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 .بیان مسئله
خمس ،حقیاستکهخداوندمتعال برای پیامبراسالم (ص)وذریۀ آنحضرت تعیینکرده و
بدینصورت،آنانراگرامیداشتهاستتامحتاجزکاتنشوند.کسیکهیکدرهمازخمسرا
نپردازد،بهآنانظلمکردهوحقشانراغصبکردهاست.ازامامصادق(ع)روایتشدهاست:
خداکهجزاومعبودینیست ،ازآنجاکهخوردنصدقهرابرماحرامکرده،حکمخمسرا
برایمانازلفرمود؛ بنابراین ،صدقهبرماحراماستوخمس ،تکلیفیاستکهخدایتعالی
آنرابهنفعما ،برمسلمانانواجبکردهوچونجنبۀ احترامدارد،خوردنشبرایماحالل
است.
نیزدربارۀاینمسئلهفرمودهاند:«برایهیچکسحاللنیستکهبامالیکهخمسدرآن

امامباقر(ع) 

؛مگربعدازآنکهحقمارابهمارساندهباشد».دربارۀ خمس،آیاتبسیاری

است،چیزیخریداریکند
هامیتواناینمواردرانامبرد :آیۀ  11سورۀ انفال؛ آیۀ  12سورۀاسراء؛

نازلشدهکهازجملهآن
هایهریکازدو

آیۀ39سورۀنحل؛آیۀاولسورۀانفال؛آیههایششموهفتمسورۀحشر.تفسیر
فرقهدربارۀاینآیات،سبببروزاختالفهاییدرچگونگیعملبهاینوظیفۀمهمشدهاست.
 .مفهومشناسی
رفتهدراینمقالهرابیانمیکنیم.

دراینبخش،معانیلغویواصطالحیبرخیواژگانبهکار

 . -غنیمت

لسـانالعـرب آمدهاست
درکتابهای لغت،برایاینواژه ،معنـاییگستردهذکر شدهاست:در 
بهمعنی«فیء»
رسییافتنبهچیزیبدونمشقت ،و«غُنْم» ،«غنیمت»و«مَغْنَم» 
ت 
که«غنم»یعنیدس 
همبهمعنیغنیمتجنگی
ابنمنظور،1911ق :/11)112؛در قاموس آمدهاست:«”غنیمت”  
است ( 
وهمبهمعنیفایده ،ومعنیاول،ازمصادیقمعنایدوماست؛ پسآن ،یکمعنیبیشترنداردوآن،

است

هرفایدهاست»(قرشی،1911ش : /2)119؛ درمفردات راغب نیز چنینآمدهاستکه«غنیمت»از
بهمعنیگوسفند گرفته شده وسپسدربارۀهر چیزی بهکاررفته استکه انسان از
ریشۀ «غنم»  
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دشمنبهدستمیآورد(راغباصفهانی،1113ق :)212؛ قرطبی،مفسرمعروفاهل


دشمنیاغیر
درلغت ،خیری است که فـرد یا جماعتی با کوشش بهدست میآورند»
تسنّن گفته است :«”غنیمت”  
(قرطبی،1119ق : /1)9؛فخررازینیزتصریحکردهاست:«غنیمت ،ایناستکهانسانبهچیزی

میآید،درریشۀلغوی
بر 
رازی،بیتا:/12.)121همانگونهکهازکتابهایلغت 

دستیابد»(فخر
عنوانجنگوآنچهازدشمنبهدستمیآید،وجودنداردواینکلمه،هردرآمدیرا

«غنیمت»،
شاملمیشود.
دربارۀمعنای اصطالحی«غنیمت»،طبرسی اینتعریفرابیانکردهاست:«مالوثروتیکهبا

کارانبهدستمیآیدوخداآنرابههمۀمسلمانانبخشیدهاست»(طبرسی،


گرایانوتجاوز
پیکار،ازکفر
ایاستکـهبهدستمیآیدو

بهمعنایفایده
1191ق: /1)219؛ فاضلمقدادگفتهاست:«”غنیمت”  

جمالالدینالمقداد ،1919ش : /1)111؛جوادکاظمینیزدر
بهمعنای“نفل”،یعنیفایـدهمیباشد»( 
مسالکاالفهامنوشتهاست:

حالجنگگرفتهمیشودوآیاتقبل
ظاهرمعنای“غنیمت”،چیزیاستکهازبالددشمنِدر 
وبعدازآن،چنینچیزیراتأییدمیکندواکثرمفسران،“غنیمت” رابرآنحملکردهاندو

اند؛اگرچهازبالد

ازاقوالامامیهظاهرمیشودکهآنهاغنیمترابرمطلقفایدهحملکرده

حالجنگنباشد(کاظمی،1922ش:/1.)12
دشمنِدر 

راهتجارتیاصنعتویاجنگ


معنایرسیدنبهدرآمداز
عالمهطباطبایینیزگفتهاست:«”غنیمت”  
به

طباطبایی،بیتا:/3.)13

است»(
لقدرآمدهایشخصدانستهاندودرمقابل،مفسران اهلتسنّنآن

مفسرانشیعه«غنیمت»را مط
تعریفکردهاند کهدرجنگ،ازکافران گرفتهمیشود؛مثالًقرطبیدرتفسیرخودذیل

را اموالی 
آیۀ«وَ اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء»...نوشتهاست:«مراداز“غنیمت”درآیه،اموالیاستکهباقهروغلبه
درجنگ ،بهمردممیرسد؛ ولیبایدتوجهداشتکهاینقید،درمعنایلغویآنوجودندارد؛ ولیدر

عرفشرع،اینقیدواردشدهاست»(قرطبی،1119ق : /1)9؛ فخررازیمعتقداست معنیشرعی
رازی،بیتا: /12)121؛شافعینیزگفتهاست:«الغنیمة هی

«غنیمت»،همانغنایمجنگیاست(فخر

تفسیرالمنار،
الموجف علیها بالخیل و الرّکاب» (شافعی ،1111ق : /1 )121و محمد رشید رضا در  
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«غنیمت» راچنینتعریفکردهاست:«غنیمتدرشرع،آناموالمنقولیاستکـهمسلماناندرجنگ

باکفـار،ازآنهامیگیرند»(محمدرشیدرضا،1913ق:/19.)1
 . -فیء

درلغت ،از «فاء /یفیء» گرفتـه شده است .«فاء» معتل و ازجمله کلمـاتی است کـه بر
«فیء»  
درلغت،بهمعنایسایهنیزآمدهوهمچنینبهاموالیگفتهشدهاست
بازگشتداللتمیکند.«فیء» 
ابنفارس،1113ق:.)131
کهازمشرکانگرفتهمیشود( 
دراصطالح ،بهآندستهازاموالکافران گفتهمیشود کهبدونجنگنصیبمسلمانان
«فیء» 
دربرابرآن،واژۀ“فیء”استکهبدونجنگ،
طبرسیپسازتعریفواژۀ«غنیمت»گفتهاست:« 

شود.
طبرسی،بیتا : /1)219؛ فاضلمقدادنیزگفتهاست:«چیزی

ازکفار،بهدستجامعۀاسالمیمیافتد»(


جمالالدینالمقداد،1919ش:1/.)111
کهبدونجنگ،ازکفارگرفتـهشدهباشد،“فیء”نامدارد»( 
،اختالفهاییجزئیدیدهمیشود :شافعی

میان علمایاهلتسنّن ،دربارۀ تعریفواژۀ «فیء»
«فیء»راچنینتعریفکردهاست:«الفیء هو ما لمیوجَف علیه بِخَیل و ال رکاب»(شافعی،1111ق:/1
محمدعلی صابونی هم نظر شافعی را تأیید کرده و گفته است :«الصّحیحُ هو ما ذهب إلیه

)121؛ 

ازجملهسفیانثوریوعطاءبنسائب
الشّافعی»(صابونی،1112ق:/1)191؛گروهیدیگرازعلما 
نیز ایننظرراپذیرفتهاند(قرطبی،1119ق : /1.)9عدهایازعلمـایاهلتسنّندرتعریف«فـیء»
اموالغیرمنقولکافراناستکهنصیبمسلمانانمیشود؛ماننداراضی،عقاراتو...

