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بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از بالهای که امروز دامنگیر اسالم و مسلمین شده، این استکه هرکسی 
با نظر ناقص و علم نداشته و درس نخوانده می خواهد  اسالم شناس شده و 
اسالم را به دیگران معرفی نماید، یا در رابطه با احکام اسالم نظر دهد، بدون آنکه 

به قواعد و ضوابط دینی آشنائی داشته باشد.
بر مؤمنین و مؤمنات الزم و واجب است که دنبال این قسم آدمها نباشند، 
و برای سخنان بیهودۀ آنان ارزش و بهاء ندهند، زیرا که راضی بودن به اعمال یا 
گفتار این چنین اشخاص یا حتی بدون مطالعه و تحقیق سخنان آنانرا پسندیدن، 

از گناهان کبیره بوده و بلکه در مواردی منجر به کفر می گردد.
اسالم، وجوب  دین مقدس  در  انکار  قابل  غیر  و  احکام ضروری  از  یکی 
پرداختن خمس است، که اصل وجوب آن مورد اتفاق تمامی فرق اسالمی می 
باشد و اختالفات در جزئیات و فروع آن است که در این رسالۀ مختصر به بیان 

آن پرداخته می شود.
در ابتداء الزم است مقدمات چندی نگاشته شود تا اینکه در فهم مطالب این 

رساله برای احدی شک و شبهه ای باقی نماند.

پیشگفتار





مقدمۀ اولی: مدارک اسالم که دین را و احکام آنرا باید از آن استخراج نمود 
در نزد شیعیان عبارت است از: کتاب )قرآن کریم(، سنت معصوم علیه السالم که 
شامل گفتار، رفتار و تقریر )امضاء( می شود، اجماع  که شرایط قبول یا رد آن در 
کتب مفصله بیان شده است و در آخر عقل که احکام آن مشخص و مبرهن است.

البته در بین برادران اهل سنت عالوه بر این چهار چیز، قیاس، مصالح مرسله، 
استحسان و فتح و سد ذرایع نیز جزء مدارک شناخت دین و استخراج احکام آن 
معرفی شده است که البته در تمام آن موارد اتفاق نظر بین آنان وجود ندارد، مثال 

بعضی قیاس را و بعضی استحسان را و بعضی مصالح مرسله را قبول ندارند.
اما در چهار تای اول و مخصوصا در سه مورد آن )کتاب و سنت و اجماع( 

بین همۀ مسلمین اتفاق نظر وجود دارد.
مقدمۀ ثانیه: کتاب یا همان قرآن کریم که منبع اصلی و اساسی دین مقدس 
اسالم است، در حجیت آن احدی از مسلمین شک ندارد، زیرا که اگر شک در 
قرآن کریم راه پیدا کند، همۀ منابع و مدارک دیگر نیز از حجیت ساقط خواهند شد.
قرآن کریم پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز به عنوان اولین مبّین و مفسر قرآن 
َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إِلَْيِهْم َولََعلَُّهْم  معرفی می نماید: )َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر لُِتَبيِّ
يََتَفكَُّروَن( و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی 

ایشان نازل شده است توضیح دهی تا که آنان بیندیشند.1

1. نحل 44

مقدمه
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سپس رسول الله را مفترض الطاعه معرفی می کند و اینکه ما حق نداریم از 
فرمان آنحضرت سرپیچی نماییم، و در موارد متعدد ما را امر به اطاعت از آن 

حضرت می نماید.
تُْبِطلُوا  َوَل  ُسوَل  الرَّ َوأَِطيُعوا  اللََّه  أَِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  مثل 
أَْعَملَكُْم( ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا و رسول خدا را، و 

اعمال تان را تباه و نابود نگردانید.1
یعنی با مخالفت با خدا و رسول او، سبب حبط و نابودی اعمال تان نشوید.

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه َفانَْتُهوا َواتَُّقوا اللََّه  و مثل )َوَما آتَاكُُم الرَّ
الِْعَقاِب( آنچه را رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما داد  َشِديُد  اللََّه  إِنَّ 

بگیرید و از آنچه شما را باز داشت باز ایستید، و از خداوند پروا کنید که سخت 
عذاب کننده است.2

ُموا بَْيَ يََدِي اللَِّه َوَرُسولِِه َواتَُّقوا اللََّه  و مثل )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل تَُقدِّ
إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعلِيٌم( ای کسانی که ایمان آورده اید بر خدا و پیامبرش پیشی 

نگیرید، و از خداوند پروا کنید زیرا که خداوند شنوا و بینا است.3
یعنی دنبال سلیقه های شخصی و برداشت های بدون معیار و ضابطۀ شرعی 

نباشید.
و ده ها آیۀ دیگر که به جهت اختصار به همین مقدار بسنده می شود.

بنابر این وقتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی نقل می شود 
و از نظر سندی و داللی مشکلی ندارد، بر ما واجب است که طبق آیات فوق از 

آنحضرت اطاعت نموده و بپذیریم، و دنبال بهانه های واهی نباشیم.
مقدمۀ ثالثه: سنت که به گفتار و رفتار و امضاء اطالق می شود، در صورتیکه 
مربوط به معصوم باشد واجب االتباع است، زیرا که معصوم یعنی کسی که دروغ و 
خطا و اشتباه و سهو و نسیان و در مجموع گناه از او سر نمی زند، و هرکسی که چنین 

1. محمد 33
2. حشر 7

3. حجرات 1
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باشد، اطاعت از او واجب است زیرا که قطع و یقین پیدا می شود که فرمان او فرمان 
خداوند و مخالفت با او مخالفت خداوند و متابعت از او، متابعت خداوند است.

ُسوَل  خداوند می فرماید: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَّ
و  را  کنید خدا  اطاعت  اید،  آورده  ایمان  که  ای کسانی  ِمْنكُْم(  اْلَْمِر  َوأُوِل 

اطاعت کنید رسول خدا و اولیای امر را.1
معلوم می شود که امر به اطاعت مطلق و بدون قید و شرط از غیر معصوم 
غلط است، زیرا که ممکن است اشتباه کند، یا به خاطر مطامع دنیوی خواسته 

های شخصی خود را به عنوان حکم خدا برای مردم بیان کند.
پس از آیۀ کریمه استفاده می شود که باید ولی امر معصوم از گناه، خطا، 
اشتباه، سهو و نسیان باشد، خصوصا که وجوب اطاعت از او در کنار وجوب 

اطاعت از خدا و رسولش ذکر شده است.
فخر رازی نیز در ذیل این آیۀ مبارکه در تفسیر کبیرش، از آیۀ کریمه استفادۀ 

عصمت مطلقه برای اولواالمر می کند.2
چنانکه از آیۀ مبارکه استفاده می شود، مراد از اولیای امور، سالطین و رؤسای 
جمهور و حاکمان جوامع بشری نیستند، زیرا که اطاعت از آنان به هیچ عنوان 

واجب نبوده بلکه در مواردی حرام است.
طبق آنچه گفته شد، حجیت سنت، چه سنت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله باشد و چه سنت معصومین علیهم السالم که در آیۀ فوق به عنوان اولیای امور 
بیان شده است، واجب می باشد - البته این نکته نیاز به تفصیل دارد که در آینده 

بیان خواهد شد.
مقدمۀ رابعه: عقل که یکی از منابع احکام شرعی می باشد، نیز عقل هر فرد 
نیست، زیرا عقل اشخاص به اندازۀ فهم و درک شان از قضایا و امور دور و بر شان 

متفاوت است.
بلکه مراد اصل عقل است، که کار آن درک کلیات است نه جزئیات، زیرا که 
جزئیات یعنی اموری که با یکی از حواس قابل درک باشند، مثل اینکه می گوییم: 

1. نساء 95
2. مفاتیح الغیب ج 10 ص 48
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فالنی قدش بلند و فالنی کوتاه است، یا فالن خوراکی شیرین و فالن خوراکی 
ترش است، یا فالن چیز خوشبو و فالن بد بو است، یا فالن لباس درشت و زبر 

و فالن نرم است و هکذا.
الزم به ذکر است که عقل فرمان نمی دهد و آنچه را به عنوان احکام عقلیه می 
بح اشیاء را در ک می کند یا مصلحت 

ُ
خوانیم، ادراکات عقل است، که ُحسن یا ق

را در عملی و مفسده را در عمل دیگر درک می کند، آنگاه شریعت هم مطابق 
درک عقل حکم می کند.

بح 
ُ
با این توضیح که گاهی به طور مستقل درک می کند مثل ُحسن عدل و ق

ظلم، که از آن به مستقالت عقلیه تعبیر می شود، و گاهی به طور نیمه مستقل 
مثل درک وجوب مقدمه پس از آنکه وجوب اصل ذی المقدمه از شرع ثابت 

باشد، که به آن غیر مستقالت عقلیه گفته می شود.
پس زینهار که عقل ناقص خود را معیار قرار داده و به آن استناد کنیم، چنانکه 
گاهی اوقات در بین عوام می بینیم که می گویند: فالن کار مطابق عقل است و 
فالن کار مخالف عقل است، در حالیکه مالک و معیار ایشان عقول ناقصه خود 
شان است نه اصل عقل که آغشته به هوا و هوس و غرایز و شهوات نباشد، بلکه 

صاف و خالص و دور از اوهام و وساوس شیطانی و هواجس نفسانی باشد.
به همین لحاظ است که بعضی از استدالالت به اصطالح عقلی، غلط از 
آب در می آید، زیرا که یا در آن استدالل در چینش مقدمات اشتباه صورت گرفته 
است، یا اینکه بعضی از پس زمینه ها و تعصبات و یا پیروی از هوا و هوس در 

آن دخیل شده است.
از مسلمانان غرب زده، بی  بین بعضی  یا در  مثال در جوامع غیر اسالمی 
حجابی یا بعضی از آزادی های منافی عفت مطابق عقل دانسته می شود، در 
حالیکه صد در صد مخالف عقل است، بلکه گاهی برای آن استدالل هم می 
و  اصول  نشدن  به خاطر رعایت  استدالل  آن  گفته شد،  ولی همانطورکه  کنند 

قواعد، غلط و بی ریشه می باشد.
مقدمۀ خامسه: هیچ شیعه ای در عالم ادعا نکرده و نمی کند و نخواهد کرد 
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که امامان دوازده گانه علیهم السالم، اجازۀ تشریع داشته اند و مطابق میل خود 
چیزی را اضافه یا کم نموده اند، بلکه آن بزرگواران به عنوان تبیین کنندگان دین و 
مفسران قرآن کریم، آنچه را که از جد بزرگوار خویش حضرت رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم می دانستند برای مؤمنان بیان می کردند، و به هیچ عنوان 

مخالف فرمان خداوند و رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنی نگفته اند.
پس آنچه از آن بزرگواران با سند صحیح به دست ما رسیده است، همه از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفته شده است، و لذا این روایت با سند، از 
امام صادق علیه السالم مشهور و در کتب مسطور است که فرمود: )َحِديِثي 
ي َحِديُث اَلُْحَسْيِ َو  ي َو َحِديُث َجدِّ َحِديُث أَِب َو َحِديُث أَِب َحِديُث َجدِّ

َحِديُث اَلُْحَسْيِ َحِديُث اَلَْحَسِن َو َحِديُث اَلَْحَسِن َحِديُث أَِمريِ اَلُْمْؤِمِنَي 

الَُم َو َحِديُث أَِمريِ اَلُْمْؤِمِنَي َحِديُث َرُسوِل اَللَِّه َصلَّ اَللَُّه َعلَْيِه  َعلَْيِه اَلسَّ

( حدیث من حدیث پدرم  َو آلِِه َو َحِديُث َرُسوِل اَللَِّه َقْوُل اَللَِّه َعزَّ َو َجلَّ

می باشد و حدیث پدرم حدیث جدم علی بن الحسین علیه السالم و حدیث 
او حدیث حسین علیه الّسالم است و حدیث او حدیث حسن علیه الّسالم و 
ی 

ّ
حدیث اوحدیث امیرالمؤمنین علیه الّسالم و حدیث او حدیث رسول خدا صل

الله علیه و آله و حدیث اوقول خدای عز و جل است.1
ناگفته نماند که مضمون این روایت متواتر است و در کتب حدیثی شیعه و 
سنی با اسناد مختلف نقل شده است، طالبان تحقیق می توانند به کتاب )جامع 

احادیث الشیعة( مراجعه کنند.
وانگهی خود رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان را بعد از خود ارجاع 

دادند به قرآن و اهلبیت علیهم السالم.
ین که مورد اتفاق فریقین می باشد، به این نکته تصریح 

َ
ل

َ
ق

َ
حدیث شریف ث

دارد، و برعالوۀ کتب شیعه و سنی در کتاب صحیح مسلم نیز نقل شده است 
 ً )َقاَم َرُسْوُل اللِّه َصلَّ اللِّه َعلَْيِه َو آلِِه يَْوَماً ِفْيناَ َخِطْيَباً ِبَاٍء يُْدَعى خمُّ

بَْيَ َمكََّة َو الَْمِديَْنِة، َفَحَمَد اللَّه َو اَثَْنى َعلَْيِه َو َوَعَظ َو ذَكََر، ثمُّ َقاَل: اَّماَ 

1. کافی ج 1 ص 31 ب 17 ح14
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َا أَنَا بََشٌ يُْوَشُك أَْن يَأِتَ َرُسْوُل َربِّ َفاُِجْيُب َوأَنَا  بَْعُد، اََل اَيَّها الْنَّاُس! َفاِنَّ

لُُهَم ِكَتاُب اللِّه، ِفْيِه الُْهَدى َو الْنُّْور، َفُخُذْوا ِبِكَتاِب  ، اَوَّ تَارٌِك ِفْيكُْم ثِْقلَْيِ

اللِّه َو اْسَتْمَسكُوا ِبِه، َفَحثَّ َعَل ِكِتاِب اللِّه َو َرغََّب ِفْيِه، ثُمَّ َقاَل: َو أَْهُل 

بَْيِتى، أَْذكُرُكُُم اللَّه ِف أَْهِل بَْيِتى ، أَْذكُرُكُُم اللَّه ِف أَْهِل بَْيِتى ، أَْذكُرُكُُم 

اللَّه ِف أَْهِل بَْيِتى( پیامبراکرم صلی الله علیه و آله، روزی برای ایراد خطبه، در 

مکانی معروف به غدیر خم که بین مکه و مدینه واقع است، به پا خاست پس 
حمد و ثنای خدای متعال را به جا آورده، مردم را وعظ و نصیحت نمود، آنگاه 
فرمود: ای مردم من بشر هستم و زود است که فرستاده خدایم، مرا به سوی او 
دعوت کند و من در حالی پاسخ خواهم داد که دو چیز گرانبها را در میان شما می 
گذارم؛ اول آن دو، کتاب خدا است که هدایت و نور در آن می باشد، پس کتاب 
خدا را بگیرید و بدان تمسك جویید، آنگاه مردم را به تمسك به قرآن ترغیب و 
تشویق نمود، و دوم  اهل بیت من هستند و سه بار جمله)أَْذكُرُكُُم اللَّه ِف أَْهِل 

بَْيِتى( را تکرار کرد.1

ترمذی نیز باسند صحیح از جابر بن عبد الله روایت را اینگونه نقل کرده 
يَْوَم  ِتِه  َ اللُه َعلَْيِه َو آلِِه َو َسلَّم، ِف َحجَّ است: )َرأَيُْت َرُسْوَل اللِه َصلَّ
َعرََفة، َو ُهَو َعَل نَاَقِتِه الَْقْصَواء يَْخطُُب، َفَسِمْعُتُه يَُقْوُل: يَاأَيَُّها الْنَّاُس! 

إِنِّ تَرَكُْت ِفْيكُْم َما إِْن أََخْذتُْم ِبِه لَْن تَِضلُّوا: ِكَتاَب اللِه و ِعْتَِت أَْهُل 

بَْيِتى( رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را، در حج و روز عرفه دیدم در 

حالیکه بر شتر سوار بود، و برای مردم سخنرانی می کرد، پس شنیدم که می 
فرمود: ای مردم! من در میان شما چیزی گذاشته ام که اگر به آن تمسک کنید، 

هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا )قرآن( و عترتم اهلبیتم را.2
در این روایت، تمسک به اهل بیت علیهم السالم در کنار تمسک به قرآن 
کریم، سبب هدایت مستمر معرفی شده است، به این معنی که باید این تمسک 
مستمر باشد، تا نتیجۀ آن نیز که هدایت است استمرار یابد، و چنانچه از این دو یا 
یکی از این دو انقطاع حاصل شود، ضاللت و گمراهی را در پی خواهد داشت.

1. صحیح مسلم به شرح نووی ج 15 ص 179
2. ســنن ترمــذی ج 5 ص 327 حدیــث 3874 و صحیــح ســنن ترمــذی از البانــی ج 3 ص 542، حدیــث 

3786
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با سند، حدیث را از مسند احمد بن حنبل و  سیوطی در الجامع الصغیر 
معجم کبیر طبرانی، از زید بن ثابت این چنین روایت می کند: )إِنِّ تَارٌِك ِفْيكُْم 
َمِء َو اْلرِْض، َو ِعْتَِت أَْهُل  : ِكَتاَب اللِه َحْبٌل َمْمُدْوٌد َمابَْيَ الْسَّ َخلِْيَفَتْيِ

بَْيِتى َو إِنَُّهَم لَْن يَْفَتَِقا َحتَّى يَرَِدا َعَلَّ الَْحْوِض( من در میان شما بعد از 

خودم دو خلیفه می گذارم، کتاب خدا )قرآن( را که ریسمانی است که زمین را به 
آسمان متصل می کند، و عترتم اهلبیتم را که این دو )قرآن و اهلبیت( از هم جدا 

نمی شوند، تا بر من در نزد حوض کوثر وارد شوند.1
سیوطی بعد از نقل حدیث آنرا صحیح می داند. 

آقای البانی  نیز حدیث را صحیح دانسته2 و بر عالوۀ این حدیث، دو حدیث 
دیگر را که قریب به مضمون حدیث فوق الذکر می باشد، نیز تصحیح می کند، 
كُْتْم ِبِه لَْن تَِضلُّْوا بَْعِدي، أََحُدُهَم  ا اِْن َتَسَّ ْ تَارٌِك مَّ یکی حدیث 2458  )اِنِّ
َمِء اَِل اَْلَرِْض، َو ِعْتَِت  أَْعظَُم ِمَن اآْلِخِر، ِكَتاَب اللِه َحْبٌل َمْمُدْوٌد ِمَن الْسَّ

أَْهِل بَْيِتي، َو لَْن يَّْفَتَِقا َحتَّى يَرَِدا َعَلَّ الَْحْوَض، َفانْظُُرْوا كَْيَف تَُخلُِّفْوِن 

ِفْيِهَم( و دومی در ص 533 حدیث  2748، )أَيَُّها الَْناُس َقْد تَرَكُْت ِفْيكُْم 

َما اِْن أََخْذتُْم ِبِه لَْن تَِضلُّْوا: ِكَتاَب اللِه َو ِعْتَِتْ اَْهِل بَْيِتي(.

