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 According to the popular Shiite view, khums is a right that God has 

imposed on people's property in favor of Bani Hashim, but Imam 

Khomeini believes that: Khums is a single property and has a single 

owner; It is the owner of God Almighty. The meaning of time and 

place is considered by some requirements of time and place, which 

means that the real needs change over time and every human need 

is a kind of demand. Human thoughts and actions, and changes and 

historical and natural events are influenced by political (internal and 

external), social and economic relations, and affect the subjects and 

examples and inference of jurisprudential rules. Shari'a rulings in a 

general division can be divided into three categories: "primary 

rulings", "secondary rulings" and "government rulings" that time 

and place play a role in all three categories, especially the third 

category, the effect of time and place in many It is one of the obvious 

and tangible sciences. This meaning is so clear in the experimental 

and human sciences that it does not need to be explained or 

allegorized. Even time and place play an important role in some non-

theoretical divine sciences, such as practical mysticism. Khums is 

one of the rulings that can be said that the conditions of time and 

place in his belongings, especially in its consumption, has a great 

impact. 
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 احکام تغییر و موضوعات تحول در مکان و زمان نقش

 (ره) خمینی امام نظر بر تاکید با خمس فقهی

 1اقلیمی جعفر
 همدان، واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه دکتری، یدانشجو
 .ایران همدان، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2خواه مطهری اهلل ذبیح

 گاهدانش تویسرکان، واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه استادیار،
 .(مسئول نویسنده) ایران همدان، اسالمی، آزاد

 
 3ور پیله مرضیه

 دانشگاه همدان، واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه استادیار،
 .ایران. همدان اسالمی، آزاد

 
 دهیچک

 مهاش بنی نفع به خداوند که است حقی خمس مشهورشیعه دیدگاه از
: باورندکه این بر خمینی امام اما است کرده وضع مردم اموال بر

 پروردگار مالک آن است؛ واحد مالک دارای و واحد ملک خمس
 و زمان مقتضیات برخی را مکان و زمان از مراد.باشد می متعال
 زمان طول در واقعی احتیاجات که این معنای به دانند می مکان
  ندک می تقاضا نوع یک دارد بشر که احتیاجی وهر کند می تغییر
 انسان اعمال و تفکرات مجموعه از که دانند می شرایطی برخی امام

 داخلی) یسیاس روابط تاثیر تحت طبیعی و تاریخی وقایع و تغییرات و
 موضوعات بر و شود می حاصل اقتصادی، و اجتماعی و( خارجی و
 در یشرع احکام. گذارد، می تاثیر فقهی احکام استنباط و مصادیق و

 و ،«اولیه احکام: »دسته سه به توانند می کلی بندی تقسیم یک
 انومک زمان گردندکه تقسیم «حکومتی احکام» و «ثانویه احکام»

 در مکان و زمان تأثیر دارد نقش سوم قسم خصوصا قسم سه هر در
 و تجربى علوم در معنى این است، ملموس و مشهود علوم از بسیارى
 مثیلت و توضیح به نیازى آن بیان براى که است روشن قدر آن انسانى
 مانند غیرنظرى، الهى علوم از برخى در مکان و زمان حتی.نیست
 می که است احکامی از خمس. دارد سزایى به نقش عملى عرفان
 مصرفش در خصوصا او متعلقات در مکان و زمان شرائط گفت توان
 و مانز نقش ای کتابخانه روش با نوشتار این در دارد بسزائی تأثیر
 است شده بررسی حال زمان با فقه انطباق هدف با  خمس در مکان

 
احکام و تأثیرگذاری مکان، و زمان خمس، :واژه کلید

 15/06/1401: افتیدر خیتار
 23/09/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنzabihmotaharikhah@email.com 

 مقدمه
 خمس در لغت و اصطالح

 در لغت به معنای یک پنجم است « خمس»
عددی است که  "خَمسة"و  "خَمس "ابن منظور می گوید:

 (1)رودبه کار می مذکر و مؤنث برای
واحدی از خمسة است؛ یعنی  "خُمسصاحب کتاب العین می گوید:

 (2) یک پنجم؛
 اضافة قیودی، است.  الغوی ب همین معنای نیز بهاصطالح فقه،و در 

است  دو دیدگاه متفاوتفقها برای خمس  دو تعریف که ناشی از 
هر یک از دو دیدگاه را  در اینجا برای نمونه، تعریفی ازنموده اند

  ذکر می کنیم:

صاحب جواهر)ره( خمس را اینگونه تعریف می کند:  دیدگاه اول:
الملک باالصالة علی عباده فی مال  هو حق مالیّ فرضه اهلل مالک»

وسواسهم و اهل الفضل  مخصوص له و لبنی هاشم الذین هم رؤساهم
و االوساخ  و االحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقة

 (3 )«عنهم...
مالی است که پروردگار هستی بخش بر بندگانش در مال خمس حق 

مخصوصی به نفع خود و بنی هاشم وضع کرده است، اوالد هاشمی 
که پیشوایان مردمند و دارای برتری و احسان هستند. کرامت و 
بزرگواری آنها سبب شده است که به جای صدقه و زکات، خمس 

 دریافت کنند
را چنین خالصه کرده است:  مرحوم آیة اهلل میالنی، تعریف فوق

  (4)حق مالی یناله بنوهاشم باالصالة عوض الزکاة. الخمس»
یعنی: خمس حقی است مالی که به بنی هاشم باالصالة )نه به واسطة 

 غیره( و در عوض زکات )که از آن محروم شده اند( می رسد. نذر و
مالی ثبت لبنی و هو فی االصطالح حق »صاحب مستند می نویسد : 

خمس در اصطالح فقهی حق مالی است که برای (5)«:هاشم باالصل
 فرزندان هاشم باالصاله ـ نه به واسطه نذر و غیره ـ ثابت شده است.

دیدگاه مشهور فقهای شیعه  که برنقطة مشترک همه این تعاریف 
این است : خمس حقی است که خداوند به نفع بنی مبتنی می باشد 

اموال مردم وضع کرده است. این دیدگاه که علت اصلی هاشم بر 
تشریع خمس را برتری قومی و خانوادگی بنی هاشم می شمارند؛ بدین 
معنا که کرامت و فضیلت ائمه )ع( و بازماندگان هاشم باعث شده 

 درصد اموال مردم را به آنها اختصاص دهد. 20است که خداوند 
. خمس را حق وحدانی می داندشیخ فیاض الدین زنجانی، دیدگاه دوم:

الخمس حق مالیّ اماریّ » ایشان خمس را اینچنین تعریف می کند:
 (6)«محدود برابع الکسور

و اماری است که محدود به چهارمین  یعنی: خمس، یک حق مالی
 کسر )یعنی یک پنجم( می باشد.