گفتهاند«فیء»

.
محمدعلی صابونی در کتاب آیاتاالحکام ،این قول را به مجاهد نسبت داده است (صابونی،
ازذکراقوالمختلفونسبتدادناینقولبهمجاهد،آنرا


عربینیزپس
1119ق : /1.)191 
ابن
برگزیدهوعلتراچنینبیانکردهاستکهخداوندمتعال«فیء»رادربارۀ«قُری»ذکرکردهاست.
یپسازذکرقولشافعی ،آنرارد کرده وگفتهاست:«امر ،اینچنیننیست؛ بلکه“فیء” عبارت

و
موالکهبرایمسلمانانشود؛خواهباجنگوغلبهوخواهبدونآننصیبمسلمانان

استازهرچیزیازا

برخیازآنان،ازجملهقنادهنیزمعتقدند «فیء» همان«غنیمت»

ابنعربی ،1111ق : /1.)993
شود» ( 

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 491 /

دانستهاند (قرطبی ،1119ق : /19؛ ابوالفتوح رازی،

است؛ ولی بیشتر علما این قول را ضعیف 
1911ش:/3.)111
 . -3خمس

ودراصطالح فقهی ،به
ابنفارس،1113ق :)911 
«”خمس” درلغت ،بهمعناییکازپنجمیباشد» ( 
شودکهبایددراختیارامامقرارگیرد

ازجداکردنهزینۀسالاطالقمی

یکپنجمداراییافراد،پس

تادرمواردمشخصصرفشود(دفترتبلیغاتاسالمیشعبۀخراسانرضوی،1912ش:.)12

 . -4ایجاف
ازآنگرفتهشـدهاستووقتیدرموردحیواناتاستعمـال

«اینواژه ،مصـدراستکهفعل“أوجفتـم” 

طباطبایی،بیتا:/13.)199

سرعتوبهاجباراست»(


معنایراندنحیوانبه

شود،به
می
بهمعنایراندنسریع
تعریفاینواژهدرآیۀموردبحثآمدهاست:«آن 

،در
مجمعالبیان 
درتفسیر 

نآنباجوشوخروشوناراحتیاستکههمهچیزراسرراهخودپایمالوتباهمیسازد»

مرکبوتاخت
(
طبرسی،بیتا:/2.)122

 . -5خیل

استوجمعیاستکهمفردیازجنسخودندارد»(مکارمشیرازی،:1923

بهمعنی“اسبها”
«”خیل” 
معنیپنداروتصورهای

دراصل،ازمادۀ«خیال»، 
به
/19.)291راغبدرمفرداتگفتهاست:«خیل» 
برتربینی؛زیرا ازیکنوعتخیلفضیلت ناشیمیشودواز
روخود 

ذهنیاستو«خیل»یعنیتکب
آنجاکهوقتیانسـانبراسبسوارمیشـود ،معموالً نوعی غرور احساس میکند،لفظ«خیـل»بر
اسباطالقشدهاست(راغباصفهانی،1113ق:.)991
 . -6رکاب

«”رکاب”ازمادۀ“رکوب”معموالًبهمعنیشترانسواریمیآید»(مکارمشیرازی،1923ش:/19.)291
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 .3تفسیر آیات نازلشده دربارۀ خمس
هایزیررابررسیمیکنیم:

دراینبخش،آیه
 .3آیۀ  4سورۀ انفالخداوندمتعالدراینآیۀشریفهفرمودهاست:«وَ اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ
لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَبیلِ»...؛ یعنی «و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید،
راهماندگاناست.»...
در 
یکپنجمآنبرایخداوپیامبروبرایخویشاوندان[او]ویتیمانوبینوایانو 


هرگونه
دراینآیه،بهصراحت ،از خمس سخنگفتهشده و ازمسلمانانخواستهشدهاست  
راهماندگان
غنیمتیبه دستآوردند،خمسآنرابهخدا،رسولوخویشانش،یتیمان،فقیرانودر 
درتفسیراینآیه،مسائلیبدینشرحمطرحمیشود:
بدهند. 

 .3- -آیا خمس فقط غنیمتهای جنگی را شامل میشود؟

دراینآیه ،وجوبدادنخمسغنیمت بیانشدهو مضمونآیه،دالّبرآن استکههرغنیمتی
راهماندگان است.
در 
بهدست آید ،خمس آن برای خدا ،پیامبر ،ذیالقربی ،یتیمان ،مسکینان و  

پنجمباقیمانده نیز برایغانمینخواهدبود.حال،اینمسئلهمطرحمیشودکهآیایکپنجم

چهار
هرگونهبهرهودرآمدیکهنصیبانسانشود.
راشاملمیشودیا 

موردبحث،تنهاغنایمجنگی

سیرهای فریقین دربارۀ معنای لغوی ،اصطالحی و
پاسخ این سؤال را تاحدی میتوان از تف 
شرعی واژۀ «غنیمت» دریافت .در اینجا ،برای روشنشدن بحث ،برخی از این نظرها را بیان
میکنیم:

مواردتعلقخمسازدیدگاهشیعه:

الف)
زبدهالبیاننوشتهاست:
محقّقاردبیلیدرکتاب 
نزد امامیه ،خمس در هریک از امور هفتگانه ،واجب است که آن عبارت است از :غنایم
بعدازآنکهمخارجساالنۀخانوادهاش
سودهایحاصلازتجارات،زراعاتوصناعات 
جنگی؛ 
هاوآنچهبهواسطۀغواصی،ازدریا

بهطورمتعارفوبدوناسرافوتبذیربردارد؛معادن،گنج

خارجمیشود؛ مالحاللیکهباحرامآمیختهشدهباشد؛در صورتی کهمقدارومالکآن
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دانسته نشود؛ زمینهای کافر ذِمّی؛ هنگامیکه آن را از مسلمانی بخرد (محقّق اردبیلی،
1911ش:/1.)113
مسالکاالفهامنیزخمسرادراینمواردهفتگانه،واجبدانستهونوشتهاست:

مؤلف
و قدأدرجوا السّبعة األشیاء الّتی أوجبوا فیها الخمس فی ذلک ،و هی غنیمة دارالحرب و أرباح
التّجارات و الزّراعات و الصّناعات -بعد مؤنة السّنة له و لعیاله علی الوجه األوسط و ال تقتییر-
و المعادّن و الکنوز و ما یخرج بالغوص و الحالل المختلط بالحرام ،مع جهل القدر و المالک ،و

ارض الذّمّی إذا اشتراها من مسلم(کاظمی،1922ش:/1.)13
طبرسینیزدربارۀاینمسئلهنوشتهاست:
بهباور پیروان مذهب خاندان رسالت ،خمس تنها در غنایم جنگینیست؛ بلکهشامل هرنوع

راهکسبوکارودادوستدنصیبانسـانمیگرددونیزپرداخت


شودکهاز
سودوبهـرهایمی
کارهای مفید و روا -که در
یکپنجم از درآمد گنجینهها ،معادن ،غواصیها و دیگر 