 و چون در این روایات متواتره که با الفاظ و اسناد مختلفه نقل شده است، 
اهلبیت و عترتی بیان شده که باید ِعدل و برابر )مساوی( قرآن باشد، پس یقینا 
مراد همۀ بستگان رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، زیرا که همه مساوی و 
ِعدل قرآن نبودند، بلکه کسانی مراد است که مثل قرآن کریم معصوم از خطا و 
اشتباه و سهو باشند، و این صفت بر تمام اقارب آنحضرت صادق نیست،طالبان 
)شناخت  و  کیست؟(  شیعه  و  چیست؟  )تشیع  کتابهای  به  می توانند  تحقیق 
اسالم( از آثار نگارنده مراجعه نمایند، تا حقیقت ماجرا برای آنان روشن شود، 
ضمنا این دو کتاب به صورت PDF نیز در سایت نگارنده موجود است، که با 

ذخیرۀ آن در مبایل یا کمپیوتر می شود مطالعه کرد.
وقتی به این روایات، احادیث متواتره و مورد اتفاق خلفای من دوازده نفرند، 

1. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج 3 ص 19 حدیث 2631
2. صحیح الجامع الصغیر ص 482 شمارۀ 2457.
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اضافه شود و با آیۀ مبارکه ای که اطاعت از اولی االمر را واجب می داند، سنجیده 
شود، حق برای هر آدم با انصافی روشن خواهد شد.

همۀ  نزد  سنت  و  قرآن  مخالف  احادیث  که  است  مسلم  سادسه:  مقدمۀ 
مسلمین از ارزش و اعتبار ساقط است، اما باید معنای مخالفت روشن شود تا 

بدانیم کدام حدیث مخالف قرآن و سنت است و کدام حدیث موافق.
مخالفت یعنی اینکه کسی چیزی بگوید و شما خالف آنرا بگویید، اما اگر 

شما چیزی بگویید که کس دیگری نگفته اینجا مخالفت گفته نمی شود.
بر فرض که ائمه علیهم السالم مطلبی را به عنوان واجب یا حرام بیان کنند، 
که در فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله دیده نشده است، این معنایش 
مخالفت نیست زیرا که بسیاری از احکام از این قبیل است، بلکه معنایش این 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آن مطلب را به علی علیه السالم گفته 
بوده نه برای همه چون زمان بیان آن نرسیده بوده و علی علیه السالم هم به امام 

بعد از خود، تا رسیده به امامی که باید آنرا برای مردم بیان کند.
پس اگر ما مطلبی را در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا نکردیم، 
آن  که  نیست  این  معنایش  دیدیم،  السالم  علیهم  امامان  فرمایشات  در  آنرا  و 
بزرگواران از پیش خود گفته باشند بلکه در زمانی که باید برای مردم گفته می شد 

بیان کرده اند.
چنانچه اهل سنت نیز قول و فعل صحابه را حجت می دانند، و اگر مطلبی را 
بعضی از صحابه بیان کرده یا کاری انجام داده باشد، که از رسول الله صلی الله 
علیه و آله نقل نشده است، قول یا عمل آن صحابی را حجت می دانند، زیرا که 
می گویند: حتما آن صحابی از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده بوده، در 

حالیکه دیگران خبر نداشته اند.
ابن نجار حنبلی می گوید: )فعل صحابی اگر به قصد قربت صادر شود، 
اقتضای وجوب می کند مثل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و قاضی ابو 
یعلی در ) الجامع الکبیر( احتجاج می کند به فعل عمار و غیر او از صحابه بر 
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وجوب قضای نماز بر مغمی علیه(.1
بین مسلمانان  تیمیه می گوید: )اختالفی  ابن  از شاگردان  قیم جوزیه  ابن 
وجود ندارد در اینکه قول کسی که از او تقلید می کنید حجت نیست، اما بیشتر 
علما و کسانی که از آنها تقلید می کنید، تصریح کرده اند بر اینکه اقوال صحابه 

حجت و متابعت از آن واجب و مخالفت با آن حرام است(.
قول صحابی حجت شد، پس  )وقتی  گوید:  و می  گیرد  نتیجه می  سپس 

متابعت از آن بدون چون چرا واجب و متعین است(.2
می  )الشفاء(  و شرح  متن  در  نیز  قاری هروی،  علی   

ّ
مال و  عیاض  قاضی 

گویند: )توقیر و تعظیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در این است که 
به صحابه اقتداء شود، زیرا آن حضرت فرمود: اصحاب من همانند ستارگان می 

باشند، به هر کدام آنان که اقتداء کنید، هدایت می یابید(.3
شهاب الدین خفاجی نیز می گوید: )اقتداء به صحابه یعنی متابعت از اقوال 

و افعال آنان(.4
این در حالی است که هیچ کس قائل به عصمت صحابه نبوده و نیست، ولی 
در عین حال اهل سنت اقوال و افعال آنان را حتی اگر ده ها سال بعد از پیامبر 
صلی الله علیه و آله نقل نموده باشند، حجت می دانند، پس کسانی که با ادلۀ 
ولی و صد در صد 

َ
قاطعه و براهین ساطعه عصمت آنان معلوم است، به طریق ا

اقوال و افعال و تقاریر شان باید حجت باشد.
خالصۀ مطلب اینکه بیانات ائمۀ  هدی علیهم سالم الله مثل بیانات خود 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حجت می باشد، و بر مسلمین واجب است که 

طبق آن عمل نمایند.
یا  به متخصص  انسان عاقل کسی است که در هر علمی  مقدمۀ سابعه: 
متخصصان آن علم مراجعه کند، نه اینکه حد خود را نشناخته و با مطالعۀ چند 

1. شرح الکوکب المنیر ج 2 ص 208.
2. اعالم الموقعین ج 4 ص 11.

 علی قاری ج 2 ص 90.
ّ
3. شرح الشفاء از مال

4. نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی عیاض ج 4 ص 513.
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ورق از یک کتاب، یا شنیدن چند جمله از یک فرد غیر متخصص، مغرور شود 
و هرچه دلش خواست بگوید.

بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که در علوم تجربی مثل طب و غیره تخصص یا 
حد اقل اطالعات عمومی نسبت به تمام زوایا و ابعاد آن الزم است، تا شخص 
بتواند خودش را طبیب و دکتر لقب داده به معالجه بپردازد، و اگر تخصص در 

رشته ای از طب دارد، در همان رشته ابراز نظر نماید.
آیا  نیز قضیه به تخصص و فوق تخصص بر می گردد،  با اسالم  در رابطه 
درست است کسی که نه تفسیر بلد است و نه علوم دیگر مربوط به اجتهاد و 
فقاهت، بلکه حتی گرامر و دستور زبان عربی را نمی داند، به خودش جرئت دهد 
و با تکیه بر ترجمۀ قرآن و ندیدن و نفهمیدن نظرات متخصصان، فورا مطلبی را 
انکار و یا اثبات کند، بدون آنکه قواعد و ضوابطی را که شرع اقدس برای شناخت 

احکام بیان نموده است شناخته باشد؟.
آیا اسالم عزیز آنقدر غریب و تنها شده است که به اندازۀ علم طب هم نباشد 
که اگر کسی بدون تحصیل در آن ابراز نظر کند مورد مالمت قرار گیرد، اما اگر 
نسبت به دین و اصول و فروع آن بدون درس و تحصیل اظهار نظر کرد، از طرف 

یکعده تشویق و ترغیب شود؟.
آیا فقهای بزرگواری که عمر خودشان را بر سر تحقیق و تدقیق می گذارند و 
شصت هفتاد سال مشغول مطالعه و بررسی آیات و روایات می باشند، به اندازۀ 

یک آدمی که سوادی در آن زمینه ندارد نفهمیده اند؟.
راستی مردمان قدیم چه خوب گفته بودند که هرکسی باید پایش را به اندازۀ 
گلیمش دراز کند نه بیشتر از آن، وگرنه برعالوۀ گمراه شدن خودش، کسانی دیگر 

را نیز به گمراهی سوق می دهد.
متأسفانه بعضی جهل مرکب دارند یعنی دوتا جهل، یکی اینکه نمی دانند و 

دیگری اینکه نمی دانند که نمی دانند.
شاعری چه خوب می سراید:

آن کس که نداند و نداند که نداند     در جهل  مرکب  ابد الدهر بماند
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مه دهر قلمداد 
ّ
و به خاطر همین جهل مرکب است که یک عده خود را عال

نموده، هرچه دل شان خواست می نویسند و می گویند، بدون آنکه ترس از خدا 
و قیامت داشته باشند، و حتی احتمال نمی دهند که شاید خداوند متعال، از آنان 
سؤال نماید که چرا چنین گفتی و با چه علمی و تحصیلی، نظر در مسائلی دادی 

که اهل آن نبودی و تخصصی در آن زمینه نداشتی.
در هر صورت سالها قبل یک آدمی از همین قماش با داشتن استفتائی در 
مورد خمس، به این حقیر مراجعه نمود و بنده نیز طبق مبانی مورد قبول شیعه 
پاسخ نوشتم، و بعد از چند سال عده ای از مؤمنان جزوه ای را برای حقیر آوردند 
بنام )کتاب 2 آگاهی برای شیعه اثنا عشر( که مثال آن آدم فکر کرده که چیزی می 
فهمد و در رد بنده و یکی دو نفر از علمای دیگر، که عین سؤال را از آنان نیز نموده 

بود، این جزوه را بنویسد، و بین مؤمنین پخش نماید.
شخص مذکور ظاهرا نظامی بوده و معروف به )دگرمن( که یک رتبۀ نظامی 

است می باشد.
حال یک نفر نظامی که از رتبۀ او پیدا است که حتی تخصص در رشته خودش 
هم ندارد، چطور نسبت به شناخت دین و احکام آن، تخصص پیدا کرده است؟

وی در جزوۀ مذکور عالوه بر اینکه خمس را فقط منحصر به موارد غنیمت 
جنگی دانسته و همۀ فقهای شیعه را از صدر تا ذیل نادیده گرفته،  در خود معنی 
و تفسیر آیۀ مبارکۀ قرآن کریم نیز رأی و نظر خود را مقدم بر روایات و آراء کبار 

مفسرین دانسته است.
در حالیکه همۀ فرق اسالمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله این روایت را نقل 
اِر( کسی که قرآن را  لنَّ

َ
هُ ِمَن ا

َ
َعد

ْ
 َمق

ْ
أ َیَتَبوَّ

ْ
ل

َ
ِیِه ف

ْ
 ِبَرأ

َ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ل
َ
َر ا سَّ

َ
کرده اند که فرمود: )َمْن ف

مطابق رأی و نظر خود تفسیر نماید، پس نشیمنگاهش را در آتش قرار داده است.1

1. تفسیر صافی ج 1 ص 35، کمال الدین ج 1 ص 256 با کمی اختالف در لفظ و تفسیر عیاشی و 
غیر آن و در کتب اهل سنت در سنن ترمذی ح 2951 و تفسیر طبری و غیره.

و اختالف در لفظ به این معنی که در بعضی از کتب به عنوان )من فسر( و در بعضی به عنوان )من 
قال( و در بعضی از روایات در آخر حدیث دارد )فقد کفر( و در بعضی )إن اصاب اخطأ( اما همه یک 

مضمون را بیان می کنند و آن حرمت تفسیر قرآن کریم طبق نظر و برداشت شخصی می باشد.
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قابل ذکر است که فرد مذکور از عقاید شیعیان به طور کامل بی خبر بوده، 
و مذهب تشیع را چون دیگر مذاهب اسالمی، استنباطات و اجتهادات صاحب 

مذهب می داند.
در حالیکه شیعیان معتقدند که مذهب اثناعشری که همان مذهب اهلبیت 
علیهم السالم است فرقی با اسالم ندارد، و عین اسالم است زیرا اگر غیر از این 

باشد، اطاعت و تبعیت از آن باطل است.
بر همین اساس در بعضی از مقدمات فوق، فرمان رسول خدا صلی الله علیه 
و آله، در رابطه به رجوع به اهلبیت علیهم السالم در کنار قرآن کریم توضیح داده 
شد، تا همه بدانیم که امامان علیهم السالم، مثل مجتهدان و مفتیان نبودند که 
روایات و آیات را مراجعه کنند و بعد فتوی دهند، بلکه آنان هرچه گفته اند از جد 
شان رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان رسیده بوده، و آنچه بیان کرده اند، 
احکام واقعی شریعت است، نه احکام استنباطی که گاهی ممکن است اشتباه 

در آن صورت گرفته باشد.
ما هم طبق فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، مکلفیم که فرمایشات 

امامان علیهم السالم را از جان و دل بشنویم و به آن عمل نماییم.
اینکه گفته می شود: مذهب ما جعفری است معنایش این نیست که ما هم 
ما  بر  نام  این  قبال مذاهب دیگر  بلکه در  ایم،  پذیرفته  را  این مذهب  برداشت 

گذاشته شده است، چون در آن زمان تقریبا مذاهب دیگر پیدا شده بود.
وگرنه مذهب ما همان مذهب رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد، که  

دستور پیروی از قرآن و اهلبیتش را بعد از خودش صادر فرموده است.
پس از بیان مقدمات فوق می پردازیم به اصل مطلب و آنرا در ضمن چند 

فصل بیان خواهیم کرد، والله خیر ناصر و معین.
تکیه خانۀ عمومی چنداول
کابل افغانستان         

1401/6/17
سید محسن حّجت







ٍء  َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: )َواْعلَُموا أَنَّ
َوابِْن  َوالَْمَساِكِي  َوالَْيَتاَمى  الُْقْرَب  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ ُخُمَسُه  لِلَِّه  َفأَنَّ 

ِبيِل( و بدانید هرسودی که از هرچیز به دست می آورید یک پنجم آن برای  السَّ
خدا و برای رسول و خویشاوند او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است.1

بسیاری از ناآگاهان در آیۀ فوق الذکر به بعضی از ترجمه های فارسی قرآن 
ِنْمُتْم( به غنیمت 

َ
کریم، مراجعه می کنند و چون می بینند که در آن ترجمه )غ

ترجمه شده است، گمان می کنند که باید مراد از غنیمت، همان غنیمت جنگی 
باشد و ال غیر، در حالیکه غنیمت جنگی هم یک نوع سود است که به دست 

آورده می شود.
آمده  ِنْمُتْم( 

َ
)غ بلکه کلمه  ندارد  اوال کلمۀ غنیمت وجود  آیۀ فوق  زیرا در 

ِنْمُتْم( فعل ماضی است که در رابطه با گذشته سخن می گوید، 
َ

است، و ثانیا )غ
و ثالثا خطاب به همۀ مسلمانان است نه فقط اصحاب بدر یا جنگجویان، که اگر 

1. انفال 41

فصل اول
ترجمه و تفسیر 

آیۀ خمس



خمس در اسالم 24

مختص بود باید قرینه ای ذکر می شد.
مبارکه  آیۀ  نزول  شأن  جنگ،  غنیمت  به  انحصار  برای  عده  یک  دلیل  تنها 
می باشد که از نظر قواعد علمی آیه را مخصوص به همان مورد نمی سازد و جلو 

عموم آنرا نمی گیرد، و در قرآن کریم موارد متعددی از این قبیل وجود دارد.
مثال آیۀ مبارکۀ )إِْن َجاءَكُْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبيَُّنوا( اگر فاسقی برای شما خبری 

آورد پس در مورد آن تحقیق کنید،1 یعنی فورا آنرا نپذیرید.
شأن نزول این آیه در مورد ولید بن عقبه است، اما آیا می شود گفت که اگر 

فاسقی دیگری خبر آورد، آنرا بدون چون چرا بپذیرید؟.
)َغِنْمُتْم( از مادۀ )ُغنم( گرفته شده که به مطلق فایده و سود اطالق می گردد، 

و بنا بر این معنای آیه مبارکه این می شود، که هرچیزی را که به عنوان فایده به 
دست آورده اید، خمس آنرا بپردازید.

می توان بر این مدعی شواهدی اقامه کرد.
اول: گفتار کسانی که در لغت عرب تخصص دارند.

نم الفوز بالشئ( غنم یعنی رسیدن به چیزی.2
ُ

ابن منظور می گوید: )الغ
زبیدی نیز همین معنی را ذکر کرده است.3

نم بالضم اسم، و بالفتح مصدر هو یتغنم 
ُ

فتنی هندی نیز می گوید: )و الغ
االمر ای یحرص علیه کما یحرص علی الغنیمة( غنم به ضم غین اسم مصدر 
و به فتح آن مصدر است، و معنای آن عبارت است از حرص خوردن برای به 

دست آوردن چیزی، چنانکه انسان در به دست آوردن غنیمت حریص است.4
البته عموم لغت نویسان به مناسبت مورد، در اینجا غنیمت را هم معنی کرده 

اند، که یکی از موارد سود و فایده می باشد.
دوم: فرمایشات فقهاء که ما فقط یک نمونه را ذکر می کنیم.

آیت الله العظمی خوئی قدس سره در رابطه با خمس ارباح مکاسب می 

1. حجرات 6.
2.  لسان العرب ج 10 ص 133

3. تاج العروس ج 9 ص 7.
4. مجمع بحار االنوار ج 4 ص 68
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فرماید: )بعد از اجماع و سیرۀ قطعیۀ بین مؤمنین که متصل به زمان معصومین 
این مورد  بر وجوب خمس در  باشد، پس داللت می کند  السالم می  علیهم 
ُسوِل  ٍء َفأَنَّ لِلَِّه ُخُمَسُه َولِلرَّ َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْ اوال این آیۀ مبارکه )َواْعلَُموا أَنَّ
ِبيِل( زیرا که غنیمت با این  َولِِذي الُْقْرَب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكِي َوابِْن السَّ

و  یا در لغت  به غنائم دار الحرب دارد  هیئت اگرچه که گفته شده اختصاص 
یا در اصطالح - در حالیکه این اختصاص هیچ وجهی ندارد - زیرا که کلمۀ 
) ِاسَتفاَد( و امثال آن می  ِبَح( و  )َر آیۀ فوق آمده است مرادف  ِنَم( که در 

َ
)غ

باشد، و شامل مطلق فایده می شود و احدی توهم نخواهد کرد که اختصاص به 
دارالحرب داشته باشد.