است  های اسالمییکی از انواع مالیاتپس از دیدگاه ایشان خمس 
که شیعیان بدان معتقدند و به منظور رفع مشکالت مالی امت 
اسالمی و توزیع عادالنه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسالمی 

 .استدر جهت رفع نیازهای امت اسالمی وضع شده
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی -فصلنامه علمی

خمس ملک واحد و دارای مالک  بر این باورندکه:امام خمینی 
واحد است؛ آن مالک پروردگار متعال می باشد. امام خمینی 
مالکیت خداوند را به معنای مالکیت در تصرف و والیت او می 

از آنجا که پیامبر )ص( و بعد از وفات او ائمه جانشین خدا  شمارد.
 یتدر زمین هستند، این والیت برای آنها نیز وجود دارد و این مالک

جعلی به خاطر منصب امامت و حکومت است. خمس ملک 
شخصی پیامبر )ص( و امام نیست و اگر چنین بودی، بعد از وفات به 

 (7) خانواده اش به ارث می رسید.
حاکم و رهبر جامعه همانند هر مسئولی، برای انجام وظایف خود 

 وزیعنیاز به ابزار کار دارد. مالیات به عنوان ابزار اجرای عدالت، ت
مجدد درآمد و تأمین اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار 
حکومت اسالمی گذاشته شده است. بر این اساس، تأمین زندگی 
متوسط و آبرومندانه برای تمام شهروندان بویژه نیازمندان، بی 
سرپرستان و گرفتاران بلیة طبیعی وراه ماندگان دیار غریب، از 

ل، یتیمان، بینوایان و راه ماندگان وظایف دولت است. طبق این تحلی
ردیف خدا، پیامبر و امام دانست و آنها را  را نمی توان هم

خمس خواند. این دسته از نیازمندان را چه از نسل هاشم  مالکان 
بدانیم و چه فقرا را در آنها به عنوان شاخص در نظر بگیریم نه 

ن مورد قومیت را، در هر صورت مالک خمس نیستند تنها به عنوا
 مصرف قابل استدالل است. امام خمینی در این رابطه می فرماید :

اما فی سهم السادة فالنه ال شبهة فی انهم مصرف له، ال انهم مالکون »
 (7)«لجمیع السهام الثالثه، ضرورة ان الفقر شرط فی اخذه

در مورد سهم سادات، تردیدی وجود ندارد در اینکه سادات از مورد 
نه اینکه آنها مالک جمیع سهام سه گانه باشند،  مصرف خمس است

 زیرا شرط دریافت خمس فقر است.
آیت اهلل منتظری که از شاگردان امام است بعد تعریف لغوی خمس 

و هذا هما یؤید ما سنذکره من کون الخمس حق االمارة می فرماید:
 (.8) مو کونه حقاً وحدانیاً تحت اختیار الحاک

نچه را که بیان خواهیم کرد تأیید می کند این تعریف لغوی خمس آ 
آن که در اختیار رهبری است حق واحدنی خمس حق اماری و که 

ملک اشخاص  انفال خمس واین فقها به نظر  .جامعه قرار دارد
تعلق دارد که طی  امامت نیست، بلکه به حکومت حق و منصب

البته منطبق بوده است. و  امامان شیعه و پیامبر دوران مختلف بر
ترین مصالح مسلمین اداره زندگی شخصی و خانوادگی پیامبر از مهم

نیز شواهدی مبنی بر  روایات و از جمله مصارف خمس است. در
همچنین (8) این که خمس ملک عنوان است نه اشخاص وجود دارد

آمده  آیه خمس که در ابن سبیل و مساکین یتیمان، گانهعناوین سه
خمس هستند و به معنای این نیست که است، مصادیقی از مصارف 
ها هاست؛ چرا که رسیدگی به امور آنخمس ملک و متعلق به آن

« الم»از وظایف حکومت است. یکی از دالیل این موضوع، وجود 
گانه اول آیه خمس است که ملکیت و اختصاص برای عناوین سه

و اساساً خمس یک حق  گانه دوم تکرار نشده استبرای عناوین سه
مالی یکپارچه و غیرقابل تقسیم است که اوالً و بالذات به خداوند 
تعلق دارد و سپس به پیامبر و امامان معصوم از جهت حکومت و 

 (8) .امامت

 حمسسعی دارند تا جنبه های عقالیی، اجتماعی و انسانی فقها  این
را مهمتر نشان دهند و اهدافی چون تأمین اجتماعی، آموزش و 

برقراری ثبات سیاسی، امنیت، ... و خدمات عمومی  بهداشت عمومی،
حقق تبگویند  ببیان دیگر را در تشریع خمس دخیل معرفی کنند.

مهمترین هدف حکومت اسالمی است به ابزارهای مالی که عدالت 
 نیاز دارد که مناسبترین و فراگیرترین آنها خمس است.

 امام خمینی )س( در این رابطه چنین می گوید : 

باالجمله من تدبر فی مفاد االیة و روایات یظهر له ان الخمس و »
بجمیع سهامه من بیت المال و الوالی ولی التصرف فیه و نظره متبع 

 (7)«بحسب المصالح االمة حسب ما یری
خالصه هر کس در معنای آیه و روایات دقت کند، در می یابد که 

تی محسوب های خمس از بیت المال و از درآمدهای دول جمیع سهم
می شود و حاکم حق تصرف در آن را دارد. نظر و تشخیص او بر 

 مصالح جامعه گریزناپذیر است.
از دیدگاه امام خمینی به خمس به عنوان مالیات در اختیار حاکم 
اسالمی قرار می گیرد و حکومت بر مبنای مصالح اجتماعی، نحوة 

ستا، کلیة توزیع و هزینه سازی آن را تعیین می کند. در این را
از سوره  41نیازمندان از جمله گروههای سه گانة متذکر در آیه 

 انفال می بایستی تأمین شوند.