کتابهای فقهی آمده -واجب است و دلیل آن را میتوان از خود آیۀ شریفه نیز دریافت؛

بهمفهوم
اینها «غنیمت» گفته میشود و واژۀ «غنم»  
چراکه در فرهنگ واژهشناسان ،به همۀ  

وچیزیبدونرنجبسیارونیزبهمعنایفزونیواضافهشدن

دسترسیبهبهرهوسودونعمت 


طبرسی،بیتا:/1.)211

قیمتآمدهاست(
فاضلمقدادنیزمعتقداست:
ازنظر علمای شیعه ،وجوب خمس در غنیمت ،شاملهمۀ موارد ذیل میگردد :سود و بهرۀ

غنیمتحاصلازتجارات،زراعاتوصناعاتوفرورفتنزیردریاوغیرآن ،در صورتی که

ازخرجساالنهافزونشود،خمسدارد؛درمالحاللمخلوطبهحرامکهشخصنتواندمالک
ومقدارمالحرامراتشخیصدهد؛زمینیراکهکافرذمّیازمسلمانیخریدارینمودهاستو
حالجنگبهدستمیآید؛ بنابراین ،موضوع،


،یعنیبالددشمن،در
اموالیکهازدارالحرب

عام است و شامل همۀ موارد مذکور میشود؛ زیرا همۀ آنها فایده و نفل میباشد
جمالالدینمقداد،1919ش:/1.)113
( 
چهازطریقغواصیازدریاخارجشود،حدّنصاب
شایانذکراستکهامامیهدربارۀمعدنوآن 
راشرطدانستهاند(مغنیه،1111ق : .)112ازمحمد بنیعقوب ،ازمحمد بنیحیی،ازمحمد بن
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حسین،ازاحمدبنمحمد بننصر،ازمحمد بنعلینقلشدهاستکهازابوالحسن(ع)دربارۀ
آنچه ازدریااستخراجمیشود؛مانندمروارید،یاقوت ،زبرجدوفلزاتنقرهوطال ،واینکهچه
بهعنوان خمس گرفته میشود ،سؤال کردم؛ فرمودند :«اگر بهای آن به یک دینار
مقدار از آنها  

رسید،خمسدارد»(بحرانی،1111ق:/9،912ح.)11
برخیفقیهانخمسرادربارۀمیراثهبهنیزالزمدانستهاند(محقّقاردبیلی،1111ق:/1113و
.)119
عالمهطباطباییمعتقداست:
ازظاهرآیهبرمیآیدکـهتشـریعدرآن ،مانندسایرتشریعـاتقرآنی ،ابدیودائمیاستو

نیـز استفـاده میشود که حکم موردنظر آیه ،مربوط به هر چیزی است کـه غنیمت شمرده
هـایکسبیومرواریدهـایی

هرچندغنیمتجنگیمأخوذازکفّـارنباشد؛ ماننداستفاده
شود؛  
گواینکهموردنزولآیه،غنیمت
کهباغوص،ازدریاگرفتـهمیشودواستخراجمعادنوگنج. 

جنگیاست؛ولکنموردمخصّصنیست(طباطبایی،بیتا:/3.)31
رابهمعنای
مییابیم همان گونهکهایشان«غنیمت» 
دربارۀاینمسئلهدر 

باتوجهبهسخنان امامیه
تهای جنگی،منحصر نمیدانندو
هرنوعسوددانستهاند،وجوبخمسدرغنیمترانیزبهغنیم 

معتقدندخمسدربارۀهرنوعبهرهایواجباست.درکافی،ازامامصادق(ع)روایتشدهاست:
بهروزاست؛یعنیاستفادۀمالازهرجهتکهباشد،تنها
رسانیروز 


سوگندبهخداکهغنیمت،نفعوسود
«

مخصوصغنایمجنگیودستاوردهایغنیمتینیست»(فیضکاشانی،1921ش:/1.)221ازمحمدبن

یعقوب ،ازعلیبنابراهیم ،ازپدرش،ازابنعمیر،ازحسینبنعثمان ،ازسماعه نیز روایتشده
است:« 
ازابوالحسن ،دربارۀ خمسپرسیدم؛ فرمودند:“درهرچیزیکهمردمبهرهمیبرند؛چهکمباشد

وچهزیاد”»(بحرانی،1111ق:/9،919ح.)2
ۀزکاتازدیدگاهاهلتسنّن:

ب)مواردتعلقخمسوگستر
هایجنگیاتفاقنظر دارند و در دیگر

درمقابلقولامامیه،مذاهباربعه تنهادربارۀغنیم 
ت

موارد،میانآنها،اختالفوجوددارد.دربارۀمعدنوهرچیزیکهقیمتیداشتهباشد؛مانندطال،
دانستهاند؛

،بااندکیاختالفنظر،خمسراالزم

نقره،سرب،مسو،...هرچهارمذهباهلسنّت
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بدینگونهکهحنفیهمعتقدنددرمعدن،نصابشرطنیستوچهکمباشد،چهزیاد،خمسدرآن
واجباست؛ مالکیه،شافعیه و حنابلهمعتقدند اگر معدن بهحدّنصاب نرسد ،خمس دربارۀآن،
یکچهلم ،یعنی  1.2درصدزکاتبرایشواجب
واجب نیستوهنگامیکهبهحدّنصاببرسد، 
میشود .دربارۀ گنجوآنچه زیرزمینمدفوناستو نیز زمینیکهاهلشآنرارهاکردهاند ،هر

چهارمذهباهلسنّتمعتقدند خمسدرگنـج ،واجباستودرآن،نصابشرطنیست؛ پس
خواه کـم باشد وخواه زیاد ،خمس دربارۀ آن واجب است؛ امامیه هم معتقدند دربارۀ وجوب
خمسگنج،مانندمعادن،نصابشرطاست.
ازطریق غواصی ،از دریا خارج شود؛ مانند لؤلؤ و
هیچکدام از مذاهب اربعه دربارۀ آنچه 
یکهازطریقتجارت،

هرنوعسود
مرجان،ودربارۀمازادمخارجساالنۀانسانوخانوادهاش ،ونیز 
صناعت،زراعتو ...برایانسانحاصلشود،درمالحاللآمیخته بهحرام ،بهوجوبخمس،
معقتد نیستند؛ ولی امامیه در همۀ این موارد ،خمس را واجب میدانند (مغنیه ،1111ق : 112تا
.)111
بهدستدادهاندو درهمین
دقتدرتعریفهاییکهاهلتسنّنازمعنایشرعیواژۀ «غنیمت» 
هاراذکرکردیم،نشانمیدهد که دیدگاهخاصآناندربارۀاینمسئله،

مقالهنیزبرخیازآن
چنداندورازانتظارنیست.
البته هر چهار مذهب اهل سنّت ،مواردی را که زکات به آنها تعلق میگیرد ،گستردهتر
کاالهای تجاری و سود حاصل از آن ،معدن و رکاز (گنج) ،با
دانستهاند؛ مثالً دربارۀ  
،زکاتراواجبدانستهاند(جزیری،1929ق:/1،219299تا291و291

نظرهاییجزئی
اختالف 
تا)292؛درحالیکهشیعهآنهارامشمولخمسدانستهاست.
ج)نقدونظر:
عمومناشیازالفاظموجوددرآیۀخمس،مثل«ما»،«من شیء»وبهویژهعبارتاخیر،ونبودن
دلیل بر تخصیص موجب میشود هر منفعتی متعلق خمس باشد و این مسئله که آیات قبلی و
بعدی ،به جهاد مربوطاند ،دلیل بر تخصیص خمس به غنیمت نیست؛ زیرا به طور قطع ،مورد
بهچیزهایی دیگر مثلکاالهای

مخصّصنیست؛ چنانکهاهل سنّت ،زکاترااز موارد نُهگانه ،
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تجاریوسودحاصلازآنها یاگنجومعدنتسرّیدادهاند؛شاید بااینتوجیهکهروایتهای

اند؛نهازبابتحدید.