خصوصا که تعبیر به )شئ( آمده است که در آن وسعت و شمول دیده می 
شود، و می رساند که هرچه بر آن )شئ( یا در فارسی )چیز( صدق کند، حتی اگر 

کم هم باشد خمس در آن واجب است(.1
سوم: روایاتی که از معصومین علیهم السالم رسیده که آن بزرگواران، آیه را 

حمل بر عموم کرده اند.
شخصی از امام جواد علیه السالم پرسید: )أَْخِبِْن َعِن اَلُْخُمِس أَ َعَل 
ُوِب َو َعَل  ِمْن َجِميعِ اَلضُّ َما يَْسَتِفيُد اَلرَُّجُل ِمْن َقلِيٍل َو كَِثريٍ  َجِميعِ 

نَّاعِ َو َكْيَف َذلَِك َفكََتَب ِبَخطِِّه اَلُْخُمُس بَْعَد اَلَْمُئونَة( مرا خبر دهید که  اَلصُّ

آیا خمس بر جمیع آنچه که انسان به دست می آورد، از کم و زیاد از جمیع شغل 
ها و بر صاحبان صنایع واجب است، و چگونه است؟

از اخراج مؤنة2 یعنی  بعد  با خط مبارک خویش نوشت:  پس آن حضرت 
بعد از وضع کردن مصارف سال، و آنچه را که برای به دست آوردن آن مال خرج 

نموده است.
از امام کاظم علیه السالم سؤال شد که خمس به چه تعلق می گیرد، فرمود: 
)ِف كُلِّ َما أََفاَد اَلنَّاُس ِمْن َقلِيٍل أَْو كَِثريٍ( در هر فایده ای که به دست آید، 

1. المستند فی شرح العروة الوثقی ج 25 ص 196
2. وسایل الشیعة ج 6 ب 8 از ابواب )ما یجب فیه الخمس( ح 1
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کم باشد یا زیاد.1
برای  شخصی  که  شده  نقل  السالم  علیه  صادق  امام  از  دیگری  روایت 
آنحضرت نوشت، فردی دوهزار درهم یا بیشتر و کمتر را به عنوان هدیه قبول کرده 
است، )َهْل َعلَْيِه ِفيَها اَلُْخُمُس( آیا خمس بر او واجب است؟ پس آنحضرت 

در جواب نوشت )اَلُْخُمُس ِف َذلَِك( بلی خمس دارد.
از آن می  باغ میوه دارد که خانواده اش  باز نوشت شخصی در خانۀ خود 
خورند، و مقداری از آنرا به صد یا پنجاه درهم می فروشد، آیا خمس به آن تعلق 
َياعِ( پس  ا اَلَْبْيُع َفَنَعْم ُهَو كََسائِِر اَلضِّ ا َما أُِكَل َفالَ َو أَمَّ می گیرد؟ )َفكََتَب أَمَّ
آنحضرت در جواب نوشت: آنچه خورده اند خمس ندارد، و آنچه فروخته می 

شود خمس به آن تعلق می گیرد، و این مورد مثل سایر موارد است.2
ناگفته نماند که احادیث مذکوره همه از نظر سندی بال اشکال و معتبر می 

باشد.
این  باشند،  بزرگواران  آن  امامت و عصمت  به  در ضمن کسانی که معتقد 
روایات و نظایر آن برای آنان حجت است، و وجوب تعلق خمس را بر همه چیز 

می رساند.
اما اگر کسی امامت آن بزرگواران را قبول نداشته باشد، نمی تواند عدالت و 
صداقت و اهل لسان بودن آن بزرگواران را انکار کند، و به همین لحاظ باید گفتار 

نِمُتم( قبول نماید.
َ

آنان را به عنوان تفسیر کلمه )غ
چهارم: گفتار مفسران اهل سنت و شیعه در تفسیر آیۀ مبارکه.

قاضی اندلسی معروف به ابن عطیه در ذیل آیۀ کریمه می گوید: )الغنیمة فی 
اللغة ما یناله الرجل او الجماعة بسعی( غنیمت در لغت یعنی چیزی را که 

فردی یا جماعتی با تالش به دست می آورند.
تا اینکه می گوید: )و منه قول النبّی صلی الله علیه و آله فی الرهن: له 
رُمه( کسی که خانه اش را مثال رهن می دهد به خاطر باال یا پایین 

ُ
نُمُه و علیه غ

ُ
غ

1. وسایل الشیعة ج 6 ب 8 از ابواب )ما یجب فیه الخمس( ح 6
2.  وسایل الشیعة ج 6 ب 8 از ابواب )ما یجب فیه الخمس( ح 10
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نم( یعنی فایده به او برمی 
ُ

شدن قیمت نمی تواند رهن را فسخ کند، زیرا وقتی )غ
گردد، باید ضرر را هم تحمل کند.1

می باشد  سنت  اهل  بزرگ  علمای  و  نام  به  مفسران  از  که  نیز  رازی  فخر 
نم الفوز بالشئ( غنیمت یعنی رسیدن به چیزی.2

ُ
می گوید: )الغ

قرطبی نیز در ذیل آیۀ مبارکه می نویسد: )الغنیمة فی اللغة ما یناله الرجل 
او الجماعة بسعی... و المغنم و الغنیمة بمعنی، و یقال غنم القوم غنما( 
با سعی و تالش بدست  آنرا  غنیمت در لغت یعنی چیزی که فرد یا جماعت 

بیاورند.3
ثعالبی نیز این چنین نوشته است: )الغنیمة ما یناله الرجل بسعی( غنیمت 

یعنی چیزی که انسان آنرا با سعی و تالش بدست آورد.4
آلوسی بغدادی نیز می نویسد: )و غنم فی االصل من الغنم بمعنی الربح( 

نم گرفته شده و به معنی ربح و سود می باشد.5
ُ

َنَم در اصل از غ
َ

غ
شیخ الطائفه طوسی قدس سره بعد از آنکه گفته: در نزد اصحاب، خمس به 
غنایم جنگی و صناعات و تجارات و ارباح مکاسب نیز تعلق می گیرد، می گوید: 
)و یمکن الستدلل علی ذلك بهذه الیة، لن جمیع ذلك یسمی غنیمة( 

و ممکن است برای جمیع این موارد استدالل شود، به آیۀ مبارکه )واعلموا انما 
غنمتم( زیرا که تمام این موارد غنیمت گفته می شود.6

امین االسالم طبرسی قدس سره نیز ذیل آیۀ مبارکه، بعد از آنکه خمس را 
طبق نظر فقهای شیعه به مواردی مثل تجارات، ارباح، کنز، معدن و ... گسترش 
داده  چنین می گوید: )و یمکن أن یستدل علی ذلك بهذه اآلیة، فإن فی عرف 
نم و الغنیمة( و ممکن است که استدالل 

ُ
اللغة یطلق علی جمیع ذلك اسم الغ

شود بر وجوب خمس در تمام این موارد به این آیۀ کریمه، زیرا که در عرف لغت 

1. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج 2 ص 528 
2. تفسیر مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر( ج 15 ص 170

3. تفسیر الجامع الحکام القرآن ج 10 ص 5
4. تفسیر ثعالبی ج 3 ص 136

5. تفسیر روح المعانی ج 10 ص 2
6. التبیان فی تفسیر القرآن ج 5 ص 123
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نم و غنیمت اطالق می شود.1
ُ

به تمام این موارد، اسم غ
علی بن الحسین عاملی قدس سره نیز ذیل آیۀ کریمه می نگارد: )و قد یعمم 
فی کل ما فیه الخمس اذ الغنیمة الفائدة( و گاهی به این آیه استدالل می شود 
بر وجوب خمس در تمام مواردی که خمس دارد، زیرا که غنیمت همان فایده و 

سود می باشد.2
فیض کاشانی قدس سره ذیل آیه، حدیثی از امام صادق علیه السالم نقل می 
کند که فرمود: )هی والله االفادة یوما بیوم( بخدا قسم غنیمت فائده روز به 
روز است3 سپس می گوید: )یعنی استفادة المال من اّی جهة کانت( یعنی به 

دست آوردن مال از هر جهت که باشد.4
مۀ طباطبائی قدس سره نیز ذیل آیۀ کریمه می نویسد: )الغنم و الغنیمة 

ّ
عال

نم و غنیمت به دست آوردن 
ُ

اصابة الفائدة من جهة تجارة او عمل او حرب( غ
فایده است از جهت تجارت یا کار یا جنگ.5

پس معلوم می شود که مفسران بزرگوار نیز با لغت دانان در این مورد، متفق 
القولند که غنیمت به معنای مطلق الفائده می باشد، چه از جنگ به دست آمده 
باشد و چه از موارد دیگر، مثل صنعت، تجارت، کار، غواصی، گنج و معدن و 

ارباح مکاسب.
و اینکه بعضی آیه را از لحاظ تطبیقی به جنگ بدر مرتبط دانسته اند، موجب 

تخصیص نمی شود، زیرا که مورد و شأن نزول به هیچ عنوان مخصص نیست.

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن ج 3-4 ص 544
2. الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز ج 1 ص 518.

3. کافی ج 1 کتاب الحجة ص 349 ب 187 ح 10
4. تفسیر الصافی ج 2 ص 303

5. المیزان فی تفسیر القرآن ج 9 ص 89







َا َغِنْمُتْم( استفاده  در فصل قبلی متوجه شدیم که از آیۀ مبارکه )َواْعلَُموا أَنَّ
می شود، که خمس به تمام چیزهای که به عنوان فایده و سود، نصیب انسان می 

شود تعلق می گیرد، و اختصاصی به غنیمت جنگی ندارد.
حال اگر کسی اصرار داشته باشد که آیۀ مبارکه را، بر اساس شأن نزول آن 
مختص به غنائم دار الحرب بداند، روایاتی با اسناد صحیحه در کتب حدیثی 
شیعه و سنی وجود دارد، که داللت بر وجوب خمس در غیر غنائم دار الحرب 

می کند.
وکسی که خودش را مسلمان می داند، وقتی حکمی از احکام باسند صحیح 
در روایت یا روایاتی ذکر شده و مخالفت صریح با قرآن کریم و سنت قطعیه 
آورد، زیرا که  فرود  بپذیرد، و گردن تسلیم  را  آن  باید بدون چون و چرا  ندارد، 
خداوند متعال در آیات متعددۀ از قرآن کریم، مسلمانان را امر به اطاعت مطلق و 

بدون قید و شرط از رسول الله صلی الله علیه و آله نموده است.
ابتداء مواردی را از کتب روائی اهل سنت ذکر می نماییم.

در صحیح بخاری و دیگر کتب حدیثی اهل سنت از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود: )وف الرِّكاِز الخمُس( در رکاز خمس 

واجب است.1

1. صحیح البخاری ب 66 ح 1499

فصل دوم
اموری که 
به آن خمس 
تعلق می گیرد
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ابن حجر عسقالنی نیز در شرح این حدیث می گوید:)و هذا متفق علیه( 
وجوب خمس در رکاز مورد اتفاق است.1

نسائی در سنن از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: 
)ُسِئَل رسوُل اللَِّه صلَّ اللَُّه علَيِه وسلََّم عِن اللُّقطِة؟ فقاَل : ما كاَن ف 
طريٍق مأتٍّ أو ف قريٍة عامرٍة فعرِّفها سنًة، فإن جاَء صاحُبها، وإلَّ فلََك، 
الرِّكاِز  ففيِه وف  عاِمرٍة،  قريٍة  مأتٍّ، ول ف  طريٍق  يَكُن ف  لَم  وما 
الخمُس( از رسول الله صلی الله علیه و آله، سؤال شد از لقطه2پس در جواب 
فرمود: اگر در راهی که مردم رفت و آمد می کنند یا در قریۀ آبادی، آنرا پیدا کردی 
پس یک سال آنرا اعالن کن، اگر صاحبش پیدا شد که خوب، وگرنه مال خودت 
می شود، اما اگر در راهی که برای رفت و آمد نبود یا در قریۀ متروکه ای پیدا شده 

بود، پس در آن و رکاز3 خمس تعلق می گیرد.4
در صحیح بخاری نقل شده است که: )َقِدَم وْفُد عبِد الَقْيِس َفقالوا: يا 
، َفلَْسَنا نَِصُل  اُر ُمَضَ َرسوَل اللَِّه، إنَّا هذا الَحيَّ ِمن َرِبيَعَة، بْيَنَنا وبْيَنَك كُفَّ
ْهِر الَحرَاِم، َفُمرْنَا بأَْمٍر نَأُْخُذ به ونَْدُعو إلَْيِه َمن وَراَءنَا،  إلَْيَك إلَّ ف الشَّ
قاَل: آُمرُكُْم بأَْربَعٍ، وأَنَْهاكُْم عن أَْربَعٍ، اإلميَاِن باللَِّه: َشَهاَدِة أَْن ل إلََه إلَّ 
كَاِة، وِصَياِم رََمَضاَن، وأَْن  اَلِة، وإيَتاِء الزَّ اللَُّه، - وَعَقَد بَيِدِه - وإَقاِم الصَّ
تَُؤدُّوا لِلَِّه ُخُمَس ما َغِنْمُتْم( وقتی کسانی از عبدالقیس بر رسول اهلل صلی 
اهلل علیه و آله وارد شدند، عرض کردند: ای رسول خدا ما قبیلۀ از ربیعه 
هستیم که بین ما و شما کفار مضر قرار دارند، و ما نمی توانیم به زیارت 
شما بیاییم مگر در ماه حرام، پس ما را امر کن به چیزی که به آن عمل 
کنیم و دیگران را نیز به آن دعوت کنیم، آنحضرت فرمود: شما را امر میکنم 
به چهار چیز و نهی می کنم از چهار چیز، ایمان به خداوند داشته باشید، و 
شهادت دهید بر وحدانیت او - و با دست مبارک حساب می کرد - و اقامۀ 

نماز و پرداختن زکات و روزۀ ماه رمضان و ادا نمودن خمس از مغنم.5

1. فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج 5 ص 208
2. چیزی که در جایی پیدا شده است

3. مال مدفون در زمین مثل گنج
4. صحیح سنن نسائی از ناصر الدین البانی ج 2 ص 194 ح 2493

5. صحیح بخاری ص 763 حدیث 3095
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اگر این روایت دقیق مورد مطالعه و دقت قرار گیرد، نتیجه وجوب خمس در 
تمام فایده ها و سودی است که انسان از راهای مختلف به دست می آورد.

زیرا که مراد از )مغنم( در این روایت که آنحضرت دستور می دهد خمس 
آنرا پرداخت نمایند، یقینا نمی تواند غنائم جنگی باشد، برای اینکه آنگروه طبق 
این خبر در محاصره کفار مضر بودند و نمی توانستند هر وقت دلشان می خواسته 
بزیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیایند، و به همین لحاظ ماه حرام را 
اختیار کرده بودند، که کفار نیز از قتل و غارت و جنگ در آن ماه اجتناب می 
کردند، اما با این وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله، آن طائفه را مأمور به 

پرداخت خمس مغنم کردند.
آیا کسانی که خود مقهور کفار بودند و جز در ماه حرام فرصت دیگری برای 
زیارت نداشتند، می توانستند غنیمت جنگی داشته باشند، و بعد هم خمس آنرا 

خدمت آن حضرت تقدیم نمایند؟.
این روایت به خوبی نشان می دهد که )مغنم( به معنی مطلق سود و فایده 
باید باشد، که از راه تجارت یا غیره به دست آورده می شود، و خالصه مطلق 

ارباح مکاسب.
در کتب روائی شیعه نیز روایاتی وجود دارد که بعضی از آن روایات در فصل 
گذشته نقل شد، و اگر خوانندگان عزیز مایل باشند می توانند به کتاب )الخمس 

وسایل الشیعه، باب ما یجب فیه الخمس( مراجعه نمایند.
ممکن است بعضی از ناآگاهان باز اشکال کنند که چرا این مطالب از طریق 
الله  نه در زمان خود رسول خدا صلی  بیان شده است،  امامان علیهم السالم 
علیه و آله و سلم، ولکن ما قبال جواب دادیم که امامان علیهم السالم هرچه که 
گفته اند، همه از رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد، و در کالم و سخن 
آنها هرگز دروغ و اشتباه و خطا راهی ندارد، زیرا آنان بر اساس معتقدات شیعیان 
معصومند از جمیع گناهان و اشتباه و سهو و نسیان، و بر اساس نظر دیگر طوائف 
مسلمین نیز آن بزرگواران، افراد عادل، عالم، زاهد و صادق بوده اند، که هرگز به 
خاطر مطامع دنیوی بر خالف قرآن و سنت سخن نگفته اند، بلکه هرچه از طریق 
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 امجد خویش نقل کرده 
ّ

آن حضرات به ما رسیده است، یا روایاتی است که از جد
اند، یا تفسیر قرآن و سنت و تبیین مواضع شریعت است که مسلما آن بزرگواران، 
هم به خاطر اهل لسان بودن و هم به خاطر اهلبیت بودن، در این زمینه ها داناتر 

گاه تر از دیگران بوده اند. و آ
در ضمن اینکه گفته شده یا می شود که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله، اخذ خمس از ارباح مکاسب و سود درآمد، نقل نشده است، و مایۀ تعجب 
برای بعضی شده، دلیل برای انکار شمولیت خمس نمی شود، زیرا که اوال: ذکر 
نشدن یک مطلب در کتب حدیثی یا تاریخی معنایش نبودن آن نیست، چون 
خیلی از خصوصیات یا نقل نشده یا در اثر گذشت زمان و دخالت دنیا طلبان 
و امور دیگر از بین رفته است، و ثانیا: قاعدۀ عقلی و عقالئی داریم که )عدم 
الوجدان ال یدل علی عدم الوجود( پیدا نشدن چیزی داللت بر عدم وجود 
آن نمی کند، و ثالثا: چون در بیان احکام بنا بر تدریج بوده، لذا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به اوصیای خویش سپرده بودند که فالن حکم را در فالن زمان 
برای مردم بیان کنید، و رابعا: اصال در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، 
مسلمانان درآمد زیادی نداشتند تا به آنان خمس تعلق بگیرد، زیرا  که وجوب 
پرداخت خمس بعد از مصرف ساالنه می باشد، به این بیان که اگر کاسبی بعد از 
یکسال از زمانی که شروع به کار می کند، و در آن مدت یقینا مصارفی هم داشته 

است، چیزی برای او باقی بماند، خمس بر او واجب می شود.
و شکی نیست که عدۀ کثیری از مهاجرین چیزی نداشتند و حتی در صفۀ 
مسجد زندگی می کردند که معروف به اصحاب صفه شدند، و انصار نیز دارائی 
آنان تقسیم می نمودند، طوری که قرآن کریم از مسلمانان آن  با  خود شان را 
اَر َواإْلِميَاَن ِمْن َقْبلِِهْم  روزگار اینگونه تمجید می کند: )َوالَِّذيَن تََبوَُّءوا الدَّ
يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَل يَِجُدوَن ِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّ أُوتُوا َويُْؤثُِروَن 

ُهُم  َفأُولَِئك  نَْفِسِه  ُشحَّ  يُوَق  َوَمْن  َخَصاَصٌة  ِبِهْم  كَاَن  َولَْو  أَنُْفِسِهْم  َعَل 

الُْمْفلُِحوَن( و کسانی که قبل از دیگران در مدینه جای گرفته و ایمان آوردند، هر 

کس را که به سوی آنان کوچ کرده دوست می دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده 
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شده است در دلهایشان حسدی نمی  یابند، و هر چند در خودشان احتیاج شدید 
باشد آنها را بر خودشان مقدم می دارند و هر کس از خست نفس خود مصون 

