  ةبه عنوان گروهي مواجه با محاصر انبر جماعت صالح
كرد، بر انجام اين كار توسط شيعيان خود تأكيد   سي، تحميل ميسيا
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عالوه بر اينكه از لحاظ  انجماعت صالحزيرا افراد  ؛اند  نموده  مي
استحقاق زكات با ساير افراد جامعه برابر بودند، تحت فشارهاي 

اين فشارها با كمبودها و  ةمختلف نيز قرار داشته و به واسط
ه گريبان بوده، و به همين دليل در هاي بسياري دست ب  محروميت

استحقاق زكات از ديگر نيازمندان سزاوارتر بودند، مخصوصاً اگر به اين 
نكته توجه كنيم كه زكات مسلمانان، جز اندكي از آن كه افراد 

به دست  توانستند آن را از فرايند كلي زكات استثنا كنند، معموالً  مي
به  .اي نبود  را از آن بهره انافراد جماعت صالحرسيد و   حاكمان مي

 جماعت صالح اين همين دليل براي جبران اين محروميت به افراد
دستور داده شده بود كه زكات خود را در ميان افراد همين جماعت 

 .توزيع نمايند

كليني،  ؛و محمد بن مسلم كه مشايخ ثالثه زرارهشايد مراد از صحيح 
 .مين برداشت از مسئله باشداند، نيز ه صدوق و طوسي آن را نقل كرده

 ×از زراره و محمد بن مسلم روايت شده است كه به امام صادق
  : عرض كردند

إِنما الصدقات للْفُقَراِء و الْمساكنيِ و الْعاملني {شريفه  يةدر رابطه با آ
سبيلِ اللّه و ابنِ  علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُوبهم و في الرقابِ و الْغارِمني و يف

  )1(}السبيلِ فَريضةً من اللّه

                                                         
كه  آن، و كساىن ]و پخشى گردآور[صدقات، تنها به يدستان و بينوايان و متصديان  .1

بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و ]ى راه آزاد[شود، و در ى دلشان به دست آورده م
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فرماييد، آيا زكات بايد حتماً به همه اين افراد پرداخت شود، حتي   چه مي
  اگر شخص بعضي از اين مصاديق را نشناسد؟ 

اين افراد اقرار به پيروي از امام دارند، امام زكات  ةاز آنجا كه هم :فرمود
  .ردازدپ را به همه آنها مي

حق را  ةحتي اگر اين افراد از كساني كه عقيد: عرض كردم: زراره گويد
  شناسند، نباشند؟   مي

اي زراره، اگر امام زكات را فقط به كساني بدهد كه به راه حق معرفت : فرمود
ديگر محلي براي مصرف زكات پيدا  داشته باشند و آن را به ديگران ندهد،

دهد كه   ات را به آنان كه معرفت ندارند نيز ميامام از اين رو زك .نخواهد شد
اما امروز تو و يارانت  .آنان را به سوي دين ترغيب كند و استوارشان دارد

زكات خود را تنها به كساني بدهيد كه داراي معرفت باشند، پس از ميان اين 
مردم هركس را يافتي كه عارف به حق بود زكات خود را به او بده و به 

  . ديگران نده

  : سپس فرمود

راه [شود، و سهمي كه در   سهم كساني كه دلشان به دست آورده مي
  .هاي زكات خاص است  قسمت ةشود عام و بقي  بردگان مصرف مي ]آزادي

اگر اين موارد مصرف زكات : زراره گويد به آن حضرت عرض كردم
  يافت نشوند چه؟ 

                                                                                                             
  .به عنوان فريضه از جانب خداست ]اين[. راه مانده، اختصاص داردبه در 
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  : فرمود

  .گرداند  د واجب نميخداوند متعال حقي را براي گروهي كه يافت نشون

  اگر ميزان سهم مقرر براي آنان كفايت نكند چه؟ : گفتم

براي فقرا در مال مالداران حقي قرار داده است كه  عز و جلّخداوند : فرمود
نياز آنان را برآورده سازد، و اگر بداند رفع نياز فقرا به مقدار بيشتري از اموال 

فقرا پيش از اين . بيشتر خواهد كرد ثروتمندان احتياج دارد، ميزان آن حق را
گاه از كمبود اين حق را كه خدا براي آنان مقرر كرده است، به سختي   هيچ
اند، بلكه همواره ندادن حق فقرا توسط كساني كه از پرداخت زكات   نيفتاده

اند، موجب ايجاد مشكالت براي فقرا شده است و در مقدار مقرر از   سر باززده
مردم حقوق واجب خود را  ةنبوده است و اگر هم جانب خداوند كاستي

 )1(.كردند  پرداختند، همگي در خوبي و خوشي زندگي مي  مي

تدبيري اقتصادي و مالي وضع  ^اهل بيت ،و بر اساس همين ديدگاه
 ؛را پوشش دهد افراد جماعت صالحهاي   كردند تا قسمتي از نيازمندي

مند از   را كه بهره صالحجماعت آن دسته از افراد  ،آنجا كه اين تدبير
داشت تا زكات اموال خود را تنها و بدون  مي امكانات مالي بودند، وا

پرداخت نموده و مصرف آن  جماعت صالحاستثنا به نيازمندان درون 
 .را به داخل اين جماعت محدود نمايند

  : پرسيد ×اسماعيل بن سعد اشعري از حضرت رضا

                                                         
 .1ح  143/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1



  5در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                      

 

34

  كه اهل معرفت نيستند، توزيع كرد؟  توان زكات را در ميان كساني  آيا مي

 )1(.توان به آنان داد  خير، نه زكات و نه زكات فطره را نمي: فرمودند

  : و از ضريس نقل است

زكاتي كه از اموال خود خارج : پرسيد ×مدايني از امام محمد باقر
  كنيم را به چه مصرفي برسانيم؟   مي

  .در ميان همشهريان خود تقسيم كن: فرمودند

كنم كه در آن از دوستان شما كسي   من در شهري زندگي مي: گفت 
  .نيست

آن اموال را به شهر محل سكونت دوستان ما بفرست تا به  :فرمودند
دست آنها برسد، و زكات خود را به گروهي نده كه اگر فردا خواستي 
آنان را به اعتقاد خود بخواني تو را اجابت نكنند، و بلكه به خدا 

 )2(.ز تن جدا كنندسوگند سرت را ا

از بعضي از رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است هم معنايي 
آيد كه اگر بخواهيم آن روايات را با صحيح زراره و محمد بن  برمي

آن را ذكر كرديم، جمع كنيم اين گونه خواهد بود كه  مسلم كه قبالً
اين كار  .كاري محدود بوده ^وضع اين برنامه از سوي اهل بيت

به دليل شناختي كه از  ^هائمقط حكمي واليي بوده است كه ف
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در ظرف شرايط زندگي آنان داشتند، صادر  انجماعت صالحمصالح 
و در عين حال هم ) اعلم  واهللا(گرديده و در اصل شريعت اسالم نبوده 
در ) األقربون أولي بالمعروف( ةبيانگر سياستي كلي است كه طبق قاعد

 .را قرار بگيردهر زمان بايد مورد اج

ها در بعضي از حاالت خاص، موارد استثنايي هم  اين حرف ةاما با هم
مانند موردي كه در حديث ذيل به آن  ،در اين قاعده وجود دارد

 :اشاره شده است

چنين نقل شده  ×از يعقوب بن شعيب حداد، از حضرت عبد صالح
  : است

مانده است، با  مردي از ما در دياري تنها: به آن حضرت عرضه داشتم
  زكات خود چه كند؟ 

   .آن را به مصرف برادران ايماني و اهل واليت خود برساند: فرمودند

  اگر در نزديكي او كسي از آنان يافت نشود؟ : گفتم

  .آن را برايشان بفرستد: فرمود

  اگر كسي را نيابد كه آن را براي آنها ببرد؟ : گفتم

  .بدهد ،اشندآن را به كساني كه ناصبي نب: فرمودند

  ) يعني ناصبيان(به غير آنها چطور؟ : گفتم
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 )1(.براي ناصبيان چيزي جز سنگ نيست: فرمود

  : در حديثي آمده است ×و از عبيد بن زراره از امام صادق

مردي از اهل معرفت، وقتي، زكات خود را : به آن حضرت عرض كردم
ل مصرف واقعي به غير اهل آن داده است، آيا بر او واجب است كه اگر اه

  آن را يافت بار ديگر آن زكات را بپردازد؟ 

  .آري: فرمود

آن زكات را  اگر در آن وقت مستحق واقعي آن را نيافته و اصالً: گفتم
دانسته زكات به گردنش آمده و بعداً فهميده كه در آن   نپرداخته، يا نمي

  وقت بدهكار زكات بوده است، تكليف او چيست؟ 

  .ت گذشته خود را به اهلش پرداخت نمايدبايد زكا: فرمودند

اگر او تالش كرده و به دنبال مستحق واقعي زكات گشته و چنين : گفتم
كسي را نيافته، آنگاه زكات خود را به نااهل داده و بعداً متوجه شده كار 

  بدي كرده تكليفش چيست؟ 

 )2(.پرداخت مجدد زكات بر او واجب نيست: فرمود

هاي آشكار موضع اهل   اين برنامه يكي از ويژگي بينيم،  ين ترتيب ميبد
زيرا اين برنامه دقيقاً به اوضاع  ؛زكات بوده است ةدر مسئل ^بيت

 .منبع مالي مهم آن است ةمربوط بوده و تأمين كنند انجماعت صالح

                                                         
 .7ح  153/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .1ح  147/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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 تصدي امور زکات )4(

در دست دولت اسالمي است، تصدي  از آنجا كه تصدي امور عمالً
و بعيد نيست كه  )1(يد در اختيار حاكم اسالمي باشدزكات هم طبعاً با

گرچه زكات، چنان كه . در اصل شريعت اسالم نيز همين گونه باشد
در تعدادي از روايات آمده است شراكت نيازمندان در اموال 
ثروتمندان است، اما سرپرستي امور مربوط به اين مال و رساندن آن 

شته و شريك اموال ثروتمندان به كساني كه استحقاق دريافت آن را دا
هستند يا خرج كردن آن در موارد مصرفي كه توسط شرع مقدس 

باشد كه مسئوليت جمع  حاكم شرع مي ةتعيين شده است، بر عهد
از  بعدو خلفاي  ‘چه اينكه پيامبر اكرم ؛آوري زكات نيز با او است

 .پرداختند  آن حضرت نيز به جمع آوري زكات مي

بعدها در طول تاريخ اسالم بر سر كار آمدند، اكثراً فاقد  هايي كه  اما حكومت
به داليلي كه اكنون فرصت ذكر   ـ ^شرعي بوده، از ديدگاه اهل بيت ةوجه

 )2(.ـ صالحيت سرپرستي و تصدي امور زكات را نداشتند  آنها نيست

                                                         
 ةرشتبه » حكام السلطانيةاأل«كه در موضوع احكام حكومىت يا    از كتبى البته در بعض .1

ت و چهارپايان، و الّاند چون غَ حترير در آمده است ميان آنچه اموال آشكارش خوانده
ى فرق گذارده و تصد... طال و نقره، مال التجاره و: نامند، چونى آنچه اموال پنهانش م
دانسته و نوع دوم را در اختيار خود صاحب ى ر اختيار حاكم اسالمزكات نوع اول را د
، و 115 /األحكام السلطانيةك قاضى ابويعلى فراء حنبلى، .ر .اند زكات قرار داده

 .213 /األحكام السلطانيةماوردى، 
 .در حبث امامت و واليت به اين مطلب خواهيم پرداختى به زود .2
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با مشكلي رو به رو بودند كه داراي  ^از همين رو پيروان اهل بيت
 :دو جنبه بود

هاي غير صالح و غير شرعي  عملي، بدين معنا كه حكومت ةجنب :يك
گرفتند و صاحب  از آنها مي مردم را به اجبار ةموجود، زكات هم

زكات اين اختيار را نداشت كه زكات مال خود را در مصارف شرعي 
 .به مصرف برساند

شرعي، كه آيا زكاتي كه از روي اجبار به حكومت ناصالح  ةجنب :دو
كند يا به دليل ظالم  شود، پرداخت كننده را بريء الذّمه مي  پرداخت مي

شود، براي اداي تكليف   بودن حكومت، زكاتي كه به آنها پرداخت مي
كند؟ و اگر جواب منفي باشد، بر صاحب زكات   واجب كفايت نمي

واجب است، يك بار ديگر نيز زكات خود را ادا كرده و اين بار با 
و پر واضح است كه اين . ي برسانددست خود آن را به مصرف شرع
 .كرد تحميل مي انجماعت صالحكار فشار اقتصادي مضاعفي را بر 

اي در پيش گرفتند كه اين مشكل شرعي  در اين رابطه برنامه ^هائم
كردند  ايشان پيروان خود را چنين سفارش مي. و عملي را حل نمايند

ه حكومتي كه تا جايي كه ممكن است از پرداخت زكات به دستگا
عمل كنند، امتناع ورزند تا بدين ترتيب، مطابق با حكم شرعي واقعي 

و لو به سبب شرايط سياسي اجتماعي  ـ و در حالتي كه اين كار
ـ براي آنها ميسر نبود، زكات به حكومت پرداخت شده و  )تقيه(

ديگري ندارد، اما تشخيص اين شرايط و اينكه  ةصاحب زكات وظيف
خود  ةحكومت داده شود و چه وقت نبايد، بر عهدچه وقت بايد به 



  صادياحکام شرعي کلي اقت

 

39

چون  ؛شود مي الذمهمكلف نهاده شده است و مكلف با اين كار بريء 
ها اگرچه صالحيت واليت بر زكات را ندارند، اما به هر  اين حكومت
نيز بايد با اين  انجماعت صالحهايي اسالمي هستند، و  حال حكومت

نار آنها زندگي كند، و بدون حكومت و جامعه كنار بيايد و در ك
توسل به اين شيوه يا شيعيان به سبب عدم پرداخت زكات به 

ند و يا به جهت پرداخت فتگر حكومت، تحت فشار سياسي قرار مي
و هيچ كدام از اين . ندشدمي فشار اقتصادي رو به رو  امجدد زكات ب

 .نيست ^دو مطلب مورد رضايت اهل بيت

اجراي اين برنامه وارد شده است كه در  ةاراي از روايات در ب مجموعه
 .بعضي از آنها حكمت اين برنامه نيز بيان شده است

، و شيخ كافيدر صحيح يعقوب بن شعيب كه شيخ كليني در كتاب 
  : خوانيم كه گفت اند، مي آن را ذكر كرده من اليحضره الفقيهصدوق در 

فر سهم يك دهم كه حكومت از هر ن ةدر بار ×از حضرت صادق
آيد؟ در   نمايد، پرسيدم كه آيا جزو زكات او به حساب مي  دريافت مي

 .آري، ان شاءاهللا: پاسخ فرمودند
و شيخ طوسي  كافيو در صحيح عيص بن قاسم كه شيخ كليني در 

اند كه در  نقل نموده ×آن را از امام صادق استبصارو  تهذيبدر 
  : رابطه با زكات فرمودند

گيرند، زكات  بني اميه به عنوان زكات از شما مي آن مقدار از اموال را كه
توانيد چيزي به آنها پرداخت نكنيد،  خود حساب كنيد، اما تا جايي كه مي

چرا كه اگر بنا باشد زكات اموال دو مرتبه پرداخت شود، مالي باقي 
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 .ماند نمي

و شيخ  كافيو چنين است صحيح سليمان بن خالد كه شيخ كليني در 
  : اند كه گفت آن را نقل نموده استبصارو  تهذيبطوسي در 

  : فرمود شنيدم كه مي ×از حضرت امام صادق
اصحاب پدرم به نزد آن حضرت آمده در رابطه با اموالي كه حكومت از 

گرفت پرسيدند، پدرم از اين امر ناراحت شد و با آنها ابراز  آنها مي
ساني كه همدردي كرد تا بدانند تصدي امور مربوط به زكات براي ك

سپس به آنان دستور داد آن مقدار  .شايستگي آن را ندارند، جايز نيست
از اموال را كه توسط حكومت از آنان گرفته شده را به عنوان زكات 

  .حساب كنند

 ،پدر، مردم اگر اين سخن را بشنوند: من در دل به آنان انديشيدم و گفتم
سخن حقّي بود كه  پسرم، اين: ديگر كسي زكات نخواهد پرداخت، فرمود

 )1(.خداوند متعال خواست آشكارش سازد

 هاي موات زمین] 2[

زمين . هاي موات است دومين حكم شرعي اقتصادي در رابطه با زمين
شود كه در آن كشت و زرع نشده و كسي  موات به زميني اطالق مي

اي از آن برده نشود، و اين عدم استفاده  در آن سكونت نكرده و فايده
ل فقدان آب يا آب گرفتگي بيش از حد، شوري خاك، حالت به دلي

برداري از زمين باشد كه به خود زمين  نيزار داشتن يا ساير موانع بهره

                                                         
 .4و  3و  1ح  174 -  173/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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 .و شرايط آن ارتباط داشته باشد

هايي در اصل ملك   در ميان علماي اماميه در اين موضوع كه چنين زمين
 ةكريم ةه در آيآنجا كه در بيان ليست انفال ك ؛امام است شكي نيست

  : هايي نيز آمده است  ذيل به آنها اشاره شده است، نام چنين زمين

}سأَي وا ذاتحلأَص و قُوا اللّهولِ فَاتسالر و لّهفالُ لفالِ قُلِ اَْألننِ اَْألنع كلُون
ننيمؤم متإِنْ كُن ولَهسر و وا اللّهأَطيع و نِكُمي1(}ب(  

انفال اختصاص به خدا و : بگو. پرسند  انفال مي ةاز تو در بار ]اي پيامبر،[
پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد، و . دارد] او[ ةفرستاد

  . اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد

روايات متعددي نيز وارد شده و بعضي از آنها بر اين نكته تصريح دارد 
اين روايات صحيح  ةاست، از جمل ×هايي ملك امام مينكه چنين ز

از  اصول كافيحفص بن بختري است كه شيخ كليني آن را در 
  : چنين نقل كرده است ×حضرت امام صادق

انفال عبارت از غنايمي است كه بدون جنگ و خونريزي به دست 
و خود با مسلمانان صلح كرده  ،مسلمانان افتاده باشد يا مردم آن سرزمين
هاي موات و مناطق بياباني،   زمين ةيا دست بيعت داده باشند، همچنين هم

بوده و پس از او به  ‘اين موارد به دست پيامبر اكرم ةكه اختيار هم

                                                         
 .1 /انفال .1
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 )1(.دست امام است كه آنها را به هر مصرفي كه خواست برساند

همچنين روايت شيخ طوسي در تهذيب از محمد بن مسلم كه از حضرت 
  : از آن حضرت شنيدم كه فرمود: چنين نقل كرده است ×امام باقر

هايي است كه بدون جنگ و خونريزي به   يء و انفال عبارت از زمينفَ
خود با مسلمانان صلح  ،دست مسلمانان افتاده باشد يا مردم آن سرزمين

هاي موات و مناطق   زمين ةكرده و دست بيعت داده باشند، همچنين هم
آنها از آن خدا و پيامبر او  ةو هم. يء استرد از فَة اين موابياباني، كه هم

رساند و پس از پيامبر   است كه آنها را به هر مصرفي كه خواست مي
 )2(.اختيار آنها به دست امام است

مشهور در ميان عموم مسلمانان غير شيعي در رابطه با  ةاما نظري
مه به ها از مباحات عا  هاي موات اين است كه اين زمين مالكيت زمين

ها و درياها، ماهي درياها،  رود و در حكم آب رودخانه شمار مي
تواند از راه  پرندگان آسماني و ساير مباحات است كه هركس مي

 .تصرف و استيال آن را تملك نمايد

، پيروان اهل انصالحكنيم كه جماعت  بر اين اساس مالحظه مي
سوي  حياتي از فعالت اقتصادي خود، از ةدر اين زمين ^بيت

توانستند هر  هاي زمان با مشكل خاصي رو به رو نبوده و مي حكومت

                                                         
 .1ح  364/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .12ح  368/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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وقت كه بخواهند به احياي زميني بپردازند، چرا كه حاكم اسالمي 
فرايند احياي زمين و بهره برداري از اراضي موات را ممنوع نكرده و 

 .دانست آن را از مباحات عمومي مي

اليت اقتصادي با مشكل شرعي اما از طرف ديگر آنها در اين نوع از فع
 ^مواجه بودند كه باز گشت آن به حكم شرعي واقعي بود كه اهل بيت

ها را جزو انفال و ملك   آنجا كه ايشان اين زمين ؛آن را بيان كرده بودند
 ةدانستند، و از اين جهت براي انجام اين كار نيازمند دستور و اجاز  امام مي

 .رداري بدين وسيله تصحيح شوداو بودند تا اين فعاليت و بهره ب

تر   ديگر هم بود كه كار را براي شيعيان قدري آسان ةليكن يك مسئل
براي احياي زمين  ‘كلي بود كه از زمان پيامبر اكرم ةكرد و آن اجاز  مي