خصوصیت
وازبابتمثیلیاالغای
یانمیکنند 

مربوطبهزکات،نمونههاراب

 .3- -مصارف خمس

دیدگاه علمای شیعه و اهل تسنّن دربارۀ چگونگی تقسیم خمس و افراد مستحق دریافت آن،
بیانمیکنبم:

متفاوتاست.دراینجا،دیدگاههایهریکازآنهارادربارۀاینمسئله
علمایامامیـهمعتقدندخمس-همانگونـهکهدرآیـهتصریحشدهاست-بهششدستهتقسیم
میشود؛

ازآنِخدا،پیامبروخویشاوندانآنحضرتاست.اینسهسهمرابهخودپیامبر
سهبخشآن، 
(ص) یا امام معصوم (ع) که جانشین اوست ،باید داد و سه بخش دیگر آن ،ازآنِ یتیمان،
ایندارند؛چراکه

راهماندگانازخاندانپیامبر(ص)استودیگرانازآنبهره
بینوایانودر 

طبرسی،بیتا:/1.)219

خداوندصدقهرابرآناننارواساختهاست(
محقّقاردبیلیمعتقداست:
پسآنبهششسهـمتقسیـممیشود:سهمخدا،سهمرسولایشانوهمچنینسهمذیالقربی
کهمصلحتبداند،مصرفنمایندودرزمـاننبودایشـان،برای

کهپیامبر(ص)آنراهرگونه

امام جانشین وی و نصف دیگـر برای مذکورین در آیـه از بنیهاشم خواهد بود (محقّق
اردبیلی،1111ق:/1.)119
عالمهطباطبایینیزنوشتهاست:
ازظاهرمصارفیکهآیهبرشمردهومیفرماید:«لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ لِذِیالْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ
هاستوبرایهریکاز

برمیآیدکهمصارفخمس،منحصردرآن
الْمَساکینِ وَ ابْنِالسَبیلِ»  
آنها سهمی است؛ بهاین معنا که هرکدام در گرفتن سهم خود ،مستقل میباشد؛ نهاینکـه

طباطبایی،بیتا:/3.)31

مصارف،ازقبیلذکرمثالباشد(

منظورازذکر
درتهذیب،ازیکیازدوامام(ع)نقلشدهاستکهخمسخـداورسـول،برایامـاماستو
خمسذیالقربی،بهخویشاوندانرسولوامامتعلقدارد .مراداز«یتامی»،یتیمانآلرسول ،و
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«مساکین»و«ابنالسبیل»ازجملـۀآناناستوغیرآنانراشاملنمیشود(فیضکاشانی،1921ش:
/1.)221
،اختالفنظردارند:

مذاهباربعۀاهلتسنّندربارۀانواعخمس
شافعیه و حنابله معتقدند خمس به پنج سهم تقسیم میشود :یک سهم برای رسول خدا که
درجهتمصالحمسلمینمصرفمیشود؛یکسهمبهذیالقربیدادهمیشودکهآنهاکسانی

هستندکهازجهتپدری ،منسوببههاشمباشندودرآنها ،فرقیبیناغنیاوفقرایایشان
سهسهمدیگربهیتیمان،مساکینودرراهماندگاندادهمیشود؛خواهازبنیهاشمباشند

نیست؛

یاازغیرآنها(مغنیه،1111ق:.)111
راهماندگانتقسیممیشود؛زیرا
یتیمان،مساکینودر 

حنفیهمعتقدندخمسبهسهسهممتعلقبه
سهمپیامبر(ص)باوفاتایشانازبینمیرود؛همانگونهکـهسهمخویشاوندانایشان،بامرگشان
مرتفعمیشود(صابونی،1119ق:/1.)199مالکیهنیزمعتقدندخمسبهامامدادهمیشودتاآنرا

برحسبمصلحتمصرفکند(صابونی،1119ق:/1.)199

ابوالفتـوح رازی بعـداز بیان نظر مالکیـه گفته است :«این دیدگاه بـه مذهب ما نزدیک است»
القربیدراختیار

(ابوالفتوحرازی،1911ش:/3)113؛بهاینصورتکهسهمخداورسولو 
ذوی
میداند،آنرامصرفکند.سهسهم دیگر نیزبانظارتاو،بهیتیمان،
هرطور صالح 
اماماستتا  
بنیهاشماند و امام معصوم از
بینوایان و درماندگان داده میشود؛ بهویژه که این سه گروه از  
وامامغیرمعصومهمامکانشناختهاشمیاز

لبیت ،«اَدری بما فی البیت» ،
اهلبیتاست ،و اه 

بیشازدیگراندارد.
غیرهاشمیرا 

،نظرهایگوناگوندربارۀمصارفخمس،بدینصورتبیانشدهاست:
درتفسیرکشّاف 
بهپنجدستهتقسیممیشود؛ولیبعداز

ابوحنیفه ،خمسدرزمانرسولخد(ص)،
ازنظر 
الف) 
آنحضرت،سهمایشانوسهمذیالقربیساقطمیشود.
بهنظر شافعی ،خمس به پنج دسته تقسیم میشود :سهمی برای رسول خدا (ص) که
ب)  
،چهغنیباشندوچهفقیر؛بقیه

درجهتمصالحمسلمانانمصرفمیشود؛سهمیبرایذویالقربی

نیزبرایسهگروهباقیماندهاست.
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بهعقیدۀمالکبناَنَس،خمسبهامامواگذارمیشودتاطبقنظرخود،آنرامصرفکند.
ج) 
ازنظر ابوالعالیه ،خمس به شش دسته تقسیم میشود و سهم خداوند متعال از آن ،برای
د)  
درمذهبمالکبنانسوابنعباسنیزخمسبهششبخش تقسیم

مصارفکعبههزینهمیشود.
میشود.
ابوبکر خمسرابهسهدستهتقسیمکرده وخلیفههایبعدازاونیز دربارۀاینمسئله ،ازوی
پیرویکردند.روایتشدهاستکهابوبکربنیهاشمراازخمسمنعکرد(زمخشری،1992م:/1
111و.)112
پساز وفات ایشان چه
دربارۀ این مسائل که منظور از سهم خدا چیست ،سهم پیامبر (ص)  
نظرهاییوجود
چیست،اختالف 

خواهدشد،ذیالقربیچهکسانیهستندومرادازسهگروهدیگر
داردکهمنشأاختالفواقعشدهاست.در مباحثپیشین،از ایناختالفهاسخنگفتهایم؛اما در
اینجا،نظرهایهرفرقهرادربارۀاینمسائل،بهصورتجداگانهبیانمیکنیم:
سهماهلل
 .3- -3

علمایشیعـهمعتقدندسهمخداوندمتعال-همانگونـهکهدراینآیـهتصریحشده-مستقلاست
ودراختیاررسولاکرم(ص)قراردادهمیشودتاآنرادرهرراهیکهموجبقربخداشودو

موردنظر آن حضرت ،اعمّاز مصالح مسلمانان یا جامعه مصرف کند .در تفسیر
براساس مصالح  

مجمعالبیانآمدهاست:

ازجملهازحضرتسجادوامامباقر(ع)آوردهاستکهسهمخداوندازاین
طبریازگروهی، 
،وباقیاینمالازآنِکسانیاستکهدراینآیۀمبارکه،ازآنان

مال،برایکعبهوآبادانیآن

طبرسی،بیتا:/1.)211

سخنرفتهاست(
جوادکاظمینیـزمعتقداست:«سهمخدابهامراماممسلمیـنبهمصـرفمیرسد»(کاظمی،1922ش:
ازعبداهلل