ماند ایشانند که رستگارانند.1
بلکه در تاریخ از گرسنه ماندن عده ای از آنان خبر داده شده است، و اینکه 
به  نیز روزگار  آله و خانواده و اهلبیت آنحضرت  الله و  الله صلی  حتی رسول 

سختی می گذراندند.
تا  است،  گرفته  نمی  تعلق  آنان  به  مکاسب  ارباح  خمس  اوصاف،  این  با 
اشکال شود که چرا نبوده و چرا بیان نشده است، و خامسا: کسانی که خمس 
ارباح مکاسب را منکر می شوند از جهت اینکه غنیمت را در آیۀ خمس مختص 
به غنائم دار الحرب می دانند، در رابطه با خمس عنبر و لؤلؤ و رکاز و معدن و 
بقیه که حتی در روایات معتبره و صحیحۀ اهل سنت نیز نقل شده است، چه می 

گویند؟ یا اینکه این موارد را نیز انکار می نمایند؟

1. حشر 9





اگر  به هاشمی داده نمی شود، و  الزم است بدانیم که زکات غیر هاشمی 
شخصی که هاشمی نیست، زکات مالش را به فردی که هاشمی است بپردازد، از 
گردن او ساقط نمی شود، ولی هاشمی می تواند زکات مالش را به غیر هاشمی 

پرداخت نماید، و از گردن او نیز ساقط می شود.
و بر این نکته روایات متواتره در کتب شیعه و سنی و اجماع همۀ مسلمین  

داللت دارد.1
و  ایتام  و  سبیل  ابناء  و  مساکین  و  فقراء  پس  که  است  جا  این  سؤال  حال 
بدهکاران از سادات را که مستحق زکات از غیر هاشمی نیستند، باید از چه طریق 

مورد کمک و اعانت قرار داد.
َا َغِنْمُتْم( و دیگر منابع دینی، راه رفع احتیاج آنان را از  آیۀ مبارکۀ )َواْعلَُموا أَنَّ
طریق خمس بیان می کنند - البته قسمتی از خمس که بعدا بیان خواهد شد - که 

در این مورد جانشین زکات می شود.
ٍء َفأَنَّ لِلَِّه ُخُمَسُه  َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْ خداوند متعال می فرماید: )َواْعلَُموا أَنَّ

1. رجوع شود به کتاب )الفقه علی المذاهب االربعة( ج 1 ص 621 -626 تحت عنوان )مصرف 
الزکاة(، و کتاب )الفقه علی المذاهب االربعة و مذهب اهل البیت( ج 1 ص 801

فصل سوم
در تقسیم 

خمس و بیان 
مستحق آن
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ِبيِل( و بدانید آنچه  ُسوِل َولِِذي الُْقْرَب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكِي َوابِْن السَّ َولِلرَّ

را که از هرچیزی سود می برید برای خدا است یک پنجم آن و برای رسول و 
خویشاوند او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.1

مستفاد از آیۀ مبارکه، تقسیم خمس به شش قسمت است.
سهم الله، سهم الرسول، سهم ذی القربی، سهم یتامی، سهم مساکین و سهم 

ابن السبیل.
مراد از سهم الله و سهم الرسول مشخص و معلوم است، و در ذی القربی 
اختالف است زیرا که عموم اهل سنت معتقدند که مراد از آن تمام اقارب رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، اما شیعیان باالتفاق قائلند که مراد از 

آن امام ع می باشد.
دلیل بر این مدعی روایات کثیرۀ است که در تفسیر و تبیین این کلمه از ائمه 

علیهم السالم نقل شده است.2 
بلکه از خود قرآن کریم نیز می شود این نکته را استفاده کرد، زیرا که در آیۀ 
)ذی القربی( مفرد آمده است، و اگر مراد تمام اقارب بود باید  مبارکه، کلمۀ 

)ذوی القربی( خوانده می شد.
و مراد از ایتام و مساکین و ابناء سبیل نیز، یتیمان و در ماندگان و در راه ماندگان 

از سادات می باشد، و غیر آنان را شامل نمی شود.
برای اینکه وقتی طبق روایات مراد از )ذی القربی( امام هر عصر باشد، برای 
فقراء و مساکین و ابنای سبیل از بنی هاشم نیز باید سهامی در نظر گرفته شود، 
وگرنه آنانکه از مستحقین زکات نیستند، چگونه در یکی از این سه حالت روزگار 

بگذرانند، و از چه طریقی امرار معاش کنند.
روایاتی هم که در باال به آن اشاره رفت، داللت صریح بر این قسمت هم 

دارد.

1. انفال 41
2. وسائل الشیعة ج 6 ص 355 ابواب قسمة الخمس ب 1 و ب 3
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ضمنا مشخص است که سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی، برای 
رفع فقر نیست، بلکه برای رتق و فتق امور و ادارۀ جامعه می باشد.

به همین جهت است که فقهای شیعه بر اساس استفاده از روایات، خمس را 
به دو قسمت سهم امام علیه السالم و سهم سادات تقسیم می نمایند.

یعنی سهم الله و سهم الرسول که به رسول صلی الله علیه و آله تعلق می گیرد 
و این دوسهم هم پس از آن حضرت، به امامان علیهم السالم تعلق می گیرد، تا 
مطابق آنچه مصلحت می دانند مصرف کنند، و در زمان غیبت کبری نیز به نواب 
عام امام زمان علیه السالم تعلق می گیرد، تا در راه ترویج دین و تبیین شریعت 
و سایر مصالح مسلمین مصرف گردد، چنانکه در زمان غیبت صغری به نواب 

اربعه که نائبان خاص بودند، برای منظور فوق تعلق می گرفت.
پس آن سه سهم دیگر باید به سادات مستحق و فقیر متعلق باشد، که در آنان 

استحقاق و فقرشرط شده است.
گفته شده که مراد از یتامی و مساکین و ابنای سبیل عموم فقراء می باشند، 
ولی این مطلب درست نیست زیرا که اوال: گفته شد که سادات فقیر از زکات 
غیر سادات حق ندارند استفاده کنند، و ثانیا سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی 
القربی که تحت تصرف امام یا نائب آن حضرت می باشد، قید خاصی برای 
مصرف ندارد، و هم رسول الله صلی الله علیه و آله و هم امام علیه السالم می 
توانند طبق صالح دید خود آن سهام را مصرف نمایند و به فقیر و مسکین و ابن 

سبیل غیر سید هم پرداخت کنند.
و اگر از بعضی از روایات استفاده می شود که رسول الله صلی الله علیه و 
آله و یا امامی از امامان علیهم السالم از خمس به مطلق فقراء کمک کرده اند، 
مربوط به سه تا سهم اول است، نه از سهام ایتام و مساکین و ابنای سبیل از آل 

محمد صلی الله علیه و آله.
هم  دروغ  به  حتی  خود  مدعای  رساندن  اثبات  به  برای  که  کننده  شبهه 
متمسک شده است، در این قسمت مطلبی را به دروغ به تفسیر )مجمع البیان( 
نسبت داده و گفته: )تمام فقهای اعم از شیعه و سنی قائلند به اینکه مراد از یتامی 
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در آیۀ مذکور یتمان همۀ مردم هستند، و هم چنین مستمندان و در راه ماندگان 
... و این معنی، از خود ائمه علیهم السالم نیز روایت شده است( و در پاورقی 

جزوه، آدرس داده است که )مجمع البیان ج 9 ص 612 چاپ اسالمیه تهران(.
جواب: معلوم می شود که این آدم خود تفسیر )مجمع البیان( را ندیده بوده 
بلکه حتی سواد مطالعه و فهم آنرا نیز نداشته است، و گمان می رود که از بعضی 
از سایت های انترنتی که مخالفان شیعه دارند استفاده کرده باشد، و به همین 

لحاظ آدرس را هم اشتباه نوشته است.
مرحوم امین االسالم طبرسی در تفسیر این آیه می گوید: )اختلف العلمء 

فی کیفیة قسمة الخمس و من یستحقه علی اقوال.

یقسم علی ستة  الخمس  ان  هو  و  الیه اصحابنا  ما ذهب  )احدها( 

اسهم، فسهم لله و سهم للرسول و هذان السهمن مع سهم ذی القربی 

آل  لیتامی  آله، و سهم  و  الله علیه  الرسول صلی  القائم مقام  لالمام 

محمد و سهم ملساکینهم و سهم لبناء سبیلهم، ل یشکهم فی ذلك غیرهم 

الله سبحانه حرّم علیهم الصدقات( علما در کیفیت تقسیم خمس و  لن 

مستحق آن با هم اختالف کرده اند بر چند قول.
بر  امامیه( است که خمس  اقوال، مذهب اصحاب ما )فقهای  از آن  یکی 
شش سهم تقسیم می شود سهمی برای خدا و سهمی برای رسول که این دو سهم 
با سهم ذی القربی، برای امامی است که جانشین رسول الله صلی الله علیه و 
آله می باشد، و سهمی برای یتمیان و سهمی برای مساکین و سهمی برای در راه 
ماندگان از آل محمد صلی الله علیه و آله می باشد، که غیر آنان در این سهم ها 
شریک آنان نیستند، از جهت اینکه خداوند متعال صدقات را بر آنان حرام کرده 

است. 
و در چند سطر بعد می گوید: )و روی ذلك الطبری عن علی بن الحسین 
این  و  السالم(  علیه  الباقر  علی  بن  محمد  و  السالم  علیه  العابدین  ین  ز
اختصاص را طبری از امام سجاد و امام باقر علیهما السالم روایت نموده است.

و در چند سطر بعد می گوید: )قالوا: إن هذه السهم الثالثة لجمیع 
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الناس و انه یقسم علی کل فریق منهم بقدر حاجتهم، و قد بینا ان عندنا 

یختص بالیتامی من بنی هاشم و مساکینهم و ابناء سبیلهم( فقهای غیر 

شیعه گفته اند که سهم های سه گانه برای جمیع مردم است و بین آنان به مقدار 
استحقاق و احتیاج شان تقسیم می شود، و به تحقیق که ما بیان داشتیم که از نظر 
فقهای شیعه این سه سهم اختصاص به یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان از 

بنی هاشم دارد.1
شبهه کننده نیز شبهه ای دیگری را از زبان غیر شیعه و بعضی از منحرفان 
نقل می کند که )در زمان نزول این آیه و هنگام تقسیم غنیمت های جنگ، در 
میان خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و آله، یتیم و مستمند و در راه مانده 

ای وجود نداشت، که خدا برای آنان سهمی در نظر بگیرد(.
در جواب گفته می شود: اوال: آیات قرآن مخصوص زمان نزول نیست وگرنه 

باید این آیه را به جنگ بدر اختصاص داد و نه همۀ جنگها.
ثانیا: غنیمت به دست آمده در جنگ بدر به حدی نبود که بتواند رفع نیاز 
از همه کند، بلکه خداوند متعال حکمی کلی بیان فرمود که هر فایده ای که به 

دست شما می رسد، به شش سهم تقسیم شود.
ثالثا: کی گفته که در بین مهاجران از بین هاشم در آن زمان فقیر یا مستمند 

نبوده است؟
رابعا: در همۀ جنگها غنیمت به دست نمی آید، بلکه ممکن است چیزهای 
از دست داده شود، چنانکه در جنگ احد یا بعضی از جنگهای دیگر مسلمانان 

شکست خوردند و نه تنها چیزی به دست نیاوردند بلکه از دست دادند.
خامسا: اگر جنگی در کار نباشد و زکات هم بر بنی هاشم حرام باشد، پس 

از این سه طائفه از سادات چگونه رفع احتیاج شود؟
ممکن است گفته شود: اگر این سه سهم ما زاد بر رفع احتیاج آنان بود، حکم 

مازاد چه می شود؟
جواب داده می شود که متعلق به پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه 

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن ج 3-4 ص 543 - 544.
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السالم است که طبق مصلحت و صالح دید در امور الزم دیگر مصرف شود.
البیت علیهم السالم  ائمه اهل  از  آیۀ مبارکه  تبیین و تفسیر  روایاتی هم در 

رسیده است که به عنوان نمونه یکی دوتا از آن روایات را نقل می کنیم.
از علی علیه السالم با سند صحیح نقل شده که در ضمن خطبۀ طوالنی فرمود: 
)نحن و الله عنی بذی القربی الذین قرننا الله بنفسه و برسوله، فقال: 

ِبيِل،  ُسوِل َولِِذي الُْقْرَب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكِي َوابِْن السَّ لِلَِّه ُخُمَسُه َولِلرَّ

فینا خاصة-الی ان قال-و مل یجعل لنا فی سهم الصدقة نصیبا...( به خدا 

قسم مراد از ذی القربی ما هستیم که خداوند متعال ما را قرین خود و رسولش 
ذکر نموده و فرموده: ازبرای خدا و رسولش و ذی القربی و یتامی و مساکین و ابن 

سبیل،-تا آنجا که فرمود: -خداوند برای ما در زکات سهمی قرار نداده است.1
عیاشی در تفسیر خود از امام باقر یا امام صادق علیهما السالم روایت می 
کند که محمد بن مسلم از آنحضرت در رابطه با ذی القربی سؤال کرد، امام 
علیه السالم فرمود: )هم قرابة الرسول( آنان نزدیکان رسول الله صلی الله علیه 
و آله می باشند سپس راوی می گوید: )فسألته منهم الیتامی و المساکین و 
ابن السبیل؟ قال: نعم( پس از آن حضرت پرسیدم که آیا ایتام و مساکین و در 
راه ماندگان نیز از آنانند؟ فرمود بلی2 البته ممکن است در بین روایات، احادیثی 
وجود داشته باشد که غیر از این مطلب از آن فهمیده شود، که در این صورت یا 
باید رجوع شود به فهم ائمه علیهم السالم یا فقهای عظام از قدما و متأخرین، و 
در صورت تعارض باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود، که مسلما برای غیر 

مجتهد اینکار امکان ندارد.
از طرف دیگر شناخت حدیث از حیث متن و سند، و فهمیدن آن نیز نیاز 
به تحصیل علومی دارد، که درک و فهم آن را میسر ساخته و در شناخت حدیث 
صحیح و معتبر از غیر معتبر و ضعیف، قواعد و ضوابطی در دسترس محصل و 

1. وسائل الشیعه ج 6 ابواب قسمة الخمس ب 1ح 4 و 7  
2. وسایل الشیعه ج 6 ابواب قسمة الخمس ب 1 ح 13 و در حدیث 12 نیز بر همین نکته تصریح شده است.

گاهی بیشتر رجوع شود به روایات دیگری که در آن باب و ب 3 ح 2 و ب 3 از ابواب انفال ح 1 و  برای آ

احادیث دیگر.
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مستنبط قرار می دهد.
شاید بعضی مثل همین شبهه کننده گمان کنند که استنباط احکام از منابع 
آن، کار ساده و آسانی است، و به همین لحاظ به صرف دیدن یک یا دو روایت، یا 
شنیدن یک یا دو سخن از این و آن، فورا زبان گشوده و هرچه مطابق با سلیقۀ کج 
و معوج شان بیاید می گویند و می نویسند، در حالیکه سلیقه های آنان مدرک 
شرعی که نیست بلکه مخلوط به پس زمینه های نادرست و آمیختۀ با هوا وهوس 

نیز می باشد.
شبهه کننده به حدیثی از امام باقرعلیه السالم، تمسک نموده و می خواهد 
مبارکه،  آیۀ  ابن سبیل در  و  یتامی و مساکین  به آن حدیث بگوید:  با استدالل 
اختصاص به ذریۀ رسول الله صلی الله علیه و آله ندارد، بلکه شامل همه اعم از 

سادات و غیر سادات می شود.
ا َقْولُُه »ٰما أَٰفاَء اَللُّٰه َعٰل  در آخر حدیث امام علیه السالم فرمود: )َو أَمَّ
الَُم يَُقوُل  َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اَلُْقرٰى« َفَهَذا ِبَْنِزلَِة اَلَْمْغَنِم كَاَن أَِب َعلَْيِه اَلسَّ

ُسوِل َو َسْهِم اَلُْقْرَب ثُمَّ نَْحُن  »َذلَِك َو لَْيَس لََنا ِفيِه َغرْيُ َسْهَمْيِ َسْهِم اَلرَّ

ُشَكَاُء اَلنَّاِس ِفيَم بَِقَي( و اما قول خداوند متعال که فرمود: )آنچه را خداوند 

از دارائی اهل قریه ها به پیامبرش ارزانی کرد( پس این به منزلۀ مغنم است، و 
دوسهم آن به ما اختصاص دارد که سهم رسول و سهم ذی القربی باشد، و ما در 

بقیۀ سهام با مردم شریک هستیم.1
جواب: ما اول باید آیۀ مبارکه را کامل نقل کنیم، تا تفسیر امام سجاد علیه 

السالم نیز برای ما روشن شود.
الُْقَرى  أَْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعَل  اللَُّه  أََفاَء  )َما  خداوند متعال می فرماید: 
ِبيِل( آنچه را  ُسوِل َولِِذي الُْقْرَب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكِي َوابِْن السَّ َفلِلَِّه َولِلرَّ

خداوند از دارائی های اهل قریه ها به پیامبرش ارزانی فرموده است، سهم خدا 
و سهم رسول خدا و سهم ذی القربی و سهم ایتام و سهم مساکین و سهم ابنای 

1. وسایل الشیعه ج 6 ب 1 از ابواب االنفال و مایختص باالمام ح 12
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سبیل است.1
قبل از این آیۀ مبارکه خداوند می فرماید: )َوَما أََفاَء اللَُّه َعَل َرُسولِِه ِمْنُهْم 
َفَم أَْوَجْفُتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوَل رِكَاٍب َولَِكنَّ اللََّه يَُسلُِّط ُرُسلَُه َعَل َمْن 

آنچه خداوند از آنان به پیامبرش ارزانی  َقِديٌر(  ٍء  َواللَُّه َعَل كُلِّ َشْ يََشاُء 

داشته است، و شما برای تصاحب آن اسب یا شتری نتاختید، و لکن خداوند 
رسوالنش  را بر هرچه بخواهد مسلط می کند، و خداوند بر هر کاری قادر است.2
از مجموع آیات ذکر شده در سورۀ انفال و سورۀ حشر، سه عنوان استفاده می 

شود.
الف: انفال که جمع نفل به سکون )فا( یا به فتح آن است و معنای زیاده را 

می دهد مثل نماز نفل که زاید بر واجب است.
اما در اصطالح شرعی به اموالی از کفار و غیر آن گفته می شود، که بدون 

جنگ و درگیری به دست  رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده باشد.
لِلَِّه  اْلَنَْفاُل  ُقِل  اْلَنَْفاِل  َعِن  )يَْسأَلُونََك  فرماید:  می  متعال  خداوند 
ُسوِل( از تو در بارۀ انفال سؤال می کنند، برای آنان بگو: انفال از آن خدا و  َوالرَّ

رسولش می باشد.3
یعنی این اموال مختص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است چون سهم 
خداوند هم به آنحضرت تعلق می گیرد و کس دیگری به آن حق ندارد، اختالف 
جزئی وجود دارد که آیا این اموال مال شخص پیامبر صلی الله علیه و آله می 

باشد یا اینکه مال منصب است، که مربوط به ادارۀ جامعۀ اسالمی می شود.
از روایات استفاده می شود که این اموال متعلق به منصب باشد، و حاکم 
اسالمی )که از نظر مکتب اهل بیت علیهم السالم، پیامبر صلی الله علیه و آله 
و امامان دوازده گانه می باشند( از این اموال برای رتق و فتق امور و دیگر مسائل 

مربوط به حکومت استفاده کند.