واليتي بوده كه از  ةبه مسلمانان داده شده بود و اين ظاهراً يك اجاز
چه اينكه ساير  ؛ه گرفته استتفكر مالكيت امام بر اراضي موات سرچشم

كلي احياي  ةنيز همين رويه را ادامه داده و اجاز ^پيشوايان اهل بيت
 .اند  مسلمانان صادر كرده ةزمين را براي شيعيان خود و بقي

 ×به سند صحيح از حضرت امام محمد باقر تهذيبشيخ طوسي در 
  : روايت كرده است كه فرمود

زمين را احيا يا آباد كنند، نسبت به ساير اي از  هر گروه از مردم كه قطعه
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 )1(.مردم، استحقاق بيشتري به آن زمين دارند

در فهم مراد  ^اهل بيت ةالبته در اينجا از لحاظ اجتهاد مجتهدان شيع
به احياي زمين اختالفي  ^پيامبر يا اهل بيت ةو مقصود از اجاز

ست كه وجود دارد، و آن اين است كه آيا اين اجازه به اين معنا
شود؟ كه رأي مشهور علماي  شخص احيا كننده واقعاً مالك زمين مي

اماميه بر اين است، يا اينكه اين اجازه به اين معناست كه فرايند احيا 
تنها حق استفاده از زمين را براي احيا كننده به دنبال دارد و ملكيت 

ماميه ماند؟ كه برخي از علماي ا زمين همچنان در اختيار امام باقي مي
 )2(.اند  نيز به اين نظريه معتقد شده

و شيخ كليني در  تهذيبو شايد صحيح عمر بن يزيد كه شيخ طوسي در 
  : وي گويد .دوم داشته باشد نظريهاند، اشاره به   آن را آورده كافي

را ديدم در حالي كه در همان سال اموالي را براي ) بن عبدالملك(مسمع 
  .ندبود ضرت آن اموال را نپذيرفتهآن ح ،برده ×حضرت امام صادق

اموالي كه براي ايشان برده بودي، رد  ×چرا امام صادق: به او گفتم
  فرمودند؟ 

: هنگامي كه اموال را براي آن حضرت بردم، به ايشان عرض كردم: گفت
من در بحرين به كار غواصي مشغول بودم كه چهارصد هزار درهم پيدا 

را از شما دريغ كرده، حق شما را كه  كردم، و خوش نداشتم كه اين مال
                                                         

 .3ح  326/  17 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .چهارم، چاپ بريوت، دار التعارف ضميمة، 744/  2اقتصادنا  :ك.ر .2
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خداوند تبارك و تعالي برايت قرار داده ضايع گردانم، لذا خمس آن را كه 
  . ام  هشتاد هزار درهم است، براي شما آورده

  : آن حضرت فرمودند

كند تنها خمس   ، آيا از زمين و آنچه خداوند از زمين خارج مياباسياراي 
ن ما است و هرچه كه خداوند آن را از زمين از آ ةاز آن ما است؟ هم

  . باشد  آورد، نيز از آن ما مي  زمين بيرون مي

  آوردم؟   آن مال را براي شما مي ةبايست هم  آيا مي: عرض كردم

  : فرمودند

، ما آن مال را بر تو حالل و پاكيزه كرديم، پس اين مقدار را سياراي ابا
مقدار زمين كه در دست آن ملحق كن، و هر  ةنيز با خود ببر و به بقي

شيعيان ما باشد نيز بهره برداري از آن حالل است تا روزي كه قائم ما 
قيام كند و خراج و ماليات آن را از آنان گرفته، زمين را در دست آنها 

هايي كه در دست غير شيعيان ما است، كسب آنها  اما زمين .باقي بگذارد
ي كه قائم ما قيام كند و زمين ها بر ايشان حرام است، تا روز از آن زمين

 )1(.را از دست آنان گرفته و آنان را به خواري از آن بيرون اندازد

                                                         
آمده كه  >صفرة<آخر روايت  كلمةها  ز نسخهى ادر بعض 3ح  408/  1 الكاىفكليىن،  .1

 .باشدى آن يدست مى معنا
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 اراضی خراجیه] 3[

. است خراجيهسومين حكم شرعي اقتصادي در رابطه با اراضي 
هايي است كه به صورت آباد و داير،  عبارت از زمين خراجيهاراضي 

اهل كتاب است و مسلمانان اما در دست كافران و مشركان يا 
اند با تكيه بر نيروي نظامي و قهر و غلبه در جريان فتوحات  توانسته

هاي مواتي كه توسط خود  اسالمي بر آن اراضي دست يابند يا زمين
مسلمانان  ةدولت صالح اسالمي احيا، يا وقف شده و در اختيار جامع

 .قرار داده شده است

ها ملك  يي اين است كه اين زمينها چنين زمين ةحكم اسالم دربار
آن را بر عهده دارد و نوعاً  ةمسلمانان است و دولت اسالمي ادار ةهم

مالك  برداري از آنها هم در اختيار همان كساني است كه قبالً بهره
مانند اهل كتاب و غير اهل كتاب از كساني كه  ؛اند ها بوده اين زمين

ها را به  ان بايد ماليات اين زمينو آن. از اين جريان ايمان بياورند بعد
گويند،  مي خراجدولت اسالمي بپردازند كه مقدار معيني دارد و به آن 

يا درصدي از محصوالت كشاورزي است كه دولت اسالمي هم آن را 
 .نمايد ميان مسلمانان تقسيم مي

اراضي  ةپيشتر دانستيم كه در صدر اسالم بر سر تعيين موضع در مسئل
شده بود كه آيا زمين هم جزو غنايم است و بايد ميان  مشكلي ايجاد

دوم نيز مقرر كرد  ةرزمندگان تقسيم شود؟ يا حكم ديگري دارد؟ خليف
هاي عراق نيز  و در زمين. مسلمانان باشد ةها براي هم كه اين زمين

نيز در اتخاذ اين تصميم  ×را اعمال كرد و حضرت علي هرويهمين 
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 )1(.نقش داشت

وارد شده است، مطابق  ^يم كه آنچه در اين مورد اهل بيتبين لذا مي
 .با قانوني است كه حاكم اسالمي مقيد به انجام آن است

كند كه   با سند صحيح از محمد حلبي نقل مي تهذيبشيخ طوسي در 
سؤال شد،  >سواد< زميندر رابطه با  ×از حضرت امام صادق: گفت

  : پاسخ دادند

چه  و انان است، چه آنان كه امروز هستندمسلم ةاين سرزمين از آن هم
  .اند  گروند و چه آنها كه هنوز به دنيا نيامده  آنان كه بعداً به دين اسالم مي

ها از كشاورزاني كه روي آنها كار   خريدن اين زمين: عرضه داشتيم
  كنند چه صورتي دارد؟   مي

آن جايز نيست، مگر اينكه به اين قصد بخرد كه پس از خريد : فرمودند
حال اگر ولي امر خواست آن را از . را در اختيار مسلمانان قرار دهد

  . گيرد ايشان بگيرد مي

ها را از دست كساني كه آن را   اگر حاكم خواست آن زمين: عرض كرديم
  اند بگيرد چطور؟   آباد كرده

شود و آنچه تا كنون از غلّه  او به وي پرداخته مي ةاولي ةسرماي: فرمودند
                                                         

به  176 /األحكام السلطانيةدر كتاب ى بن حممد ماوردى از حمققان، مانند على بعض .1
دانشمندان اهل سنت در رابطه با اين ى اند، و اگر چه آرا اين مطلب اشاره منوده

اند، اما وقوع اين امر در زمني  دهش است و در تفسري آن اختالف كرموضوع مشو
 .آنان ثابت شده است مةهدر نزد بيشتر آنان بلكه ) عراق(سواد
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 )1(.شود صرف كرده در برابر كاري كه انجام داده، محاسبه مياين زمين م

بنابر اين، در عمل، جز همان مقدار كه در زكات موجود بود، مشكلي 
يعني از نظر شرعي دادن خراج به ستمگران، پرداخت  .شود ايجاد نمي

شود، اما در بحث زكات، همچنين از  زكات به اهل آن شمرده نمي
دانستيم  ^هائماصحاب  ةو نيز بررسي سيرطريق مضمون اين روايت 

ها همه  باشد، به ويژه كه اين زمين كه همين پرداخت نيز مبرء ذّمه مي
در دفاتر دولتي ثبت شده و راهي براي فرار از پرداخت خراج آنها به 

 .حكومت وقت نبوده است

 اوقاف] 4[

در رابطه با موقوفات عام و خاص  ،چهارمين حكم شرعي اقتصادي
اقتصادي  ةزيرا وقف يكي از محورهاي اقتصادي مهم در نظري ؛است

اسالم است كه در توزيع ثروت و عدم تراكم آن از يك سو، و تنظيم 
و جهت دهي صحيح آن به سوي مصالح عمومي از سوي ديگر، نقشي 
مهم و اساسي دارد، چه اينكه خود وقف نيز يكي از مصاديق انفاقات 

 .باشد وضع فقيران و نيازمندان مي عام دولت اسالمي و توجه به

اين محور اقتصادي يكي از محورهاي كلي است كه هم مسلمانان و هم 
. اند  دولت اسالمي طبق موازين شرع اسالم، همواره مقيد به انجام آن بوده
كند،   در اين عمل براي واقف كه مالي را براي كار خاصي وقف مي

د شرايط خاصي را براي وقف خود توان  اختياراتي در نظر گرفته شده كه مي
                                                         

 .1ح  ،باب احكام األرضني ،147/  7 التهذيبطوسى،  .1
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 .تعيين كرده يا مورد مصرف خاصي را طبق نظر خود براي آن قرار بدهد

اي از   از اين محور كلي اقتصادي براي تأمين پاره ^اهل بيت
آنان اين مهم را از . كردند  استفاده مي انجماعت صالحهاي مالي   نيازمندي

 ةختند و اين مطلب در سيرسا طريق اقدام گسترده به وقف اموال عملي مي
روايت  ^طاهرين ائمه بقيهزهرا، و  ة، حضرت علي، فاطم‘پيامبر اكرم
توان   را نمي ^به نحوي كه هيچ يك از پيشوايان اهل بيت ،شده است

هايي از اقدام به اين عمل نيك را از او ثبت نكرده   يافت كه تاريخ، نمونه
 .باشد

 ’موسي كاظم معروف است كه حضرت علي و حضرت امام
البته شايد دليل اين امر اين . اند  اي در اين زمينه داشته فعاليت گسترده

از نظر شرايط زماني از  هائمباشد كه اين دو بزرگوار نسبت به ديگر 
 .اند تري براي انجام اين كار برخوردار بوده  مجال و فرصت مناسب

را به هفت باغ  ‘روايت شده است كه پيامبر اكرم ×از حضرت رضا
وقف  برقهو  منبت، ما الم ابراهيم، صافيه، حسني، عواف، داللهاي   نام

نقل كرده است كه حضرت  نهج البالغهسيد رضي هم در  )1(..نمود
اي كه   نامه  پس از بازگشت از جنگ صفين در وصيت ×اميرالمؤمنين

از حضرت امام  و )2(.اموال خود نوشت، اموال خود را وقف نمود ةدر بار

                                                         
 .10ح  183/  103 حبار :و به نقل از آن 1301ح  363 /قرب االسنادمحرى،  .1

نيز اين  ذيبدر ى و شيخ طوس اىفالك در فروع ، شيخ كليىن24 مةنا /ج البالغه .2
 .اند تر ذكر كرده  مطلب را به صورت مفصل
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نيز اموال خود را وقف  ÷زهرا ةروايت شده است كه فاطم ×باقر
 )1(.را متولي آن قرار داد ×نموده و علي

مفصلي از  ةشيخ كليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي نيز وقفنام
 )2(.اند نقل كرده ’حضرت امام موسي بن جعفر

به همين ترتيب، با تأكيد بر اين امر اصحاب و پيروان  ^اهل بيت
م اين عمل صالح كه اجر و پاداش معنوي بسيار بزرگي خود را به انجا

چرا كه اين امر در وضع  ؛اند نموده نيز بر آن مترتب است تشويق مي
اهميت . اي برخوردار بود ، از اهميت ويژهانجماعت صالحكلي اقتصاد 

اي است كه وقف در روايات اسالمي، در كنار دو  اين امر به اندازه
يكي به جا گذاشتن سنت : ن آمده استمهم در زندگي انسا ةمسئل

اي كه مردم از آن پيروي كنند، و ديگري به جا گذاشتن فرزند  حسنه
 .صالح كه براي پدر و مادر و جامعه خود سودمند باشد

 :روايت است كه فرمود ×از هشام بن سالم از حضرت امام صادق

 ةمگر صدق پس از مرگ هر انساني هيچ كدام از كارهايش ادامه نخواهد يافت،
يابد،   اي كه در زمان حيات خود به راه انداخته و پس از مرگش ادامه مي  جاريه

سنت هدايتي كه در زمان حيات خود بنيان گذاشته و پس از مرگ ديگران از 
 )3(.آن تبعيت كنند و فرزند صالحي كه پس از مرگ برايش دعا كند

                                                         
 .13ح  185/  103 حبار :، و به نقل از آن262 /مصباح االنوار .1
 .5ح  314/  13 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
 .1ح  292/  13 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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 :بن عمار نقل است كه گفت معاويةو از 

پس از مرگ چه چيزي براي : عرض كردم ×صادقبه حضرت امام 
  ماند؟   انسان مي

سنتي كه پس از مرگش بدان عمل شود، در اين صورت، به او : فرمودند
شود،  شود كه به عمل كنندگان آن سنت داده مي همان اجري داده مي

اي كه پس  جاريه ةصدق .بدون اينكه از اجر و پاداش آنها چيزي كم شود
اشته باشد و فرزند خوبي كه پس از مرگ والدين خود از مرگ او دوام د

  . صدقه داده و بنده آزاد كند ،براي آنها دعا كرده، حج به جاي آورده

: آيا پدر و مادرم را در حج خود شريك كنم؟ فرمودند: عرض كردم
 )1(.آري

وقف را در زندگي و نظام  ةبه همين دليل است كه آشكارا پديد
يابيم كه فعاليت در اين عرصه،  مي انجماعت صالحاقتصادي كلي 

مسلمانان وجود داشت اما در ميان جماعت صالح  ةاگرچه در ميان هم
بينيم كه  از همين رو مي. اي تبديل گرديده بود تقريباً به فعاليت ويژه

 توقيعهاي حضرت مهدي به شيعيان در غيبت صغري كه  حتي در نامه
 .شده استشود، به اين موضوع پرداخته  ناميده مي

، توقيعي را از ابوالحسين محمد بن جعفر اكمال الدينشيخ صدوق در 
اسدي نقل كرده است كه در چند فراز آن، به موضوع وقف پرداخته 

 :شده و در آخرين فراز چنين آمده است
                                                         

 .4ح  293/  13 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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مردي كه باغي را براي ما وقف كرده و كسي  ةسؤال تو در بار ةاما در بار
ن قرار داده كه باغ را آباد كرده، دخل و خرج آ ةرا نيز متولي و نگهدارند

ماند خرج ما كند،  از منافع آن باقي مي را آن را محاسبه نموده و آنچه
و  قيمپرداختن به اين گونه امور تنها براي كسي كه صاحب باغ او را 

متولي وقف قرار داده جايز است، و دخالت در اين امر براي هيچ كس 
 )1(.ديگري جايز نيست

، همچنين در اوضاع  ^ف در شريعت اسالم و نزد اهل بيتوق
 :، بر دو گونه استانجماعت صالحاجتماعي عمومي 

اوقاف عام كه هدف از آن، مصالح عمومي مسلمانان يا مصالح  :اول
مانند مسجد، مدرسه، حسينيه، كتابخانه، زمين، پل،  ؛گروه خاصي است

 .محل اسكان زايران، و موارد ديگر

مسلمانان و گاه براي اهل  ةه از موقوفات هم گاه براي همو اين دست
يك شهر خاص يا گروه معيني از مردم بوده و اگرچه گروه خاصي از 
مردم به جهت كمبود امكانات يا رعايت توازن اجتماعي از آن استفاده 

 .كنند، داراي اهداف كلي است مي

ي وقف يعن ؛نيز معروف است) ىذُر(اوقاف خاص كه به وقف  :دوم
خود، به نحوي كه استفاده از مورد وقف  هريذُكردن براي نسل و 

واقف بوده و در امور خاص آنان مانند مسكن،  هذُريمختص به نسل و 

                                                         
و  300 -  298/  2 اإلحتجاجطربسى،  *49ح  531 -  530 /اكمال الدينق، صدو .1

 .11ح  183 -  182/  35 حباراالنوار :به نقل از اين دو كتاب
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 )1(.رود به كار مي ...خورد و خوراك، ازدواج و

به دليل انعطاف پذيري در هزينه يعني اينكه براي چه  بنابر اين وقف ـ
ص داشتن منافع آن به موقوف عليهم ـ در كسي وقف شود، و اختصا

و پشتيباني از امكانات مالي و اقتصادي آن به جماعت صالح ساخت 
مانند خمس و زكات، از نقش بسزايي برخوردار است كه به زودي در 

و متكي بودن مؤسسات اقتصادي  جماعت صالحبيان اوضاع اقتصادي 
 .شد مخصوص به آن، با اين واقعيت بيشتر آشنا خواهيم

، گذشته انجماعت صالحاز همين جا است كه در طول زندگي اجتماعي 
ها   ها، كتابخانه  از وقف اوالد، اين حجم بزرگ از مساجد، مدارس، حسينه

بينيم، كه ركن اقتصادي مهمي را براي   و ديگر مراكز عام المنفعه را مي
 .دهند  تشكيل مي انجماعت صالحاستقرار اوضاع اقتصادي 

                                                         
 .گويندى وقف اوالد مى به چنني وقفى، در فارس .1
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ها و  عالوه بر برنامه ^در اين بخش خواهيم ديد كه اهل بيت
هاي كلي اقتصادي يا حل  مشي هايي كه براي استفاده از خط آموزه

مشكالت ناشي از اقتصاد در نظر داشتند، بر محورهاي مالي و 
ت اسالمي اند كه مورد قبول دول اقتصادي ديگرِ اسالم نيز تكيه كرده

همواره تأكيد داشتند كه اين محورها نيز  ^وقت نبود، اما اهل بيت
شريعتي كه تمام جزئياتش را با دانش  ؛بخشي از شريعت اسالم است

 .شناختند گسترده خود مي

 انجماعت صالحها و تكاليفي را براي افراد  آنان همچنين سياست
 ةدهند مشكالت اين جماعت يا جهت ةوضع نمودند كه حل كنند
 .فعاليت اقتصادي آنان باشد

توانيم به سه محور اصلي اشاره كنيم كه يكي مربوط  در اين راستا مي
و  انجماعت صالحبه امام و نظام كلي سياسي، دومي مربوط به 

هايي كه افراد آن در برابر يكديگر دارند، و سومي مربوط به  مسئوليت
 .شود فعاليت اقتصادي گروه مي

 :گانه را در سه بخش ذيل خواهيم آورد هاين محورهاي س
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 )1().منافع كسب(خمس ارباح مكاسب : اول

 )رسيدگي به امور يكديگر(همياري اجتماعي : دوم

 .فعاليت اقتصادي هدفمند: سوم

  
 خمس ارباح مکاسب] 1[

ترين احكام شرعي به شمار  خمس در نظام اقتصادي اسالم از مهم
به آن نگريسته شود كه  ^ل بيتآيد، به ويژه اگر از ديدگاه اه  مي

مستند به قرآن كريم و روايات روشن و صحيحي است كه در رابطه با 
به خصوص كه . اصل تشريع يا احكام مرتبط با خمس وارد شده است

خمس به لحاظ درصد باال كه شامل بيست درصد از اموال مورد تعلق 
ا تعلق شود و گستردگي و اهميت موارد مالي كه خمس به آنه  آن مي

 .دهد ترين منبع درآمد دولت اسالمي را تشكيل مي گيرد، مهم  مي

ها اتفاق   تقريباً تمام مسلمانان در اصل تعلق خمس به غنائم جنگي و گنج
معادن، اكثر مسلمانان معتقد به وجوب زكات  ةنظر دارند، اما در بار

 )2(.، البته با اختالفاتي كه در جزئيات با هم دارند)نه خمس(هستند 

                                                         
است كه انسان، ى هر كار و مكاسب مجع مكسب به معىن ،سود ارباح مجع رِبح به معىن .1

ت آوردن درآمد به آن بپردازد، بنابر اين مكاسب اعم از جتارت، زراعت، با هدف به دس
 .مترجم ـاست  ...وى و يدى خدماتى كارها

بن حممد ى و ابواحلسن عل 115 /حكام السلطانيهاألى، فراء حنبلى ابو يعل :ك.ر .2
 .113 /حكام السلطانيهاألى، ماورد
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چنان كه از قرآن كريم و سنت نبوي نيز برداشت  ^اما اهل بيت
هاي جنگي،  غنيمت :دانند شود، خمس را در هفت چيز واجب مي مي