نعبدالجبار،ازصفوانبنیحیی،

ازسعدبنعبداهلل،ازمحمدب

/1.)11ویبابیانسندی
بنمسکاننقلکردهکهاززکریابنمالکجعفیروایتشدهاست:ازامامصادق(ع)دربارۀاین
سخن خداوند متعال سؤال شد که «وَ اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ»...؛ آن
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حضرت فرمودند:«امادربارۀ خمسخدای-عزّ و جلّ-بایدگفتکهپیامبر(ص)اختیارداردکهآنرا

درراهخداخرجکند»...(بحرانی،1111ق:/9،911ح.)91
ابوالفتوحرازیازابوالعالیه ،ازجمله تابعیننقلکردهاستکهسهمخدابرای مصارفکعبه

است .ویآنراچنینتأویلکردهاست:«فأّن هلل خمسه»؛ یعنی«لبیتاهلل»کهمضافدرآنحذف
تفسیرالمنارنیزمعتقداستخمسیکهبرای
شدهاست(ابوالفتوحرازی،1911ش:/3.)113مؤلف 
خداست،درراهمصالحعمومیدین،ماننددعـوتبهاسالم،ساختنکعبهوپوششآن ،واقامـۀ
شعایرالهیمصـرفمیشود(محمدرشیدرضا،1913ق:/19.)1
،بهمنظور
آغازشدنتقسیمخمسبانامخداوندمتعال 
درمقابل،بیشترعلمایاهلتسنّنمعتقدند 

دهدکههرکاریبایدبهمنظورتقرّببهخدا

تبرّکجستنبه نام اوست واینواقعیترانشانمی
،ازآنِ اوست وبنابراین،ذاتغنیاوبه
وهرچهدرآن قراردارد 
گرنهتمامهستی 
؛و 
انجامشود 
خمسنیازیندارد.
شافعیپسازتقسیمخمسبهپنجبخشگفتهاست«لِلّه»آغازگرکالماستوهرچیزیبرای

خداست(شافعی1111،ق:/1.)121
گفتهاند :«مقصوداز
پاسخامامیهکهسهمخدارامستقلبهشمارمیآورند ، 

علمایاهلتسنّندر
“لِلّه”  اثباتنصیبیبرایخداوندنیست؛زیرااشیاهمگیملکخداونداستومالکیتبرایاوست؛بلکه

جهتبزرگداشتوتعظیممقامایشانبایادخداآغازگردد»(فخررازی،

مقصود ،آناستکهکال 
مبه
بیتا:/12.)122

دربارۀسهماهللدونظروجوددارد:نخستآنکه سهمخداوسهمرسول

ابنعربی معتقداست 

مخلوقاتازآنِ خداست؛نظر

(ص)یکیاست ،کالمبانام«اهلل»شروعشدهودنیا ،آخرتوهمۀ 
دومکهوی آنرابهصورتضعیفبیانکرده،روایتیازابیالعالیۀریاحیاستکهدرآن،سهم
منذروابنابیحاتماز

ابنابیشیبه، 
ابن
ابنعربی،1111ق:/1.)919 
خدابرایکعبهتعیینشدهاست( 
هموردرضایخدا

کردهاند:سهمخداورسول،یکی استو پیامبر(ص)آنرادرآنچ
عطانقل 
باشد،مصرفمیکند(سیوطی،1191ق:/9.)112
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 .3- -4سهم پیامبر (ص)

درراه ادارۀ زندگی
یکپنجم خمس ،ازآنِ پیامبر گرامی (ص) است که آن را  
طبرسی گفته است :« 

خویشهزینهنمایدواگرچیزیماند،آنرابرایتهیۀ سالحوسازماندهیارتشاسالمیصرفکند»
طبرسی،بیتا:/1.)211

(
سهمیبرایرسولخداستتادرجهتمخارجساالنۀ زندگیخودو

درتفسیرالمنار آمده است:«

زنانش،بهمقداریکـهکفایتکند،صرفنمـاید»(محمدرشیدرضا،1913ق:/19.)1
سهمرسولبعدازحیاتایشان،بهامامواگذارمیشودوامامآنرادرهرراهی

امامیهمعتقدند
جمالالدین مقداد ،1919ش : /1 .)129از سعد بن عبداهلل ،از
میکند ( 
که صالح ببیند ،مصرف  
،ازعبداهللبنبکیر،ازبعضیازیارانش،ازیکیازدو

احمدبنحسنبنعلیبنفضّال،ازپدرش
امام(ع)روایتشدهاستکهدربارۀ آیۀ «وَ اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ»...
فرمودند:«...خمسپیامبر(ص)برایاماماست»...(طوسی،1912ش:/1،121ح.)921
لمانانهزینهمیشود

شافعیاننیزمعتقدندسهمرسولخدا(ص)درهمانمواردیازمصالحمس
سالحوسازماندهیسپاه

کهخودآنحضرتمصرفمیکرد(مغنیه،1111ق:)111ودرراهتهیۀ
گفتهاند این سهم به امام میرسد تا
اسالم بهکار میرود (طبرسی ،بیتا : /1 .)211مالکیان نیز  
برحسبمصلحت،آنرامصرفکند(مغنیه،1111ق:.)111

پساز رحلت ایشان ساقط میشود
درمیان اهل تسنّن ،حنفیان معتقدند سهم پیامبر (ص)  

(صابونی،1119ق:/1.)199

 .3- -5سهم ذیالقربی

جمالالدین مقداد ،1919ش :/1
فاضل مقداد معتقد است :«مقصـود از “ذیالقربی” امام است» ( 
.)121درتفسیـرنمونـه نیزآمدهاستکهمنظوراز“ذیالقربی” ،همۀ خویشاوندانپیامبرنیست؛
موردنظرند(مکارمشیرازی،1923ش:/1.)111
بلکهاماماناهلبیت(ع) 

طبرسیگفتهاست:

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 021 /

ابنعباس ،منظور از نزدیکان پیامبر ،بنیهاشم ،از
بهباور 
در این مورد ،اختالفنظر است : 
فرزندان عبدالمطلّب میباشند که دیدگاه ما نیز همینگونه است؛ اما بهباور برخی ازجمله
عبدمناف و فرزندان مطلّب بن عبدمناف میباشند که از
شافعی ،منظور ،فرزندان هاشم بن 

طبرسی،بیتا:/1.)211

پیامبـرگرامی(ص)نیزاینگونـهآوردهانـد(
امالقـرآن ،ذیالقربی را بنیهاشــم و بنیمطلّب دانسته و به روایتی از
شافعی در کتاب احک 
جبیـر بن مطعم بدین شرح استنـاد کرده است که «همانا بنیهاشم و بنیمطلّب ،چیزی واحدند»
د،ابوثور،مجاهد،قتاده،ابنجریح ،مسلمبنخالدونسایی ،از

(شافعی،1111ق : /1.)121احمـ

علمـایاهلتسنّننیزبراینباورند.نسایی معتقداستاینسهم ،بینغنیوفقیربنیهاشموبنی-
مطلّبقسمتمیشود(قرطبی،1119ق:/1.)19

نظرهاراذکرکـردهاست؛اماقولشافعیرا
،اختالف 

فخـررازینیزدربیانمراداز«ذیالقربی»

بهصورتپررنگترآوردهونوشتهاست:

اختلفوا فی ذویالقربی :قیل« :هم بنوهاشم» و قال الشافعی -رحمه اهلل« :هم بنوهاشم و
بنوالمطلّب» و احتج بالخبر الذی رویناه .و قیل« :آل علی و جعفر و عقیل و آل عباس و ولد