1. حشر 7
2. حشر 6
3. انفال 1
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چنانچه از امام هادی علیه السالم نقل شده است که راوی به ایشان عرض 
الَُم ِعْنَدنَا  ِء َفُيَقاُل َهَذا كَاَن ِلَِب َجْعَفٍر َعلَْيِه اَلسَّ ْ می کند )إِنَّا نُْؤَت ِبالشَّ
الَُم ِبَسَبِب اإَْلَِماَمِة َفُهَو ِل َو  َفكَْيَف نَْصَنُع َفَقاَل َما كَاَن ِلَِب َعلَْيِه اَلسَّ

َما كَاَن َغرْيَ َذلَِك َفُهَو ِمريَاٌث َعَل ِكَتاِب اَللَِّه َو ُسنَِّة نَِبيِِّه( چیزی برای ما 

می آورند بعد گفته می شود: این مال متعلق به حضرت امام جواد است که پیش 
ما مانده است من آن را چه کنم.

امام هادی علیه السالم فرمود: هر چه مال ابو جعفر علیه الّسالم باشد به 
سبب منصب امامت، متعلق به من است و اگر از جهت امامت نباشد بلکه از 
جهت دیگری متعلق به آن حضرت بشود، پس آن ارث است که طبق کتاب خدا 

ه علیه و اله، باید بین ورثه آن حضرت تقسیم شود.1
ّ
ی الل

ّ
و سنت پیامبر صل

و در این آیۀ مبارکه اختالف است که آیا به آیۀ غنیمت نسخ شده است یا خیر؟ 
و اقوی عدم نسخ است زیرا که نسخ اوال دلیل می خواهد که نیست، و ثانیا بین 
دو آیه منافاتی وجود ندارد چون این آیه سخن در مواردی دارد که بدون جنگ به 
دست آمده است، مثل اراضی موات و مال کسی که وارث ندارد، و رؤوس جبال 

و زمینهای که با مصالحه از کفار گرفته شده است و سواحل دریاها و غیره.
وانگهی در آیۀ انفال سخن از تقسیم مذکور در آیۀ غنیمت نیست، و به همین 

لحاظ معلوم می شود که دو حکم جداگانه در این دو آیه بیان شده است.
ِنْمُتْم( گذشت شامل مطلق 

َ
ب: خمس است که با توضیحی که در بیان )غ

فایده و سودی می شود که انسان آنرا از طریق حالل به دست می آورد.
و تذکر داده شد که طبق نص قرآن کریم، خمس باید به شش قسمت تقسیم 
شود، سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی و سهم یتیمان و سهم درماندگان 

و سهم در راه ماندگان.
جالب است که شبهه کننده در اینجا تحت عنوان )معلومات( می گوید: 
) نکتۀ دیگری که قابل تأمل است، جملۀ )...فإن لله خمسه...( می باشد که 
مشخص می کند این خمس حق خدا است، و اختصاص به کسی ندارد، و اگر 

1. وسائل الشیعه ج 6 ب 2 از ابواب االنفال و ما یختص باالمام ح 6. 
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بعد از آن نام رسول را برده است، باید دانست که این کار ادب قرآن است(.
در جواب باید گفته شود: که خداوند متعال با احدی تعارف ندارد، بلکه در 
تمام موارد، صاف و پوست کنده سخن گفته است، مثال در مواردی از قرآن حتی 

با لسان تهدید مطالبی را بیان کرده است.
معلوم نیست این آدم، عبارت )این کار ادب قرآن است( را از کجا در آورده 

است.
اگر سخنی بر خالف قرآن باشد، سخن همین شبهه کننده بی عقل است، 
ُسوِل َولِِذي  زیرا خداوند در قرآن بالصراحه می فرماید: )َفأَنَّ لِلَِّه ُخُمَسُه َولِلرَّ
ِبيِل( پس خمس آن از آن خداوند و  الُْقْرَب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكِي َوابِْن السَّ

رسولش و ذی القربی و یتیمان و در ماندگان و در راه ماندگان است.
ولی این آدم می گوید: خداوند برای آنکه رسولش نرنجد، از باب ادب، او و 

نزدیکانش و بقیه را نیز ذکر کرده است.
شبهه کننده برای اثبات این مدعای باطل خویش به چند روایت از کتب 
اهل سنت نیز استدالل کرده است که ما دوتای آنرا نقل کرده و سپس از شبهه 

جواب می دهیم .
پیامبر صلی الله علیه و آله برای جناده نامۀ نوشت و در آن تذکر داد )...و 
اعطوا الخمس من المغانم، خمس الله...( و از خمس مغانم )خمس الله( 

را بپردازید.1
در نامۀ دیگری که آنحضرت به فجیع نوشت و راوی گمان کرده که ایمن 
دختر فجیع این را برای او روایت کرده است، آمده است که )...و اعطی من 

المغنم خمس الله...( و از مغنم خمس خداوند را بپرداز.2
و با این دو روایت خواسته بگوید که پیامبر و ذی القربی علیهم السالم و بقیه 

سهمی ندارند، بلکه همۀ خمس از آن خداوند است.
در جواب باید گفت: که در این دوحدیث سخن از تقسیم و سهم نیست 

1. اسد الغابة فی معرفة الصحابة ص 195 ح 798. 
2. اسد الغابة فی معرفة الصحابة ص 987 ح 4204.
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بلکه سخن از وجوب خمس است، و شکی نیست که خمس را خداوند واجب 
کرده است، وگرنه اگر تنها خمس از آن خدا بوده باشد، مکلف آنرا به چه کسی 
پرداخت کند، مگر اینکه شبهه کننده قائل باشد که خود خدا می آید و اخذ می 

کند.
خالصۀ کالم اینکه این دو حدیث داللت دارند که خمسی را که خداوند 
واجب نموده است، باید پرداخت شود، تا پرداخت کننده مؤمن بودنش معلوم 

م شود.
ّ
و مسل

وانگهی این دو حدیث و امثال آن ثابت می کند که خمس بر تمام درآمدها 
تعلق می گیرد، چه غنائم جنگی باشد و چه غیر آن چون در این احادیث از کلمۀ 
)مغنم و مغانم( استفاده شده است، که یکی از مصادیق آن غنیمت جنگی می 

باشد.
ضمنا از شبهه کننده سؤال می شود که خداوند متعال در بیان مستحقان زکات 
َدَقاُت لِلُْفَقرَاِء َوالَْمَساِكِي َوالَْعاِملَِي َعلَْيَها َوالُْمَؤلََّفِة  َا الصَّ می فرماید: )إِنَّ
َفِريَضًة  ِبيِل  السَّ َوابِْن  اللَِّه  َسِبيِل  َوِف  َوالَْغارِِمَي  الرَِّقاِب  َوِف  ُقلُوبُُهْم 

ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم( صدقات تنها به فقیران  و درماندگان و متصدیان 

جمع آوری آن و کفاری که دلشان به دست آورده می  شود و در نجات بردگان و 
بدهکاران و در راه خدا و به در راه ماندگان اختصاص دارد که فریضۀ از جانب 

خداوند است و خداوند دانای حکیم است.1
و به اجماع همۀ امت اسالم، زکات غیر هاشمی به هاشمی نمی رسد، حال 
اگر خمس هم به عموم یتیمان و مساکین و در راه ماندگان داده شود، به یتیم و 

مسکین و ابن سبیل هاشمی از چه طریقی کمک شود؟.
ج: فئ است که در دو آیۀ 6 و 7 از سورۀ حشر، که در باال ذکر شد، خداوند 

از این عنوان در قرآن کریم یاد می کند.
در آیۀ 6 خداوند اصل وجوب آنرا بیان می کند، و در آیۀ 7 در رباطه با تقسیم 

آن سخن می گوید، و مانند خمس )فئ( را نیز به شش سهم تقسیم می نماید.

1. توبه 60
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در اینکه فئ همان خمس است یا خود عنوانی مستقل به حساب می آید، یا 
اینکه تحت عنوان انفال قرار می گیرد، اختالف است. 

چون در آیۀ مبارکه آمده است که )َفَم أَْوَجْفُتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوَل رِكَاٍب( 
شما اسب و شتری برای تصاحب آن نتاختید، یعنی بدون جنگ به دست آمده 
است، پس باید از آن رسول الله صلی الله علیه و آله باشد، یعنی از مناصب نبوت 
و حکومت باشد، و پس از آنحضرت به قائم مقام او تعلق گیرد، که با نکته ای که 

ذکر شد باید جزء انفال باشد.
ولی در آیۀ بعد برای آن موارد مصرف ذکر شده است زیرا خداوند می فرماید: 
الُْقْرَب  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ َفلِلَِّه  الُْقَرى  أَْهِل  أََفاَء اللَُّه َعَل َرُسولِِه ِمْن  )َما 

از دارائی های اهل  آنچه را خداوند  ِبيِل(  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساِكِي  َوالَْيَتاَمى 

قریه ها به پیامبرش ارزانی فرموده است، سهم خدا و سهم رسول خدا و سهم ذی 
القربی و سهم ایتام و سهم مساکین و سهم ابنای سبیل است.

که از این لحاظ این آیه شبیه آیۀ خمس می شود، و شبهه کننده حدیث منقول 
از امام سجاد علیه السالم را که در بیان این آیه روایت شده است مستمسک خود 
قرار داده و ایتام و مساکین و ابنای سبیل را تعمیم می دهد و مختص به هاشمی 

نمی داند.
امام سجاد علیه السالم فرمود: )َذلَِك َو لَْيَس لََنا ِفيِه َغرْيُ َسْهَمْيِ َسْهِم 
ُسوِل َو َسْهِم اَلُْقْرَب ثُمَّ نَْحُن ُشَكَاُء اَلنَّاِس ِفيَم بَِقَي( دوسهم آن به ما  اَلرَّ

اختصاص دارد که سهم رسول و سهم ذی القربی باشد، و ما در بقیۀ سهام با مردم 
شریک هستیم .

در این جا اگر فئ را غیر از خمس بدانیم، که کالم حضرت بسیار واضح 
و روشن است، زیرا سهم الرسول و سهم ذی القربی به امام علیه السالم تعلق 
می گیرد، و سهم الله هم که باید به امام علیه السالم تعلق بگیرد، زیرا که در این 
فرض، این سهام برای منصب است و نه برای شخص، و در بقیۀ سهام ایتام و 

مساکین و ابنای سبیل بنی هاشم، با مردم شریکند.
و اگر فئ را همان خمس بدانیم، باید طبق روایاتی که در ذیل آیۀ خمس نقل 
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شد، و داللت داشتند بر اینکه مراد از ایتام و مساکین و ابنای سبیل، عموم مردم 
نیستند بلکه باید از بنی هاشم باشند، در این آیه نیز مراد از ناس بنی هاشم می 

شوند.
امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرماید : )نَْحُن َو اَللَِّه اَلَِّذيَن َعَنى اَللَُّه 
ِبِذي اَلُْقْرَب اَلَِّذيَن َقرَنَُهُم اَللَُّه ِبَنْفِسِه َو ِبَنِبيِِّه ، َفَقاَل ٰما أَٰفاَء اَللُّٰه َعٰل َرُسولِِه 

ُسوِل َو لِِذي اَلُْقْرٰب َو اَلَْيٰتامٰى َو اَلَْمٰساِكِي  ِمْن أَْهِل اَلُْقرٰى َفلِلِّٰه َو لِلرَّ

َدَقِة أَكْرََم اَللَُّه نَِبيَُّه َو أَكْرََمَنا أَْن  ًة َو لَْم يَْجَعْل لََنا َسْهمً ِف اَلصَّ ِمنَّا َخاصَّ

يُطِْعَمَنا أَْوَساَخ َما ِف أَيِْدي اَلنَّاِس( بخدا قسم مقصود از ذی القربی در قرآن 

ما هستیم کسانی که خداوند آنها را مقرون خود و پیامبرش ساخته و فرموده: 
)آنچه را که خداوند از اموال اهل قریه ها به پیامبرش برگشت داده از آن خدا و 
پیامبر و ذی القربی و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان از ما است( و این سهام 
مخصوص ماست و برای ما از زکات سهمی نداده است، زیرا خداوند پیامبر خود 
و ما را گرامی داشته از اینکه چرك و فضوالت مال مردم را به ما بخوراند1زیرا که 

زکات سبب تزکیۀ مال می شود و لذا به آن اوساخ اطالق شده است. 
یا اینکه فئ را عنوانی مستقل بدانیم که نه احکام انفال و نه احکام خمس 
را دارد، بلکه احکام خاص به خودش را دارد، زیرا که انفال مخصوص خدا و 
پیامبرش می باشد، و بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله تحت اختیار 
جانشینان آنحضرت قرار می گیرد، و خمس هم موارد مصرفش در قرآن کریم 

بیان شده است.
اما فئ که مانند خمس شش قسمت می شود، سه سهم اخیر آن به عموم مردم 
تعلق می گیرد و نه فقط به بنی هاشم، و به همین شباهتی که در تقسیم بین خمس 
و فئ وجود دارد، امام علیه السالم می فرماید: )َفَهَذا ِبَْنِزلَِة اَلَْمْغَنِم( پس این فئ 

بمنزلۀ مغنم است، زیرا که در هردوجا تقسیمات برای حصص بیان شده است.
الذکر  فوق  روایت  ذیل  از  و  باشد،  فئ همان خمس  که  بر فرض  وانگهی 
استفاده شود، که مراد از ناس عموم مردم است و بنی هاشم نیز با آنها در سه 

1. وسایل الشیعه ج 6 ب 1 از ابواب قسمة الخمس ح 4
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حصه شریکند و اختصاص به آنها ندارد، در این صورت بین این روایت و روایات 
قبلی که تصریح داشتند بر اینکه مراد از سه عنوان یتیم و مسکین و ابن سبیل، 
بنی هاشمی باشد و ال غیر، تعارض به وجود می آید، و طبق قواعد باب تعارض 
روایات تخصیص بر این روایت ترجیح داده می شوند، چرا که آن روایات اشهر 
و اکثر است و فقهای اسالم طبق بیان ائمه علیهم السالم به آن روایات عمل کرده 
اند، و این روایت شاذ و نادر است،و در باب تعارض اخذ به مشهور می شود نه 

شاذ و نادر.
شبهه کننده می گوید: )وقتی که غنیمت جنگ به دست می آمد، مجاهدین 
تمام غنیمت را در یکجا می اوردند، حضرت رسول صلی الله علیه و آله از پنج 
حصه یک حصه آنرا به نام )خمس الله( می گرفت و به مستحقین آن توضیع می 
نمود، و آن مستحقینی که حاضر بودند از قبیل ذی القربی و الیتامی و المساکین 

و ابن السبیل حاضر در آن وقت(.
در جواب گفته می شود: اوال: قرآن صراحت دارد که سه قسمت اول از آن 
خدا و رسول و ذی القربی می باشد، و اختصاص دادن فقط به خداوند، خالف 

نص صریح قرآن است.
ثانیا: قبال روایاتی ذکر شد که مراد از ایتام و مساکین و ابنای سبیل، عموم 
نیست بلکه خصوص بنی هاشم است، زیرا توضیح دادیم که غیر بنی هاشم می 
توانند تحت این سه عنوان از زکات هاشمی و غیر هاشمی استفاده کنند، ولی 
زکات غیر هاشمی برای هاشمی پرداخت نمی شود، و برای آنان حرام است که 

از آن ارتزاق کنند.
امام صادق علیه  از  با تقسیم غنیمت ذکر شد،  رابطه  ثالثا: حدیثی که در 
السالم روایت شده که فرمود: )كَاَن َرُسوُل اَللَِّه َصلَّ اَللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه إَِذا 
أَتَاُه اَلَْمْغَنُم أََخَذ َصْفَوُه َو كَاَن َذلَِك لَُه ثُمَّ يَْقِسُم َما بَِقَي َخْمَسَة أَْخَمٍس َو 

يَأُْخُذ ُخُمَسُه ثُمَّ يَْقِسُم أَْربََعَة أَْخَمٍس بَْيَ اَلنَّاِس اَلَِّذيَن َقاتَلُوا َعلَْيِه ثُمَّ َقَسَم 

اَلُْخُمَس اَلَِّذي أََخَذُه َخْمَسَة أَْخَمٍس يَأُْخُذ ُخُمَس اَللَِّه َعزَّ َو َجلَّ لَِنْفِسِه ثُمَّ 

يَْقِسُم اَْلَْربََعَة أَْخَمٍس بَْيَ َذِوي اَلُْقْرَب َو اَلَْيَتاَمى َو اَلَْمَساِكِي َو أَبَْناِء 
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ُسوُل  ِبيِل يُْعِطي كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهْم َحّقاً َو كََذلَِك اإَْلَِماُم أََخَذ كََم أََخَذ اَلرَّ اَلسَّ

َصلَّ اَللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه( وقتی غنیمت را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله 

می آوردند، اول آنحضرت مقداری از آن را که خالصۀ آن یا برگزیدۀ آن بود، برای 
خودش اختیار می کرد، سپس باقی مانده را به پنج حصه تقسیم نموده و خمس 
آنرا می گرفت، آنگاه چهار حصۀ باقی مانده را بین مجاهدین تقسیم می نمود، 
و در آخر خمس الله را برای خودش می گرفت و چهار قسمت دیگر را بین ذوی 
القربی و ایتام و مساکین و در راه ماندگان تقسیم می کرد، که به هرکدام از آنان 
سهمی و حقی می داد، و امام علیه السالم نیز از خمس می گیرد چنانکه رسول 

صلی الله علیه و آله گرفت.1
این روایت سخن از فعل رسول الله صلی الله علیه و آله دارد، یعنی آنحضرت 
از سهم خودش می گذشت، و فقط به اخذ سهم الله برای خودش اکتفا می کرد، 
و از فعل معصوم استفاده وجوب نمی شود، بلکه جواز آن کار یا ممکن است 
در موردی، استحباب آن استفاده شود، و شکی نیست که پیامبر و امام علیهما 
السالم، اختیار سهم خودشان را دارند که برای خود بردارند یا به دیگران بذل و 

بخشش نمایند.
در پایان این فصل باز چند روایت از ائمۀ اطهار علیهم السالم را در رابطه با 
مستحقان خمس و اینکه باید از آل محمد صلی الله علیه و آله باشند نقل می 

نماییم.
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تقسیم می شود بر شش سهم، سهمی برای خدا و سهمی برای رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سهمی برای ذی القربی و سهمی برای یتیمان و سهمی برای 
مساکین و سهمی برای ابنای سبیل، پس سهم خداوند و سهم رسول الله برای 
اولی االمر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله از باب وراثت تعلق می گیرد، و 
سهمی برای خود ولی امر است که خدای عزوجل برای او قرار داده است، و 
نصف خمس از آن ولی امر )امام معصوم( علیه السالم می باشد، اما نصف 
باقی را بین اهل بیت خود تقسیم می کند که سهمی برای ایتام آنان و سهمی برای 
مساکین آنان و سهمی برای ابنای سبیل آنان می باشد که تقسیم می شود بین آنان 

بر اساس کتاب و سنت.
اَلُْخُمَس  َهَذا  اَللَُّه  َجَعَل  َا  إِنَّ )َو  باز در ضمن همان روایت می فرماید: 
ًة لَُهْم ُدوَن َمَساِكِي اَلنَّاِس َو أَبَْناِء َسِبيلِِهْم ِعَوضاً لَُهْم ِمْن َصَدَقاِت  َخاصَّ

آلِِه  َو  َعلَْيِه  اَللَُّه  اَللَِّه َصلَّ  ِبَرُسوِل  لَِقرَابَِتِهْم  لَُهْم  اَللَِّه  ِمَن  تَْنِزيهاً  اَلنَّاِس 

ِعْنِدِه  ًة ِمْن  لَُهْم َخاصَّ اَلنَّاِس َفَجَعَل  لَُهْم َعْن أَْوَساخِ  اَللَِّه  ، َو كَرَاَمًة ِمَن 

بَأَْس  َو لَ  اَلَْمْسكََنِة  َو  لِّ  اَلذُّ َمْوِضعِ  َُهْم ِف  يَُصريِّ أَْن  َعْن  ِبِه  يُْغِنيِهْم  َما 

ِبَصَدَقاِت بَْعِضِهْم َعَل بَْعٍض(.