آيد، مانند  معادن، گنج، اموال گرانبهايي كه با غواصي از دريا بيرون مي
از  ىذملؤلؤ و مرجان، مال حالل مخلوط به حرام، زميني كه كافر 

 .ري كند و ارباح مكاسبمسلمان خريدا

امور  ةدر بار ^بدين گونه است كه تفاوت ميان ديدگاه اهل بيت
آنجا كه اصحاب  ؛گردد فقهي ساير مسلمانان آشكار مي ةمالي و نظري
كنند و در ساير   كوچكي محدود مي ةخمس را در داير ،ساير مذاهب

صد نمايند كه نه تنها در موارد تنها به اموري چون زكات بسنده مي
باشد،  دريافتي در آنها از خمس كمتر بوده و بين پنج تا ده درصد مي

 .شرايط و قيود خاصي هم دارد

كنيم كه موضوع خمس از لحاظ مصرف،  ديگر مالحظه مي ةاز جنب
 ^اي مخصوص اهل بيت ويژگي خاصي دارد و مصرف آن به گونه

اين يابيم، و  نيز همين ويژگي را مي فييءاست، چنان كه در مصرف 
همان مطلبي است كه در رابطه با هر دو مورد در قرآن كريم آمده 

همان  اجماالً ^اهل بيت ،مسلمانان ةچون به اتفاق هم ؛است
شريف  ةهستند، كه در آي) خويشاوندان نزديك پيامبر(القُربي  ذَوِي

  :آمده است

}هسمخ لّهء فَأَنَّ ليش نم متما غَنِموا أَنلَماع ولِ وسلرل ب وي الْقُرذل یو  و
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  )1(}و الْمساكنيِ و ابنِ السبيل یالْيتام

و بدانيد كه هر چيزي را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و 
 .و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است ]او[براي خويشاوندان 

 یفَللّه و للرسولِ و لذي الْقُرب ین أَهلِ الْقُررسوله م ىما أَفاَء اللّه عل{و 
  )2(}و الْمساكنيِ و ابنِ السبيلِ یو الْيتام

ها عايد پيامبرش گردانيد، از آن   ساكنان آن قريه ]دارايي[آنچه خدا از 
و يتيمان و  ]وي[و متعلق به خويشاوندان نزديك  ]او[خدا و از آن پيامبر 

 .و در راه ماندگان استبينوايان 

دوم در بخشي از  ةاول و خليف ة، خليف‘بينيم كه پيامبر اكرم و مي
القُربي از آل پيامبر  زمان خالفت خود قسمتي از خمس را به ذَوِي

كريمه عمل كرده باشند، اما  ةپرداختند تا به مفاد اين آي مي ‘اكرم
انست و پيشنهاد دوم پس از مدتي، اين سهم را براي آنان زياد د ةخليف

كرد كه تنها بخشي از خمس به مقدار رفع نيازهاي ضروري زندگي به 
از همان ابتدا با چنين تفسير  ^اهل بيت. القربي پرداخت شود ذوي

نادرستي از اين حكم شرعي مخالفت كرده و از دريافت سهم خود به 
خليفه نيز آنان را به طور كلي از اين  .صورت ناقص خودداري نمودند

اين محروميت پس از زمان عمر به عنوان پيروي . حق محروم كرد
نيز  عدىبهاي  خلفا از سنت عمر و تفسير او در اين زمينه، در دوره

                                                         
 .41 /انفال .1
 .7 /حشر .2
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 )1(.ادامه يافت

  : از يزيد بن هرمز نقل است كه گفت صحيح مسلمدر 

اي نوشت، ابن هرمز   بن عامر حروري خارجي به ابن عباس نامه جندة
م كه ابن عباس نامه را خواند و جواب آن را من شاهد بود: گويد

سهم  ةدر بار: وي گويد ابن عباس در جواب او نوشت ...نوشت،
كه در كتاب خدا آمده، پرسيده بودي ) خويشاوندان پيامبر(القربي   ذَوِي

كه اينها چه كساني هستند؟ به نظر ما، خويشاوندان پيامبر ما هستيم، اما 
 )2(.دارندقوم ما اين حقيقت را باور ن

  : و در روايت ديگري از ابن عباس چنين آمده است

القربي مخصوص خويشاوندان پيامبر است كه خود آن حضرت آن   سهم ذَوِي
                                                         

اشاره دارد كه اعمال اين حمروميت از سوى خليفه اول، ابوبكر  ابه اين معناى از نصوص   پاره .1
ابن  .اى ديگر از روايات اعمال اين حمروميت را به عمر نسبت مى دهد  بوده است، لكن پاره

آن را براى آنان قرار  ‘سهم خويشاوندان رسول خدا، سهمى بود كه پيامرب اكرم«: عباس گويد
به مقدارى به ما عرضه كرد كه به نظر ما كمتر از حق ما بود، ما نيز آن را داد و عمر اين سهم را 

 .»نپذيرفته و به او بازگرداندمي
اى   اين سهم براى ما بود، اما عمر از ما خواست تا به اندازه«: در روايت ديگرى نيز گفته است

اخت دين بدهكاران ما مند شومي كه خمارج ازدواج جوانان، رفع نياز نيازمندان و پرد  از آن ره
از آن تأمني شود، ما نيز جز دريافت كامل سهم خود چيزى را منى پذيرفتيم او نيز حاضر به 

روايات ديگرى نيز در اين باب  »...پرداخت آن نبود و بدين ترتيب از كل سهم خود گذشتيم
لب به اين مط 155 -  153/  1 مرآة العقولكتاب  مةعسكرى در مقد مةعالوارد است و 
 .پرداخته است

 .»النساء الغازيات يرضخ هلن« 48، كتاب اجلهاد و السري، ب صحيح مسلم .2
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را در ميان آنها تقسيم فرموده است، اما عمر از اين سهم مقداري را به ما عرضه 
 )1(.دانديمكرد كه ما آن را كمتر از حق خود يافتيم، پس آن را نپذيرفته و بازگر

  : و در سومين روايت، گفته است

اي از   اين سهم براي ما اهل بيت بوده، اما عمر از ما خواست تا به اندازه
مند شويم كه مخارج ازدواج جوانان، رفع نياز نيازمندان و   آن بهره

پرداخت دين بدهكاران ما از آن تأمين شود، ما نيز جز دريافت كامل 
او نيز حاضر به پرداخت آن نبود و . رفتيمپذي  سهم خود چيزي را نمي

 )2(.بدين ترتيب از كل سهم خود گذشتيم

  : يعلي نقل كرده است كه گفت  از عبدالرحمن بن ابي سننبيهقي در كتاب 

مالقات كردم و به آن ) نزديك مدينه(را در منطقه احجار زيت  ×علي
رابطه با  پدر و مادرم فداي تو باد، ابوبكر و عمر در: حضرت عرض كردم

  : فرمود ×علي: تا جايي كه گويد ...خمس، با شما اهل بيت چه كردند؟

آيد كه   شما حقي از خمس داريد، اما به فكر من به جور نمي: عمر گفت
آن از براي شما باشد، اگر خواستيد به  ةاگر ميزان اين سهم زياد شد هم

ز از پذيرش كل اي كه صالح بدانم از آن به شما بپردازم، ما نيز ج  اندازه
 )3(.آن امتناع كرديم، او نيز از دادن كل آن سهم به ما خودداري نمود

                                                         
 155 -  153/  1 مرآة العقولكتاب  مةبراى آشناىي بيشتر با اين گونه روايات، به مقد .1

 .هاى مشهور فريقني سند اين روايات را ارئه كرده است  رجوع كنيد كه در آن، از كتاب

 .155 -  153/  1 مرآة العقول كتاب مةمقد .2

 .155 -  153/  1 مرآة العقولكتاب  مةمقد .3
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وارد شده است كه بر اختصاص  ^روايات بسياري نيز از اهل بيت
القربي يا سهم  خمس به آن بزرگواران داللت دارد، اعم از سهم ذَوِي

 .يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان

از  ^ل وضع شده تا جبران محروميت اهل بيتو اين ويژگي به اين دلي
دريافت زكات و صدقات را بنمايد كه گرفتن آنها در شأن اهل بيت نبوده 

شود كه مردم آن را از اموال خود دور   و به عنوان پليدي مال محسوب مي
حقي كه خداوند متعال در  ؛به خالف خمس كه يك حق است ،كنند  مي

قرار داده و خداوند متعال منزه  ^اهل بيتاموال عموم مردم و غنائم براي 
 .است از اينكه چيزي دون شأن آنان برايشان در نظر بگيرد

از عبداهللا بن بكير از يكي از يارانش از يكي  تهذيبشيخ طوسي در 
 ةنقل كرده است كه در تفسير فرمود ’از دو امام باقر يا صادق

  : خداوند متعال

}متما غَنِموا أَنلَماع ب وي الْقُرذل ولِ وسلرل و هسمخ لّهء فَأَنَّ ليش نیم  و
  )1(}و الْمساكنيِ و ابنِ السبيل یالْيتام

  : فرمود

سهم خداوند و پيامبر از خمس براي امام است، و سهم خويشاوندان 
پيامبر نيز از آن خويشاوندان نزديك پيامبر است، مراد از يتيمان هم 

، و بينوايان و در راه ماندگان نيز بينوايان و در راه ‘حممدمان آل يتي
                                                         

ى خدا و پيامرب و براى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى و بدانيد كه هر چيز .1
 . و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است ]او[خويشاوندان 



  5در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                      

 

64

پس خمس از ميان اين گروه خارج نشده  ؛باشد ماندگان از اين گروه مي
 )1(.رسد و به غير آنان نمي

فييء در قرآن كريم  ةو از بعضي روايات، همچنين از آيه غنيمت و آي
ه دست امام و پيشوايي آيد كه اختيار امور خمس تنها ب  چنين بر مي

باشد و تفصيلي كه در آيات آمده تنها براي  ^است كه از اهل بيت
 )2(.بيان موارد مصرف است

، با سند معتبر از حضرت كافيدر همين رابطه مرحوم شيخ كليني در 
  : كريمه ةدر تفسير آي ×امام محمد باقر

 }...و بیه خمسه و للرسولِ و لذي الْقُرو اعلَموا أَنما غَنِمتم من شيء فَأَنَّ للّ{
)3(  

  : روايت كرده است كه فرمود

بوده، خمس از  ‘خويشاوندان نزديك رسول خدا) القربي  ذوي(اينان 
 )4(.باشد و ما، مي ‘آن خدا، رسول خدا

به طريق صحيح، از حضرت امام  كافيچه اينكه وي باز هم در 

                                                         
 .2ح  356/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
، حبوث ىف الفقهى، آيت اهللا سيد حممود هامش :ك.تر در اين رابطه ر ث گستردهحبى برا .2

 .397 -  374/  2كتاب اخلمس 
ى خدا و پيامرب و براى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى و بدانيد كه هر چيز .3

 ...)و ]او[خويشاوندان 
 .5ح  357/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .4
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  : رمودروايت كرده است كه ف×صادق

هايي كه بدون دخالت نيروي نظامي به  انفال عبارت است از سرزمين
تصرف قواي اسالم درآيد، يا مردمان آن ديار با مسلمانان صلح كنند، يا 
دست بيعت به مسلمانان دهند، همچنين است هر زمين باير و صحراها كه 
همه از آن رسول خدا بوده و پس از آن حضرت در اختيار امامي است 
كه پس از آن حضرت آمده و در موردي كه صالح بداند آن را مصرف 

 )1(.خواهد نمود

اي در رابطه با كيفيت مالكيت خمس  در اين زمينه بحث گسترده
به عنوان اشخاص  ـ ^هائموجود دارد كه آيا اين خمس به ملك 

آيد، اما داشتن منصب امامت در اين مالكيت قيد شده   ـ در مي حقيقي
 ؛رسد امام نمي نسىب ةجهت، خمس به عنوان ارث به ورث و به همين

چون علت رسيدن اين اموال بسيار زياد به شخص حاكم، احراز 
باشد، يا اينكه خمس به ملكيت منصب امامت در  منصب امامت او مي

 ^هائمآيد و به همين دليل حق تصرف در آن اختصاص به  مي
قام آنها هستند، نيز حق و قائم م ^هائمنداشته و كساني كه نايب 

 )2(.تصرف در آن را دارند

                                                         
 .1ح  364/  6 الشيعهوسائل ى، حر عامل .1
): كتاب اخلمس(، حبوث ىف الفقهك سيد حممود هامشى، . براى حتقيق بيشتر در اين زمينه ر .2

و شيخ حسينعلى منتظرى، مباحث مخس، و بعيد نيست كه اگر خبواهيم  793 -  374/  2
ل تنها به منت روايات استناد كنيم، از جهت علمى حق به جانب قول دوم باشد، اگر چه قو
 .مشهور ميان علماى اماميه كه ادعاى امجاع بر آن نيز شده است، ترجيح قول اول است
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علمي در ادله و مباني اين اقوال را نداريم،  ةما در اينجا قصد مناقش
و چه در  ^چه در سطح اختالف مذهبي ميان اهل سنت و اهل بيت

ما تنها در پي اين . ^سطح اختالفات فتوايي پيروان مذهب اهل بيت
 ةدر بار ^ي كه ويژگي فقه اهل بيتا هستيم، اين مسئله را از جنبه

 انجماعت صالحاي كه در نظام اقتصادي  اين اموال است، به اندازه
 .كند، بررسي كنيم نمود پيدا مي

كنيم كه ديدگاه  زير اشاره مي ةبراي رسيدن به اين هدف به سه مسئل
 :كند كلي را در اين باره مشخص مي

لي كه در دست مردم در رابطه با خمس در اموا ^هائمموضع  :اول
ها،  گيرد مثل غنائم، معادن، گنج بوده و اين تكليف مالي به آن تعلق مي

آيد، زميني كه كافر  اموالي كه از طريق غواصي از دريا به دست مي
ذمي از مسلمان بخرد، اموال حالل مخلوط به حرام و همچنين 

 .سودهاي كسب مردم

ب و تفسير در خصوص خمس ارباح مكاس ^هائمموضع  :دوم
 .پيدايش دير هنگام اين حكم

 .انجماعت صالحبيان نقش اجمالي خمس در اوضاع اقتصادي  :سوم

 خمس اموال در دست مردم )1(

خمس كه در  ةدر مسئل ^مورد قبول اهل بيت ةبا در نظر گرفتن نظري
در رابطه با اموالي كه در اختيار  ^بحث قبل به آن اشاره كرديم، اهل بيت

چه اموالي مانند گنج و غنايم . با مشكل بزرگي مواجه بودند مردم بوده،
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جنگي كه طبق فتواي فقهاي ساير مذاهب اسالمي مورد تعلق خمس 
كه از  ...هستند و چه مواردي چون معادن و مواد استخراج شده از دريا و

به خصوص كه  ،نظر فقهاي آن مذاهب، مورد تعلق خمس نبوده است
ها اسير شده   ون غالمان و كنيزهايي كه در جنگبعضي از اين اموال، همچ

از آن خمس  ^هائمآمدند و   در مي غنيمت جنگيو تحت عنوان 
و همبستر شدن با اين  )1(بردند از حساسيت خاصي برخوردار بودند  مي

دسته از كنيزان، بدون دادن خمس، حرام بود، چون اين كار دخل و تصرف 
 .ر مال مشترك استبدون اجازه صاحب حق و شريك حقيقي د

وجود داشت، چه آنان  انجماعت صالحافراد  ةو اين مشكل براي هم
كه خود در جنگ شركت داشتند، چه كساني كه اين كنيزان را از 

كردند، و چه فرزندان اين   شركت كنندگان در جنگ خريداري مي
 .غالمان و كنيزان

ي و چه از عقيدت ةاي بود، چه از ناحي اين مشكل داراي ابعاد گسترده
شد كه  و گاه مي. فشارهاي روحي و اقتصادي كه در پي داشت ةناحي

 .پذير نبود حتي با پرداخت مجدد خمس نيز حل آن امكان

گيري و افزايش جمعيت  از همان ابتدا و پيش از شكل ^اهل بيت
صالح و تكامل اجتماعي آن، به اين مشكل توجه داشته و با  جماعت

                                                         
امام برحق  زةاجاو مشروع بوده با ى ها اسالم است كه اين جنگى البته اين در صورت .1

باشد ى رزمندگان جايز منى اجنام شده باشد، و در غري اين صورت تصرف در غنامي برا
اين موارد از حقوق  همةو  ـ به وقوع پيوسته است احنراىفى اه از حالتى كه در بعض ـ

 .باشدى م ×شخص امام
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پيروان و شيعيان خود كه با اين مشكل  بخشيدن قسمتي از خمس به
 .در ارتباط بود آن را حل كردند

 ةاين بخشودگي از خمس تا آنجا امتداد و گسترش يافت كه شامل هم
خود اين  ^اهل بيت. گرديد جماعت صالحپدران و مادران افراد 

 اناقتصادي و روحي براي جماعت صالحبخشودگي را به عنوان تخفيفي 
و هدف از آن را پاك كردن اصل و نسب و مواليد آنها اند   تفسير كرده

 .اند  دانسته

يابيم كه اين بخشودگي حتي قبل از بروز مشكل انجام  از همين جا مي
 ؛شده و در واقع عالج واقعه را قبل از وقوع آن انجام داده است

 ةشود كه اين بخشودگي براي اولين بار از حضرت صديق مالحظه مي
 .صادر شده است ×و حضرت علي ÷طاهره

شيخ  ،عهمقن، شيخ مفيد در علل الشرايعمرحوم شيخ صدوق در كتاب 
، همگي با سندهاي صحيح از ثقات استبصارو  تهذيبطوسي در 

و محمد بن مسلم، هرسه از حضرت امام  زرارهابوبصير،  ؛گانه سه
  : اند كه فرمود نقل كرده ×محمد باقر

چرا كه حق ما  ؛د هالك شدندخوراك و امور جنسي خو ةمردم در مسئل
را به ما پرداخت ننمودند، اما بدانيد كه شيعيان ما و پدران آنها را در اين 

 )1(.زمينه حالل كرديم

با سند خود از محمد بن حسن صفار  تهذيبچه اينكه شيخ طوسي در 
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روايت نموده  ×نقل كرده كه او با سند صحيح از حضرت امام صادق
  : كه فرمود

كند، بايد   محبت ما را در دل و جان خود احساس مي ىاخنكهركس 
  خداوند را بر نعمت آغازين سپاس گذارد 

فدايت شوم، نعمت آغازين كدام : به آن حضرت عرض كردم: راوي گويد
  است؟ 

  : پاكي والدت، آن حضرت ادامه دادند: فرمود

سهم خود را از : فرمودند ÷زهرا ةبه فاطم ×حضرت اميرالمؤمنين
  . ر پدران شيعيان ما ببخش تا شيعيان ما پاك شوندفييء ب

  : فرمودند ×سپس امام صادق

ما نيز مادران شيعيان خود را بر پدران آنها بخشيديم تا شيعيان ما پاك 
 )1(.شوند

به طريق معتبر از  كافيو كليني در  تهذيبو باز شيخ طوسي در 
  : رموداند كه به او ف نقل كرده ×ضرِيس كناسي، از حضرت صادق

   داني عمل زشت زنا از چه راهي در ميان مردم وارد شد؟  آيا مي

  : دانم، فرمود  نمي: عرض كردم

ما كه اين خمس براي  ةندادن خمس ما اهل بيت، مگر شيعيان پاكيز
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 )1(.پاكي مولد آنان، بر ايشان حالل شده است

، روايت سالم مقنعهو شيخ مفيد در  تهذيبهمچنين شيخ طوسي در 
  : اند را چنين نقل كرده ×كرم، از امام صادقبن م

: بودم كه مردي به آن حضرت عرض كرد ×من در محضر امام صادق
  . فروج را بر من حالل كن

  .سخن گفتن او ناراحت شدند ةاز نحو ×امام

مراد وي اين نيست كه از فردا سر راه بر : كسي به آن حضرت عرض كرد
نيزي بخرد يا با زني ازدواج كند، خواهد ك  زنان مسلمان بگيرد، بلكه مي

اي به وي داده  به او رسيده، تجارتي كرده و يا كسي هديه) كنيز(يا ارثي 
  ). اين موارد كنيز است ةمراد در هم(است 

  : امام فرمودند

اين براي شيعيان ما حالل است، حاضر باشند يا غايب، زنده يا مرده، و آنچه 
بدانيد  .آنها حالل است ةآيد، اين امر براي هم  تا روز قيامت از آنها به دنيا مي

اين تنها براي كساني حالل است كه ما آن را برايشان حالل كرده باشيم، و 
 )2(به خدا سوگند كه ما هيچ عهد و پيمان و تعهدي نسبت به كسي نداريم

را ) بخشودگي(اين تحليل  ^هائمآيد كه   از بعضي روايات نيز بر مي
اجرايي مربوط به همان زمان، گسترش دادند  ةبرنام هرچند به عنوان يك
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موارد نياز و مشكل را شامل شود و اين امر براي كم كردن  ةتا هم
فشارهاي اقتصادي كه از سوي دولت متوجه شيعيان آنها گرديده يا 