فخررازی،بیتا:/12.)122

الحرث بن عبدالمطلّب» و هو قول ابیحنیفه(
برخالف شافعی ،نسایی و دیگران که در واژۀ «ذیالقـربی» ،بین فقیر و غنی فرقی قائل
اما وی  
نشدهاند،گفتهاست:«نزدمن ،صحیح ،آناستکـهفقطبینفقیـرانآنهـاقسمتمیشود»(قرطبی،
1119ق:/1.)19
بهباوربرخی علمایاهلسنّت ،سهمپیامبـر(ص)ونزدیکانش ،بارحلتآنحضـرتتمام

پسازرسول(ص) ،سهسهم-کهسهمخداو
بیتا : /1)211؛ اماامامیهمعتقدند« 
شدهاست(طبرسی ، 
باشدوپسازامامودرزمانغیبت،برای

یبمقامپیامبراست،می
رسولوذیالقربیاست-خاصامامکهنا 

ابوالفتوحرازی،1911ش:/3.)113
جانشینایشانخواهدبود»( 
درتفسیرنمونـههمآمدهاست:
هرسـه متعلق به رهبر حکومت اسالمی است .او
سهم خـدا ،سهم پیامبر و سهم ذیالقربی ، 
زندگی سـادۀ خـود را از آن اداره میکند و بقیه را در مخارج گوناگونی که الزمۀ مقام
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درنیازهایجامعهومردم (مکارم

رهبریامتاست،مصرفخواهدنمود؛یعنیدرحقیقت ،

شیرازی،1923ش:/1.)111

 .3- -6سهم یتیمان ،مساکین و ابنالسبیل

اگرچهظاهرآیه،
منظورازاینسهگروه،تنهاایتام،مساکینوابناءالسبیلبنیهاشموساداتاست؛ 

تهای زیادیاستکهدرتفسیر
مطلقاستوقیدیدرآندیدهنمیشود.دلیلاینتقیید،روای 
ازطریقاهلبیتواردشدهاست؛همانگونهکهبسیاریازاحکامدرمتنقرآن،بهطورمطلق
آیه، 
بهعالوه،باتوجهبهآنکهبهطور
بهوسیلۀسنّتبیانشدهاست؛ 
آمدهاست؛ولیشرایطوقیودآن، 
نیازهایآنهابایدازطریقیدیگرتأمینشود.این
مسلّم،زکاتبرنیازمندانبنیهاشم،حراماست، 
موردبحث،خصوصنیازمندانبنیهاشماست؛
خودقرینهایاستبرایاینکهمنظورازآیۀ 

مسئله،
دراحادیثمیخوانیمکهامامصادق(ع)فرمودهاند:«هنگامیکهزکاترابرماحرامکرد،

بنابراین ،

بنابراین،زکاتبرماحراماستوخمس،حالل»(مکارمشیرازی،1923ش:
خمسرابرایماقرارداد؛ 
 /1 111و)112؛همچنین «ازامامعلی(ع)نقلشدهاستکهازایشانسؤالشد :خداوندمیفرماید:“و

الیتامی و المساکین“؛درجوابفرمودند:“یتیمانماومساکینما”»(طبری،1119ق : /19 .)11ازسعد
ازعبداهللبنبکیر،ازبعضیازیارانش،

بنعبداهلل،ازاحمدبنحسنبنعلیبنفضّال،ازپدرش،

ازیکیازدوامام(ع)روایتشدهاستکهدربارۀآیۀ«وَاعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ
راهماندگانآناناست.این
ومساکینآنانودر 

لِلرَسُولِ»...فرمودند:«...ویتیمان،یعنییتیمانپیامبر(ص)

اموالبهدیگرانپرداختنمیشود» (طوسی،1111ق : /1،121ح .)921درروایتی دیگر ،علیبن
حسنبنفضّال،ازمحمد بناسماعیلزعفرانی،ازحمادبنعیسی ،ازعمربناذنیه،ازابانبن
ابوعیاش،ازسلیمبنقیسهاللینقلکردهاستکهگفت:«ازامیرمؤمنان(ع)سخنانزیادیشنیدم»؛

سپسدربارۀعلتاینکهمرادازیتیمان ،مساکینوابناءالسبیلدرآیۀخمس ،خاندانپیامبر(ص)
است،گفتهاست:«حضرتفرمودند:زیراخداوندبهرهایازصدقهبرایماقرارندادهاست.خداپیامبرش

(ص) و ما را بزرگتر از این دانسته است که از چرک دست مردم (صدقه) طعام بخوریم» (طوسی،
1111ق:/129ح.)921

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 029 /

ابوالفتوحرازیگفتهاست:
ایشان فرزندان علی ،عباس ،جعفر و عقیل میباشند و از فرزندان عبدالمطلّب فقط فرزندان
منافازنزدیکاناهلبیت(ع)رااز

هاشمراشاملمیشودونزدبیشترعلما،مطلّبهازاوالدعبد

ابوالفتوحرازی،1911ش:/3.)113
خمس،چیزینیست( 
ابوالفتوح رازی،
شافعی معتقد است :«ایشان نیز با بنیهاشم در این باب قسمت میگیرند» ( 
1911ش:/3.)113
مردماستوبایدبرایهرکسبهاندازۀ

واقع،ازآنِ همۀ 

گروهینیز معتقدند اینسهسهم  
در
نیازشهزینهشود(طبرسی،بیتا:/1.)211
 .3-آیۀ  6سورۀ اسراء

دراینآیۀشریفه،خداوندمتعالفرمودهاست:«وَ آتِ ذَاالْقُرْبی حَقَهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَالسَبیلِ»...؛یعنی :و
راهماندهرا[دستگیریکن]....
در 
حقخویشاوندرابهاوبدهومستمندو 

ازجملهآیاتیکهدربابخمس،بهآناستنادشده،آیۀ12سورۀاسراءاست.دربارۀاینآیه،
روایتهایینیزازائمۀهدیرسیدهاست.

بهمعنی بستگان و خویشاوندان است؛ ولی برسر این مسئله که منظور از
کلمۀ «ذیالقربی»  
موردنظرند،
«ذیالقربی»دراینآیه ،همۀخویشاونداناست یااینکهتنها خویشاوندانپیامبر(ص) 
،ابنعباسوحسنمعتقدندمخاطبآیه،همۀ
میانمفسران،اختالفنظروجوددارد.درحالت،اول 
طبرسی،بیتا:/9)111؛

مؤمنانومسلماناناندوپرداختنحقخویشاوندانبهآنهاموردنظراست(

در حالت دوم ،مخاطب آیه ،پیامبر (ص) است و پرداختن حق بستگان پیامبر (ص) به آنها
اشیاییکهخمسبهآنها تعلقمیگیرد .سدیمعتقد

موردنظراست؛ مانندخمسغنایمودیگر 

طبرسی،بیتا:/9.)111درمباحثگذشته،

است«منظور ،دادنحقوقنزدیکانپیامبر(ص)است»(
ازدیدگاه فریقین ،به طور مفصل سخن گفتهایم و در اینجا،
قهای نزدیکان پیامبر  
دربارۀ مصدا 
بررسیمیکنیم.