 
 زمان و مکان

زمان مکان در معانی متعددی بکار رفته که به برخی از آنها اشاره 
 می شود:

 :لغویزمان و مکان -اول

است چه کوتاه یا بلند باشد و مکان به  "وقت"زمان به معنای 
 (المنجد ) "موضع و محل"معنای 

 :زمان و مکان فلسفی-دوم

بیشتر فالسفه زمان را امری واقعی می دانند که عبارت است از مقدار 
حرکت ولی برخی از فالسفه قدیم یونان )مثل زنون( حرکت را 

 (9)امری موهوم دانستند

فالسفه مسلمان، بویژه متاخرین، زمان امری حقیقی است و در نزد 
 .حتی آن را بعد چهارم ماده می دانند

 :مرحوم عالمه طباطبایی )ره( می گوید

مکان چیزی  ;المکان هو الذی یصح ان ینتقل الجسم عنه والیه و. . . "
در جایی دیگر: (10 ).است که جسم از آن یا به سوی آن می رود

 و ماهیته انه مقدار متصل غیر قار عارض للحرکةالزمان موجود "
زمان موجود است و ماهیتش عبارت است از اندازه به هم پیوسته و 

این معنا از زمان و مکان " .غیر ثابتی که بر حرکت عارض می شود
 .در مباحث فقهی کاربرد چندانی ندارد

 :زمان و مکان عرفی -سوم

واحد ساعت و دقیقه و  در نظر مردم، زمان همان وقت است که با
ثانیه اندازه گیری می شود. و این همان مقدار حرکت زمین است 
که در هر کشور به نوع خاصی زمان بندی می شود و سال و ماه به 

میالدی. . . ( دارند. و مکان عبارت است  -قمری  -خصوصی )شمسی 
از موقعیت قرار گرفتن هر چیز در روی زمین و لذا مکان شهرها 
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اها را بر اساس تقسیمات طبیعی جغرافیای قاره ها و دریاها روست
 .قرار می دهند. و در روی نقشه ها جایگاه آنها را مشخص می کنند

 :زمان ومکان به معنای تمدن جدید -چهارم

 ;تحوالت گوناگون زندگی بشری که در زمان و مکان اتفاق می افتد
به همراه دارد،  یعنی تمدن جدید انبوهی از تحوالت زندگی بشر را

گرچه آن چیزی که برای ماملموس است و ارتباط مستقیم با ما پیدا 
می کند، مسائل مادی و معیشتی این تمدن است. در تمدن جدید، فقط 

برای مثال، اگر کسی بخواهد  ;ابزارهای زندگی فرق نکرده است
مفهوم درستی از توسعه اقتصادی یا مفهوم درستی از زندگی یک 

ق قانون اساسی مکتوب، که هر دو از تحوالت عمده در جامعه طب
تمدن جدید است. داشته باشد، نمی تواند تنها به ابزارهای مادی فکر 
کند. پس واقعیاتی به نام تحوالت گوناگون زندگی بشری وجود دارد 
که باید بدان واقعیات توجه کرد و تامل کرد که چه مقدار از 

 ن پذیرفت و چه مقدار را نپذیرفتتحوالت زندگی و تمدن را می توا
(11). 

لذا امام خمینی )ره( در نامه ای که به یکی از فضالی قم نوشتند، 
اگر شما فالن نظر را بدهید، معنایش این است که تمدن "فرمودند: 

 (13)جدید را نمی پذیرید در حالی که باید تمدن جدید را بپذیریم

یص موضوعات جدید و تاثیر تمدن جدید به معنای مذکور، در تشخ
 .نیز در استنباط احکام، قابل انکار نیست

 :به معنای مقتضیات زمان و مکانزمان ومکان  -پنجم

 :استاد شهید مطهری،سه معنا برای آن، مطرح می کنند

که در هر زمان پدیده هایی به است مقتضیات زمان بدین معنا -الف
ه های هر قرن پدید ;وجود آمده است که باید از آنها تبعیت کرد
 .مستلزم آن است که خود را با آن تطبیق دهیم

قتضیات زمان به معنای تقاضای مردم هر زمان و پسند آنان م-ب
است، که در هر زمان ذوق و سلیقه مردم متفاوت است. )مثل مد 
لباس و کفش و. . . ( پس ببینیم اکثریت چه می گویند و تابع آنها 

 .شویم

که احتیاجات واقعی در طول زمان تغییر  به معنای اینمقتضیات -ج
می کند و هر احتیاجی که بشر دارد یک نوع تقاضا می کند. ابزار 

فرق می کند، احتیاج به مسکن،  یو در هر عصر یافتهو وسایل تکامل 
متفاوت کشاورزی، خیاطی، حمل و نقل، آموختن، وسایل فنی و. . . 

ا برود . . . و اسالم جلوی که انسان اجبارا باید به دنبال آنهمی شود 
احتیاجات واقعی را نمی گیرد، بلکه جلوی هوس را می گیرد. جلوی 
فیلم خوب را نمی گیرد بلکه جلوی فیلمهای فاسد را می 

 .معنای سوم را می پذیرند(که 13).گیرد

زمان و مکان به معنای مجموعه شرایط حاصل از روابط -ششم
 :سیاسی و اجتماعی و اقتصادی

را که از مجموعه تفکرات و اعمال انسان و تغییرات و وقایع  شرایطی
تاریخی و طبیعی تحت تاثیر روابط سیاسی )داخلی و خارجی( و 
اجتماعی و اقتصادی، حاصل می شود و بر موضوعات و مصادیق و 

می  "زمان و مکان "استنباط احکام فقهی تاثیر می گذارد، با عنوان 
ا شامل می شود و عالوه بر آنها بر خوانیم که بیشتر معانی قبلی ر

روی روابط و کنش و واکنشهای عناصر تشکیل دهنده زمان تاکید 
 .می کند

این معنا از زمان و مکان شامل شرایط حاصل از پیشرفت علوم دینی 
)درون حوزوی( و انسانی و تجربی می شود، همان گونه که شامل 

غییرات رشد فکر بشری و پیشرفت عمومی فرهنگ جهانی و ت
دیدگاهها و اعمال و رفتار و عادات انسان می شود. و این همان معنایی 
است که مراد حضرت امام )ره( بوده و بر موضوعات و احکام و 

 .استنباط آنها تاثیر می گذارد

و مکان  زمان:برای مثال به این قسمت از سخنان ایشان توجه فرمایید
بدان معنا که با شناخت دقیق  دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. . . ،

روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر 
ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعا موضوع جدیدی شده است که 
قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه 

  (12)داشته باشد

 :نددر جایی دیگر، امام خمینی )ره( می فرمای

مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام "
اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و 
عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح درحوزه ها 

 "تمدن جدید"و همین معناست که از آن تحت عنوان  کافی نیست
حضرت امام خمینی )ره( گاهی و در همین جاست که د. یاد می کنن

از تغییر موضوعات فقهی و گاهی از توسعه و تضییق آنها سخن می 
 .گویند

است که گاهی بر مصادیق و موضوعات به معنای اخیرزمان و مکان 
و احکام فقهی تاثیر می گذارد و آنها را در معرض تغییر قرار می 

 دهد.