 .شد  تنگناهايي بود كه احياناً از سوي مردم نسبت به آنها اعمال مي

، از علي ال يحضره الفقيهمن ق در و شيخ صدو تهذيبشيخ طوسي در 
  : اند بن مهزيار چنين نقل كرده

نوشته و از آن حضرت درخواست  ×اي كه مردي به امام باقر  در نامه
كرده تا خوراك او را از لحاظ خمس بر وي حالل كند، خواندم كه آن 

  : حضرت به خط خود نوشته بودند

آن بر وي حالل  هركس به چيزي از حق من نيازمند شد، استفاده از
 )1(.است

، شيخ تهذيبهمچنين در روايت يونس بن يعقوب كه شيخ طوسي در 
آن را نقل  مقنعهو شيخ مفيد در من ال يحضره الفقيه صدوق در 

  : اند، آمده است كرده

بودم كه مردي ريسمان فروش بر آن  ×در نزد حضرت امام صادق
راه تجارت به  اموال و سودهايي از: حضرت داخل شد و عرضه داشت

دانيم حق شما در آنها موجود است و ما در   رسد كه مي  دست ما مي
  . كنيم  محاسبه و پرداخت آن كوتاهي مي

  : فرمودند ×امام صادق
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اگر در چنين روزهايي كه شما تحت فشار و در حال تقيه هستيد شما را 
 )1(.ايم  به پرداخت اين اموال مكلف كنيم، با شما منصفانه رفتار نكرده

 خمس ارباح مکاسب )2(

ثابت و مسلم است كه پس از  اماميهبدون شك در ميان علماي 
هر شخص، پرداخت خمس ارباح مكاسب  ةاستثناي مخارج ساالن
 ةدانشمندان شيعه براي اين حكم به اطالق آي )2(.سال او واجب است

كنند كه داللت دارد بر وجوب خمس در هر چه  اي استناد مي كريمه
چه غنيمت جنگي باشد يا گنج، معدن،  ؛آورد  آن را به دست ميانسان 

انسان باشد و اگر چه سبب  ةدريا، و چه غنيمت درآمد كسب و پيش
اي اصولي كه مورد  نازل شدن آيه، غنايم جنگي بوده است، اما قاعده

اتفاق همة دانشمندان است مبني بر اينكه خاص بودن، سبب، باعث 
كند كه آيه به اطالق خود باقي  د، حكم ميشو نمي مسببتخصيص 

 .است

حديث معتبري از علي بن مهزيار روايت شده است كه در فرازي از 
  : اند كريمه فرموده ةدر تفسير اين آي ×آن حضرت امام جواد

در هر سال واجب است،  ]پرداخت خمس آنها[ها   ها و فايده  اما غنيمت
چيزي را به غنيمت گرفتيد، يك و بدانيد كه هر {: خداوند متعال فرمايد

و يتيمان و بينوايان  ]او[پنجم آن براي خدا و پيامبر و براي خويشاوندان 
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و در راه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايي 
روزي كه آن دو گروه با هم روبرو شدندـ نازل كرديم،  ـ ]حق از باطل[

اي كه خداوند    پس ـ }يزي تواناستو خدا بر هر چ. ايد  ايمان آورده
ها، هر چيزي است كه   ها و فايده  مراد از غنيمت ]بدان كه[ـ   درحمتت كن

يابد و هر فايده و سودي است كه نصيب وي   انسان به آن دست مي
 )1(.پر ارزشي كه كسي به ديگري بدهد ةگردد و چنين است جايز  مي

سنگ قرآن و كه ثقل دوم، هم ^روايات ديگري هم از اهل بيت
داناترين مردم به قرآن و سنت نبوي و شريعت اسالمند، رسيده است 

 .دهد كه همين مطلب را مورد تأكيد قرار مي

، با سند معتبر از محمد بن استبصارو  تهذيبشيخ طوسي در دو كتاب 
  : حسن اشعري چنين نقل كرده است

آن  اي به حضرت ابوجعفر ثاني نوشت و در  يكي از اصحاب ما نامه
پرسيده بود كه آيا خمس بر تمام فوايد و سودهايي كه كم و بيش از تمام 

شود واجب است؟  و كيفيت   ها نصيب انسان مي  انواع كسب و همه صنعت
  آن چگونه است؟ 

پس از ، املؤنة بعدالخمس : آن حضرت به خط شريف خود نوشتند
 )2(.خمس واجب است ،برداشت مخارج ساالنه

   :ابوري نقل است كهو از ابن شجاع نيش
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مردي سؤال كرد كه  ةدر بار × )امام هادي(از حضرت ابوالحسن ثالث 
گندم برداشت كرده، يك دهم آن را كه  كُرصد  از زمين زراعي خود كالً

زراعت  ةرا نيز براي هزين كُرشود به عنوان زكات داده، سي   ميكُر ده 
ماند، از اين مقدار،   مي گندم باقي كُردارد و براي او شصت   زمين بر مي

چه چيزي به عنوان حق شما بر گردن او است؟ و آيا از اين مقدار چيزي 
  هم براي دادن به اصحابش بر گردن او است؟ 

يك پنجم از مقداري كه پس از كنار : آن حضرت در پاسخ وي نوشتند
 )1(.براي من است ،ماند  گذاشتن مخارج ساالنه باقي مي

  : نقل است كه گفتو از علي بن مهزيار 

مرا فرمان : به آن حضرت عرض كردم: ابوعلي بن راشد به من گفت
اي كه براي انجام امر و گرفتن حق شما اقدام كنم، من نيز اين مطلب  داده

حق او چيست؟ و من : را به اطالع مواليان تو رساندم، يكي از آنان گفت
  ندانستم در جواب او چه بگويم، 

  . او بگو خمس است كه بر آنها واجب است به: آن حضرت فرمودند

  در چه چيزي؟ : گفتم

  ).كشاورزي(و محصوالت صنعتي  هدر مال التجار: فرمود

كنند، يا با هنر دست   در اموال كساني كه با مال خود تجارت مي: گفتم
  كنند چطور؟   خود امرار معاش مي
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ماند،  اگر پس از كنار گذاشتن مخارج ساالنه چيزي براي آنها: فرمود
 )1(.خمس آن واجب است

 تفسير پيدايش دير هنگام اين حكم

رغم چنين وضوح فقهي كه حكم خمس ارباح مكاسب از  البته علي
اي نيز هست كه با اين حكم شرعي  آن برخوردار است، ابعاد پيچيده

 :همراه شده و محتاج توضيح و تفسير بيشتري است

م در ميان عموم مردم و پيچيدگي ناشي از عدم معروفيت اين حك :اول
 ؛’امت اسالم از صدر اسالم تا زمان حضرت امام باقر و صادق

اي از  كنيم، در طول اين مدت هيچ خبر و نشانه آنجا كه مالحظه مي
در حالي كه ارباح مكاسب امري  )2(خمس ارباح مكاسب وجود ندارد

وجود داشته  ‘بوده كه از صدر اسالم و ابتداي دعوت پيامبر اكرم
اصل حكم وجوب خمس در ارباح مكاسب را زير  ةست و اين مسئلا

 .برد سؤال مي

 انجماعت صالحاينكه اين حكم شرعي حتي در ميان اعضاي  :دوم
در حالي كه از يك طرف، سود بردن از كسب  ؛نيز شناخته شده نبود

و  ^در ميان آنها رايج بوده و از طرف ديگر، همواره با اهل بيت

                                                         
 .3ح   348/  6 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 فحةصالبته در  196 /كتاب اخلمس ،مستند العروة الوثقىآيت اهللا العظمى خوىي،  .2
از اين مسئله در روايات منقول از پيامرب ى مهني كتاب، مؤلف كوشيده تا اثر 197
 .آمده استى كه در صحيح خبار بيابد، مانند روايىت ‘اكرم
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ارتباط نزديك بودند، و اگر چنين حكمي در ميان شاگردان آنها در 
 .بايست در ميان آنها رايج و مرسوم شده باشد  بود، قاعدتاً مي

توانيم به  براي حل اين پيچيدگي مي: در رابطه با مورد اول بايد گفت
 ؛داشتيم برگرديم ^بحثي كه در رابطه با مرجعيت ديني اهل بيت

هايي كه هم به آن  الحظه واقعيتبه م ‘آنجا كه دانستيم پيامبر اكرم
احكام اسالم را به صورت  ةشد، هم حضرت و هم به امت مربوط مي

مسلمانان بيان نفرموده، بلكه اين دسته از احكام را  ةعمومي براي هم
و برخي از اصحاب  ×به صورت خصوصي براي حضرت امام علي

ستن آن حضرت امت اسالم را براي دان. خاص خود بيان داشته بودند
 .اند ارجاع داده ^اين احكام در آينده، به اهل بيت

نظير حديث  ‘احاديث و روايات اسالمي نقل شده از پيامبر اكرم
بر همين مطلب داللت داشته، خلفايي كه پس از پيامبر  ...ثقلين و

دار منصب جانشيني آن حضرت شدند نيز به اين امر  عهده ‘اكرم
نها در حل مسائل و مشكالت مراجعات مكرر آ ؛اند اعتراف كرده

 .شرعي شاهد اين مدعا است

به دليل  ‘همين عدم بيان تفصيلي از سوي حضرت پيامبر اكرم
را احاطه  ^وجود شرايط سياسي و فرهنگي خاصي كه اهل بيت

شان دور كرده بود، منجر به مخفي   كرده و آنان را از جايگاه سياسي
خمس نيز  .سالم گرديدماندن بسياري از احكام شرعي از ديد امت ا

يكي از موضوعاتي بود كه به همين سرنوشت دچار شد، چون اهل 
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 )1(.ـ مرجع دريافت خمس بودند چنان كه دانستيم  ـ ^بيت

اين نوع از خمس را بيان  ‘حتي برخي چنين معتقدند كه پيامبر اكرم
نفرموده و بيان آن را از عصر تشريع، به تأخير انداخته، اين كار را به 

پس از خود نهاده است تا با توجه به شرايط و مصالح  هائم ةدعه
 )2(.زماني، آن را براي امت بيان كنند

ها بتوانند دقيقاً   به عالوه خمس ارباح مكاسب چيزي نيست كه حكومت
آن را كنترل كنند، چون وجوب آن پس از حصول سود و استثناي 

حاكم شرع و اين امري نيست كه  ؛صاحب سود است ةمخارج ساالن
طال و (بتواند آن را دقيقاً محاسبه كند و از اين لحاظ مانند زكات نقدين 

است كه همه فقهاي اسالم آن را از اموال پنهان دانسته و آن را از ) نقره
اند، به   مواردي كه تسليم آن به حاكم شرع واجب است مستثني دانسته

كنترل و تخمين خالف اموال آشكار مانند غالت و چارپايان كه امكان 
 )3(.آنها وجود دارد و تسليم زكات آنها به حاكم واجب است

بسيار كم  ‘عالوه بر آنچه گفتيم، ارباح مكاسب در زمان پيامبر اكرم
 .و محدود به تعداد خاصي از مردم بود

رايج در ميان  نظريهبه خالف  ىسنبينيم كه فقهاي   از طرف ديگر مي

                                                         
از مخس  ‘در حمروم كردن اهل بيت پيامرب ‘پس از پيامرب اكرمى عملكرد خلفا .1

 .مؤيد اين مطلب استى، غنامي جنگ
 .196 /كتاب اخلمس ،مستند عروة الوثقىآيت اهللا العظمى خوىي،  .2
 .113 األحكام السلطانية، و ماوردى، 115 /االحكام السلطانيهيعلى فراء، وبأقاضى  .3
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اين  .اند  در مال التجاره گرايش پيدا كرده ، به وجوب زكاتاماميهفقهاي 
آورد كه تشريع خمس ارباح   مسئله اين احتمال را براي ما به وجود مي

تبديل  عامهمكاسب در اصل شريعت اسالم بوده است كه در نزد فقهاي 
اين امر به سبب عدم دقت در تشخيص . به زكات مال التجاره شده است

هايي بوده است كه اسالم و   و تبديلاحكام شرعي، يا به دليل تحريف 
اي از امور واضح و   اي كه پاره  به گونه ،اسالمي دچار آن گرديد ةجامع

آشكار شريعت اسالم در اين عصر، به مسائلي غامض و پيچيده تبديل 
 )1(....گرديد، مثل بعضي از احكام حج، زكات و

اين  نيز در چنين دوراني اقدام به بيان و توضيح ^اهل بيت هائم
 ةحكم شرعي ننمودند، چرا كه چنين كاري طبيعتاً در بر دارند

مخاطرات سياسي خاص خود بود، چرا كه اين كار منجر به تقويت 
شد كه گمان داشتند اين خمس متعلق به  هاي ستمگري مي حكومت

منصب خالفت است، و بدين ترتيب اموال خمس به خزانه اين يا آن 
ن همچون ملك شخصي خود برخورد شد كه با آ خليفه سرازير مي

 .اين تفسير پيچيدگي اول. كردند مي

 :توان با يكي از دو احتمال تفسير كرد اما پيچيدگي دوم را مي

خواستند به شيعيان خود كه در آن دوران كم   نمي ^اهل بيت هائمـ 1
 انجماعت صالحتعداد نيز بودند، بار مالي اضافي تحميل كنند و چون 

به صورت گسترده شكل نگرفته بود تا نياز به  و هنوز كامالً

                                                         
 .198 - 197 /كتاب اخلمس ،الوثقى مستند عروة .1
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هاي مالي زياد داشته باشد، آن بزرگواران نياز جدي به دريافت   پرداخت
كردند، و بدين جهت، اين خمس را كه ملك   اين اموال احساس نمي

هم دانستيم  منصب امامت است به شيعيان خود بخشيدند، چه اينكه قبالً
 .م بود را نيز به آنان بخشيدندساير اقسام خمس كه در دست مرد

اين مطالب مبني بر اين است كه وجوب خمس ارباح مكاسب را  ةهم
 ‘در اصل شريعت اسالم ثابت بدانيم و معتقد شويم كه پيامبر اكرم

بيان  ×براي حضرت علي براي عموم مردم و تفصيالً آن را اجماالً
نيز همين كريمه و متن بعضي از روايات  ةفرموده، و از اطالق آي

 .شود مطلب استفاده مي

در  ـ اما اگر بگوييم كه وجوب خمس در سود ارباح مكاسب اصال2ً
 ‘شريعت اسالم بيان نشده و بيان اين مسئله از سوي پيامبر اكرم

اي كه  در ضمن اختيارات گسترده ^اهل بيت هائمترك شده تا 
دود اسالمي و در ح ةاسالم در تشريع احكام مربوط به عموم جامع

برخي از . قضاياي مالي به آنان اعطا نموده است به اين كار بپردازند
 )1(.علما نيز بر همين اعتقاد هستند

توان عدم شناخت عموم شيعيان نسبت به اين خمس را  بنابر اين مي
قبل از عصر  ^، چنين تفسير كرد كه اهل بيت’تا زمان صادقَين

در اين زمان كه به  اين خمس را تشريع نكرده بودند و ’صادقَين

                                                         
، حبوث ىف الفقه * 196 /كتاب اخلمس ،عروة الوثقىمستند آيت اهللا العظمى خوىي،  .1

 .43/  2كتاب اخلمس 



  5در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                      

 

80

جهت رشد و گسترش طايفة اماميه و احتياج به پول براي پر كردن 
هاي مختلف، نياز به اين منبع مالي  خالءهاي مادي و رفع نيازمندي

 .بيشتر احساس شد، اين خمس را تشريع نمودند

 انجماعت صالحنقش خمس در اوضاع اقتصادي  )3(

جماعت رين منابع مالي ت خمس ارباح مكاسب همواره يكي از مهم
زيرا بيشتر نيازهاي عمومي و خصوصي كه  ؛آيد به حساب مي انصالح

بر آن استوار بود، به ويژه آن قسمت كه به نيازهاي  جماعتبنياد اين 
 ةاما عالوه بر هم. گرديد شد، از اين منبع تأمين مي عمومي مربوط مي

لي در نظام كلي طور كگردد كه به   اينها ابعاد ديگري نيز مالحظه مي
 .بخشد به خمس اهميت بيشتري مي انجماعت صالح

 در ذيل به بيان آنها خواهيم پرداخت، مي ابعادي كه اجماالً ةبا مالحظ

جماعت توانيم تصويري اجمالي از نقش خمس در اوضاع اقتصادي 
 .به دست بياوريم انصالح

 خمس، تنها سرمايه -1

ـ تنها منبع مالي است كه نظام  خاصهو  عامهخمس ـ گذشته از اوقاف 
چون  ؛به صورت اساسي بر آن تكيه دارد انجماعت صالحعمومي 

هاي وقت بسته شده بود،   توسط حكومت جماعتساير منابع مالي اين 
مانند زكات كه يا به دولت داده شده و يا مستقيماً به فقرا پرداخت 

ت، يا ساير گرديد، يا ماليات كه باز در اختيار دولت قرار داش مي
دولت  ةاموال عمومي كه از سرتاسر شهرهاي كشور اسالم به خزان
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 .گرديد سرازير مي

قادر نيست وجود اجتماعي، سياسي و  جماعتيروشن است كه هيچ 
فرهنگي خود را بدون اموال عمومي الزم براي اين امر بنا نهد، چه 

مالي بع وجود منا ةاجتماعي، اجازو اينكه شرايط ناسازگار سياسي 
داد مانند  بتواند بر آنها تكيه كند، نمي انديگري را كه جماعت صالح

 ؛ها مندي از درآمدهاي عمومي و مشاركت در سرمايه گذاري بهره
هايي از اين دست، تهديدي براي امنيت جماعت بوده و  چرا كه فعاليت

كرد، به  تحميل مي جماعتاز طرفي هم بار مالي اضافي را بر 
 .آمدند فقرا به شمار مي ةنوعاً از طبق جماعت خصوص كه افراد

 خمس ىانعطاف پذير -2

بوده يا حق مقام امامت  ^اهل بيت هائمخمس مالي است كه يا ملك 
باشد و آن بزرگواران در هر گونه تصرف،   آنها بوده و مختص به آنان مي

در اين  .باشند به ويژه كيفيت هزينه كردن آن داراي اختيار تام مي
حضرت رسول  ذريههمي براي سادات فقير كه از نسل و خمس س

يا بني هاشم است كه خداوند متعال اين سهم را به جاي زكات  ‘اكرم
كه بر آنها حرام است قرار داده و پرداخت اين سهم به عنوان يكي از 

است و از همين رو امام  ×موارد مصرف خمس، از اختيارات امام
خمس تقبل كرده و در صورت اضافه از  را جبران كمبود سهم سادات

آمدن سهم سادات از نياز آنان نيز به اختيارات خود، مبلغ مازاد را در 
 .نمايد ساير مصارف عام المنفعه هزينه مي

حكمت تشريع اين حكم اين بوده است كه سهم  :توان گفت  بلكه مي
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اي باشد كه ملك امام است و از پليدي اموال   سادات از اموال پاكيزه
 .شود كه در روايات به آن اشاره شده است  ردم محسوب نميم

اين اختيارات تام نوعي انعطاف پذيري به خمس بخشيده و فرصت 
هاي مختلف براي امام فراهم  مناسب را براي استفاده از آن در عرصه

 .نمايد تا آزادانه آن را طبق تشخيص خود، به مصرف برساند مي

اين جنبه از مصرف خمس تأكيد  بر ^بينيم اهل بيت لذاست كه مي
بسيار داشته، تا بدان حد كه گاهي خمس را بر شيعيان مباح 

اند كه در ضمن بيان روايات تحليل خمس گذشت، يا در  كرده مي
اند، كه در  داده صورت وجود مصلحت آن را به صاحبش برگشت مي

 .مسمع بن عبدالملك گذشت ،روايت ابوسيار

 ىامكانات وسيع مال -3

اين  .دهد درصد بااليي از ثروت عمومي جامعه را تشكيل مي خمس
گذارد كه خمس در  امر، امكانات مالي فراواني را در اختيار امام مي
توان خدمات بسيار  دست او است و از رهگذر اين امكانات مالي مي

بزرگي به اسالم و مسلمين رساند و در جهت اهداف واالي اسالم گام 
هاي اصلي يك انسان مسلمان مانند  دارايي ةخمس به هم. برداشت

 ...هاي جنگي، ارباح مكاسب و معادن، استخراجات دريايي، غنيمت
 .تعلق مي گيرد

بدين ترتيب اهميت خمس به دليل درصد بيشتري كه نسبت به زكات 
به عالوه اگر . يابد، از زكات بيشتر است در اموال مردم به آن تعلق مي
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كشاورزي و تجارت  ةبه مسئل ^ل بيتبه توجه عمومي پيروان اه
اهميت وجوب خمس در ارباح مكاسب بيشتر آشكار  ،مالحظه كنيم
تجارت مورد مهمي در خمس ارباح  ةآنجا كه مسئل ؛خواهد گشت