برخیروایتهاییراکهدراینزمینه،ازسویدوفرقهواردشدهاست،
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هاوروایتهایواردشدهازسویاصحابامامیه،«ذویالقربی»عبارتازخویشاوندان

درتفسیر
ازعبدالرحمان ،ازامامصادق(ع)

ونزدیکانپیامبر(ص)دانستهشدهاست.عیّاشی درتفسیرش ،
روایتکردهاستکه
وقتیآیۀ «وَ آتِ ذَاالْقُرْبی حَقَهُ »...نازلشد،رسولخدا(ص)فرمود:«ایجبرئیل!مسکینرا
میشناسم؛ اما ذویالقربی چه کسانی هستند؟»؛ گفت :«آنها نزدیکان و خویشاوندان تو
هستند»؛ سپس پیامبر (ص) حسن ،حسین (ع) و فاطمه (س) را فراخواند و به آنها فرمود:
« خداوندبهمنامرکردهازاموالیکهبدونجنگبهمنبخشیدهاست،بهشمابدهمومن

فدکرابهشمامیدهم»(عیّاشی،1191ق:/1،919ح.)12
درکافی نیزازامامصادق(ع)روایتشدهاستکهآنحضرتدرگفتگو بامهدیعباسی
فرمود:
بهدسترسولخدا(ص)فتح
بدونجنگوجدل، 

هنگامیکهفدکوسرزمینهایاطرافآن،
شد،خداوندآیۀشریفۀ«وَ آتِ ذَاالْقُرْبی حَقَـهُ»...رابرپیامبـر(ص)نازلفرمود؛امارسـولخـدا
نمیدانستندمراد ازذاالقـربیچهکسـانیمیباشند؛ لذابهجبرئیلمراجعهکردوجبرئیل
(ص) 
ازخداوند ،مصادیقآنرادرخواستنمود؛ پسخداوندبراووحیفرستادبهاینکهفدکرا
به فاطمه واگذار نما؛ لذا رسول خدا (ص) فاطمه (س) را موردخطاب قرار داد و فرمود:
«خداوندمرامأمورنمودهاستکهفدکرابهتوواگذارنمایم»؛ فاطمه(س)فرمود:«مننیز

آنراازخداوندوشماپذیرفتم»(کلینی،1911ش:/1،219ح.)2
درعیوناخبارالرضا ،روایتشدهاستکه امامرضا(ع)هنگامگفتگو بامأمون ،دراستدالل
بهفرقمیانعترتپیامبر(ص)وامتایشانفرمود:
اما دلیل پنجم ،آیۀ شریفۀ «وَ آتِ ذَاالْقُرْبی حَقَهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَالسَبیلِ »...میباشد و این،
خصوصیتیاستکهخداوندمتعالمختصاهلبیت(ع)قراردادوبهاینوسیله ،آنانرابر

امتپیامبر(ص)ترجیحدادوهنگامیکهآیۀشریفهنازلشد،رسولخدا(ص)فرمود:«فاطمه
رابگوییدنزدمنبیاید!» وفاطمه(س)بهمحضرپیامبر(ص)رسید؛ آنحضرتفرمود:«ای
کشیبهدستآمدهاست ،حقمناستو


اینسرزمینفدککهبدونجنگولشکر
فاطمه!
هیچکسازمسلمانانازآن،سهمینداردومنآنرابرایتوقراردادم؛چونخداوندمراامر

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 044 /

نمودهاستکهآنرابهتوواگذارنمایم؛پسآنراازمنبگیرکهاین،برایتووفرزندانتو

ابنبابویهقمی،1911ش:/1.)111
است»( 
دراینآیهرانیزمساکینوابناءالسبیلاز

واژههای «مسکین» و«ابنالسبیل» 
مفسرانشیعهحتی  
خاندانپیامبر(ص)دانستهاند.علیبنابراهیمدربارۀ «وَ آتِ ذَاالْقُرْبی حَقَهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَالسَبیلِ»...
نقلکردهاست:
منظوراز«ذاالقربی»،خویشاوندیرسولخدا(ص)استودربارۀفاطمه(س)نازلشدهاست؛
لذا پیامبر (ص) فدک را به او داد .«مسکین» نیز یعنی درماندگان فرزندان فاطمه (س) و

«ابناءالسبیل» یعنیدرراهماندگانآلمحمد (ص)وفرزندانفاطمه(س)(قمی،1911ق :/1
.)11
درتفسیرصافینیزذیلاینآیهروایتشدهاستکهمنظوراز«مسکین»،فرزندانفاطمه(س)
ومنظوراز«ابنالسبیل»،اوالدآلمحمد (ص) وذرّیۀ فاطمه(س) است (فیضکاشانی،1921ش:
/1.)322
درمقابل،مفسراناهلسنّت،«ذاالقربی»رابهطورعاممعناکردهومعتقدند در این آیه،مراداز

براساس این دیدگاه ،«وَ آتِ
آن ،همۀ خویشاونداناست؛ نهخصوصخویشاوندانپیامبر(ص) . 

ذَاالْقُرْبی حَقَهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَالسَبیلِ »...یعنی صلۀرحم ،حسن معاشرت و نیکی به خویشاوندان.
ابوحنبفهگفتهاست:«حقخویشاوندانهنگامیکهفقیرباشندکهبایدبهآنهاانفاقکردواینقولکه


باشدرابهصورتقولضعیفآوردهاست» (بیضاوی،1113ق:

مراداز“ذیالقربی” ،اقاربپیامبر(ص)
/9.)111
مؤلفتفسیرنمونهبینایندودستهازروایتهاجمعکردهوگفتهاست:
ایندوتفسیرباهممنافاتیندارندوهمهموظفاندحقذیالقربیرابپردازند.پیامبر(ص)هم

اهلبیت
درحقیقت ، 
کهرهبرجامعۀاسالمیاست،موظفاستبهاینوظیفۀ الهیعملکند. 
پیامبر(ص)ازروشنترینمصداقهای«ذیالقربی» وشخصپیامبر(ص)ازروشنترینافراد
مخاطببهاینآیهاست؛ بههمیندلیل ،پیامبر(ص)حقذیالقربیراکهخمسوهمچنین
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چراکه گرفتن زکات که درواقع ،از اموال عمومی
فدک و مانند آن بود ،به آنها بخشید؛ 

محسوبمیشد،برایآنهاممنوعبود(مکارمشیرازی،1923ش:/11.)32
الف)نقدونظر:
بعداز
ظاهراًاختالفاهلسنّتوحذفبعضیمواردمصرفخمس،هیچدلیلروشنیندارد. 
برایحذفهریک ازایناقسام،دلیلی

اینکهبهنصّ کتابخدا ،خمسبهششسهمتقسیمشد ،
الزماستکهقابلیتتخصیصنصّ یاتفسیرآیهراداشتهباشد .ظاهراًچنیندلیلیوجودندارد؛
باوفاتایشانازبینمیرود،ظاهراًدرگرایشهایسیاسی

همچنیناینمسئلهکهسهمپیامبر(ص)
تمالسیاسیبودن،بهجمود

کعبهنیزعالوهبراح

ریشهداردواختصاصسهمخداوندمتعالبهخانۀ 
وتمسکعوامانهبهالفاظ ،بیشترشبیهاستتادرکعمیقازفلسفۀ اقتصادیاحکاممالیاسالم.
کندکهسهماهللبهخانۀ کعبهمنحصرمیشود؛ ولی

آنجابیشترخودنماییمی

دوگانگیدرتفسیر ،

استکهذاالقربایرسول

دستکمبیانگرآن 
کهبالفاصلهبعداز«رسول» ذکرشدهو 

«ذاالقربی» -
نسبتبه دیگر ذویالقربی اولویت دارند -از ذویالقربای پیامبر منصرف و به عموم ذویالقربی

تخصیصبیدلیلوخروجذویالقربایپیامبر (ص) را

تفسیرمیشود.اینعموم درعمومخود ،
دربردارد.