آن و همینطور مراد از زمان و مکان، مفهوم لغوى حاصل اینکه 
معناى فلسفى آن ـ که شدیداً در تحقق آن بین فالسفه اختالف است 
و نزاع وجود دارد ـ نیست، بلکه شرایط و خصوصیات و ارتباطات 
جدیدى است که در اثر مرور زمان و تغییر مکانها بر افراد و جامعه 

هاى مختلفى است که فقیه  شود. همچنین مراد برداشت حاکم مى
 .بدیا تباط با علوم جدید بشرى از ادله و منابع فقهى درمىدر اثر ار

ماه  گاهی زمان، شرط وجوب بوده است، )مانند: حلول نکته:
مبارک رمضان برای وجوب روزه و دخول وقت برای وجوب نماز(، 

شرط واجب، )مانند: حلول ماه ذی حجه برای انجام فریضة  گاهی
نیز نقش « مکان»زمانی نیز قید آن. و « موضوع» حج(، گاهی شرط

این نوع دخالت زمان و مکان  مشابهی را در فقه داشته و دارد؛ اما
شده است و نه در  در فقه و احکام شرعی، نه از سوی کسی انکار

بیان فقیهان آگاهی که در تکاپوی بیان تحوالت بایسته در 
مان و مکان بدین معنا اجتهاد قلم زده اند، مراد بوده است. ز روش

دیگر قیود، شروط و مقومات موضوع است و نقش  عنصری در عرض
وجوب نماز بر مکلف، شرایط متعددی  جداگانه ای ندارد؛ مثالً برای

تحصیل طهارت و ... همچنانکه  الزم است؛ مانند بلوغ، عقل، امکان
یات مکلف در ح یکی دیگر از این قیود، داخل شدن وقت یا بقای

  زمان داخل شدن وقت است.
 

 احکام اقسام آن
شرعی است که برای موضوعات  احکام، مجموعه ای از مجعوالت

موضوعِ یعنی،است.  مختلف اعم از عمل مکلف و غیره قرار داده شده
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 135...  احکام تغییر و موضوعات تحول در مکان و زمان نقش 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی -فصلنامه علمی

قط ف ببیان دیگرمستقیم عمل مکلف نیست؛  همة مسائل فقهی بطور
موضوعِ مسائل فقهی قرار می گیرد بلکه  عمل مکلف نیست که

عمل مکلف باشد  موضوع مسأله فقهی ممکن است عالوه بر اینکه
مانند وجوب نماز و حلیّت بیع، ممکن است خود مکلف یا 

باشد مانند زوجیّتِ زوج و موضوع مساله فقهی دیگر نیز  چیزهایی
خون  مانندئی آب و خاک و نجاست اشیایائی مثل زوجه، طهارت اش

مکلف نیست ممکن است  و بول . بنابراین موضوع فقه تنها عمل
 باشد.نیز، انسان و یا اشیاء دیگر عالوه برفعل مکلف  موضوع

احکام شرعی در یک تقسیم بندی کلی می توانند به سه دسته: 
  ،«احکام اولیه»

ز اتقسیم گردند. البته بعضی « احکام حکومتی»و « احکام ثانویه»و 
حکومتی را از مصادیق حکم ثانوی و یا محدود به آن  فقیهان احکام

احکام اولی دانسته اند. به نظر می رسد  و بعضی آن را از مصادیق
اشتراکی با احکام اولیه و ثانویه  گرچه حکم حکومتی، دارای وجوه

از آن به قسم سوم  است، اما به جهت داشتن بعضی از وجوه افتراق،
  .است، درست ترتعبیر کنیم احکاماز 

آن است که موضوع در وجه تمایز حکم حکومتی با احکام اولی 
، بما هو هو، دارای حکم شرعی ثابت و دایمی است که حکم اولی
دایمی است. در آن نبودن معارض و تحقق موضوع، حکم  در صورت

 ینایی خود در این احکام اوّلی اثرمکان به مفهوم ک نتیجه، زمان و
شود که به احکامی اطالق می ندارد. در مقابل، احکام حکومتی

مصالح عموم جامعه  حاکم شرع )پیامبر، امام و یا ولی فقیه( بر اساس
گر چه  های مختلف اجتماعی جعل می کند. این احکامدر عرصه 

اند؛ لذا ت مصلحقید به ، اما ممقید به ضرورت و اضطرار نیستند
بر احکام مزاحمت با حکم اولی، در صورت وجود مصلحت  هنگام

  مقدّمند. اولی
  حضرت امام خمینی )ره( در این باره می فرمایند:

حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته »
کشور اسالم باشد که آن قرار داد مخالف مصالح  است در موقعی
غیر  وعبادی  اعم ازامری  هراز کند، و می تواند  یک جانبه لغو

که چنین  یمادام)عبادی، که جریان آن مخالف، مصالح اسالم است 
مهم  ، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض(است

الهی است در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست 
  (14)«کند جلوگیری موقتاً

 وعبر موض هیچ یکدر اینکه  حکم حکومتی با حکم ثانویهمچنین 
در احکام و فرایض الهی، که بر  ثابتی عارض نمی شود مشترکند لذا

افعال ثابت شده از آنها اثری به چشم نمی خورد؛  عناوین ذاتی اشیا و
احکام ثانویه است؛  یکی از عناوین اما احکام ثانوی مقید به تحقق

ولی احکام حکومتی به  )مانند ضرر، اضطرار، اکراه، حرج و ... (
ثانویه  چیزی جز مصلحت مقید نیستند، گرچه امکان دارد عناوین

  نیز در بعضی احکام حکومتی موجود باشند.
با توضیح مختصری که دربارة احکام سه گانه داده شد، پرواضح 

جعل و قرارداد احکام حکومتی، چیزی جز  مالک است که
است که با تحول در روابط، مناسبات،  مصلحت عامه نیست و روشن

 تغییر می گردد تکنولوژی و ... ، مصالح عامه دستخوش
مکانهای مختلف )روستا یا شهر، سردسیر یا گرمسیر و ... ( می ( 10)