آيد و شايد يكي از ابعاد تأكيد فراوان اهل  مكاسب به حساب مي
اين به پيروان خود در اهتمام ورزيدن به امر تجارت ناشي از  ^بيت
 .تجارت باشد بعد

 در امان بودن از دشمن -4

گيرد كه به لحاظ  از آنجا كه خمس ارباح مكاسب به اموالي تعلق مي
آيد، پرداخت آن  اموال پنهان به شمار مي ةتقسيم بندي فقهي در زمر

چندان توجه دشمنان را جلب نكرده، تهديدي را  ^معصومين هائمبه 
انگيخت، به خالف اموال ظاهر  نميبر  ^اهل بيت هائمبراي امنيت 

هاي وقت عادتاً امر  آشكار مانند غالت، و چارپايان كه حكومت
 .تخمين و آمارگيري از آنها را در دست داشتند

 خمس ارباح مكاسب در ميان عموم مردم مسلمان اصالً ،به عالوه
در ديد مردم نسبت به  ^هائمشناخته شده نبوده و پرداخت آن به 

ي آن بزرگواران و شيوع تفكر امامت در ميان پيروان اهل ها فعاليت
امنيتي حركت و  ةوسيله جنب بدين ؛كرد شكي ايجاد نمي ^بيت

 .شد برحذر بودن از خطر دشمنان تأمين مي

 ىو روح ىبعد عقيدت -5

پرداخت و دريافت اين خمس داراي ابعاد روحي و عقيدتي چندي 
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 انجماعت صالحتماعي است كه بر اهميت نقش خمس در زندگي اج
است و پرداخت  ^بدين ترتيب كه خمس حق اهل بيت ؛افزايد مي

كردن آن، تعبيري از ايمان و اعتقاد به حقانيت و مظلوميت آن 
محبت، عشق، وفاداري،  ةدر عين حال، نشان دهند و بزرگواران است

 .باشد  تجديد پيمان و كمك به آنان نيز مي

رپرست جامعه در نظر گرفته شده خمس حقي است كه براي امير و س
به معني ايمان به امامت و امارت  ^است و پرداخت آن به اهل بيت

خمس مانند زكات . عقيدتي خمس است بعدايشان است و اين همان 
 ةبه منزل ^هائمنيست كه تنها به فقرا پرداخت شود و دادن آن به 

يعت اسالم ترجيح آنان بر ساير فقيران باشد، و صد البته كه در شر
از پرداخت زكات به آنان  ^براي منزه داشتن ساحت اهل بيت

جلوگيري شده است تا هم از پليدي اموال مردم به دور باشند و هم بر 
 .آنان با خمس تأكيد شده باشد ةرابط

6- ىعد تشكيالتب 

چرا كه  ؛است انجماعت صالح تشكيالتي عدب ةخمس تشكيل دهند
و رفع  جماعت ةارتباط مالي در ادارايجاد  ةاين عمل، به واسط

اي از ارتباط افراد  نيازهاي مالي آن از طريق مرجع و ولي امر، نمونه
خود اين امر،  .رود  با مرجعيت و واليت، به شمار مي انجماعت صالح

و عضويت آنان در اين  انجماعت صالحوابستگي اين افراد به  ةنشان
ركت مالي براي اعضاي باشد و به نوعي، شبيه حق مشا مي جماعت
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 .هاي اجتماعي است  ها و سازمان تشكل

 ىبعد عمل -7

به وقوع پيوسته  ^هاي تاريخي كه در رابطه با اهل بيت  واقعيت
 ةترين محور مالي است كه ادار شاهد اين نكته است كه خمس مهم

 .بر آن تكيه دارد انجماعت صالحشئون مختلف 

هاي مهمي كه از  ز قضايا و طرحتوان به عناوين بعضي ا در اينجا مي
 :رسد، گذرا اشاره نمود محل اين منبع با بركت به انجام مي

به ، هاي علميه و مدارس فرهنگي در شهرهاي مختلف ـ حوزه الف
خصوص كه تحصيل در اين مدارس نيز به صورت رايگان انجام شده 
 و مدرسان و محققاني كه در اين مدارس مشغول به كار بودند عادتاً

 .در برابر زحمات خود تقاضاي پاداشي ندارند

علماي بالد و مبلّغاني كه براي تعليم و ارشاد مردم به نقاط  ةـ هزين ب
 .شوند مختلف فرستاده مي

هاي فتوا، تعليمات   هاي ديني، مثل كتاب  چاپ و نشر كتاب ةـ هزين ج
 .، مجالت و نشريات ...هاي فقهي، اصولي، حديثي و  ديني، بحث

اهل  هائمها، مرقدهاي مطهر  مساجد، حسينيه ةخت و ادارـ سا د
هاي داخلي آنها،  و فرزندان صالحِ آنان، مدارس ديني و شعبه ^بيت
هاي  هاي سازماني براي طالب متأهل علوم ديني، كتابخانه خانه

 .عمومي و ساير مؤسسات ديني
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تلف هاي مخ فعاليت ةهاي اسالمي و ديني كه به ارائ جمعيت ةـ ادار هـ
 .پردازند در راه خدمت به اسالم مي

 .هاي ديني و مجالس عزاي حسيني گردهمايي مةـ اقا و

ـ كمك رساني در حوادث غير مترقبه مانند زلزله، سيل، طغيان  ز
ها و ديگر بالهاي طبيعي، همچنين انجام بعضي از كارهاي  رودخانه

 . ...عام المنفعه مانند ساخت حمام و

 ةهاي فقرا، نياز مندان و بيچارگان و ارائ منديـ پوشش دادن نياز ح
 ‘كمك به آنان چه از عموم بني هاشم يا خصوص فرزندان پيامبر

شود و يا  باشند كه از سهم مخصوص سادات از خمس پرداخت مي
و البته اين كار بايد با اجازه و تحت  انجماعت صالحفقرا و نيازمندان 

 .اشراف مرجع ديني به انجام رسد

اين واجب مهم مالي به ، ان اين مطالب نقش عظيمي كه خمسبا بي
جماعت تواند در ساختار  خصوص در بخش خمس ارباح مكاسب مي

 .داشته باشد، براي ما آشكار گرديد انصالح
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 تکافل خاص اجتماعی] 2[

 ةهمياري اجتماعي و مسئوليت پذيري هر فرد مسلمان در برابر بقي
به زندگي و معيشت، از اصولي به مسلمانان در مسائل مالي مربوط 

چه  ؛رود كه اسالم عموم مسلمانان را به آن فراخوانده است شمار مي
اينكه روايات بسياري نيز بر اين امر داللت دارد كه در ذيل به بعضي 

 .كنيم از آنها اشاره مي

با سند  كافياين روايات، روايتي است كه شيخ كليني در  ةاز جمل
  : نقل كرده است كه فرمود ×صادق معتبر از حضرت امام

هرگز او را وا نگذارده، خوارش ننموده  ؛هر مسلمان برادر مسلمان ديگر است
و بر هر مسلمان واجب است كه در  .و نسبت به او خيانت روا نخواهد داشت

راه همبستگي با ديگر مسلمانان كوشيده، در راه مهرباني با يكديگر و رسيدن 
پيمان گردند، تا چنان شويد كه خداوند متعال   يكديگر همبه داد نيازمندان با 

همان روشي  ؛با يكديگر مهربان، و از مصايب يكديگر، غمناك: فرموده است
 )1(.مقيد به انجام آن بودند ‘كه انصار در زمان پيامبر اكرم

اهل  هائمتوان مالحظه كرد كه  نيز مي انجماعت صالح ةدر محدود
مفهوم تأكيد خاصي داشتند، و آن را بر اين اصل و اين  ^بيت

در برابر  اندانستند كه توانگران جماعت صالح مسئوليت خطيري مي
 .برادران نيازمند خود بر عهده دارند

 .توان به صورت آشكار در روايات مشاهده نمود اين مطلب را مي
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 صدقات عامه )1(

هميت روايات چندي وارد شده است كه بر ا عامهدر رابطه با صدقات 
مهمي كه  ةنكت .نمايد اين كار و آثاري كه بر آن مترتب است تأكيد مي

داللت اين روايات بر  ،در اين خصوص اين روايات موجود است
شريفي  ةمانند تفسير آي ؛وجود واجب مالي ديگري غير از زكات است

كه بر وجوب پرداخت مقدار معيني از غالت، هنگام درو و قبل از 
 ؛كند كه غير از درصد مربوط به زكات است لت ميتخمين مقدار، دال

و همين امر تعدادي از  )1(}و آتوا حقَّه يوم حصاده{مباركة  ةو آن آي
علما مانند شيخ طوسي و ديگران را وا داشته است تا به وجوب 

 )2(.پرداخت اين حق مالي فتوا بدهند

بن مسلم و و محمد  زرارهبا سند معتبر از  كافيشيخ كليني در 
نقل كرده است كه در  ×ابوبصير، همگي از حضرت امام محمد باقر

  : اند فرموده )3(}و آتوا حقَّه يوم حصاده{: مباركه ةرابطه با آي

اين حق، نوعي از صدقه است و مسلمانان آن را مشت مشت، و از 
 )4(.پردازند محصول خرما نيز به ميزان دو كف دست، به مساكين مي

  : كريمه ةچنين است رواياتي كه در تفسير آيو 
                                                         

 .از آن بدهيدى بردار آن را روز ره ]بينوايان از[و حق  .1
در اين باب به ى شيخ طوسى نيز در دفاع از رأى م، جواد كاظ 5/  2 اخلالفطوسى،  .2

 .70/  2 حكامآيات األإىل فهام األمسالك  :ك.معتقد شده است رى مهني رأ
 .از آن بدهيدى بردار آن را روز ره ]بينوايان از[و حق  .3
 .2ح  565/  3 الكاىفكليىن، . 4
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} لُومعم قح هِمواليف أَم الَّذين وم* ورالَْمح لِ وائلس1(}ل(  

و بر اين نكته داللت دارد كه اين حق واجب مالي غير از  رسيده
زكات است و انعطاف پذيري بيشتري نسبت به زكات دارد و تعيين 

كننده واگذار شده است كه در هر وقت و مقدار آن به خود پرداخت 
 .به هر مقداري كه خود آن را تشخيص خواهد داد، آن را بپردازد

در اين رابطه هم رواياتي آمده است، مثل روايتي كه كليني آن را در 
با سند معتبر از قاسم بن عبدالرحمن انصاري نقل كرده است كه  كافي
  : فرمودند مي شنيدم كه ×از حضرت امام محمد باقر: گفت

مرا : آمد و به او عرضه داشت ’مردي به نزد پدرم حضرت علي بن الحسين
و همانان كه در اموالشان حقي {: آگاه كن از كالم خداوند متعال كه فرمايد

  كه مراد از اين حق معلوم چيست؟  }براي سائل و محروم* معلوم است 

معلوم مقدار  حقمراد از : به او فرمودند ’حضرت علي بن الحسين
واجب است كه شخص آن را از  ةمعيني از مال، غير از زكات و صدق

  . كند  اموال خود خارج مي

  پس چيست؟  ،اگر از زكات و صدقه نيست: مرد گفت

سهمي است كه شخص، طبق نظر خود كم يا زياد از مال خود : فرمود
  . كند و اين بستگي به توان مالي او دارد  خارج مي

  ؟مبلغ را به چه مصرفي برسانداين : مرد گفت

                                                         
 .ومسائل و حمرى برا* معلوم است ى و مهانان كه در اموالشان حق.1
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رحم كند، ضعيفي را تقويت نمايد، باري از دوش  ةبا آن صل: فرمودند
كسي بردارد، گرهي از كار برادر ديني خود بگشايد، يا در مصيبتي او را 

تر است كه رسالت خود را در   خداوند آگاه: مرد گفت .غمخواري نمايد
 )1(.ميان كدام خاندان قرار دهد

باوجود داللت روايات صحيح ومعتبر بر وجوب قسم دوم به وجوب  اما فقها
اند، و شايد بتوان وجود روايت معارض را   هيچكدام از اين دو امر فتوا نداده

فهماند،  مياستحباب را  ،در اين رابطه مؤثر دانست كه در اين صورت، روايت
از دو به خصوص كه در تمام ادوار، به استثناي فتواي شيخ طوسي در يكي 

 .فتوايش، اجماع بر عدم اين وجوب وجود دارد

به يكي از دو مورد  ^لذا ورود اين پديده را در روايات اهل بيت
 :توان تفسير كرد زير مي

تأكيد بر استحباب اين نوع از انفاق كه محقق كننده اصل تكافل  :اول
البته به مقداري كه با شرايط زندگي هر فرد از افراد  ،اجتماعي است

 .اسالمي تناسب داشته باشد ةامعج

به دليل  ^اهل بيت هائمواليتي بودن اين وجوب، به اين معني كه : دوم
برخورداري از اين تشخيص درست از طبيعت واجبات اجتماعي، كه افراد 

اي جز التزام به آنها ندارند، بر وجوب اين نوع از انفاق   معاصر چاره ةجامع
اصل شريعت، وجوب ثابتي نداشته، بلكه اين  اند، و اين حكم در  تأكيد كرده

وجوب از آن دسته احكامي است كه ولي امر حسب اختيارات و 
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هايي كه در جهت   هاي كلي خود در برابر جامعه و مصلحت  مسئوليت
 )1(.كند  دهد، وضع مي  ضمانت اجتماعي فقرا و نيازمندان تشخيص مي

در  ^اهل بيترسيم كه  و بنا بر هر دو احتمال به اين نكته مي
به مسئله تكافل اجتماعي اهميت  انصالحريزي ساختار جماعت   پي

هاي تحقق وضعيت  چرا كه اين مسئله يكي از پايه ؛دادند اي مي ويژه
 .مطلوب اقتصادي در اين جماعت بود

 حقوق برادران دینی )2(

اي  بر وجود مجموعه ^نماييم كه اهل بيت  در اين زمينه مشاهده مي
وظايفي كه هر انسان  ؛اند اي فرموده ظايف تأكيد ويژهاز حقوق و و
نسبت به ساير برادران مؤمن خود به  انجماعت صالحمؤمن عضو 

ها، مساعدت مالي و  اين وظايف و مسئوليت ةدوش دارد و از جمل
 .هاي برادر مؤمن است رفع نيازمندي

 :هاي مختلف انجام گرديده است بيان اين حق، با شيوه

نكته كه اين حق از واجبات است و انسان مؤمن در كنار ـ بيان اين 1
 .باشد واجباتي كه بر عهده دارد، ملزم به انجام آن مي ةهم

از سماعه چنين  كافيمرحوم شيخ كليني در حديث معتبري در 
  : روايت كرده است

                                                         
به ى ها باشد كه دولت اسالم از مالياتى تواند منشأ و اساس وضع بعضى اين تفكر م .1

 .كندى جامعه آا را وضع مى حسب تشخيص خود از مصاحل كل
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گروهي هستند كه بيش از حد نياز : پرسيدم ×از حضرت امام صادق
ادران ديني آنها به شدت از لحاظ مالي خود داراي مال هستند و بر

كند، آيا سزاوار است كه  نيازمند هستند و زكات كفايت نياز آنها را نمي
  آنها سير باشند و برادرانشان گرسنه؟  ،سخت ةدر اين زمان

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

دارد، او را وا نگذاشته و   مسلمان برادر مسلمان ديگر است، بر او ستم روا نمي
پس بر مسلمانان واجب است در اين راه تالش و  .محرومش نخواهد نمود

كوشش نموده با يكديگر متحد شده و با كمك هم، دست نيازمندان جامعه و 
كساني كه احتياج به رسيدگي دارند را بگيرند و در اين صورت بر همان 

با يكديگر  ؛روشي خواهيد بود كه خداوند شما را به آن فرمان داده است
 )1(.مهربان

از فرات بن احنف  كافيدر حديث ديگري هم كه باز شيخ كليني در 
  :نقل كرده، چنين آمده است ×از حضرت امام صادق

هر مؤمني كه بتواند خود يا به وسيله ديگران، نياز مؤمن ديگري را 
برآورده سازد ولي اين كار را نكند، خداوند متعال او را در روز قيامت 

اهد داشت در حالي كه صورتش سياه، چشمانش كور و ايستاده نگاه خو
اين : كنند  دستانش با غل و زنجير به گردنش بسته شده است و اعالم مي

خائني است كه به خدا و رسولش خيانت روا داشته است، آنگاه فرمان 
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 )1(.شود كه او را در آتش جهنم بيندازند  داده مي

تنها براي افرادي كه از  شود كه اين حق، از اين دو روايت برداشت مي
واجب  ،تمكن مالي برخوردار هستند و در هنگام بروز نياز شديد

 .شود مي

شايد هم اين برنامه تنها براي مواردي باشد كه شرايط به دولت و 
تأمين و تضمين زندگي فقرا و نيازمندان را از  ةاسالمي اجاز ةجامع
 .هاي ديگر ندهد راه

الهي اگرچه در واقع ثابت است، اما از  دوم اينكه اين واجب ةـ نكت2
آن دسته واجباتي است كه تكليف كردن آن به صورت گسترده و 
فراگير مشكل است، چون ممكن است با مخالفت يا عدم تمكين 

رو به رو شده و به ارتداد آنها  انجماعت صالحبسياري از اعضاي 
اي  ويژه اين امر به اين معناست كه اين امر از واجبات .منجر گردد

است كه عمل به آن براي استحكام بخشيدن به ساختار تشكيالتي 
و تقويت روابط در آن، همچنين براي باال بردن  انجماعت صالح

احساس مسئوليت نسبت به اين امر مهم، الزم و ضروري است  ةدرج
 .هرچند در حد استحباب بوده و در موارد نياز شديد واجب شود

 ×حضرت امام صادق: شده است كه گفتاز مفضل بن يزيد روايت 
  : اند فرموده

آوري به دقت فكر كن و با آن، به ياري برادران  آنچه به دست مي ةدر بار
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ها را از ميان  ها بدي خوبي{: خود بشتاب كه خداوند متعال فرمايد
   .}برد مي

  : اند فرموده×امام صادق

مالي به برادران كمك  )1( .سه چيز است كه اين امت، طاقت آن را ندارند
ديني، برخورد منصفانه با مردم، و ياد خداوند در همه حال، و اين ذكر و 
ياد خدا صرف گفتن سبحان اهللا، الحمد هللا، ال اله االّ اهللا و اهللا اكبر نيست، 

 )2(.بلكه آن است كه چون به حرامي رسيد از خدا پروا كند

ات، نشان از وجود صفات ـ بيان اين نكته كه پرداختن به اين گونه واجب3
بدان سان كه چنين شخصي  ؛واالي اخالقي در وجود انسان مؤمن دارد

ها فاقد خصوصيات مطلوب يك مؤمن واقعي   بدون اين صفات و ويژگي
 .است اناصلي از تشكيل جماعت صالح خواهد بود كه هدف

  : از ابان بن تغلب روايت است كه

خدا بوديم كه يكي از  ةدر حال طواف خان ×با حضرت امام صادق
خواست مرا براي حل مشكلي كه   اصحاب ما به مسجدالحرام آمد كه مي

متوجه  ×او به من اشاره كرد، امام صادق .داشت به همراه خود ببرد
  اين مرد با تو كار دارد؟  ،اي ابان :او شده و به من فرمودند ةاشار

                                                         
 .4ح  415/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
حق آن ى آن توان اجنامش را ندارند، يا توان اجنام كامل و ادا سخىت ةيا به واسط يعىن .2

شديدترين  ،شد ما افترض اهللاأديگر نيز از اين مسائل به تعبري را ندارند و در روايات 
 مترجم -. ده استكه خداوند متعال بر بندگان خود واجب گردانيده، ياد شى چيز
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  .آري: عرضه داشتم

  آيا او هم عقيده تو است؟ : فرمودند

  . آري: عرض كردم

  . پس طواف خود را قطع كن و به نزد او برو: فرمودند

  حتي اگر طواف واجب باشد؟ : عرض كردم

  .آري: فرمودند

من با آن مرد رفتم و پس از مدتي به نزد آن حضرت باز گشتم و از آن 
  . مؤمن پرسيدم حق ةحضرت در بار

  .اين مسئله را رها كن و دوباره مطرح نكن: فرمودند

كردم تا اينكه   اين مسئله سؤال مي ةاما من دائم از آن حضرت در بار
آن حقوق اين است كه بخشي از مال  ةاي ابان، از جمل: خره فرمودندباأل

   .خود را با او تقسيم كني

  :لذا فرمودند ،ام  سپس نگاهي به من انداختند و ديدند از اين سخن متعجب شده
  متعال از ايثارگران به نيكي ياد كرده است؟  داني كه خداوند  آيا نمي ،اي ابان

  .دانم  آري مي: عرض كردم

  :فرمودند

اي،  ايثار نرسيده ةاگر تو مال خود را با برادرت قسمت كني، هنوز به درج
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 )1(.خود هم به او بدهي ةبلكه وقتي به اين درجه خواهي رسيد كه از نيم

   :روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت اميرالمؤمنين

 ، عزيز و مقرباي باشد در نزد خداوند متعال  شش خصلت است كه اگر در بنده
دارد كه براي برادر ديني خود همان   اي را دوست مي  خداوند بنده: خواهد بود