خداوند متعال این خمس را به طور خاص برای آنان )سادات( قرار داد، نه 
برای مساکین مردم و در راه ماندگانشان، عوض زکات و صدقات مردم، چون 
خداوند اراده فرموده که به جهت قرب آنان به پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را 
گرامی بدارد، و از گرفتن صدقات مردم منزه سازد، چونکه زکات اوساخ و چرک 
های مال است، پس برای ذریۀ آن حضرت خداوند از طرف خودش خمس را 
قرار داد، تا آنان بی نیاز شوند، و در موضع ذلت و مسکنت قرار نگیرند، ولی 

صدقات خود بنی هاشم برای خودشان مشکلی ندارد.1
َهَذا  يَْجرِي  )َو  از علی علیه السالم نقل شده است که فرمود:  هم چنین 
ُسوِل، َو  اَلُْخُمُس َعَل ِستَِّة أَْجزَاٍء َفَيأُْخُذ اإَْلَِماُم ِمْنَها َسْهَم اَللَِّه َو َسْهَم اَلرَّ

ٍد َو  َهاِم اَلَْباِقَيَة بَْيَ يََتاَمى آِل ُمَحمَّ َسْهَم ِذي اَلُْقْرَب ثُمَّ يَْقِسُم اَلثَّالَثََة اَلسِّ

1. وسایل الشیعة ج6 ب 1 از ابواب قسمة الخمس ح 8



َمَساِكيِنِهْم َو أَبَْناِء َسِبيلِِهْم( و خمس به شش جزء تقسیم می شود، پس امام 

علیه السالم سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی را می گیرد، و سه سهم 
دیگر را بین یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان از آل محمد صلی الله علیه وآله 

تقسیم می نماید.1
باید تذکر داد که این روایات به حد استفاضه نقل شده است یعنی از حد خبر 
واحد گذشته و بنا بر این اگر در سند بعضی از این روایات خدشه باشد مشکلی 

نخواهد داشت.

1. وسایل الشیعة ج 6 ب 1 از ابواب قسمة الخمس ح 12





بر اساس تقسیمی که در آیۀ مبارکۀ خمس ذکر شده است، سه سهم اول از 
آن خداوند متعال و از آن رسول الله صلی الله علیه و آله و از آن ذی القربی می 
باشد، و در روایات ما ذی القربی به امام علیه السالم و حضرت زهراء سالم الله 
علیها تفسیر شده است، و چون امامان علیهم السالم هم خود اهل لسان بودند، 
و بهتر از دیگران قرآن را می فهمیدند، و هم از اهل البیت بودند و )اهل البیت 
ادری بما فی البیت( اهل بیت داناتر از دیگرانند بر آنچه در بیت وجود دارد، و 
هم طبق عقیدۀ شیعیان معصوم از خطا و اشتباه و سهو و نسیان و گناه بودند، پس 
ُسوَل َوأُوِل  طبق آیۀ مبارکۀ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَّ
اْلَْمِر ِمْنكُْم( ای مؤمنان از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و اولی االمر تان 

اطاعت کنید.1
اطاعت و فرمان برداری از آنان واجب است، چنانکه اطاعت و فرمان برداری 

از خدا و رسول واجب است.
سهم الله در درجۀ اول باید به پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخت شود، زیرا 

1. نساء 59.
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خود خداوند که نمی آید تا آنرا از مردم قبض نماید، پس بعد از پیامبر باید به چه 
کسی پرداخت شود؟ هم چنین سهم الرسول بعد از آنحضرت باید به چه کسی 

پرداخت شود؟.
چون در آیۀ مبارکه قید نشده است که این دو سهم فقط مخصوص زمان پیامبر 

صلی الله علیه و آله می باشد.
پس باید این دو سهم پس از آنحضرت به امام معصوم که جانشین آنحضرت 
است پرداخت شود، تا طبق صالح دید و مصلحت در اموری که الزم است، به 
مصرف برساند، و چه به دست امام علیه السالم برسد، یا در زمان غیبت به دست 
نواب خاص یا عام امام علیه السالم برسد، باز در راه ترویج شریعت و مصالح 
دیگر مصرف می شود، و به آن اصطالحا سهم امام گفته می شود، که شامل 

نصف خمس می گردد یعنی سه سهم اول.
و نصف دیگر آن که شامل سه سهم دوم می شود و باید به یتیمان و درماندگان 

و در راه ماندگان از بنی هاشم داده شود، به آن سهم سادات اطالق می شود.
شایان  است،  امام  سهم  خمس،  دیگر  )مصرف  گوید:  می  کننده  شبهه 
ذکر است که در شریعت مقدس اسالم از این سهم نام و نشانی نیست، و در 
صدر اسالم هیچ مسلمانی به نام سهم امام دیناری به احدی از ائمه اسالم نداده 

است...(.
در جواب گفته می شود: همینکه سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی 
در زمان امامت امام علیه السالم، به آنحضرت تعلق می گیرد، و تصرف در این 
سه سهم مربوط به آن حضرت می شود، مشکلی در این نام گذاری وجود ندارد.

چنانکه برای نماز شروط و موانع و جزئیات و غیره ذکر می شود، مثال عموم 
فقهای اسالم قبله و طهارت از حدث و خبث را شرط نماز می دانند، در حالیکه 
در قرآن کریم به نام شرط نیامده است، و هکذا در موانع و ارکان و غیره، که از 
قرآن و روایات این نام گذاری ها و اصطالحات، انتزاع می شود، و در موارد غیر 
عبادات هم وجود دارد، مثل عنوان زوجیت و ملکیت و صحت و فساد و بقیۀ 

موارد.
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در مکتب اهل سنت هم سهم الله و سهم الرسول بعد از رحلت آنحضرت 
صلی الله علیه و آله به خلفاء تعلق می گیرد، زیرا که آنها خمس غنیمت را جدا 
می کردند، و سهم الله و سهم الرسول را تحت اختیار خود می گرفتند، و مطابق 
نظر خود در آن دو سهم تصرف می کردند، و انرا سهم الحکومه می دانستند که 

باید تحت نظر حاکم به مصرف برسد.
عالوه بر آنچه گفته شد در روایات نیز به آن تصریح شده است.

پس سهم امام علیه السالم، مصرف جدا گانه نیست که در کنار مصارف 
دیگر گذاشته شود بلکه مجموع سه سهم اول است که این اصطالح بر آن اطالق 

می شود.
در بین اهل سنت هم این اصطالح وجود دارد، ابن رشد اندلسی می گوید: 
)واحتج من رأی ان سهم النبی صلی الله علیه )وآله( وسلم، هو لالمام 

بعده: با روی عنه علیه الصالة و السالم انه قال: اذا اطعم الله نبیا 

طعمة فهو للخلیفة بعده( و کسانی که قائلند به اینکه سهم نبی صلی الله علیه 

و آله، سهم امام بعد از آنحضرت است، احتجاج کرده اند به این روایت که از 
آن حضرت نقل شده است: وقتی خداوند متعال برای پیامبری طعمۀ عطا کرده 

است، پس برای خلیفه و جانشین او داده می شود1 تا مثل پیامبر به آن عمل کند.
معلوم می شود که به خلفاء هم سهم الله و هم سهم الرسول پرداخت شده 

است.
و در روایات اهل البیت علیهم السالم نیز بر این مطلب تصریح شده است.

ٰا َغِنْمُتْم ِمْن  از امام رضا علیه السالم روایت شده که فرمود: )َو اِْعلَُموا أَنَّ
ُسوِل َو لِِذي اَلُْقْرٰب ، َفِقيَل لَُه َفَم كَاَن لِلَِّه َفلَِمْن  ٍء َفأَنَّ لِلِّٰه ُخُمَسُه َو لِلرَّ َشْ

ُهَو َفَقاَل لَِرُسوِل اَللَِّه َصلَّ اَللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه، َو َما كَاَن لَِرُسوِل اَللَِّه َصلَّ 

اَللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه َفُهَو لِْلَِماِم( وقتی آنحضرت آیۀ خمس را تالوت فرمود، سؤال 

شد که خمس الله به کی تعلق می گیرد؟ فرمود: به رسول الله صلی الله علیه و 

1. بدایة المجتهد ج 3 ص 447. 
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آله، و آنچه به آن حضرت تعلق بگیرد، بعد از او از آن امام علیه السالم می باشد.1
و در ضمن روایت دیگری از امام کاظم علیه السالم نقل شده است که فرمود: 
)َفَسْهُم اَللَِّه َو َسْهُم َرُسوِل اَللَِّه ، ِلُوِل اَْلَْمِر ِمْن بَْعِد َرُسوِل اَللَِّه ِوَراثًَة 

َو لَُه ثثاَلَثَُة أَْسُهٍم َسْهَمِن ِوَراثًَة َو َسْهٌم َمْقُسوٌم لَُه ِمَن اَللَِّه َو لَُه نِْصُف 

لَِيَتاَماُهْم  َفَسْهٌم  بَْيِتِه  أَْهِل  بَْيَ  اَلَْباِقي  اَلُْخُمِس  نِْصُف  َو  اَلُْخُمِس كََمالً 

اَلِْكَتاِب َو  بَْيَنُهْم َعَل  يُْقَسُم  ِلَبَْناِء َسِبيلِِهْم  لَِمَساِكيِنِهْم َو َسْهٌم  َو َسْهٌم 

ه علیه و آله، پس از وفات پیامبر به 
ّ
ی الل

ّ
نَِّة( سهم خدا و سهم رسول خدا صل اَلسُّ

اولو االمر)امامان معصوم(به وراثت می  رسد پس برای امام، سه سهم است که 
دو سهم از راه ارث و سهم دیگر سهم خود اومی باشد از طرف خداوند، بنابراین 
از آن اوست که در این دوره به آن سهم امام می گویند و  نصف کامل خمس 
نصف دیگر، یک سهم به یتیمان آنها و یک سهم به مستمندان آنها و یک سهم 

برای در راه ماندگان آنها، که طبق قرآن و سنت بین آنها تقسیم می شود.2
شبهه کننده که علم به مبانی و احکام دینی ندارد باز گفتۀ خود را تکرار کرده 
می گوید: )در آیۀ کریمۀ فوق، هیچ بحث در جمله امام و افراد دیگر نشده است، 
صنوف از طرف خداوند معین و مشخص گردیده، امام و امامان در کدام صنوف 
آن از طرف کی چطور داخل گردیده که داخل کردن صنوف به معنی تحریف 

قرآن کریم است(.
جواب: اوال: قبال توضیح داده شد که چون سه سهم به امام علیه السالم بعد 
از پیامبر صلی الله علیه و آله تعلق می گیرد، پس جمعا به آن سهم امام گفته می 
شود، و از کتب اهل سنت و روایات آنها نیز شاهد آورده شد، تا اگر شبهه کننده 

1. وسائل الشیعه ج 6 ب 1 از ابواب قسمة الخمس ح 6
ــث  ــر احادی ــواب دیگ ــاب و اب ــن ب ــس ح 8، و در ای ــمة الخم ــواب قس ــیعه ج 6 ب 1 از اب ــائل الش 2. وس

ــد.  ــن مطلــب مــی کن ــر ای ــه حــد اســتفاضه وجــود دارد کــه داللــت ب بیشــتری و ب

ــل البرهــان و تفســیر قمــی و تفســیر عیاشــی از  ــاد اســت، مث ــن شــیعه و ســنی زی ــی هــم بی تفاســیر روائ

ــره از اهــل تســنن. ــور و غی ــدر المنث شــیعه و تفســیر ال
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شیعه هم نیست، بداند که این اصطالح فقط یک اصطالح شیعی نیست، و گفتن 
آن هم اشکالی ندارد.

ثانیا: قبال روایاتی نقل شد که مراد از ذی القربی امامان علیهم السالم می 
باشند. 

ثالثا: این آدم جاهل حتی فرق بین تفسیر و تحریف را نمی داند، در حالیکه 
تحریف عبارت از تصرف در الفاظ قرآن است مثل زیاد کردن کلمۀ یا کم کردن 
آن، ولی تفسیر توضیح و بیان مراد از آیه می باشد، و روایاتی که در تفسیر وارد 

شده است در کتب شیعه و سنی موجود است.





اشکال: قضیۀ خمس و قرار دادن حق برای سادات یک تبعیض روشن و 
آشکار است، زیرا که از غیر سادات مالی گرفته می شود و به سادات داده می شود.
جواب: اوال: در اسالم پرداخت خمس از سودهای که برای انسان اتفاق 
می افتد، بر همه واجب است، و فرقی بین سید و غیر سید از این جهت نیست، 

که پس از مصارف سال اگر چیزی اضافه بماند باید پرداخت شود. 
ثانیا: تمام خمس به سادات داده نمی شود بلکه نیمی از خمس که معروف به 
سهم سادات است، به سادات مستحق پرداخت می گردد، و نیم دیگر آن که سهم 
الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی باشد، و در اصطالح - چنانکه گذشت - 
سهم امام علیه السالم گفته می شود، در اختیار امام علیه السالم و در زمان غیبت 
در اختیار نواب خاص یا عام امام علیه السالم گذاشته می شود، تا به مصارف 

عامه و ترویج شریعت و مصالح اسالم و مسلمین مصرف شود.
در مقابل هم سادات از گرفتن زکات از غیر سادات ممنوع می باشند، به همین 

لحاظ خداوند سهم آنانرا در خمس قرار داده است.
بنابر این غیر سادات هم از زکات هاشمی و هم از زکات غیر هاشمی و هم 

خاتمه
در جواب از 
بعضی شبهات 
و اشکاالت و 

سؤاالت
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به اذن مجتهد جامع الشرایط، از سهم امام علیه السالم، می تواند بهره مند شود، 
در حالیکه سادات فقیر و نیازمند فقط می توانند از زکات هاشمی و سهم سادات 
استفاده نمایند، و از سهم امام علیه السالم هم با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط، به 

مقدار نیاز حق استفاده را دارند.
پس غیر سادات یک امتیاز بیشتر دارند و آن استفاده از زکات هاشمی و غیر 
هاشمی می باشد، در حالیکه سادات از زکوات غیر هاشمی نمی تواند مصرف 

کند.
سؤال: چرا سهم امام علیه السالم، باید زیر نظر مرجع تقلید جامع الشرایط 

مصرف شود؟.
جواب: چون سهم الله و سهم الرسول، مربوط به منصب می شود، یعنی 
رسول الله صلی الله علیه و آله به خاطر آنکه منصب نبوت را دارد، از این دو 
سهم برخوردار است که باید در اموری که به مصلحت مسلمین است به مصرف 
رسانیده شود، و بعد از آن حضرت نیز به جانشینان آن حضرت منتقل می شود، 
تا به اموری که صالح است مصرف شود، و بعد از غیبت امام عصر علیه السالم، 
طبق روایات این منصب یعنی ادارۀ امور جامعه و حتی حکومت به عهدۀ فقیه 
جامع الشرایط گذاشته شده است، از جمله ادارۀ حوزه های علمیه و نشر کتب 
و تقویت مبانی دین و ترویج شریعت و... که مسلما بدون بودجه امکان ندارد، 
و روی همین لحاظ، برعالوه  دوسهم قبلی سهم ذی القربی یعنی امامان علیهم 
السالم و حضرت زهراء سالم الله علیها نیز در اختیار مرجع تقلید قرار می گیرد، 
که باید در راهی که رضایت امام عصر علیه السالم را در آن تشخیص می دهد 

به مصرف برساند.
اهل تحقیق و تتبع می دانند که مراجع عظام تقلید، به خاطر همین بودجه 
ای که شریعت در اختیار آنان قرار داده است، در طول تاریخ و در عصر حاضر 
کارهای مفید و کمک های شایانی برای پیروان اهل بیت علیهم السالم انجام داده 
اند، از احداث مراکز علمی و تحقیقاتی تا بنای کتابخانه ها و مدارس و مساجد 
و شفاخانه ها تا کمک کردن به مستمندان و سیل زدگان و کسانی که دچار آسیب 
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های دیگر شده اند.
سؤال: آیا کسی که مدتی از عمر خود را با اینکه درآمد خوبی هم داشته 
است، بدون پرداختن خمس گذارانده و االن بخواهد خمس خود را جدا کند، 
چکار باید انجام دهد، در صورتیکه نمی داند در کدام سال خمس بر او واجب 

بوده و در کدام سال نبوده، یا نمی داند که چه مقدار از خمس بدهکار است؟. 
جواب: این شخص باید به مرجع تقلید خود یا وکیل او مراجعه نماید، تا در 

فرض سؤال با او مصالحه نموده و وظیفۀ آیندۀ او را مشخص کند.
شبهه: شخصی که منکر دادن خمس به سادات شده می گوید: )در آن وقت 
َا َغِنْمُتْم( نازل گردیده، در خاندان بنی هاشم یتیم و مساکین  که آیۀ )َواْعلَُموا أَنَّ
و ابن سبیل وجود نداشت، چرا که تماما خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
رو به اسالم نیاورده بودند، در مکه بودند، در کلمۀ )ذی القربی( تنها در مدینه در 
سال دوم هجری که آیه نازل گردیده تنها حضرت فاطمه سالم الله علیها موجود 