انچه زمانها و ادوار مختلف مصالح متنوعی باشند؛ چن توانند دارای
بردارندة مصالح جدیدی نسبت به قبل باشند. بر این  نیز می توانند در

معنای مصالح متفاوتی که در این دو ظرف  اساس، زمان و مکان، به
 حکومتی تاثیر بگذارد.  پدید می آیند، می توانند در حکم

فقهای شیعه در  مهم است و بسیاراحکام که  ی ازقسم دیگرپس 
کمی شده است،  مورد آن کم بحث کرده اند و اساساً به آن عنایت

احکام اجتماعی است، احکام اجتماعی؛ یعنی احکامی که 
آن جامعه است؛ مثل احکام مربوط به جنگ، صلح،  موضوع

امور دیگری که شارع پرورش و بهداشت، فرهنگ، آموزش و
و بسیاری از احکام فردی  احکامی داردموضوعات  مقدس در این

در جعل آنها  مانند خمس و زکات در ارتباط با اجتماع می باشد و
، داردبسزائی مکان و بطور کلی اوضاع و شرایط دخالت  هم زمان و
نوع احکام تابع زمان و مکان، شروط و ظروف مختلف  موضوع این

 .است
انویه نیز پرواضح است چرا تاثیر زمان و مکان در احکام ث:1نکته

ثانویه )مانند عسر ـ حرج، نسیان و ... ( ارتباط  که موضوع احکام
دارد لذا ممکن است در زمان  تنگاتنگی با حاالت مکلف و مکلفان

و در غیر از آن  و مکان خاصی خوردن گوشت گربه و ... مباح شود
  شرایط حکم اوّلی حرکت محکم باشد.

در موضوعات احکام خصوصی هم احیاناً زمان  همچنان که:2نکته 
شروط و ظروفی که امروز وجود  و مکان تأثیر دارد؛ یعنی اگر این

شود، خوب قهراً  دارد، ثابت باشد حکم ثابت است و اگر عوض
موضوع هم عرض می شود و در نتیجه حکم تغییر می کند؛ 

ه حکمی داشته؛ مثالً اباحه، ممکن است چیزی که در گذشت یعنی
حکم کراهت بر آن بار شود و شاید در آینده  امروز حرام شود یا

احکام این است که ویژگیها،  مستحب یا واجب شود. علت تغییر
داشته، با توجه  شروط و قیود موضوعات این احکام در آنها تأثیر

احکام هم به اجتماع آن روز و خصوصیات موجود آن زمان، 
بوده، اما با دگرگون شدن اجتماع، خصوصیات موضوع حکم  موجود

فرض  .دوشمی در نتیجه حکم هم عوض  هم دچار تغییر شده و
عنوان تشبُه به قومی را داشته  بفرمایید یک وقت پوشش یا آرایشی

این عنوان از بین  لذا به این عنوان حرام بوده است، اما اکنون که
فته و یا عنوان تشبه به قوم دیگری پیدا شده، قهراً موضوع ر

شده و بالنتیجه حکم هم عوض می شود. همینطور در موارد  عوض
قمار، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی ربا و  عناوینی از قبیل عقد،

بلکه با تغییر قیود و شروط،  غیره. بنابراین حکم ابتداً تغییر نمی کند
 ض می شود. و بالتبع حکم هم عوض می شود.موضوع عو

اولی خود بر دو قسم است: خصوصی و عمومی موضوع  حکم:3نکته 
مکلفین با عناوین خاصّه آنان است موضوع  احکام اولیه ذوات

خصوصی همان موضوع است از این جهت که فرد یا  احکام
مذکور موضوع احکام عمومی موضوع  موضوعی است خاص. اما

آورده است. احکام  است. از این جهت که جامعه ایی را بوجود
تابع  خصوصی تابع مصالح خصوصی افراد است و احکام عمومی

مصالح جامعه از این روی ممکن است احکام عمومی که همان 
حکومتی است سریعاً در زمانها یا مکانهای مختلف عوض  احکام

مه اقتضاء جنگ می کند یک وقت مصلحت جا شود. یک وقت
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همة مردم با سواد باشند؛ یک وقت  اقتضاء صلح یک وقت اقتضا کند
برای اجتماع در  را نداشته باشد. شرایط مختلفی که چنین اقتضا 

زمانهای مختلف به وجود می آید در این احکام تأثیر دارد. اما 
ف و در تغیرر حکم اولی خصوصی تأثیر آن بیشتر در اختال در

بنابراین، اگر موضوعات همیشه یکسان باشند،  موضوعات است.
  حکم هم عوض نمی شود.

احکام عمومی که تابع مصالح جامعه است ممکن و مکان و زمانهای  
ظروف مختلف تغییر کند اما در احکام  مختلف است در شروط و

مسألة محاسن که بر فرض  خصوصی غالباً موضوع تغییر می کند مثالً
مبنای آن چه  جعل مطلوبیّت برای آن، از احکام خصوصی است و

بسا عرف اجتماعی مسلمین در آن ازمنه بوده است ممکن است 
زوال آن روش و تبدیل آن به روش اجتماعی دیگر حکم تغییر  با

  کند.
ت حُکّام آنجا چنانکه قبالً اشاره شد حتی اختیار حکم هم به دس 

هر چه را مصلحت جامعه به بینند. می توانند به آن  است حُکّام
و حکم شارع است، پس حاکم هر  حکم کنند و همان، حکم شرعی

در آن باشد، می  چه را مطابق مصلحت عموم باشد یا مفسدةعمومی
تواند واجب یا تحریم کند. یعنی، ممکن است یک وقت 

ا کند که این عمل خاص انجام شود و یک عمومی اقتض مصلحت
بنابراین حکم یک موضوع خاص  وقت اقتضا کند که انجام نشود،

  با تمام شرایط و ضوابط ممکن است تغییر کند.
شارع مقدس در این باب تنها به ذکرضوابط کلّی قناعت کرده است 

دیگری از مسائل  از قبیل رعایت عدل، داد، حقوق رعیت، مواساة و
می  این قبیل، شکل خاصی از حکومت را پیشنهاد نکرده است معلوم

شود که به هر نوع از حکومت یعنی جعل و اجراء احکام عمومی 
است در صورتی که ضوابط کلّی شرع مقدس را تأمین  اجازه داده

احکام عمومی ) حکومتی( که وظیفة  نماید. بنابراین جعل و اجراء
 2رعایت مصالح عامة - 1سه امر است:  است مشروط بهحاکمان 

مقاصد شرع مقدس.  عدم تضییع اهداف و - 3تأمین قسط و عدل-
مختلف  بدیهی است این نوع احکام در شرائط و ازمنه بلکه امکنة

  متغیر می شود.