پسندد، و براي او نخواهد چيزي را كه براي   چيزي را بپسندد كه براي خود مي
و فضيلت من معرفت خواهد، دلسوزانه دوستش بدارد، به برتري   خود نمي

 )3()2(داشته باشد، از من پيروي كند و چشمانش به دنبال عاقبت كار من باشد

و چنان كه در بخش اول مالحظه كرديم، با وجود تعداد مناسبي از 
وجوب اين نوع از  ةروايات و نصوص در اين باب، فتوايي در بار

ب شديد حمل اين روايات را بر استحبا ةانفاق از فقها ديده نشده و هم
و شايد سبب اين امر همان مطلوبيت شديد تحقق اصل  )4(.اند كرده

                                                         
 .16ح  548 -  547/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

از اين  حبار نسخةى كند، در اش نيز از من و فرزندامن پريو آيندهى در برنامه ريز .2
مراد، انتظار رجعت يا انتظار قيام ى جملس مةعالآمده كه طبق بيان  ينتظر عاقبىت :روايت

 .مترجم - است ى حضرت مهد
 .23ح  8/549 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
براى اين دو باب، كه حاوى  وسائل الشيعهگذارى صاحب حر عاملى،   البته از نوع نام .4

; اند  اين روايات است چنني بر مى آيد كه ايشان معتقد به وجوب اين گونه انفاقات بوده
يا در اختيار آجنا كه باب اول را باب حترمي خوددارى مؤمن از اعطاى آنچه در اختيار او 

ديگران است به برادر ديىن خود در هنگام ضرورت، و باب دوم را باب حترمي ترك يارى 
با  اقتصادنامؤمن در هنگام نيازمندى نام اده است، چه اينكه شهيد صدر نيز در كتاب 

 .اى كه ذكر كردمي قائل به وجوب اين انفاق در فرض اول شده است  قيد كردن نكته
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اي اجرايي و  تكافل اجتماعي باشد، و يا اينكه اين امر تنها برنامه
براي پياده كردن اصل تكافل اجتماعي آن  ^واليتي بوده و اهل بيت

 اصلي كه در واقع نيز واجب بوده و اختيار ؛اند را به اجرا در آورده
 .انتخاب مصداق و پياده كردن آن به ولي امر وا گذاشته شده است

 ىاقتصاد ىها فعالیت] 3[

جماعت هاي كلي اقتصادي، قدرت اقتصادي و درآمد عمومي   فعاليت
ترين مسائلي بوده كه قدرت اين جماعت و فراهم بودن   ، از مهمانصالح

طايفه در  هاي آن، همچنين حمايت از  امكانات الزم براي ساير فعاليت
برابر خطرات و آفات و مقاومتش در برابر مشكالت و فشارها، همه و 

نيست كه بدون در نظر  جماعتيو هيچ . همه به آن تكيه داشته است
 .گرفتن اين اصل مهم توان تكامل و ادامه حيات داشته باشد

ايم كه اسالم نيز از همين رهگذر،  پيشتر هم به اين مطلب اشاره كرده
اقتصادي داده و امكانات مالي گسترده  ةاي به جنب ژهاهميت وي

نقش عظيمي در توانايي مسلمانان در پشت  ÷كبري ةحضرت خديج
اقتصادي مشركان  ةها و مقاومت در برابر محاصر سر گذاشتن سختي

 .اند داشته است كه در اوايل دعوت اسالم با آن رو به رو بوده

 تشویق به فعالیت اقتصادي

تجسم اين اهميت براي پيروان خود يك اصل كلي  براي ^اهل بيت
را براي آنان وضع نموده و به تربيت پيروان خود بر اساس آن و ريشه 

اين  .دار كردن آن در فرهنگ و وضعيت اجتماعي آنان همت گماشتند
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اصل، همان كار و فعاليت و تالش در جهت به دست آوردن روزي و 
يه كردن بر اين و آن در رفع تأمين احتياجات زندگي و عدم جواز تك

فعاليت در اين راه را از كارهاي  ^اهل بيت. احتياجات مالي است
 .اند مقدس الزم و ضروري و موجب تقرب به خداوند متعال دانسته

مرحوم شيخ كليني در روايتي صحيح از عمر بن يزيد چنين نقل 
  : كند مي

ام   خانه من در: گويد  مردي مي: عرض كردم ×به حضرت امام صادق
كنم، و   گيرم و خدايم را عبادت مي  خوانم، روزه مي  نشينم، نماز مي  مي

  . رزق و روزي من خود به خود به نزدم خواهد آمد

  : فرمودند ×امام

چنين شخصي جزو يكي از سه گروهي است كه دعايشان مستجاب 
 )1(.شود نمي

: كند و در روايت صحيح ديگري از عمر بن يزيد چنين نقل مي
  : فرمودند ×ت امام صادقحضر

خود بنشيند و در بر روي خود ببندد،  ةپنداريد اگر مردي در خان آيا مي
 )2(.چيزي از آسمان براي او نازل خواهد شد؟

  : هروي نقل شده است كه گفت بياعو از ايوب برادر اَديم 

                                                         
 .1ح  77/  5 اىفالككليىن، . 1
 .2ح  77/  5 الكاىفكليىن، . 2
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نشسته بوديم كه عالء بن كامل وارد شد  ×در نزد حضرت امام صادق
در يكي از دعاهايت مرا نيز دعا : نشست و گفت ×صادقو مقابل امام 

  كن كه خداوند مرا روزي دهد، 

  : فرمودند ×امام صادق

روزي خود را چنان كه خداوند فرمان داده است . كنم برايت دعا نمي
 )1(.طلب كن

چنين تالشي كه در جهت طلب رزق و روزي است در بعضي از 
جهاد در راه خدا و بلكه  حدروايات به حدي ارتقا يافته است كه به 

 .حتي باالتر از آن رسيده است

  : نقل شده است كه فرمود ×در روايت صحيح از حلبي از امام صادق

كند، همچون مجاهدي  كسي كه براي معيشت خانواده خود تالش مي
 )2(.كند است كه در راه خدا جهاد مي

 ×اهمچنين در روايت صحيح از زكريا بن آدم از حضرت امام رض
  : كند  چنين نقل مي

رزق و روزي اهل و عيال  عز و جلّكسي كه با تكيه بر فضل خداوند 
 عز و جلّكند نسبت به مجاهدي كه در راه خداوند  خود را طلب مي

                                                         
 .3ح  78/  5 الكاىفكليىن، . 1
ى بعد از آن روايات مفيد ديگرى ها و در اين باب و باب. 1ح  88/  5 الكاىفكليىن، . 2

 .در توضيح مهني ديدگاه موجود است
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 )1(.تري برخوردار است  كند از اجر و پاداش بزرگ جهاد مي

  : روايت است كه فرمود ×و از محمد بن مروان از امام صادق

بر مسلمان عاقل است كه جز در سه : آل داود آمده است در حكمت
اصالح امر معاش و زندگي، جمع : مورد، در حال تحرك ديده نشود

آوري توشه براي آخرت، و كسب لذت حالل، و سزاوار است انسان 
مسلمان ساعتي داشته باشد كه در آن براي كارهايي كه ميان خود و خدا 

آن به سخن گفتن و همنشيني با دارد خارج شود، و ساعتي كه در 
برادران ديني خود در امر آخرتش بپردازد و ساعتي كه در آن به 

هاي حرام بپردازد، كه اين ساعت   هاي نفس خويش البته غير از لذت  لذت
 )2(.سوم كمك خوبي براي آن دو ساعت ديگر است

خود بهترين مثال براي تأكيد و توضيح اين  ^چه اينكه اهل بيت
 .اند تا در اين زمينه الگوي پيروان خود باشند هاصل بود

  : نقل است كه فرمود ×در روايت صحيح از حضرت امام صادق

كردم حضرت   من گمان مي: گفت  محمد بن منكدر به اصحاب خود مي
جانشيني بهتر از خود به جا نخواهد  ×علي بن الحسين امام سجاد

واستم او را را ديدم و خ ’گذاشت تا اينكه پسرش محمد بن علي
  .نصيحت كنم، اما او مرا نصيحت كرد

  او چگونه تو را نصيحت كرد؟ : اصحاب او گفتند
                                                         

 .2ح  88/  5 الكاىفكليىن، . 1
 .1ح  87/  5 الكاىفكليىن، . 2
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روزي به يكي از مناطق اطراف شهر مدينه رفتم و در آنجا : وي پاسخ داد
او كه مرد سنگين وزن و  .ابوجعفر محمد بن علي را مالقات كردم

: رده بود، من در دل گفتمتنومندي بود به دو غالم سياه يا دو برده تكيه ك
بزرگي از بزرگان قريش در اين ساعت از روز با اين حال و ! سبحان اهللا

پس به آن حضرت  .هم اكنون او را نصيحت خواهم كرد! در طلب دنيا؟
نزديك شده و سالم كردم، او نيز، نفس نفس زنان، در حالي كه عرق از 

  .جواب سالم مرا داد ،ريخت  سر و رويش مي

خدايت خير دهد، بزرگي از بزرگان قريش در اين ساعت از روز با : گفتم
اگر اآلن مرگت در همين حال برسد چه ! اين حال و در طلب دنيا؟

  خواهي كرد؟ 

اگر مرگ من در اين حال برسد در حالتي رسيده : آن حضرت فرمود
است كه من در بندگي و فرمانبرداري خدا هستم و با اين تالش، خود و 

من  .دارم  خود را از نيازمندي به تو و ديگر مردمان به دور مي ةخانواد
تنها در صورتي از مرگ هراس خواهم داشت كه چون فرا رسد من در 

  .حال معصيت و نافرماني خدا بوده باشم

خواستم تو را موعظه   راست گفتي كه خدايت بيامرزد، مي: عرضه داشتم
 )1(.كنم، اما تو مرا موعظه كردي

                                                         
، حممد بن منكدر نيز از بزرگان و ثقات علماى اهل 1ح  74 -  73/  5 كاىفالكليىن، . 1

سنت است كه در سال يكصدو سى، يا يكصد و سى و يك وفات كرده است، در مهني باب 
 .است ‘مهني نقش اهل بيت ةروايات بسيار ديگرى نيز موجود است كه تأكيد كنند
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  : ن عذافر از پدرش روايت شده استو از محمد ب

هزار و هفتصد دينار به پدرم اعطا فرمودند  ×حضرت امام جعفر صادق
  .با اين پول تجارت كن: تا با آن به تجارت بپردازد و به او فرمودند

  : سپس به او فرمودند

بدان كه اگرچه سود به خودي خود امري مورد پسند همگان است، اما 
دارم كه خداوند   تجارت ندارم و فقط دوست مي من رغبتي در سود اين

  .متعال مرا در طلب فوايد اين تجارت ببيند

در آن تجارت صد دينار سود كردم و سپس به مالقات آن : پدرم گفت
 .ام  من در اين تجارت صد دينار سود كرده: حضرت رفته و عرض كردم

من وي گويد آن حضرت از شنيدن اين خبر بسيار خوشحال شده و به 
  .من ثبت كن ةاين مبلغ را در سرماي: فرمودند

وقتي پدرم از دنيا رفت، اين مال هنوز در دست او بود، امام : وي گويد
  : كسي را به نزد من فرستاد و چنين نوشت كه ×صادق

من در نزد ابو محمد يك هزار و هشتصد . خداوند ما و تو را عافيت دهد
ام، اين مبلغ را به عمر بن يزيد   دينار دارم كه براي تجارت به او داده

  .پرداخت كن

امام (من در دفتر پدرم نگاه كردم، در آن نوشته شده بود براي ابوموسي 
در نزد من يكهزار و هفتصد دينار است و صد دينار هم با آن ) ×صادق

ام، عبداهللا بن سنان و عمر بن يزيد هم از اين مبلغ اطالع   كسب كرده
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  )1(.دارند

                                                         
 .12ح  76/  5 الكاىفكليىن، . 1
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اي از ضوابط و اصول را  براي پيروان خود مجموعه ^اهل بيت هائم

مهم اقتصادي  ةكلي ايشان را در اين عرص ةاند كه روي وضع نموده
 :دهد تشكيل مي

پرداختن به كار و طلب روزي و تالش و كوشش  :اول
مقدمات و  ةن امر با تهيناپذير و بدون كسالت، كه تحقق اي خستگي

 .گيرد  لوازم كار و كاسبي انجام مي

  : مرحوم شيخ كليني با سند معتبر از سدير چنين روايت كرده است

چه چيزي در راه طلب روزي : عرض كردم ×به حضرت امام صادق
  بر يك مرد مسلمان واجب است؟ 

 اگر در دكان خود را باز كردي و بساط كاسبي خود را پهن: فرمودند
 )1(.نمودي، ديگر چيزي بر عهده تو نيست
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  : به من فرمود ×امام باقر: و از طيار روايت است

  . اي اشتغال داري؟  كني؟ به چه حرفه چه مي

  .من به كاري مشغول نيستم: عرض كردم

اختيار كن و پيرامون آن را آب و جارو نموده بساط  اي غرفه: فرمود
 ةاين كار را انجام دادي وظيف كسب و كار خود را در آن پهن كن كه اگر

  . يا واجب خود را به انجام رسانده

 )1(.آن حضرت عمل كردم و روزي يافتم ةمن طبق فرمود: طيار گويد

  : نقل است كه فرمود ×از امام صادق القداحو از ابن 

 )2(.تنبلي دشمن كار است

  : روايت است كه ’و از حضرت ابوالحسن موسي بن جعفر

حالي بپرهيز كه   از كسالت و بي: ز پسران خود فرمودبه يكي ا ×پدرم
  )3(.دنيا و آخرتت محروم خواهند كرد ةاين دو خصلت تو را از بهر

تقيد به اين نكته كه طلب رزق و روزي بايد حتماً از راه حالل  :دوم
خواهد كه به دنبال روزي  باشد، و خداوند متعال هم وقتي از انسان مي

و حدود تعيين شده براي او تضمين  حدرا در برود، رسيدن اين روزي 
  : نيز كرده است، آنجا كه فرمايد

                                                         
 .2ح  79/  5 الكاىفكليىن، . 1
 .1ح  85/  5 الكاىفكليىن، . 2
 .2ح  85/  5 الكاىفكليىن، . 3



  خط مشي کلي در فعاليت اقتصادي

 

109

  )1(}و في السماِء رِزقُكُم و ما توعدون{

 .ايد در آسمان است  و روزي شما و آنچه وعده داده شده

همواره بر ضرورت وجود موازنه ميان وجوب رفتن در  ^اهل بيت
 .اند براي انسان تأكيد كرده قدرم پي روزي و اكتفا به رزق و روزي

بدين ترتيب انسان بايد كه در طلب روزي جانب احتياط را رعايت 
طلبي را كنار بگذارد و فقط مطابق با ضوابط و  كرده و زياده

معيارهاي اسالمي و قواعد كلي اقتصادي اسالم عمل كرده و پا فراتر 
 .از آن نگذارد

  : نقل است كه فرمود ×مام باقرثمالي از حضرت ابوجعفر اة از ابوحمز
مين به من اين األبدانيد كه روح : الوداع فرمودند حجةدر  ‘پيامبر اكرم

هيچ كسي نخواهد مرد، مگر اينكه روزي مقدر او : گونه الهام كرد كه
پروا كنيد و در طلب روزي  عز و جلّتكميل شده باشد، پس از خداوند 

روزي شما كمي تأخير روي داد، زياده روي نكنيد، و اگر در قسمتي از 
زيرا  ؛اين امر شما را وادار نكند كه آن را با معصيت خدا طلب كنيد

خداوند متعال روزي را به صورت حالل ميان بندگان خود قسمت كرده 
پس هركه تقواي الهي پيشه كرده صبر كند، خداوند متعال  .است، نه حرام

، و هركه حجاب و پوشش روزي او را از راه حالل به او خواهد رساند
خداوند متعال را پاره كرده، با عجله روزي خود را از راه حرام به دست 
بياورد، از روزي حالل او كم شده و در روز قيامت نيز مورد محاسبه و 
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 )1(.گيرد بازخواست قرار مي

چنين  ×البالد از پدرش از حضرت امام باقر  و از ابراهيم بن ابي
  : روايت است كه فرمود

هيچ كسي نيست مگر اينكه خداوند متعال براي او رزقي از حالل مقدر 
فرموده است و در كمال عافيت به او خواهد رسيد، و همان رزق از راه حرام 
نيز بر او عرضه شده است، پس اگر دست به سوي قسمتي از حرام دراز كند 

ين دو مورد به همان ميزان از روزي مقدرِ حالل او كم خواهد شد، و غير از ا
ها موجود  كه مقدر است در فضل خداوند روزي بيشتري نيز براي انسان

و از فضل خدا درخواست {: است، و اين همان است كه خداوند فرموده
 )2(}كنيد

هاي خود و  همت گماشتن هر فرد در حفظ اموال و دارايي :سوم
 ، خداوندخستدر انفاق، بين زياده روي و امساك و  ةرعايت موازن

  : متعال فرموده است

  )3(}و الَّذين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْتروا و كانَ بين ذلك قَواما{

گيرند، و   كنند و نه تنگ مي و كساني كه چون انفاق كنند، نه ولخرجي مي
 .گزينند  حد وسط را برمي ]روش[ميان اين دو 

اموال خود را در  ةخود ادار ،فرد همچنين مراقبت از اموال و اينكه هر
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دست گرفته و بر اموال خود نظارت كافي داشته باشد مخصوصاً در 
 .امور مهم و بزرگ

  : روايت شده است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

 .رسيدگي به امور مالي بخشي از ايمان است )1(.))إصالح املال من اإلميان((

  : گفت و از داود بن سرحان روايت شده است كه

را ديدم كه با دست خود به وزن كردن خرما مشغول ×حضرت امام صادق
  .بود

فدايت شوم، كاش به يكي از فرزندان يا غالمان : به ايشان عرض كردم
  . فرموديد تا به جاي شما اين كار را انجام دهند  خود امر مي

  : فرمود

دن در خبره ش: گردد اي داود، انسان مسلمان جز به سه چيز اصالح نمي
 )2(.امور ديني، صبر كردن بر بالها و خوب اداره كردن زندگي

  : روايت شده كه فرمود ×از امام صادق

امور بزرگ و مهم خود را شخصاً به عهده بگير و امور ناچيز را به 
   .ديگران بسپار

مانند خريد و فروش زمين و : مانند چه كارهايي؟ فرمودند: عرض كردم
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 )1(.امثال آن

ر پيش گرفتن سياست ذخيره سازي مانند ذخيره كردن د :چهارم
نيازي و  احتياجات ساالنه كه با اين كار آنچه در شرع به عنوان بي

 .يابد عدم نياز به اموال ديگران آمده، تحقق مي

  : فرمود شنيدم كه مي ×از حضرت رضا: از حسن بن جهم نقل است

د، پشتش سبك خود ذخيره كن ةهرگاه انسان قوت سال خود را در خان
تا مواد  ’امام باقر و امام صادق. شود  شده و خيالش راحت مي

كردند، دست به خريد  خوراكي يك سال خود را در خانه ذخيره نمي
 )2(.زدند زمين يا باغ نمي

  : روايت است كه فرمود ×امام كاظم از و از ابن بكير

 )3(.يابد  نفس، آنگاه كه خورد و خوراكش تأمين شود آرامش مي

ترجيح اين امر كه انسان فعاليت اقتصادي را به صورت مستقل  :پنجم
شود عايد خود  سودي كه از اين فعاليت حاصل مي ةانجام دهد تا هم

 .وي گردد، نه ديگران

شنيدم كه  ×از حضرت امام صادق: بن عمر نقل است مفضلاز 
  : فرمود مي
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   .ده استهركس خود را اجير ديگران كند خود را از روزي محروم كر

  : و در روايت ديگري آمده

آورد از آن كسي  و چگونه محروم نباشد، در حالي كه آنچه به دست مي
 )1(.است كه او را اجير كرده

  : و از عمار ساباطي نقل است كه گفت

مردي است كه به كار تجارت : عرضه داشتم ×به حضرت امام صادق
مان اندازه كه از مشغول است و اگر براي ديگران هم كار كند، به ه

  . برد، درآمد خواهد داشت  تجارت خود سود مي

  : آن حضرت فرمودند

خود را اجير ديگران نكند، بلكه روزي خود را از خداوند متعال بخواهد و خود 
 )2(.تجارت كند، زيرا اگر اجير ديگران شد، روزي را از خود منع خواهد نمود

اقتصادي و عدم  سياست توزيع اموال در محورهاي مختلف :ششم
 .تمركز دادن در يك محور خاص

از حضرت : در حديث معتبري از معمر بن خالد چنين آمده
  : فرمود شنيدم كه مي ×ابوالحسن