بود(.
جواب: اوال: آیات قرآن کاری به زمان نزول ندارد، بلکه تا روز قیامت کار 
برد دارد، و مسلم است که در سالهای بعد از نزول آیۀ مذکوره، در خاندان بنی 
هاشم هم یتیم و هم مسکین و هم ابن سبیل پیدا شده است، مثل یتیمان جعفر 

طیار و دختر یتیم حمزۀ سید الشهداء علیهما السالم و غیره.
ثانیا: در موقع نزول آیۀ مبارکه هم غیر از حضرت زهراء سالم الله علیها، 
حضرت علی علیه السالم و مادر ایشان فاطمه بنت اسد علیها السالم و حضرت 
حمزه علیه السالم، با دخترش در مدینه بودند، و حضرت رقیه علیها السالم، 
دختر دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در مدینه بوده چون سال وفات 
آن بانو را سال دوم هجری نوشته اند، و هم چنین حضرت زینب علیها السالم 
دختر دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز پس از مدت کوتاهی بعد از جنگ 
بدر به مدینه هجرت کرد، و به سبب ضربات و صدمات و سقط جنینی که در 
اثر مهاجرت بر او وارد شد، دچار مریضی گردید و تا سال هشتم هجرت از آن 
مرض رنج می برد، که مسلما نیاز به خرج و مخارج داشت، و قبل از هجرت 
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پیامبر صلی الله علیه و آله، بر خالف شوهرش مسلمان بود.
ثالثا: بهتر بود شبهه کننده یک مقدار تاریخ اسالم را مطالعه می کرد تا دچار 

این گونه مطالب واهی و بی مدرک نمی گردید.
شبهه: شخص شبهه کننده می گوید: )هارون و مأمون که خود را ذی القربی 
این عنوان  به  را  از مال مسلمانان  دانستند، می توانستند ملیونها ملیون  هم می 
بگیرند، زیرا تمام مردم آنزمان بنی عباس را از حیث نسب، به رسول الله صلی 

الله علیه و آله، نزدیکتر می دانستند(.
جواب: اوال: هارون و مأمون و دیگر خلفای عباسی از ذی القربی نیستند، 
زیرا که نزدیکتر و قریب تر از آنان در آن زمان اشخاص زیادی وجود داشتند، 
که از نسل خود پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، مثل امامان علیهم السالم و 

فرزندان ایشان.
ثانیا: هیچ کس در آن زمان بنی عباس را از حیث نسب به رسول الله صلی 
الله علیه و آله نزدیک تر نمی دانست تا چه رسد به تمام مردم، زیرا که بنی عباس 
آله، عباس بن عبد المطلب بودند، و  الله علیه و  پیامبر صلی  از نسل عموی 
حضرات امامان علیهم السالم از امام حسن مجتبی علیه السالم گرفته تا امام 
صادق علیه السالم و امامان بعد از آنحضرت علیهم السالم و فرزندان ایشان، که 
معاصر بنی عباس بودند، از نظر مردم آنزمان به رسول الله صلی الله علیه و آله 

نزدیکتر بودند، و مردم به آنان یابن رسول الله می گفتند.
ابن حجر هیثمی نقل می کند: )هارون الرشید به امام کاظم علیه السالم 
عرض کرد: چگونه خود را ذریه و فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
خوانید، در حالیکه شما فرزندان علی علیه السالم هستید، پس آنحضرت در 
َوُسلَْيَمَن...  َداُووَد  يَِّتِه  ُذرِّ )َوِمْن  فرمود:  قرائت  را  مبارکه  آیۀ  این  وی  جواب 
َوِعيَس( و از ذریۀ ابراهیم علیه السالم داود و سلیمان... وعیسی علیهم السالم1 

َك  در حالیکه عیسی علیه السالم پدر نداشت و نیز این آیۀ مبارکه را )َفَمْن َحاجَّ
ِفيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تََعالَْوا نَْدُع أَبَْناَءنَا َوأَبَْناءَكُْم( پس هر 

1. انعام 84 - 85.   
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که در بارۀ عیسی، پس از آنکه حقیقت امر بر تو روشن شده است، با تو محاجه 
کند بگو بیایید ما پسرانمان را دعوت کنیم و شما هم پسرانتان را1 و در زمان مباهله 
پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت نکرد مگر علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السالم را، پس حسن و حسین علیهما السالم طبق آیۀ فوق الذکر فرزندان 

رسول خدا بودند(.
و در دو سه صفحۀ بعد نقل می کند: )و چون هارون با موسی بن جعفر 
علیهما السالم، در برابر قبر مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله با هم اجتماع 
اینکه فضیلتی برای خود بتراشد - خطاب به آنحضرت  کردند - هارون برای 
گفت: )السالم علیك یابن عم( سالم بر تو ای پسر عمو، در حالیکه قصدش 
شنیدن کسانی بود که آنجا جمع بودند، امام کاظم علیه السالم بدون معطلی 

فرمود: )السالم علیك یا ابت( سالم بر تو ای پدر.
هارون چون نتوانست این وضع را تحمل کند و کسی را نزدیکتر از خود به 
پیامبر صلی الله علیه و آله ببیند، دستور داد آنحضرت را دستگیر و به بغداد ببرند، 

و در آنجا زندان شد تا به شهادت رسید(.2
نسب  از حیث  را  عباس  بنی  مردم  که  کند  می  ادعا  کننده  بازهم شبهه  آیا 

نزدیکتر به رسول الله صلی الله علیه و آله می دانستند؟!.
و اما اینکه شعرا و خطباء بنی عباس را میراث خواران رسول الله می خواندند، 
می  متعال  خداوند  چنانکه  بوده،  درآمد  کسب  و  چاپلوسی  و  تملق  خاطر  به 
يَِهيُموَن،  َواٍد  كُلِّ  ِف  أَنَُّهْم  تََر  أَلَْم  الَْغاُووَن،  يَتَِّبُعُهُم  َعرَاُء  )َوالشُّ فرماید: 
َوأَنَُّهْم يَُقولُوَن َما َل يَْفَعلُوَن( و شاعران را گمراهان پیروی می کنند، آیا ندیده  

ای که آنان در هر وادیی سرگردانند، و آنانند چیزهایی می  گویند که انجام نمی  
دهند.3

و در رابطه با جمع آوری اموال خمس برای آنحضرت باز ابن حجر هیثمی 

1. آل عمران 61
2. الصواعق المحرقة ص 553 و 556

3. شعراء 224 - 266
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می نویسد: )و چون هارون الرشید به حج مشرف شد، عده ای نزد او نسبت به 
امام کاظم علیه السالم سعایت کرده و گفتند: مالهای زیادی برای آنحضرت از 
هر طرف می رسد، به حدی که آن حضرت ملک و زمین حاصل خیزی را به 
قیمت سی هزار دینار خریده است، و هارون از این جهت نگران شد و دستور 

زندانی کردن آن حضرت را صادر کرد(.1
حال از شبهه کننده می پرسیم این همه اموال که از هر طرف به سوی امام 
کاظم علیه السالم آورده می شد، از کدام جهت بود؟ آیا خمس اموال شیعیان 
نبود که از منافع و فواید حاصل از کسب و کار خود برای آن حضرت ارسال می 

کردند؟
شبهه: شخص شبهه کننده می گوید: )نظر به سیرۀ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و خلفاء راشدین، حتی در سیرۀ خلفای بنی عباس نیز گذارش در باره 
وجوب پرداخت خمس، سود کسب و کار دیده و شنیده نشده است... قاضی 
)کتاب  در  را  خراج  و  زکات  گرفتن  وضع  الرشید،  هارون  معاصر  ابویوسف 
الخراج( که آنرا برای هارون نوشته است، بدین صورت بیان می کند:  به من خبر 
رسیده است که مأمورین مالیات خراج گران را در مقابل آفتاب وا می دارند و آنانرا 

به سختی می زنند، و بر ایشان اشیاء سنگین می آویزند(.
جواب: اوال: سیره و روش خلفای بنی عباس مملو از ظلم وستم و خوردن 
فقط  را  خمس  سنت  اهل  چون  و  است،  بوده  ممکن  طریق  هر  از  مردم  مال 
مخصوص غنائم می دانند، به این بهانه از آنان نمی توانستند، چیزی به این عنوان 
بگیرند، و اما شیعیان را هم که قبال در نقل ابن حجر خواندیم که خمس اموال 
شان را خدمت امام کاظم علیه السالم می فرستادند، و بعد از آن حضرت هم 

برای باقی امامان علیهم السالم به همین روال ادامه داشت.
ابن حجر هیثمی می نویسد: )هارون الرشید وقتی دید که امام کاظم علیه 
السالم در مسجد الحرام نشسته است )والبد از اقبال مردم به سوی آنحضرت 
رنج می برد( گفت: آیا تو آنکسی هستی که مردم با تو در خفا بیعت می کنند؟ 

1. الصواعق المحرقة ص 555.
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حضرت در جواب فرمود )أَنَا اِماُم الُقلُوِب َو أَنَت اِماُم الُجُسوم( من امام 
بردل های مؤمنان است،  ما  یعنی حکومت  امام جسم ها(1  تو  و  قلبها هستم 
بخالف شما که فقط در ظاهر خودتان را امام و پیشوای مردم می دانید، و مسلم 
است که مردم برای امام دل، از سر و جان می گذرند تا چه رسد به تحمل شکنجه 
و آزار، به همین جهت عده ای که در دل شیعه بودند آنهمه شکنجه را تحمل 

می کردند، تا خمس اموال شان را برای امام شان ارسال نمایند.
ثانیا: لفظ خراج به معنی مالیات یک لفظ عام است که شامل خمس به تمام 
موارد آن نیز می شود، و چون یکعده آنانرا خلفای بر حق نمی دانستند، از دادن آن 

به آنها ابا می ورزیدند و به خاطر همین هم شکنجه و آزار می شدند.
کند:  می  فرسائی  قلم  چنین  نیز  آخر  در  کننده  شبهه  شخص  شبهه: 
)خوانندگان محترم خمس در قرآن کریم و سنت و عمل پیامبر صلی الله علیه و 
آله، از تجارت، زراعت، کسب و کار و غیره نیامده است، فریب کاران این یگانه 
تهمتی بر مذهب شیعه داده منظور منافع شخصی خود آنها است که در ارباح 
مکاسب خمس را واجب می داند، از مردم غریب و بیچاره به عنوان سر سال، از 
یک چارک روغن، از سنگ رشته، از سنگ قبر، از پنج سیر برنج و غیره و غیره بنام 

سر سال از تمام ثروت مسلمین می گیرند، از پنج یک می باشد(.
جواب: اوال: کسی که نه امالء و نه انشاء صحیح دارد، و حتی نمی تواند 
از قرآن و سنت  را  تواند احکام خدا  بنویسد، چگونه می  به درستی  را  فارسی 

بفهمد.
ثانیا: ما در فصل اول در رابطه با معنی )َغِنْمُتْم( بحث کردیم و از نظر لغت 
و روایات و تفاسیر، ثابت شد که این کلمه معنایش اعم از غنیمت جنگی می 

باشد.
ثالثا: روایاتی از کتب معتبر شیعه و سنی آوردیم که خمس بر عالوه تعلق به 
غنائم جنگی، به رکاز و معدن و غوص و ارباح مکاسب و موارد دیگر هم تعلق 

می گیرد.

1. الصواعق المحرقة ص 556.
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رابعا: چرندیات این شبهه کننده هیچ ارزش علمی ندارد، و توهین های او به 
مراجع معظم تقلید و علمای اعالم از روی کینه و حقد و حسد و عقده می باشد.
خامسا: علما و فقهای شیعه در طول تاریخ از زاهد ترین و عابد ترین و متقی 

ترین افراد بوده اند که به هیچ عنوان این تهمت ها به آنها وارد نبوده و نیست.
من آنچه شرط بالغ است با تو گفتم و رفتم
تـو خـواه از سخنـم پنـد گیـر و خـواه مالل

اشکال: چون در کتب روائی و مجامیع حدیثی شیعه، رسم محدثین بر این 
بوده و هست که وقتی سند حدیثی به یک امام معصوم علیه السالم می رسد، بقیه 
سند ذکر نمی شود، که مثال بعد از نام امام صادق علیه السالم گفته شود: از پدرم 

از جدم تا برسد به رسول الله صلی الله علیه و آله.
مخالفان شیعه و بعضی از ناآگاهان مثل همین شبهه کنندۀ، فکر می کنند که 
یا روایت مرسله است و سند ندارد، یا اینکه امامان علیهم السالم مطابق سلیقه و 
نظر شخصی خود، که از طریق استنباط به دست آورده اند، حکم مسئله را بیان 

نموده اند.
و لذا شبهه کننده برای رد تعمیم خمس به موارد هفت گانه، گفته که شما از 
مذهب و امام مذهب جواب داده اید و این قابل قبول نیست بلکه باید از قرآن و 
رسول الله جواب داده شود، وگرنه این روایات که منحصر به بیان امامان علیهم 

السالم است، چیزی را ثابت نمی کنند.
جواب: گرچه در بعضی از مقدمات اول رساله، جواب مختصری به این 
اشکال یا شبهه داده شد، اما بهتر آن است که با کمی تفصیل در اینجا هم پاسخی 
نسبتا طوالنی داده شود، تا اینکه برای احدی از خوانندگان اشکال و شبهه و سؤال 

حل نشده ای باقی نماند.
به عنوان مقدمه گفته می شود: تدوین سنت رسول الله صلی الله علیه و آله 
موی که 

ُ
در بین اهل سنت بر می گردد به زمان عمر بن عبد العزیز از خلفای ا

حدودا صد سال بعد از هجرت بوده، به این معنی که تا صد سال کتابی برای 
جمع حدیث در بین آنان تدوین نشده بود.
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البخاری( می  بشرح صحیح  الباری  )فتح  مقدمۀ  در  ابن حجر عسقالنی 
نویسد: )آثار رسول اکرم صلی الله علیه و آله، در عصر صحابه و کبار تابعین نه 
مرتب شد و نه تدوین، به خاطر دو جهت، یکی که آنها در ابتدای حال از این 
مطلب نهی شدند، چنانکه در صحیح مسلم آمده است، از ترس اینکه مبادا با 
قرآن اشتباه گرفته شود، و دیگر اینکه آنان حافظۀ قوی و ذهن های سیال داشتند 
که فراموش نمی کردند،  و در عین حال اکثرشان  نوشتن  و خواندن بلد نبودند(.1
اما در مکتب اهل البیت علیهم السالم، از همان دوران حیات پیامبر صلی 
الله علیه و آله تدوین و نوشتن حدیث توسط علی علیه السالم و به امالی رسول 
الله صلی الله علیه و آله آغاز گردید، و کتابی تدوین شد که در آن جمیع سنن 
رسول الله صلی الله علیه و آله از حالل و حرام و آنچه که امت تا به قیامت به 
آن نیاز دارد درج و ثبت گردید، که آن کتاب نزد ائمه علیهم السالم یکی پس از 
دیگری قرار می گرفت، و آن بزرگواران بر اساس همان کتاب، سنن و فرمایشات 

رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای مردم بیان می کردند.
 روایات متواتره که با اسناد مختلف در کتب شیعه موجود است، داللت بر 
این مدعی دارد، و برای انسان یقین آور است، زیرا اخبار متواتره به هیچ عنوان 

قابل رد و اشکال نیست.
امام باقر علیه السالم از پدرش از جدش امیرالمؤمنین علی السالم روایت 
می کند، که فرمود: پیامبر اسالم صلی الله علیه و آله بمن دستور داد: )اُكُْتْب َما 
الَُم يَا نَِبيَّ اَللَِّه َو تََخاُف اَلنِّْسَياَن َقاَل لَْسُت  أُْمِل َعلَْيَك َقاَل َعِلٌّ َعلَْيِه اَلسَّ

أََخاُف َعلَْيَك اَلنِّْسَياَن َو َقْد َدَعْوُت اَللََّه لََك أَْن يَْحَفظََك َفالَ يَْنَساَك لَِكْن 

اُكُْتْب لُِشَكَائَِك َقاَل ُقلُْت َو َمْن ُشَكَاِئ يَا نَِبيَّ اَللَِّه َقاَل اَْلَِئَُّة ِمْن ُولِْدَك 

اَلَْبالَُء  ِبِهْم يُْصَُف  يُْسَتَجاُب ُدَعاُؤُهْم َو  ِبِهْم  اَلَْغْيَث َو  ِتي  ِبِهْم يُْسَقى أُمَّ

لُُهْم أَْوَمأَ ِبَيِدِه إَِل اَلَْحَسِن  َمِء َو َهَذا أَوَّ َعْنُهْم َو ِبِهْم تَْنِزُل اَلرَّْحَمُة ِمَن اَلسَّ

، َقاَل اَْلَِئَُّة ِمْن ُولِْدَك(. ثُمَّ َقاَل َو َهذا ثاَنِیِهم و أَْوَمأَ ِبَيِدِه إَِل اَلُْحَسْيِ

الهوالک شرح موطأ  )تنویر  در کتاب  نیز  الباری ج 1 ص 7، ضمنا سیوطی  فتح  لمقدمة  الساری  1. هدی 

مالک( ج 1 ص 4 در الفائدة الثانیة این قضیه را نقل نموده است.
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آنچه را به تو امالء می کنم بنویس،علی علیه السالم عرض کرد: ای نبی 
خدا آیا می ترسی که نسیان بر من عارض شود؟ فرمود: خیر من در حق تو دعا 
کرده ام که دچار نسیان نشوی و نمی شوی، اما آنچه را می گویم برای شرکای 
خودت بنویس، علی علیه السالم عرض کرد: ای نبی خدا شرکای من چه کسانی 
هستند؟ فرمود: امامانی که فرزندان تو می باشند، که خداوند به طفیل وجود آنان 
باران نازل می کند، و به سبب آنان دعا را مستجاب می سازد، و بالها را از امت 
دور می گرداند، و سبب نزول رحمت خداوند از آسمان به زمین می باشند، و 
با دست مبارک خویش اشاره به امام حسن علیه السالم نموده فرمود: این اول 
ایشان است، سپس اشاره به امام حسین علیه السالم نموده فرمود: این هم دوم 
ایشان است و خطاب به امام حسین علیه السالم فرمود: امامان بعدی از فرزندان 

تو می باشند.1 
نجاشی در کتاب )رجال( از عذافر صیرفی نقل می کند که گفت: )من با 
م مرتب از امام باقر 

َ
م بن عتیبه خدمت امام باقر علیه السالم بودیم، و َحک

َ
َحک

علیه السالم سؤال می کرد و حضرت جواب می داد، و حضرت او را گرامی می 
داشت، تا اینکه در مسئلۀ بین او و امام علیه السالم اختالف شد، امام باقر علیه 
السالم به فرزندش فرمود: برو و کتاب بزرگی را که در هم پیچیده است بیاور، 
پس آن کتاب را باز نموده و به آن نگاه می کرد تا ُحکم مسئلۀ مورد اختالف را 
م فرمود: این خط علی علیه السالم 