محض است،  احکام ذوجنبتین هم داریم بعضی احکام خصوصیالبته 
عمومی  مهم احکام عبادات، اطعمه، اشربه، بعضی از آنهامثل قسمت 

محض است. مثل همان کشورداری و مسائلی که مربوط به 
است، بعضی هم هر دو جنبه را دارا است، مانند عقود و  کشورداری

  ایقاعات.
 تآثیر زمان و مکان در علوم و فقه 

ملموس است، این تأثیر زمان و مکان در بسیارى از علوم مشهود و 
قدر روشن است که براى بیان آن  معنى در علوم تجربى و انسانى آن

وم در برخى از علحتی زمان و مکان نیازى به توضیح و تمثیل نیست.
 الدین سزایى دارد. صائن الهى غیرنظرى، مانند عرفان عملى نقش به

وال شک ان :»گوید على بن ترکه در کتاب معروف خود چنین مى
 تمهدالقوعد ـ فصل)ابن ترکه، «المناسبات الزمانیة من امّ المناسبات

 (پنجاه و هفتم

پیداست که مناسبات زمانى و شرایط مخصوص زمانى و مکانى، اثر 
بسیار مهمى در مسائل عرفانى و واردات قلبى و حاالت و مکاشفات 

در الزم بذکراست که عنصر زمان و مکان معنوى یک عارف دارد. 
علومى مانند فلسفه و مثال درظرى حقیقى، راهى ندارد. علوم ن

ریاضیات که مبتنى بر قواعد عقلى هستند، تغییر شرایط و 
البته تأثیرى ندارد، ظرف زمان و مکان رخ می دهد خصوصیات در 

هاى جدید و  مرور زمان و مکان سبب پیدایش فرمولاینکه 
کار نیست و هاى جدید خواهد شد، قابل ان حل دست آوردن راه به
تواند برخى از قواعد هندسى که مبتنى بر برخى از امور خارجى  مى

تواند  مانند کرویت و عدم کرویت زمین است تغییر دهد، اما نمى
تغییرى در قواعد ریاضى و هندسىِ مبتنى بر یک مبانى عقلى و منطقى 

عبارت دیگر برخى از امورى که ارتباط  وجود آورد. بهه ب
وم اعتبارى دارند، نظیر عرف و مناسبات عرفیه و تنگاتنگ با عل

هیچ نقشى ندارند. بنابراین  نظری در این علومشرائط زمان و مکان 
عنوان یک قاعده کلى بیان کنیم که جمیع علوم اعتبارى  توانیم به مى

مانند فقه، متأثر از این عنصر مهم است اما تأثیر این عنصر در علوم 
 .حقیقى بسیار ناچیز است

هاى  که علم فقه مانند علوم اعتبارى دیگر داراى مالک با ایننکته:
مشخص از نظر علمى است و همانند سایر علوم داراى موضوع و 

 زمان وتأثیر عنصر برخی فقها مبادى و مسائل مشخصى است، چرا 
در حالى که در مکان را نمی پذیرند و تأثیر آن را بعید می دانند 

استنکار و استبعادى وجود ندارد؟ آیا وجود گونه  علوم تجربى هیچ
یک منبع استداللى ثابت و متقن مانند قرآن شریف به همراه روایات، 

اى از  نقطه افتراق بین علم فقه و سایر علوم است؟ آیا وجود پاره
قواعد و احکام تعبدى سبب این امر است؟ آیا عدم احاطه کلى به 

 است؟مالکات احکام شرعیه موجب این افتراق 
 تاثیر زمان و مکان در خمس از دیدگاه امام خمینی)ره(-5

خمس از احکامی است که می توان گفت شرائط زمان و مکان در 
 متعلقات او خصوصا در مصرفش تأثیر بسزائی دارد 

یکی از مباحث خمس، چگونگی حکم خمس در توضیح:
است. نظر مشهور فقهای معاصر آن است  غیبت امام معصوم زمان

در مواردی مصرف شود که مرجع  غیبت در زمان سهم امام هک
تقلید علم یا ظن معتبر دارد که اگر امام معصوم ظاهر باشد، آن را 

های حوزه برد، همچون تقویت اسالم ودر همان موارد به کار می
ها و در موارد لزوم، امور کتابخانه مساجد علمیه، تبلیغ اسالم، بنای
مندان و به عبارتی همة امور خیر به ترتیب مدارس، رسیدگی به مست

در گذشته، اقوال غیرمشهوری نیز (5)اولویت و اهمیت دینی آنها
( 15 )درباره خمس وجود داشته است؛ مانند ساقط شدن خمس،

 (16 ) جوب کنار گذاشتن سهم امامو
، 10نراقی، مستند الشیعه فی احکام اشریعه، ج و وجوب دفن خمس

نیز مشهور فقها قائل به  غیبت در زمان ساداتسهم  دربارة 128ص
وجوب پرداخت سهم آنان هستند؛ اما تعداد کمی نیز قائل به 

بودن خمس برای شیعیان و ساقط شدن وجوب آن هستند. این مباح
 .نامندقول را در اصطالح قول به تحلیل خمس می

از دیگر آراء غیر مشهور فقهی شیعه دربارة سهم سادات در زمان 
امام)ع( و  ظهور توان به قول به وجوب دفن خمس تا زمانبت میغی

 نیز وجوب حفظ خمس و وصیت کردن به نگهداری آن اشاره کرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-1104-fa.html


 137...  احکام تغییر و موضوعات تحول در مکان و زمان نقش 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی -فصلنامه علمی

حضرت امام )ره( در دوران قبل از پیروزی انقالب که حکومت 
 ردنگردیده بود، مرجع افتا و تقلید را صاحب اختیار  اسالمی محقق

و آیا پس از تشکیل حکومت اسالمی  اما خمس می دانست زمینه 
و باز بودن دست یک فقیه جامع بوجود آمدن شرائط جدید 

ارائه خمس به مراجع مختلف فتوا  دیدگاه ایشان الشرایط، باز هم 
امام خمس را حق  یا این موضوع حکم جدیدی می طلبد؟است؟