مردي به نزد امام صادق ـ كه صلوات خداوند بر او باد ـ آمد و با حالت 
يا اباعبداهللا، چرا اموال خود : اي به آن حضرت عرضه داشت  نصيحت گونه
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اي؟ اگر اين اموال در يك مسير به كار   به قطعات متفرق تقسيم كردهرا 
  . كمتر و سود بيشتري به همراه داشت ةهزين ،شد  انداخته مي

من اين اموال را به قطعات كوچك تقسيم : به وي فرمودند ×امام صادق
كنم تا اگر اين مال دستخوش ضرر و زيان گرديد، اموال ديگر من در امان   مي

 )1(.گردند  اين اموال به يك كيسه باز مي ةدر نهايت هم باشند، و

ها و تبديل آنها به طال و نقره، و اينكه  عدم خواباندن سرمايه :هفتم
گردش پول در بازار به صورت فعاليت تجاري، يا تبديل اموال به 

هاي كشاورزي يا امالك تجاري يا مسكوني بسيار بهتر از  زمين
 .است اموال ةذخيره كردن بي فايد

  : فرمود شنيدم كه مي ×از امام صادق: روايت شده كه گفت زرارهاز 
گذارد   از خود به جا نمي) پول نقد(هيچ كس چيزي بدتر از مال صامت 

  . )وبال او خواهد بود ةيعني پس از مرگ ماي(

  با اين گونه اموال چه كند؟ : عرض كردم

 )2(.آن را صرف خريد خانه يا باغ كند: فرمود

ق اين ضوابط و معيارهايي كه براي فعاليت اقتصادي از طري
در رابطه  ^برشمرديم، تصويري كلي از خط مشي كلي كه اهل بيت

اند،  هاي اقتصادي براي پيروان خود ترسيم نموده با پرداختن به فعاليت
  .آيد به دست مي
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 جهت دهی به فعالیت اقتصادي

اري كه در دو هاي اقتصادي به مقد در رابطه با فعاليت ^اهل بيت
بخش گذشته بيان داشتيم، اكتفا نكرده و عالوه بر آن، با در نظر گرفتن 

اسالمي عموماً  ةشرايط سياسي اجتماعي و وضعيت اقتصادي كه جامع
اند، به جهت دهي  زيسته خصوصاً در آن ميجماعت صالحان و 

 .پرداختند ميجماعت صالحان افراد هاي اقتصادي  فعاليت

 عمومی هاي فعالیت) 1(

اسالمي  ةهاي اقتصادي كه در جامع در يك نگاه كلي به نوع فعاليت
درآمدزايي  ةشد و كارهايي كه ماي به آنها پرداخته مي ^هائمعصر 

 :توان امور ذيل را يافت آمد، مي براي افراد به شمار مي

 ةهاي احيا شد كشاورزي به معني عام، چه زراعت بر روي زمين. 1
هاي موات، يا كار به صورت  ، يا احياي زمين)يهاراضي خراج(دولتي 

هاي  عقد مزارعه و يا اشتغال به امور مربوط به آبياري زمين
 .ها و قنوات مانند حفر چاه ؛كشاورزي

دامداري، چه به صورت گله داري و چرانيدن چارپايان در مراتع، . 2
 .و چه به صورت دامداري و نگاهداري حيوانات در خانه

تسهيل فرآيند تبادل پول و سرمايه يا توزيع عمومي آنها، تجارت و . 3
ة اي به منطق چه در داخل شهرها و چه نقل و انتقال سرمايه از منطقه

 .يگرد
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 ...صنايع دستي مانند پارچه بافي، زين سازي، آهنگري، معماري و. 4

وري منابع طبيعي مانند صيد در آفر ةفعاليت توليدي در عرص. 5
 .استخراج معادن زميني و دريايي خشكي و دريا، يا

ها مانند خياطي، زرگري، دباغي، حجامت،  ها و مهارت حرفه. 6
 .ها و خدمات طبابت، و ديگر حرفه

كارهاي اداري مانند كتابت، كارگزاري، امور نظامي و انتظامي، . 7
 ...جمع آوري ماليات، استانداري، امارت و

ليم، تأليف، خطابه، شعر، امور فرهنگي، تربيتي و هنري مانند تع. 8
داستان نويسي، داستان گويي، نقاشي، سنگ تراشي، طالكاري، 

 ...خطاطي و

مشاغلي كه در شريعت اسالم حرام دانسته شده است مانند . 9
بيني  اعم از غيبگويي، رمالي، فال(بازي، كهانت  جادوگري، شعبده

اماكن  ةدارها، فروش مردار، ا كننده ساير مست و ، فروختن شراب)...و
 ...فساد و فحشا و

هاي اقتصادي به  البته اهميت اقتصادي و درآمد مادي اين فعاليت
ها به  اين فعاليت ةحسب اوضاع و شرايط اجتماعي متفاوت بود و هم

انساني  ةاستثناي آن دسته كه در شرع حرام دانسته شده براي جامع
يز تا جايي الزم و ضروري بوده، سبب رشد و تكامل آن شده و گاه ن

كه نيازهاي انساني جامعه را برطرف كرده و به حد كفايت برسد، 
 .باشد واجب كفايي مي
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در زمان خود همواره به انواع مختلف اين  ^پيروان اهل بيت
پرداختند كه اين مطلب از  ـ مي  البته به جز بخش حرام آن ها ـ فعاليت
ربوط به همين احكام شرعي م ةاخبار و روايات رسيده در بار ةمطالع

آنجا كه در اين روايات، از فعاليت  ؛آيد ها به وضوح بر مي فعاليت
ها و اينكه آنان مسائلي را كه در  در اين زمينه ^پيروان اهل بيت

مطرح  ^هائمهاي خود داشتند با  جزئيات احكام فعاليت ةبار
 .نمودند، سخن به ميان آمده است مي

 هاي ممنوع فعالیت) 2(

هاي پيروان   ـ به جهت دهي فعاليت  آنچه گذشت ةباوجود هم  ـ ^اهل بيت
ها منع نمودند،   اي از اين فعاليت  خود اقدام نموده و آنان را از پرداختن به پاره

 .اتفاق افتاد ))9((و  ))7((هاي اقتصادي بخش   مانند آنچه در باره فعاليت

ر فعاليت د ةدر بار ×ابوبصير از حضرت امام باقردر روايت صحيح، 
  : ، فرمودندههاي دولتي سؤال كرد دستگاه

يك بار كشيدن قلم بر روي كاغذ  ةاي ابامحمد، اين كار حتي اگر به انداز نه
هيچ كس از دنياي ستمگران به چنگ نخواهد آورد، مگر  .باشد جايز نيست

تا آنها : يا فرمود. اينكه ستمگران نيز به همان اندازه از دين او خواهند گرفت
 )1(.مند نخواهد گرديد  اندازه از دين او نربايند از دنياي آنها بهرهبه همان 

  : يعفور چنين نقل است كه  و در روايت صحيح ديگري از ابن ابي
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بودم كه ناگاه مردي از اصحاب ما بر آن  ×در نزد حضرت امام صادق
شود كه مردي از ما   خدا خيرت دهد، گاه مي: حضرت وارد شد و گفت

شود و در همان حال براي ساختن ساختماني،  كالت ميدچار تنگنا و مش
كندن جوي آبي، يا تعمير مسير آبياري زراعتي، از سوي دستگاه 

  شود، در اين مورد چه نظري داريد؟   حكومت فرا خوانده مي

  : در پاسخ او فرمودند ×امام

من دوست ندارم كه حتي يك گره را براي آنان محكم كنم، يا سر مشكي 
آنچه در اين شهر وجود دارد به من  ةان ببندم، حتي اگر همرا براي آن

. يك بار كشيدن قلم بر روي كاغذ باشد ةبدهند، نه، نه، حتي اگر به انداز
اي از آتش نگاه  آنان كه به ستمگران كمك كنند، در روز قيامت در خيمه

 )1(.شوند، تا خداوند در ميان بندگان خود حكم كند داشته مي

مانند آموزش آوازخواني  ؛وضعيت بعضي از كارهاي حرام همين گونه است
گونه كنيزكان و  و نوازندگي به كنيزكان و به كار گيري يا فروش اين

كارهايي نظير آن، مانند فروش جسد مردار، خون، يا نجاسات، كسب 
اعم از غيبگويي، رمالي، (درآمد از راه غنا، جادوگري، شعبده بازي، كهانت 
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ود كه حاكمان ستمگر بر سر كار ممنوع بى در هنگامى اقتصادى ها اينگونه فعاليت
اما اگر حكومت چنني نبود اين گونه كارها نيز طبيعتاً ممنوع خنواهد بود، چه .باشند 

ستم روا داشنت حمسوب شوند، ى هستند كه به نوع مطلقاً ممنوع كارهاىيى اينكه كارها
نكه در ستمگران شوند، مضافاً به اي طةسليا منجر به كمك به استقرار و دوام قدرت و 
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كه فقها  ...غش در معامله، تزوير، فروختن مسكرات، فحشا و ،)...بيني و  فال
 .اند  هاي عمليه خود آنها را ذكر كرده  در رساله

از پيروان خود  ^ديگري از جهت دهي اقتصادي، اهل بيت ةدر جنب
ـ از بعضي  تحت عنوان كراهت يا احتياط در امر دين اند تا ـ خواسته

، اموري بود كه انجام آنها كارها دوري كنند، و اين دسته از كارها
خواستند انجام آنها از  نيازمند دقت بسيار بااليي بود، البته اگر مي

ديدگاه شرع مقبول واقع شود، گرچه انسان عادتاً در اين امور تسامح 
هاي اقتصادي كه انجام آنها موجب وهن  دهد، و يا فعاليت به خرج مي

هايي كه به داليل روحي و  گرديد و يا فعاليت  و پستي در نزد مردم مي
ها و  اخالقي مورد منع واقع شده بود، كارهايي از قبيل بعضي از حرفه

 ...، زرگري، قصابي، برده فروشي، بافندگي وصراىفها مانند  صنعت

  : در حديثي معتبر از اسحاق بن عمار چنين آمده است

 وارد شدم و به آن حضرت خبر دادم كه فرزندي ×بر حضرت امام صادق
  برايم متولد شده است، فدايت شوم، او را بر سر چه كاري بفرستم؟ 

  : آن حضرت فرمودند

اگر او را از پنج شغل باز داري، به هر كار ديگري كه خواستي بگمارش، 
  .او را در نزد صراف نگذار كه صراف از ربا در امان نيست

ا او را به نزد كفن فروش نفرست كه چنين شخصي از شيوع بيماري وب
  .خوشحال شده و به مرگ مردم راضي است

 ةمواد غذايي نگذار كه او از خطر افتادن در ورط ةاو را به نزد فروشند
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  . احتكار مايحتاج مردم در امان نيست

   .زدايد وي را در نزد قصاب مگذار كه اين شغل رحم را از دلش مي

 :فرموده است ‘و او را در نزد برده فروش مگذار كه پيامبر اكرم
 )1(.فروشد  بدترين مردم كسي است كه مردم ديگر را مي

نقل  ×بن زيد از امام صادق طلحةو در حديث معتبر ديگري از 
  : است كه فرمود

خود سپردم و او را نهي  ةمن پسري را به خال: فرمود ‘پيامبر اكرم
 )2(.گري و زرگري بگمارد  كردم از اينكه او را به شغل قصابي، حجامت

  : صيقل رازي نقل است و از اسماعيل

داخل شدم و به همراه من دو قواره پارچه  ×بر حضرت امام صادق
  : فرمودند ×بود، امام

آيد، اما   هاي بسياري به نزد من مي  شما پارچه ةاسماعيل، از منطق اي ابا
   .شود  اي براي من آورده نمي  اي كه تو آورده  مانند چنين پارچه

ها را ام اسماعيل ريسيده و من   رچهفدايت شوم، نخ اين پا: عرض كردم
  .بافم  آنها را مي

   پارچه هستي؟ ةآيا تو بافند: آن حضرت به من فرمودند
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  .آري: عرض كردم

  .بافنده نباش: فرمود

من در آن . جال دهنده باش: پس چه كاره باشم؟ فرمود: عرض كردم
ه عتيق ةوقت دويست دينار به همراه داشتم، با آن پول چند شمشير و آين
 )1(.خريداري نموده و با خود به ري برده و با سود فراواني فروختم

در توضيح اين مطلب كه اين كارها به خودي خود، مكروه نبوده و به 
دليل همراه شدن با بعضي از مالزمات، حكم به كراهت آنها داده شده 

نهي خود را به وجود همين  ^بينيم كه خود اهل بيت مي .است
اند،  يا شرعي همراه با اين دسته از كارها تفسير كردهمالزمات اخالقي 

امانت در اين عرصه  ةچه اينكه در جاي ديگر بر لزوم وجود جنب
 ×آنجا كه به سند معتبر از حضرت اميرالمؤمنين ،اند تأكيد نموده

  : روايت شده است كه فرمود

  )2(.دارد  ور امين را دوست مي پيشه عز و جلّخداوند 

 اقتصادي ةي برگزیدها فعالیت) 3(

اي از  مجموعه ^بينيم كه اهل بيت بحث، مي ةدر سومين جنب
اند، تا شيعيان همت   هاي اقتصادي را براي پيروان خود برگزيده فعاليت

توان به سه  و تالش خود را در آنها متمركز نمايند، در اين راستا مي
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عني عام تجارت، زراعت به م: ها اشاره نمود مورد عمده از اين فعاليت
 .و خريد و فروش اموال و مستغالت

  ـ تجارت1
تجارت عاملي مهم و اساسي در فرايند مبادالت اقتصادي، تشخيص  

ها در چارچوب قانون عرضه و تقاضا،  نرخ بازار، توازن قيمت
همچنين تشويق امر توليد داشته و از اين رهگذر در رفع نيازهاي 

 .بشري مشاركتي اساسي دارد ةضروري جامع

از همين رهگذر، تجارت اهميت خاصي در تئوري اقتصاد اسالمي 
اي  هاي اقتصادي از امتياز و جايگاه ويژه داشته، نسبت به ساير فعاليت

 .برخوردار است

هاي مختلف و متفاوت از  تشويق در خصوص امر تجارت، به شيوه
 :وارد شده است ^اهل بيت

 ^از اهل بيت آنجا كه ،از جمله توضيح نقش تجارت در اقتصاد
ديگر )1(.دهم روزي و بركت در تجارت است هنچنين وارد شده كه 

   .عزت انسان در تجارت است: اينكه

  : شيخ صدوق از معلي بن خنيس نقل كرده است

صبح زود : روم، فرمود  روزي مرا ديد كه دير به بازار مي ×امام صادق
 .به سوي عزت خود بشتاب
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  : به غالم خود فرمود و در حديث ديگري آمده است كه

  عزت من در چيست؟: غالم گفت .عزت خود را حفظ كن

 )1(.اينكه صبحگاهان به بازار خود رفته، خويشتن را گرامي داري: فرمود

كند، در حديث معتبر ديگري   تجارت عقل انسان را حفظ مي: و اينكه
  : آمده كه فرمود ×از حضرت امام صادق

  . شود  مي ترك كردن تجارت موجب نقصان عقل

: كه گفت) لباس فروش( هاألكسي بياعو بدين گونه است، حديث معاذ 
  : به من فرمودند ×حضرت امام صاق

   اي، يا ديگر رغبتي در آن نداري؟  اي معاذ، آيا در كار تجارت ناتوان شده

  .ام و نه بي رغبت  نه از آن ناتوان شده: عرضه داشتم

  شود؟   پس تو را چه مي: فرمود

هستيم و اين در ) شايد انقالب و قيامي باشد(منتظر وقوع امري  ما: گفتم
زماني بود كه وليد كشته شده بود، از طرف ديگر من داراي اموال بسياري 

باشد و كسي هم از من طلبي ندارد، و گمان   هستم كه در اختيار خودم مي
  . تمام نشود ،دارم كه اگر تا آخر عمر از اين سرمايه مصرف كنم

  : فرمودند آن حضرت

براي روزي اهل . عقل است ةتجارت را ترك نكن كه ترك آن زايل كنند
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و عيال خود فعاليت كن و بر حذر باش مبادا روزي بيايد كه تو نانخور 
 )1(.آنها شوي

بود، چنين نقل است كه بريد  ىبريد عجلو از محمد بن مسلم كه داماد 
  : به او گفت

د انجامش را دارم، از امام براي من در رابطه با كاري كه قص
مردم امانات و اموالي در نزد من دارند كه با آنها  .سؤال كن×صادق
گيري كنم و مال   خواهم كه از امور دنيوي كناره كنم، حال مي  كار مي

  . مردم را به خود آنها باز پس دهم

پرسيد و قصه را براي آن  ×محمد بن مسلم از امام صادق: بريد گويد
  .و نظر آن حضرت را جويا شد حضرت بازگفت

  : ايشان در پاسخ فرمودند

خواهد خود را فقير و بيچاره كند؟ نه، بلكه بايد با  اي محمد، آيا او مي
 )2(.به داد و ستد بپردازد عز و جلّتوكل بر خداوند 

 .شود مي انجماعت صالحنيازي  تجارت موجب بي: ديگر اينكه
  : روايت كرده است ×كليني از محمد بن مسلم از امام صادق

به تجارت بپردازيد كه تجارت شما : اند فرموده ×حضرت اميرالمؤمنين
 .كند را از آنچه در دست مردم است بي نياز مي
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  : اند و در روايت ديگري فرموده

 )1(.هركه در پي تجارت باشد از مردم بي نياز خواهد شد

نيز به اين  ‘كرميابيم كه پيامبر ا  و به دليل اهميت و فضيلت تجارت، مي
و چه به صورت  ÷چه با اموال حضرت خديجه ؛پرداخته است  كار مي

كريمه قرآن چون به حاالت مردمان صالح  ةمستقل، همچنين در آي
  : شود، اشاره شده است كه شغل آنها تجارت است  پرداخته مي

الصالة و إيتاِء الزكاة  رِجالٌ ال تلْهيهِم تجارةٌ و ال بيع عن ذكْرِ اللّه و إِقامِ{
  )2(}يخافُونَ يوما تتقَلَّب فيه الْقُلُوب و اَْألبصار

مرداني كه نه تجارت و نه داد و ستدي، آنان را از ياد خدا و برپا داشتن 
ها و  دارد، و از روزي كه دل نماز و دادن زكات، به خود مشغول نمي

  .هراسند شود مي ها در آن زيرورو مي ديده

  : شيخ كليني نيز با سند معتبر از اسباط بن سالم چنين روايت كرده است

عمر : داخل شدم، آن حضرت از ما سؤال كرد ×بر حضرت امام صادق
  كند؟   بن مسلم چه مي

سه  ×مرد خوبي است اما تجارت را ترك كرده است، امام: پاسخ دادم
  . عمل الشيطان: مرتبه فرمودند

  : سپس فرمودند
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اي را كه از شام آمده بودند،  متاع قافله ‘داند كه پيامبر اكرم ا نميآي
هاي خود را پرداخت و  خريد و در اين كار چندان سود برد كه بدهي

: فرمايد باقي را در ميان خويشاوندان خود تقسيم كرد؟ خداوند متعال مي
اشتن مرداني كه نه تجارت و نه داد و ستدي، آنان را از ياد خدا و برپا د{

تفسير (، اين داستانسرايان }...دارد  نماز و دادن زكات، به خود مشغول نمي
كساني كه در آيه از آنان سخن به ميان : گويند  مي) كنندگان ناآگاه قرآن

نماز  ]در هنگام تجارت[اند، بلكه آنان   دروغ گفته. آمده اهل تجارت نبودند
اين افراد از كساني كه در انداختند و  خود را از اول وقت آن به تأخير نمي

 )1(.پردازند برتر هستند  نماز جماعت حاضر شده اما به تجارت نمي

روايت شده است كه علي رغم عدم نياز مالي،  ×در باره امام صادق
 )2(.پرداختند از راه مضاربه به تجارت با اموال مي

در عين حال كه شيعيان خود را به اقدام بر امور  ^لكن اهل بيت
هايي از آن را ديديم، آنان  كردند كه نمونه تشويق و ترغيب ميتجاري 

اي مشكالت اخالقي و ديني كه احياناً ممكن است با  را از پاره
 .داشتند تجارت همراه باشد بر حذر مي

 ×از حضرت اميرالمؤمنين: از اصبغ بن نباته چنين نقل شده است
  : فرمود شنيدم كه باالي منبر مي

لفقه مث املتجر، الفقه مث املتجر، الفقه مث املتجر، و اهللا للربا يا معشر التجار، ا
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. شوبوا إميانكم بالصدق. الصفا یمن دبيب النمل عل یيف هذه األمة أخف
   ؛احلق  یالتاجر فاجر، و الفاجر يف النار، إالّ من أخذ احلق و أعط

ه تجارت ، ابتدا فقه تجارت بياموزيد سپس تجارت كنيد، ابتدا فقجتّاراي گروه 
  .بياموزيد سپس تجارت كنيد، ابتدا فقه تجارت بياموزيد سپس تجارت كنيد

به خدا سوگند كه نفوذ ربا در ميان اين امت، از راه رفتن مورچه در شب 
  .تر است تاريك، بر روي سنگ سياه نامحسوس