َ
پیدا کرد، پس امام باقر علیه السالم به َحک

م فرمود: ای ابا 
َ
و امالی رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد، آنگاه به َحک

محمد تو و سلمة و ابوالمقدام به هر طرف می خواهید بروید به خدا سوگند علمی 
را که بیشتر از این، مورد اعتماد باشد نخواهید یافت، بلکه نزد کسانی می یابید که 

جبرئیل بر آنها نازل می  شد.2
 

ُ
ت

ْ
ل
َ
مرحوم کلینی در کافی از عبید بن زاره روایت می کند که گفت: )َسأ

ُم 
َ
ال لسَّ

َ
ْیِه ا

َ
 ُهنَّ ِفي ِکَتاِب َعِليٍّ َعل

َ
ال

َ
ق

َ
َباِئِر ف

َ
ک

ْ
ل
َ
ُم َعِن ا

َ
ال لسَّ

َ
ْیِه ا

َ
ِه َعل

َّ
لل

َ
َبا َعْبِد ا

َ
أ

1. جامع احادیث الشیعة ج 1 ص 41
2. جامع احادیث الشیعه ج 1 ص 42.
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َسْبٌع...( از امام صادق علیه السالم در رابطه با تعداد گناهان کبیره سؤال کردم 
فرمود: در کتاب علی علیه السالم هفت تا است.1

گفت:  که  کند  می  نقل  صیرفی  کرب  بن  بکر  از  کافی  در  کلینی  مرحوم 
الَُم يَُقوُل: إِنَّ ِعْنَدنَا َما لَ نَْحَتاُج َمَعُه إَِل  )َسِمْعُت أَبَا َعْبِد اَللَِّه َعلَْيِه اَلسَّ

اَلنَّاِس َو إِنَّ اَلنَّاَس لََيْحَتاُجوَن إِلَْيَنا َو إِنَّ ِعْنَدنَا ِكَتاباً إِْمالَُء َرُسوِل اَللَِّه 

الَُم َصِحيَفًة ِفيَها كُلُّ َحالٍَل َو  َصلَّ اَللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه َو َخطُّ َعِلٍّ َعلَْيِه اَلسَّ

َحرَاٍم َو إِنَّكُْم لََتأْتُونَّا ِباْلَْمِر َفَنْعرُِف إَِذا أََخْذتُْم ِبِه َو نَْعرُِف إَِذا تَرَكُْتُموُه( از 

امام صادق علیه الّسالم شنیدم می فرمود: به راستی در نزد ما است آنچه با وجود 
آن نیازی به مردم نداریم و در حقیقت مردم به ما نیاز دارند و به راستی که در نزد 
ی الله علیه و آله به خط   علی علیه الّسالم، 

ّ
ما کتابی است از امالء رسول خدا صل

دفتری است که در آن هر حالل و حرامی ثبت است، شما کاری را به ما رجوع 
می کنید و دستور می خواهید، ما می دانیم که بدان عمل می کنید و یا اینکه آن را 

ترك می کنید.2
و ده ها روایت دیگر که در بعضی از آن روایات گفته شده طول آن کتاب هفتاد 
ذراع بود، و هیچ ُحکمی نیست مگر آنکه در آن کتاب درج شده حتی قیمت 
خراشی که بر دست کسی وارد می شود، و ما به خاطر رعایت اختصار به همین 

چند روایت بسنده می کنیم.
عالوه بر روایات فوق الذکر روایات دیگری هم بنحو متواتر، از امامان علیهم 
السالم رسیده است، که تصریح کرده اند به اینکه ما هرچه می گوییم از جدمان 

رسول الله صلی الله علیه وآله می باشد، نه اینکه نظر و رأی خودمان باشد.
مرحوم حرعاملی از سید بن طاووس قدس سره در کتاب )اجازات( از کتاب 
حفص بن بختری نقل می کند که گفت: به امام صادق علیه السالم عرض کردم: 
)نَْسَمُع اَلَْحِديَث ِمْنَك َفالَ أَْدِري ِمْنَك َسَمُعُه أَْو ِمْن أَِبيَك َفَقاَل َما َسِمْعَتُه 

ِمنِّي َفاْرِوِه َعْن أَِب ، َو َما َسِمْعَتُه ِمنِّي َفاْرِوِه َعْن َرُسوِل اَللَِّه َصلَّ اَللَُّه 

1. جامع احادیث الشیعه ج 1 ص 42.
2. جامع احادیث الشیعة ج1 ص 43.
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َعلَْيِه َو آلِِه( ما از شما حدیثی را می شنویم و نمی دانیم که حدیث را از شما 

شنیده ایم یا از پدر بزرگوارتان، حضرت فرمود: هرچه از من می شنوی از پدرم 
هم روایت کن، و هرچه از من می شنوی از رسول الله صلی الله علیه و آله هم 

روایت کن.1
مرحوم شیخ مفید قدس سره در کتاب )االمالی( با سند از جابر روایت کرده 
ثَْتِني ِبَحِديٍث َفأَْسِنْدُه  که گفت: به امام باقر علیه السالم عرض کردم: )إَِذا َحدَّ
ي َعْن َرُسوِل اَللَِّه َصلَّ اَللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه َعْن  ثَِني أَِب َعْن َجدِّ ِل َفَقاَل َحدَّ

ثَُك ِبَهَذا اإَْلِْسَناِد(  الَُم َعِن اَللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو كُلُّ َما أَُحدِّ َجْبَئِيَل َعلَْيِه السَّ

وقتی حدیثی را برای ما بیان می کنید، سند آنرا هم ذکر کنید، حضرت فرمود: 
حدیث کرد مرا پدرم از جدم از رسول الله صلی الله علیه و آله از جبرئیل علیه 
، و هر حدیثی که از من می شنوی با همین سند است.2

ّ
السالم از خدواند عزوجل

مرحوم صفار در کتاب )بصائر الدرجات( از جابر از امام باقر علیه السالم 
روایت می کند که فرمود: )يَا َجاِبُر لَْو كُنَّا نُْفِتي اَلنَّاَس ِبَرأِْيَنا َو َهَوانَا لَكُنَّا 
ِمَن اَلَْهالِِكَي َو لَِكنَّا نُْفِتيِهْم ِبآثَاٍر ِمْن َرُسوِل اَللَِّه َصلَّ اَللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه 

َو أُُصوِل ِعلٍْم ِعْنَدنَا نََتَوارَثَُها كَاِبٌر َعْن كَاِبٍر نَكِْنزَُها كََم يَكِْنُز َهؤُلَِء َذَهَبُهْم 

َتُهْم( ای جابر اگر بودیم ما که فتوا میدادیم برای مردم مطابق رأی و هوای  َو ِفضَّ

نفس خودمان، هر آئینه از هالک شدگان بودیم، اما آنچه را ما برای مردم بیان 
می کنیم آثار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، و اصول علم است که در نزد 
ما موجود می باشد که یکی پس از دیگری آنرا به ارث برده ایم، و چون گنج از 
آن مواظبت می کنیم، همانطوریکه مردم از طال و نقرۀ خود مواظبت می کنند.3 

نتیجه: با این همه روایت که نقل شد، و اندکی از بسیار است که در کتب 
حدیثی مسطور شده،  معلوم شد که امامان علیهم السالم مثل مفتیان و مجتهدان 
نبودند، که با استنباط و استخراج احکام از منابع آن، نظر و فتوای خودشان را بیان 
کنند، بلکه آنان همه را از جدشان از جبرئیل از خداوند متعال روایت می کردند، 

1. وسائل الشیعه ج 18 ب 8 از ابواب صفات القاضی ح 86.
2. جامع احادیث الشیعة ج 1 ص 47.

3. بصائر الدرجات ص 300.
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و اینکه بعد از رسیدن سند حدیث به آن بزرگواران، تتمه سند تا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل نمی شود، به خاطر این است که شیعیان، آن امامان علیهم 
السالم را معصوم می دانند، که نه دروغ گفته اند و نه گناه صغیره یا کبیره مرتکب 
شده اند، و نه سهو، خطا، نسیان و اشتباه داشتند، که در این صورت هرچه گفته 
باشند متصل به منبع وحی است، و از نظر اهل سنت گرچه که آنان معصوم 
نبودند، اما انسانهای پاک طینت و عالمان متقی و عابدان زاهد و صادقان وارسته 
آنها سرنزده  از  فرمایش خدا و رسول  بودند، که هرگز دروغ و جعل و خالف 
است، و به همین لحاظ وقتی سند به یکی از آنان می رسد، دیگر نیاز نیست بقیۀ 

سند ذکر شود. 
از  السالم  علیهم  معصوم  امامان  شخصیت  به  راجع  بخواهد  کسی  اگر 
کتب اهل سنت اطالع حاصل کند، پس به کتاب )الصواعق المحرقة( و کتاب 

)شذرات الذهب( و کتاب )تاریخ بغداد( و غیر اینها مراجعه نماید.
از خوانندگان محترم خواهش می شود که این جزوه را به طور دقیق مطالعه 
فرمایند، و به دیگران هم سفارش کنند، و اگر اشتباه نوشتاری و یا عدم رعایت 
بعضی از قواعد نویسندگی در آن دیدند، مورد عفو و اغماض قرار داده و نویسنده 

را از مطلع سازند.
در ضمن هرکس هرچه گفت فورا نباید مورد تصدیق قرار بگیرد بلکه با اهل 
تحقیق و علمای اسالم در میان گذاشته شود، تا درست بودن و نادرست بودن آن 

مشخص گردد.
ضمنا هر سؤالی یا اشکالی یا شبهه ای داشتید می توانید به آدرس این جانب 
 www.hojjat.org اینترنتی  سایت  به  یا  چنداول  عمومی  خانه  تکیه  در 
قسمت فارسی و با اتخاب گزینۀ ارسال سؤال برای حقیر بفرستید تا در اسرع 

وقت ممکن جواب داده شود.
والحمد لله اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد 

و آله المعصومین الطاهرین. 





یم قرآن کر
الف

اسد الغابة فی معرفة الصحابة از ابی الحسن علی بن محمد الجزری معروف 
به ابن اثیر متوفای 630 هـ ق چاب دار ابن حزم، الطبعة االولی سال 1433 هـ 

مطابق 2012 م بیروت لبنان )یک جلدی(.
اعالم الموقعین عن رّب العالمین از ابن قیم الجوزیة متوفای 751 هـ طبع دار 

ابن جوزی در عربستان سعودی، الطبعة االولی سال 1423 هـ .
ب

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد تألیف قاضی ابی الولید محمد بن احمد 
مشهور به ابن رشد قرطبی اندلسی، متوفای 595 هـ طبع دار الکتب العلمیة 

بیروت لبنان، الطبعة االولی سال 1416 هـ مطابق با 1996 م.
بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد )ص( تألیف صفار قمی متوفای 290 
هـ از منشورات مکتبۀ مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره قم ایران 

سال طبع 1404 هـ )یک جلدی(.

فهرست منابع 
و مدارک کتاب
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ت
تاج العروس من جواهر القاموس تألیف محمد مرتضی الزبیدی، الطبعة 
از  هـ   1306 سال  المحمیة،  مصر  بجمالیة  المنشأ  الخیریة  بالمطبعة  االولی 

منشورات دار مکتبة الحیاة بیروت لبنان.
التبیان فی تفسیر القرآن تألیف شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن 

الطوسی متوفای 406 هـ دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان.
تفسیر الثعالبی مسمی به الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن از محمد بن 
مخلوف ابی زید الثعالبی المالکی متوفای 875 هـ الطبعة االولی سال 1418 هـ 

مطابق با 1997م دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان.
تفسیر الصافی تألیف مولی محسن الفیض الکاشانی، متوفای 1091 هـ از 
منشورات مکتبة الصدر طهران شارع ناصر خسرو، طبع مطبعۀ خورشید سال 

1379 ش.
تفسیر الطبری )جامع البیان عن تأویل آی القرآن( از ابی جعفر محمد بن 

جریر طبری متوفای 310 هـ مطبعة هجر للطباعة و النشر و التوزیع و االعالن.
تفسیر عیاشی تألیف محمد بن مسعود عیاشی متوفای 320 هـ الطبعة االولی 

سال 1421 هـ از منشورات مرکز الطباعة و النشر فی مؤسسة البعثة تهران ایران.
تنویر الهوالك شرح موطأ ابن مالك از جالل الدین سیوطی طبع مطبعۀ دار 

احیاء الکتب العربیه، مصر
ج

العظمی  الله  آیت  حضرت  مرحوم  نظر  زیر  که  الشیعة  احادیث  جامع 
بروجردی قدس الله نفسه الزکیة تدوین شده و با زحمت عده ای از علما از جمله 
مرحوم معزی مالیری تألیف و به امر حرحوم آیت الله العظمی خوئی قدس سره 

به چاب رسید، در مطبعه واصف قم ایران سال 1391 ش برابر با 1433 ق.
بکر  ابی  بن  احمد  بن  الله محمد  عبد  ابی  تألیف  القرآن  الجامع الحکام 
القرطبی متوفای 671 هـ الطبعة االولی سال 1427 هـ مطابق با 2006 میالدی 

طبع مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت لبنان.
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ر
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی تألیف السید محمود 
التراث  احیاء  دار  المنیریة،  الطباعة  ادارة  هـ   1270 متوفای  البغدادی  آلوسی 

العربی بیروت لبنان.
س

سنن الترمذی از محمد بن عیسی بن سورة الترمذی متوفای 279 هـ دار 
الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 1983 م  1403 هـ.

ش
 علی القاری الهروی متوفای 1014 هـ دار الکتب العلمیة 

ّ
شرح الشفاء، مال

بیروت لبنان، الطبعة االولی 2001 م  1421 هـ.
العبیکان  مکتبة  متوفای 972هـ  الحنبلی  نجار  ابن  المنیر،  الکوکب  شرح 

السعودیة، 1993 م  1413 هـ.
ص

صحیح البخاری، ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری متوفای 256 هـ 
دار ابن کثیر دمشق ـ بیروت، الطبعة االولی 2002 م  1423 هـ.

صحیح الجامع الصغیر، از محمد ناصر الدین االلبانی متوفای 1420 هـ 
المکتب االسالمی، الطبعة الثالثة 1988 م  1408 هـ.

صحیح سنن الترمذی، محمد ناصر الدین االلبانی متوفای 1420 هـ مکتبة 
م    2000 الجدیدة  للطبعة  االولی  الطبعة  الریاض  والتوزیع  للنشر  المعارف 

1420 هـ.
صحیح سنن النسائی از محمد ناصر الدین االلبانی متوفای 1420 هـ مکتبة 
المعارف للنشر و التوزیع، الریاض الطبعة االولی للطبعة الجدیدة سال 1419 

هـ .
صحیح مسلم، مسلم بن حجاج النیشابوری متوفای 261 هـ دار طیبة.

بن حجر  احمد  از  الزندقة،  و  البدع  اهل  الرد علی  فی  المحرقة  الصواعق 
الهیثمی متوفای 974 هـ مکتبة فیاض للطباعة و النشر الطبعة االولی 1429 هـ 

2008 م.
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ف
فتح الباری بشرح صحیح البخاری، از حافظ ابن حجر عسقالنی متوفای 

852 هـ الرسالة العالمیة، الطبعة االولی 2013 م  1434 هـ.
فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، از محمد عبد الرؤوف المناوی متوفای 

1031 هـ دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، 2001 م  1422 هـ.
ک

الکافی، ثقة االسالم محمد بن یعقوب الکلینی قدس سره متوفای 329 هـ 
منشورات الفجر بیروت لبنان، الطبعة االولی 2007 م  1428 هـ.

کتاب الفقه علی المذاهب االربعة تألیف عبد الرحمن الجزیری دار احیاء 
التراث العربی بیروت لبنان.

محمد  السید  البیت،  اهل  مذهب  و  االربعة  المذاهب  علی  الفقه  کتاب 
الغروی، الشیخ یاسر مازح از منشورات دار الثقلین بیروت لبنان الطبعة االولی 

1419 هـ 1998 م.
ل

لسان العرب، ابن المنظور متوفای 711 هـ دار احیاء التراث العربی بیروت 
لبنان، طبعة جدیدة محققة، الطبعة االولی 1988 م  1408 هـ .

م
از محمد طاهر  االخبار  لطایف  و  التنزیل  غرائب  فی  االنوار  بحار  مجمع 
الصدیقی الهندی الفتنی متوفای 986 هـ طبع مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

بحیدر آباد دکن هند 1387 هـ 1967 م.
الحسن  بن  الفضل  ابوعلی  الشیخ  تألیف  القرآن  تفسیر  فی  البیان  مجمع 
الطبرسی قدس سره دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان 1379 ق 1339 ش.

الحق  عبد  ابی محمد  للقاضی  العزیز  الکتاب  تفسیر  فی  الوجیز  المحرر 
و  السنة  لنشر کتب  بیضون  متوفای 546 هـ منشورات محمد علی  االندلسی 

الجماعة، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة االولی 1422 هـ 2001 م.
المستند فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس خارج فقه آیت الله العظمی 
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مؤسسة  طبع  البروجردی  مرتضی  الشیخ  الشهید  تألیف  سره،  قدس  الخوئی 
الخوئی االسالمیة.

المیزان فی تفسیر القرآن، تألیف العالمة السید محمد حسین الطباطبائی 
قدس سره از منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم المقدسة.

مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازی متوفای 604 هـ دار الفکر للطباعة و النشر 
و التوزیع بیروت لبنان، الطبعة االولی 1981 م  1401 هـ.

ن
نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، شهاب الدین الخفاجی متوفای 

1069 هـ دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة االولی 2001 م  1421 هـ.
و

الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز تألیف الشیخ علی بن الحسین بن ابی جامع 
االولی  الطبعة  الکریم،  القرآن  دار  نشر  هـ  متوفای 1135  العاملی قدس سره، 

1413 هـ.
وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة )20 جلدی( تألیف المحدث 
المتبحر الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی قدس سره، متوفای 1104 هـ 

الطبعة الرابعة 1391 هـ دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان.
هـ

الباری ابن حجر عسقالنی متوفای سال 258  هدی الساری لمقدمة فتح 
هـ.ق





تشیع چیست؟ و شیعه کیست؟
دفاع از مذهب اهل البیت علیهم السالم

جمع بین صالتین در روایات فریقین
دست باز یا دست بسته

ترجمه و شرح رسالۀ حقوق امام زین العبادین علیه السالم
پاسخ به شبهۀ آیا تجلیل از نوروز حرام است و ده شبهۀ دیگر

عاشورا )قیام، شهادت، عزاداری(
برق المع در رد احمد بن اسماعیل گاطع

شناخت اسالم

دیگر آثار 
طبع شده از 

مؤلف