 وحدانی و حق حاکم می داند و می فرماید:
و قد جعل الخمس الجل نوائب الحکومة االسالمیة، ال الجل سد » 

حاجات السادة حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر من اسواق المسلمین 
 (7).کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالی، و منها سد حاجة السادة

روایت، اساسا خمس را در وجه امارت )حکومت( ووالیت  ربرخید
یت ابوعلی حسین بن راشد،از امام علی روامثال در قرار داده است 

 (17) ما کان البی بسبب االمامة فهو لی» :الهادی)ع( که می فرماید

در این روایت، خمس کامال سهم امام شمرده شده است که در جهت 
 والیت و امامت مصرف می گردد

خمس و مصرف بعد از تشکیل حکومت دیدگاه امام خمینی از پس
گری می طلبد در دیدگاه جدید ایشان دو با شرائط جدیدحکم دیآن 

  .نکته وجود دارد
نکتة اول آن که: تقسیم خمس به دو قسمت مساوی سهم امام و سهم 

حکم الزامی نیست بلکه حاکم و ولی امر مسلمین با  سادات
امام به سهم سادات بیفزاید و نیاز سادات  صالحدید می تواند از سهم

سادات در مصارف سهم امام  گرداند و یا از سهممومن را برطرف 
  مصرف کند

خمس در حقیقت برای برطرف کردن حاجت دولت اسالمی قرار  
است و گرنه نصف خمس یک بازار بزرگ از بازارهای  داده شده

 «آنها ]فقرای سادات[ کافی بود مسلمین برای رفع احتیاج
رد سهم سادات توجه ایشان به جامعیت البته این گونه برداشت در مو

نظام سیاسی و برنامة حکومتی در میان  دین و اعتقاد به وجود
  را ارائه می دهد. دستورات دینی، این گونه دیدگاه حکومتی

هر کس در معنای آیه  بر این باور است که : حضرت امام )ره(  
شود که روشن می خمس و روایات آن تدبر کند، این نکته بر او

والیت  خمس به همه سهمهایش مربوط به بیت المال است و حاکم،
تصرف در آن را دارد، و والیت او بر حسب مصالح عامة مسلمین 

است و بر اوست که معیشت طوایف سه گانه ای را که ارتزاق معتبر
عهده  است، بر طبق آنچه صالح می داند به آنها به عهدة بیت المال

 «گیرد

براین اساس حضرت امام )ره( در پرداخت خمس استیذان از حاکم 
را الزم می دانند و بر خالف غالب فقیهان معاصر در سهم   شرع

  اجازة پرداخت مستقیم مکلّف به مستحق را نمی دهند. سادات

در سهم امام نیز گرچه در میان فقهای دیگر نیز اختالف وجود دارد 
مجتهد اعلم و مرجع تقلید باید در آن تصرف کند و یا  آیا تنها که

ـ این اجازه تصرف  هر مجتهدی ـ گرچه غیر اعلم و غیر مرجع باشد 
قدر متیقیّن از جواز  را دارد، اما اختالف مدرک آنها در ناحیه فهم

اساسی  تصرف است، امام خمینی )ره( در این جا نیز با توجه به بنای
که در فلسفه خمس گذارده اند، به روشنی به وحدت مرکز جمع 

نزد ولی امر که مجتهد جامع شرایط است نظر می دهند و  خمس،

دیگر را منوط به اذن یا احراز وحدت  اعطای خمس به مجتهدان
  شیوه مصرف مرجع و مجتهد دیگر می دانند.

ه امام راحل را در مدارک در مجموع می توان نکته های مهم دیدگا
  گونة زیرا ارائه کرد: خمس به

الف: خمس، برای مصارف حکومت اسالمی قرار داده شده است و 
ولی امر بر تصرف در آن براساس مصالح حکومت و  در نتیجه

  مسلمان والیت دارد. مردم 
و ب: نمی توان مصرف نیمی از خمس را لزوماً دربارة سادات فقیر 

راه مانده دانست؛ چرا که به روشنی این مقدار خمس  یتیم و در
مراتب بشتر است ]توجه به شرایط  نسبت به مصرف مذکور به

  زمان و مکان[.
ج: الزمة دیدگاه حکومتی دانستن خمس و ثابت ندانستن همه سهم 

)نصف خمس( برای سادات فقیر و ... جمع متمرکز خمس  سادات
آن در مصارف مقرره از سوی ولی امر و حاکم  حاکم و صرفتوسط 

  اسالمی است.
وجود زمان ائمه می توان گفت یل خمس در شرایط دیگریا در تحل

اجرای احکام حکومتی  مصالح حکومتی در دوران ائمه )ع( زمینة
نکته  مخالف احکام اولیه را برمی تافته است اما فقهایی که به این

نداشته اند، غالباً احکام حکومتی را به عنوان حکم اولی توجه 
پنداشته اند. این در حالی است که در دیدگاه بعضی دیگر،  شرعی

حکم احتکار در موارد منصوصه و حصر موارد  مواردی چون حصر
 )است از احکام حکومتی باشد  زکات و یا حتی مقدار آن ممکن

18 ). 

، به دست می آید که تصمیم گیریهای معصومین از آنچه ذکر شد
علیهم السالم ـ احکام شرعی )اعم از اصلی و فرعی( نبوده است و  ـ

حکومتی آنان با احکام شرعیة فرعیه در تعارض  چه بسا احکام
  بوده و مقدم می گردیده است.

گذشت زمان، این اندیشة فردگرایی دین و عدم توجه و احساس حتی 
حکومت و یا شعبه هایی از آن در عصر غیبت را تا حدودی  نیاز به

طوری که امروز شاید هیچ فقیهی به خود  به اعتدال کشانید، به
و یا دیدگاه بعضی دیگر را  اجازة تصور دیدگاه منقول از شیخ طوسی

دستهای  ـ که خمس را دست به دست می کردند تا شاید یکی از
دست امام زمان )ع( باشد ـ ندهد؛ بلکه اگر فرض کنیم در گیرنده، 

مصرف خمس نیز بعضی از فقها نتوانند از عمومات والیت فقیه  باب
الاقل از باب قدر متیقّن، صرف خمس در جهت تقویت  استفاده کنند،

 به بعد.(19) را ضروری می دانند بنیة دین به دست فقیه اعلم
 

متولّی خمس، ولیّ فقیه و رئیس دولت اسالمی  وقتی که ثابت شد
الزمة آن این است که کلّ خمس اعمّ از سهم سادات و سهم  است،

گذاشته شود تا او هر گونه صالح می داند به  امام باید در اختیار او
لحاظ شده، مصالح اجرایی خواهد  مصرف برساند؛ و طبعاً مصالح

به مصرف خواهد  حکومتی ولیّ فقیهبود، و خمس طبق احکام 
 رسید.