ايمان خود را به راستي بياميزيد، كه تاجر فاجر است، و فاجر در آتش 
 )1(.كه حق را بگيرد و حق را ادا كند جهنم، مگر كسي

  : است كه فرمود ×و از امام صادق

پردازد، بايد  كسي كه به خريد و فروش مي: فرموده است ‘پيامبر اكرم
ربا، : پنج خصلت را حفظ كند، در غير اين صورت به اين كار نپردازد

قسم ياد كردن، پوشاندن عيب كاال، تعريف كردن در هنگام فروش و 
 )2(.كردن در هنگام خريدمذمت 

 ^شايد تشويق و ترغيب اهل بيت :هدف از تشويق به تجارت
اي كه  نسبت به اين گونه فعاليت اقتصادي، عالوه بر اهميت ويژه

دارد، به لحاظ اهداف خاصي باشد كه آن را دنبال  انجماعت صالح
 :توان آنها را در امور ذيل خالصه كرد كرد و مي مي

                                                         
 .1ح  150/  5 الكاىفكليىن، . 1
 .2ح  151 - 150/  5 الكاىفكليىن، . 2
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وي اين فعاليت اقتصادي كه بعضي از اين احاديث به معن ،روحي ةـ جنب1
هاي   ترين فعاليت  آنجا كه اين نوع فعاليت همواره از مهم ،آن اشاره دارند

اجتماعي بوده است كه اهل آن همواره از احترام و قدر و منزلت خاصي 
 .پرداختند  برخوردار بوده و مردمان با شرافت به آن مي

آنجا كه  ،ل و تحرك در فعاليت تجاريـ انعطاف پذيري و آزادي عم2
تحرك و نقل و انتقال و روابط گسترده با  ةطبيعت كار تجاري اجاز

اين فعاليت، همچنين داراي  .داد  اقشار مختلف جامعه را به آنان مي
انعطاف پذيري در انتخاب وقت، نوع مال التجاره و اقشاري بود كه 

 .گرفت با آنها صورت مي ةمعامل

دهم از روزي  هني از تجارت كه در تعبير روايات ر ناشـ سود بسيا3
آنجا كه تجارت، قدرت مالي بااليي را در  ؛دهد ها را تشكيل مي انسان
 ةايجاد كرده و از طريق خمس، تأمين كنند انجماعت صالحسطح 

 .بخش وسيعي از نيازهاي مالي اين جماعت است

   ىـ كشاورز2

شود، از محورهاي  ري نيز ميكشاورزي به معني كلي كه شامل دامدا
آنجا كه كشاورزي در عين  ،ها است ها و جمعيت مهم اقتصادي امت
باشد، منبع مهمي براي توليد مواد  اصلي غذا مي ةاينكه تأمين كنند

 .بسياري از صنايع زيربنايي، تبديلي و دستي است ةاولي

ي يابيم كه نظريه اقتصادي اسالم براي كشاورز  و از همين رهگذر مي
از تجارت، در  بعداي قائل شده است و شايد بتوان گفت كه   اهميت ويژه
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دوم اهميت قرار دارد و حتي به لحاظ بعضي از شرايط اقتصادي  ةدرج
اقتصادي، يا در ميان بعضي از اقشار جامعه مانند روستائيان  ةمانند محاصر

در  چه اينكه هيچ امت و جماعتي تا ؛نمايد  اول را احراز مي ةگاه رتب
 .محصوالت زراعي به خودكفايي نرسد روي استقالل را نخواهد ديد

و اگر ارزش، پاكي و خلوص اموال حاصل از كشاورزي، همچنين 
دور بودن آن از اشكاالت شرعي را به دقت مورد بررسي قرار دهيم، 

 .شود اهميت كشاورزي بيشتر آشكار مي

 ،ينكه زراعتوارد شده است مبني بر ا ^رواياتي نيز از اهل بيت
به  كافيمرحوم شيخ كليني در . ترين كارها است ترين و پاكيزه  حالل

   :چنين نقل كرده كه ×، از حضرت امام صادقسيابهطريق معتبر از 

شنوم كه زراعت   فدايت شوم، از گروهي مي: مردي از آن حضرت پرسيد
  . امري مكروه است

كه به خدا  زراعت و درختكاري كنيد،: آن حضرت در پاسخ فرمود
 )1(....اند  تر از اين نكرده  تر و حالل  سوگند مردم هرگز كاري پاكيزه

  : و در روايت ديگر

بهترين كارها كشاورزي است، اينكه چيزي را در زمين بكارند كه خوب 
 )2(.شوند مند مي  و بد به صورت يكسان از آن بهره

                                                         
 .1ح  193/  13 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .6ح  194/  13 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  : و در روايت سوم

هايي را در زمين   پاكيزگي هاي بشريت هستند، آنان كه  كشاورزان گنج
كند، اينان در قيامت داراي   از زمين خارج مي عز و جلّكارند كه خداوند   مي

خوانده  ))ها مبارك((ترين جايگاه بوده، به نام   بهترين مقام و نزديك
 )1(.شوند  مي

  : نقل است كه فرمود ×و در حديث ديگري از امام صادق

  ها بهتر است؟  از ساير مالكدام مال : سؤال شد ‘از پيامبر اكرم

زراعتي كه صاحبش آن را كاشته، از آن مراقبت كرده و هنگام : فرمود
  ).حقوق واجب مالي آن را داده باشد(برداشت نيز حق آن را ادا كرده باشد 

  از پول حاصل از زراعت، كدام پول بهترين است؟  بعد: سؤال كننده پرسيد

سو  را در پي آب به اين سو و آن مردي با گوسفندانش كه آنها: فرمودند
كشاند و در عين حال نماز را به پا داشته و زكات خود را  مي
   )2(.پردازد مي

و با توجه به اين اهميت فوق العاده و خير و صالح موجود در كشاورزي 
هاي مختلف از   دوره نيز در ^طاهرين ائمهبينيم پيامبران و   است كه مي

 .نمودند  ف مبادرت ميزندگي خود به اين كار شري

  : آمده است ×در حديث شريف از امام صادق
                                                         

 .7ح  261/  5 الكاىفكليىن، . 1
 .6ح  261 - 260/  5 الكاىفكليىن، . 2
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خداوند روزي پيامبران خود را در زراعت و دامپروري قرار داده است تا 
 )1(.هيچ يك از نزوالت آسماني را ناپسند ندارند

  : و در حديث ديگري چنين آمده

رزي خداوند هيچ پيامبري را به نبوت مبعوث نكرده مگر اينكه اهل كشاو
 )2(.بوده است، به جز ادريس كه به خياطي اشتغال داشته است

رسول خدا و حضرت امير المؤمنين نيز شخصاً به امر زراعت مبادرت 
چنين نقل شده است كه  ×اند و در حديث از امام صادق ميورزيده

  : فرمود

 ةهست ‘زد و پيامبر اكرم حضرت اميرالمؤمنين با بيل زمين را شخم مي
كاشت و در همان  مكيد و سپس آن را مي ر دهان خود ميخرما را د

از مال و دسترنج خود هزار برده  ×شد، و اميرالمؤمنين ساعت سبز مي
 )3(.آزاد كرد

 ×با سند معتبر از حضرت امام محمد باقر كافيشيخ كليني نيز در 
  :روايت كرده است كه

زرگي را مالقات كرد كه بر روي گوني ب ×مردي حضرت اميرالمؤمنين
اي ابوالحسن، اين كه در زير تو  :هاي خرما نشسته بود، پرسيد از هسته

                                                         
 .2ح  260/  5 الكاىفكليىن، . 1
و  30ح  204/  3 اىلئعواىل الل، و در 3ح  25/  12 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

 .آمده است» زارعاً«، »زراعاً«كلمه ى حديث به جاى ها ديگر از كتابى برخ
 .2ح  74/  5 الكاىفكليىن، . 3
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  است چيست؟ 

  . اگر خدا بخواهد، صد هزار اصله نهال خرما است: فرمود

ها را كاشت و حتي يك دانه از  آن هسته ةآن حضرت هم: راوي گويد
 )1(.آنها ضايع نشد

نيز شخصاً  ^مو چنان كه حضرت امام باقر، امام صادق و امام كاظ
كردند و روايات متعددي در اين باب  به انجام كشاورزي مبادرت مي

روايتي در رابطه با همين مسئله از امام  كه قبالً )2(وارد شده است
 .داشتيم ×باقر

نيز هرگاه كه فرصت مناسب اين كار  ^هائم بقيهشكي نيست كه 
چون اين  ؛اند ورزيده داد، به انجام آن مبادرت مي برايشان دست مي

در اين زمينه  ^روايات به خط مشي كلي و باور عمومي اهل بيت
 .اشاره دارد

پر واضح است كه در انجام اين فعاليت اقتصادي نيز شرط اساسي 
 ...رعايت تقوا و پرهيزگاري و پرداخت حقوق شرعي همچون زكات و

ره ذكر كرديم به اين نكته اشا باشد و برخي از رواياتي كه قبالً مي
داشته و در آنها آمده است كه پيروزي و رستگاري مرهون تقيد به 

 .همين التزامات شرعي است

  : در حديث شريف آمده است
                                                         

 .6ح  75 -  74/  5 الكاىفكليىن، . 1
 .15و  14و  13و  11 و 10و  9و  7و  3و  1ح  77 -  73/  5 الكاىفكليىن، . 2
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هركه در زميني گندم بكارد و زكات آن را ندهد و زراعت او جو از كار 
در آيد، بداند كه اين كار به پاسخ ستمي است كه با كار خود بر زمين 

رابر ستمي است كه بر هم پيمانان يا كارگران خود روا روا داشته، يا در ب
پس به سزاي ستمي كه {: فرموده است عز و جلّداشته است كه خداوند 

اي را كه بر آنان حالل شده بود حرام  از يهوديان سر زد چيزهاي پاكيزه
 )1(.}گردانيديم

براي  ^شايد دليل اهميتي كه اهل بيت :ىكشاورز ىاهداف اجتماع
عالوه بر اهميتي كه در اصل شريعت و   اليت اقتصادي قائل بودند، ـاين فع
ـ وجود اهداف اجتماعي   اقتصادي آن به كشاورزي داده شده است ةنظري

و همخواني آن با شرايط سياسي اجتماعي  انجماعت صالحمخصوص به 
 :كنيم  به بعضي از اين اهداف اشاره مي جامعه باشد كه ذيالً

آنجا كه برخي از روايات گذشته  ؛ي اين فعاليتروحي و معنو ةـ جنب1
بر اين نكته اشاره داشتند كه چون كشاورزي ارتباط روحي انسان را 

كند، بهترينِ كارها است، و اموال حاصل از  با خداوند متعال محكم مي
 ^اهل بيت هائمو لذا  ؛ترين اموال است ترين و حالل آن پاكيزه

ترين  مهم: ند و شايد بتوان گفتداد اهميت خاصي به اين جنبه مي
خود مستقيماً به اين كار بپردازند،  ^هائمشد تا  اي كه باعث مي جنبه

 .همين جنبه آن بوده است

                                                         
ح  285 -  284/  1 التفسريى، عياش *9ح  306/  5 الكاىفكليىن،  ،160 /نساء .1

 .15ح  66/  103 حبار :، و به نقل از آن304
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و تحقق روح  انجماعت صالحـ رسيدن به خودكفايي در ميان افراد 2
زيرا  ؛توكل بر خداوند متعال و اعتماد به نفس در اداره امور خود

از ديگران  ـ كامالً ر شرايط اجتماعي گذشتهخصوصاً د كشاورز ـ
امور زندگي و انجام  ةنياز بوده و به صورت مستقل قادر به ادار بي

 .عبادات و اعمال خود بود ةآزادان

و دور نگاه داشتن  انافراد جماعت صالحامنيتي براي  ةـ ايجاد حاشي3
 ةو تيرهاي فتن المعآنها از برخورد و تماس با حكومت ستمگر و 

كه پرداختن به اين كار به ميزان مناسبي اين امنيت را ايجاد چرا  ؛آنان
 .كرد مي

چه اينكه با پرداختن به اين كار، فرصت مناسبي جهت انجام اعمال و 
گرديد،  نيز براي آنان فراهم ميجماعت صالح شعائر مخصوص به 

چون طبيعتاً سيطره و نفوذ حكومت در روستاها و مناطق زراعي 
بينيم كه مناطق روستايي و  و لذا مي ؛به جاهاي ديگر كمتر بودنسبت 

عشايري به پناهگاهي مهم براي فراريان و افراد تحت تعقيب از 
مناسبي براي انتشار  ةو پيروان آنها و زمين ^فرزندان اهل بيت

 .دعوت آنان تبديل گرديده بود

چرا كه  ؛ـ عامل ديگر، درآمد باالي اين فعاليت اقتصادي بوده است4
هاي توليد و در عين حال از بهترين عوامل  زراعت از بهترين راه

افراد جماعت كسب سود و درآمد به حساب آمده و منبع مالي 
رفته و از راه پرداخت خمس و زكات آن نيز   به شمار مي انصالح

 .گرديد تهيه ميجماعت صالح  كليتمنبع مالي مهمي براي 
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  خريد و فروش مستغالت -3
زمين و امالك و  ^هاي مهم در ديدگاه اهل بيت ز دارايييكي ا

پيروان خود را همواره به  ^چرا كه اهل بيت ؛باشد مستغالت مي
خريد اين گونه اموال و حفظ و نگهداري آنها تشويق نموده و اين 

 .اند داده ترجيح مي) پول نقد(گونه اموال را بر مال صامت 

د امالك قسمتي از فرايند عمران و شايد دليل اين مطلب اين باشد كه وجو
باشد، همچنين اگر اين امالك به صورت   آباداني شهرها و احياي آنها مي

ها و مراكز تجاري باشد،   ها، بيمارستانها، مغازه  منازل مسكوني، مسافرخانه
آيد   اي براي خدمت رساني به جامعه و رفع نيازهاي آن به شمار مي  وسيله

 .ي در زندگي جامعه انساني داردو از اين رهگذر نقش بزرگ

 :از ابعاد اين موضوع بيان شده است بعدچندين ̂ در روايات اهل بيت

ـ اهميت امالك و مستغالت در رسيدن به ثبات اقتصادي و تضمين 1
او، كه همين عامل وجه هاي مبادالتي  كارهاي تجاري انسان و فعاليت

  .برتري اين گونه اموال بر پول نقد است

نقل  ×يخ كليني به طريق معتبر از مزارم، از امام صادقمرحوم ش
  :كرده است كه به غالم خود مصادف فرمود

براي خود باغ و بستاني تهيه كن، چون اگر مرد پشتوانه مالي داشته باشد 
ها و فشارها با ياد آوري اينكه اين پشتوانه  در هنگام بروز سختي

داره كند براي فداكاري تواند پس از او زندگي اهل و عيالش را ا مي
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 )1(.تر خواهد بود آماده

نقل كرده است كه  ×شيخ صدوق نيز با سند معتبر از امام صادق
  : فرمود مي

گذارد   از خود به جا نمي) پول نقد(هيچ كس چيزي بدتر از مال صامت 
: عرض كردم: راوي گويد). يعني پس از مرگ مايه وبال او خواهد بود(

  كند؟  با اين گونه اموال چه

 )2(.آن را صرف خريد خانه يا باغ كند: فرمود

 ؛روحي و معنوي در آمادگي براي قرباني شدن و فداكاري ةـ جنب2
همواره در معرض تعقيب و آزار بوده و  ابناي جماعت صالحآنجا كه 

وجود امالك و مستغالت، انگيزه مناسبي براي جانفشاني به حساب 
هد احساس خواهد كرد كه پس آمد، زيرا بدين ترتيب شخص مجا مي

اش وجود دارد، كه روايت  از شهادت او تضميني براي زندگي خانواده
 .مزارم كه در باال گذشت نيز به همين مطلب اشاره داشت

ـ نهي از فروختن امالك و مستغالت جز در مواردي كه قصد تبديل 3
آن به زمين و مستغالت جديد وجود داشته باشد، و از همين راه 

يق و ترغيب به نگه داشتن زمين و امالك به عنوان يك مال تشو
مبارك و باعث گشايش رزق و روزي و داراي رشد، به خالف پول 

                                                         
 .3ح  44/  12 وسائل الشيعهحر عاملى،  :، و به نقل از آن5ح  92/  5 الكاىفكليىن،  .1
ح  91/  5 الكاىفكليىن،  به نقل از 8ح  136/  17 جامع احاديث الشيعةبروجردى،  .2

 .3642ح  170/  3 من ال حيضره الفقيهاز  7و  2
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حاصل از فروش زمين كه از آن به عنوان مال تلف شده و از بين رفته 
 .ياد شده است

  : وارد شده است از جمله ^روايات چندي در اين رابطه از اهل بيت

روش ملك از بين رفته است مگر در راه خريد ملك پول حاصل از ف
  . ديگري به مصرف برسد

  : و در روايت ديگري از مسمع نقل است كه گفت

زميني دارم كه مشتري فراوان : عرض كردم ×به حضرت امام صادق
  . كنند دارد و به قيمت خوبي آن را از من خريداري مي

  : امام فرمودند

اگر كسي زمين و آب را بفروشد و پول آن را داني كه  اي اباسيار، آيا نمي
  در راه خريد زمين و آب مصرف نكند پولش هدر رفته است؟ 

فروشم و   فدايت شوم، من اين زمين را به قيمت زياد مي: عرض كردم
  . تر از آن خريداري خواهم كرد  زميني بزرگ

  . اشكالي ندارد: فرمود

  : و در روايت ديگري چنين آمده است

 )1(.سود برده و فروشنده آن زيان ديده است ]يا باغ[ن مشتري زمي

ـ اينكه بهتر است امالك به صورت متفرق تهيه شده و همه در يك 4
                                                         

 .4و  8و  6ح  92/  5 الكاىفكليىن، . 1
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جا نباشند و روايت كليني در رابطه با خريد امالك و مستغالت به 
 .ايم آورده صورت متفرق با سند معتبر از معمر بن خالد را قبالً

اي امالك و مستغالت پاك بودن آنها و ه پيدا است كه يكي از ويژگي
دور بودن از شبهات و مشكالت شرعي و اخالقي است كه نوعاً از 

هاي مختلف و  هاي تجاري مانند خريد و فروش يا حرفه فعاليت
 .صنايع دستي ناشي شده و اندكي پيش به آنها اشاره كرديم



 

 

  

  

  

 خالصه پایانی

توان اصول و  ياز بررسي اجمالي ساختار اقتصادي و مالي م
دهد، در نقاط  هايي كه چارچوب اصلي اين نظام را تشكيل مي ديدگاه

 :ذيل خالصه كرد

امكانات فراهم شده توسط نظام اقتصادي عام  ةـ استفاده از هم1
هاي موات، مجاز بودن  احياي زمين ةاباح: اسالمي، مانند ةجامع

ك هاي عمومي اقتصادي مانند تجارت، كشاورزي، تمل فعاليت
ها به  ها و ديگر فعاليت ها و شغل ها و صنعت ها، انتخاب حرفه زمين

هاي حرام مانند همكاري با ستمگران در شرايط رو در  استثناي فعاليت
 .رويي، جز در شرايط استثنايي

جماعت ـ ايجاد موازنه در تكاليف مالي و حقوق شرعي واجب بر 2
اجراي  ةاص كه در نتيج، بين تكاليف مالي عام و تكاليف مالي خانصالح

 .اين سياست، پرداخت زكات به حكومت وقت مبرء ذمه قلمداد شده است

رسد مانند   خمس اموالي كه به دست مردم مي ةهمچنين است اباح
غنائم جنگي، معادن يا مستخرجات دريايي و وجوب خمس ارباح 
مكاسب در برابر زكات مال التجاره كه ساير مسلمانان به آن معتقد 

 .ند و ديگر مواردهست
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درآمدي و  ةهاي اقتصادي و مالي چه در جنب ـ جهت دادن به فعاليت3
آنجا كه از يك طرف پرداختن به تجارت و  ؛اي هزينه ةچه در جنب

زراعت و خريد امالك و مستغالت را مورد تشويق و ترغيب قرار 
افراد جماعت داده و از سوي ديگر بر دادن زكات اموال، تنها به 

 .اند و اهميت دادن به صدقات عام تأكيد كرده ناصالح

افراد ـ سوق دادن قوانين مالي تشريعي اسالم در جهت خدمت به 4
و رسيدن آنان به موازنه و خودكفايي، چنان كه در  انجماعت صالح

 .بحث خمس شاهد آن بوديم

هاي مالي استثنايي مانند جعل واجبات تكافل اجتماعي كه   ـ اتخاذ برنامه5
 .حث حقوق برادران ديني بر يكديگر نمود پيدا كرده استدر ب

به كار  افراد جماعت صالحهاي اقتصادي و راهنمايي  ـ وضع سياست6
هاي اقتصادي، اصالح امور مالي و اهميت دادن  كردن و انجام فعاليت

هاي روحي و معنوي افراد جماعت در كسب درآمد و ترغيب  به جنبه
 .نيازي از مردم آنان به بي
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