سیرة پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( که خمس می گرفته اند، نیز  
همان منوال ذکر شد، مستقرّ بود؛ زیرا آنان تمام خمس را می  بر

 نظر خود به مصرف می رسانیدند.  گرفتند و خود طبق
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 نتیجه گیری
 شود از این مقاله چند نتیجه گرفته می

زمان و مکان به معنای مجموعه شرایط حاصل از روابط سیاسی -1
شرایطی را که از مجموعه تفکرات و ،یعنی و اجتماعی و اقتصادی

اعمال انسان و تغییرات و وقایع تاریخی و طبیعی تحت تاثیر روابط 
سیاسی )داخلی و خارجی( و اجتماعی و اقتصادی، حاصل می شود و 

 و استنباط احکام فقهی تاثیر می گذاردبر موضوعات و مصادیق 
احکام شرعی در یک تقسیم بندی کلی می توانند به سه دسته:  -2
  ،«احکام اولیه»

تقسیم گردند. البته بعضی از « احکام حکومتی»و « احکام ثانویه»و 
حکومتی را از مصادیق حکم ثانوی و یا محدود به آن  فقیهان احکام

احکام اولی دانسته اند. به نظر می رسد  دیقو بعضی آن را از مصا
اشتراکی با احکام اولیه و ثانویه  گرچه حکم حکومتی، دارای وجوه

از آن به قسم سوم  است، اما به جهت داشتن بعضی از وجوه افتراق،
  .است، درست ترتعبیر کنیم احکاماز 

آن است که موضوع در وجه تمایز حکم حکومتی با احکام اولی 
، بما هو هو، دارای حکم شرعی ثابت و دایمی است که حکم اولی
دایمی است. در آن نبودن معارض و تحقق موضوع، حکم  در صورت

 یمکان به مفهوم کنایی خود در این احکام اوّلی اثر نتیجه، زمان و
د که شوبه احکامی اطالق می ندارد. در مقابل، احکام حکومتی

مصالح عموم جامعه  حاکم شرع )پیامبر، امام و یا ولی فقیه( بر اساس
گر چه  های مختلف اجتماعی جعل می کند. این احکامدر عرصه 

اند؛ لذا ت مصلحقید به مقید به ضرورت و اضطرار نیستند، اما م
بر احکام مزاحمت با حکم اولی، در صورت وجود مصلحت  هنگام

  مقدّمند. اولی

 
تأثیر زمان و مکان در بسیارى از علوم مشهود و ملموس است،  -3

قدر روشن است که براى بیان  این معنى در علوم تجربى و انسانى آن
ز در برخى احتی زمان و مکان آن نیازى به توضیح و تمثیل نیست.

سزایى دارد.  علوم الهى غیرنظرى، مانند عرفان عملى نقش به
وال »:گوید ین على بن ترکه در کتاب معروف خود چنین مىالد صائن

عد تمهدالقو)ابن ترکه، «شک ان المناسبات الزمانیة من امّ المناسبات
 (ـ فصل پنجاه و هفتم

پیداست که مناسبات زمانى و شرایط مخصوص زمانى و مکانى، اثر 
بسیار مهمى در مسائل عرفانى و واردات قلبى و حاالت و مکاشفات 

در الزم بذکراست که عنصر زمان و مکان معنوى یک عارف دارد. 
علومى مانند فلسفه و مثال درعلوم نظرى حقیقى، راهى ندارد. 

لى هستند، تغییر شرایط و ریاضیات که مبتنى بر قواعد عق
البته تأثیرى ندارد، ظرف زمان و مکان رخ می دهد خصوصیات در 

هاى جدید و  مرور زمان و مکان سبب پیدایش فرمولاینکه 
 .هاى جدید خواهد شد حل دست آوردن راه به
تردیدی نیست که اسالم به صورت یک مکتب اخالقی، فلسفی  -4

ه به عنوان یک آیین جامع ـ که و یا اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلک
تمام نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده ـ پا به عرصه 
ظهور گذاشت. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول 
خدا)ص( با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز 

 لبه یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکی
حکومت اسالمی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلوالن و 
یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خأل اقتصادی را پرکند. خداوند 
متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به 
کمک نبی اکرم)ص( فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و 

فریضه الهی از مالیاتهایی است که در  کاستی را برطرف کرد. این
حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسالمی محسوب می شود و نیز 

اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً « سادات»به غیر بنی هاشم 
موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه 

 سالمی و ادارههایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام ا
جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این 
منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است.لذا در روایت از 

 .یاد شده است« وجه االماره»خمس به عنوان 

غیبت  یکی از مباحث خمس، چگونگی حکم خمس در زمان-5
سهم  آن است کهاست. نظر مشهور فقهای معاصر  امام معصوم

در مواردی مصرف شود که مرجع تقلید علم یا  غیبت در زمان امام
ظن معتبر دارد که اگر امام معصوم ظاهر باشد، آن را در همان موارد 

های علمیه، تبلیغ اسالم، حوزه برد، همچون تقویت اسالم وبه کار می
رسیدگی ها و مدارس، در موارد لزوم، امور کتابخانه مساجد بنای

به مستمندان و به عبارتی همة امور خیر به ترتیب اولویت و اهمیت 
در گذشته، اقوال غیرمشهوری نیز درباره خمس است البته  دینی آنها

جوب کنار گذاشتن و یاوجود داشته است؛ مانند ساقط شدن خمس،
 سهم سادات دربارة از آن اقوال است  وجوب دفن خمس یا سهم امام
نیز مشهور فقها قائل به وجوب پرداخت سهم آنان  غیبت در زمان

بودن خمس برای شیعیان و هستند؛ اما تعداد کمی نیز قائل به مباح
ساقط شدن وجوب آن هستند. این قول را در اصطالح قول به تحلیل 

از دیگر آراء غیر مشهور فقهی شیعه دربارة سهم  .نامندخمس می
ه وجوب دفن خمس تا توان به قول بسادات در زمان غیبت می

امام)ع( و نیز وجوب حفظ خمس و وصیت کردن به  ظهور زمان
 نگهداری آن اشاره کرد
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