 .3-3آیۀ نود سورۀ نحل
دراینآیۀشریفه،خداوندمتعالفرمودهاست :«إِّنَ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْإلِحْساّنِ وَ إیتاءِ ذِیالْقُرْبی»...؛یعنی:
میدهد.
نیکوکاریوبخششبهخویشاوندانفرمان 
درحقیقت،خدابهدادگریو 


درتفسیرهاینقلشده از ائمۀ اطهار آمدهاستکهمراداز «ذیالقربی» ،اماماز خویشاوندان
رسولاهللاستو«ایتاء»یعنیدادنخمسکهخداوندمتعال،آنراواجبکردهوفرمودهاست:«وَ


اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ ِمّنْ شَیْءٍ فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ لِذِیالْقُرْبی وَ الْیَتـامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِالسَبیلِ»
بهدرستی کهخمسآن،برای
(قرآن،انفال:)11؛یعنی:بدانیدکهآنچهسودازهرچیزیمیبرید ، 
طباطبایی،بیتا : /11991؛

راهماندگاناست (
ومسکینانودر 

خداورسولوذیالقربیویتیمان 
درتفسیراینآیهنیزتفاوتهاییمیانفریقیندیدهمیشود:
ابوالفتـوحرازی،1911ش:/11.)11 
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شیخطوسیمعتقداست:
درموردذیالقربی ،دواحتمالاست:اولآنکهمراد ،صلۀارحاماستکهدراینمعنا،عامو

دربینهمۀمردممیباشد،واحتمالدومآنکهامربهصلۀخویشاوندانپیامبر(ص)استوآنان

همان کسانی هستند که خداوند در آیۀ «فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ لِذِیالْقُرْبی» اراده کرده

است(طوسی،1191ق:/2.)911
همان گونهکهدرتفسیرآیۀ قبلدیدیم،دراینجاهماهلسنّت ،احتمالاولرابرگزیدهو
«إیتاء ذیالقربی» را بهمعنای امر به صلۀارحام (ابنکثیر ،1111ق : /1 )1911و عطاکردن آنچه
خویشاوندان به آن احتیاج دارند ،دانستهاند .هدف از این تخصیص بعداز عموم ،مبالغه است
(بیضاوی،1113ق:/9.)112فقیهانامامیهاحتمالدومرابرگزیدهاند:سعدازاماممحمدباقر(ع)،
دربارۀآیۀ«إِّنَ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْإلِحْساّنِ»...روایتکردهاستکهفرمود:
ایسعد!«إِّنَ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» وآندربارۀ حضرتمحمد (ص)است،«وَ اْإلِحْساّنِ» دربارۀ
علی(ع)و«وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی» کهخویشاوندانونزدیکانماهستندوخداوندبندگانرابه

دوستیباماودادنحقماامرمیکند(عیّاشی،1191ق:/1،111ح.)23
درمباحثگذشتهدربارۀنظایراینآیه،مطالبمربوطبهآنرابیانکردهایم.

 .3-4آیۀ اول سورۀ انفال
دراینآیۀشریفه،خداوندمتعالفرمودهاست :«یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْألَنْفالِ قُلِ اْألَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَسُولِ»...؛یعنی:
میپرسند.بگوغنایمجنگیاختصاصبهخداوفرستادۀ[او]دارد....
[ایپیامبـر!]ازتودربارۀغنایمجنگی 

دراینجا،نکاتیرادربارۀاینآیهبررسیمیکنیم.
 .3-4-شأننزول آیه

از ابنعباس روایت شده است که پیامبر (ص) در روز جنگ بدر ،برای تشویق جهادگران،
برایاوچنینباشدوهرکسفردیرااسیر

هرکسکسیرابکشد،
جایزههاییتعیینکردندوفرمودند:« 

کند،برایشچنینخواهدبود»؛اماافرادسالخورده زیرپرچمهاماندندوجواناندررفتنبهمیدان
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پیرمردانبهجوانانگفتند:«ماهمباشما
پسازپایانجنگ ، 
جنگوگرفتنغنایمشتابکردند. 
گاهوپشتوانهایبرایشمابودیمواگربرایشمامشکلیپیشمیآمد ،حتماَبهسوی

شریکیم؛زیراماتکیه

مامیآمدید»؛سپسنزاعدرگرفتواین آیهنازلشدکه:«یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْألَنْفال»...؛بدینصورت،
خداوند متعالغنایمرابهپیغمبر(ص)اختصاصدادوپیغمبر همآنرابهطورمساوی ،بینآنها
تقسیمکرد(صابونی،1112ق:/1.)111سعدبنابیوقاصگفتهاست:
اینآیهدربارۀمننازلشدهوسببآن،چنیناستکهدرجنگبدر،برادرم،عمیرراکشتند
و من نیز سعید بن عاص بن امیه را کشتم و شمشیر او را -که بسیار گرانقیمت بود و
یارسولاهلل!اینشمشیررابه

«ذوالکتیفه»نامداشت-برداشتمونزدپیامبر(ص)آوردموگفتم:«
هانهبرایمناستونهبرای

منبده!زیرامنصاحبآنراکشتم».پیامبر(ص)فرمودند:«این
تو» .منشمشیررادرمیانغنایمقراردادم؛ ولیبسیارناراحتشدم؛ گفتمشایداینشمشیر
نصیب کسی شود کهبهاندازۀ من تالش نکرده باشد .خداوند اینآیه را نازل کرد و پیامبر
(ص)نیزغنایمراتقسیمکردندورسولخدا(ص)آنشمشیرراکهبهایشانرسید،بهمن

ابوالفتوحرازی،1911ش:/321؛سیوطی،1191ق:/9.)121
بخشید( 
 .3-4-آیا آیۀ موردبحث نسخ شده است؟

دربارۀاینمسئله نیزبینمفسران ،اختالفنظریبدینشرح وجودداردکهآیااینآیهباآیۀ 11
سورۀانفال،بهنامآیۀخمسنسخشدهاستیانه.
جمالالدینمقداد،1919ش:/1
علمایشیعهمعتقدنداینآیهنسخنشدهواینقول،حقاست( 
)121؛زیرانسخبهدلیلنیازداردوچیزینیستکهدلیلبرنسخاوباشد؛دیگرآنکهمیاناینآیه
میافتدکهبینناسخومنسوخ،
وآیۀخمس،منافاتیوجودندارد؛حالآنکهنسخدرصورتیاتفاق 
ابوالفتوحرازی،1911ش:/329؛طوسی،1191ق:/2
مغایرتباشدونتوانمیانآنهاجمعکرد( 
 .)22امام فخررازی ،ازعلمایاهلتسنّننیزمعتقداستاینآیهنسخنشدهاست؛زیرا اوالَسخن
خداوند متعال،یعنی «قُلِ اْألَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَسُولِ» بیانگرآناستکه انفالبرایخداورسولاستو
کهچهارپنجم

این حکمباقیمیماندوممکننیستمنسوخشدهباشدتابراینمسئلهداللتکند
ازانفالهمبرایغانمینباشد؛دومآنکهآیۀ خمس بیانگرآناستکه ازغنیمت،سهمی برای
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غانمین خواهدبود؛درحالیکهدر اینآیه،«انفال» بهغنایمتفسیرنشدهاست(فخررازی،بیتا:
/12.)112محمدعلیسایسنیزگفتهاست:
این آیه ،محکم است و چیزی آن را نسخ نکرده است .این آیه حکم غنایم را بهصورت
اجمالیبیانمیکندوسپسآیۀ دوم(وَ اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُـمْ )...واردمیشود وایناجمالرا
توضیحمیدهدکهاینقول،راجحاستواینکهبرخیگفتهاند:«اینآیهباآیۀ“وَ اعْلَمُوا أَنَما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُول ”...منسوخشدهاست»،قولضعیفیاستوصحیح،
آناستکهذکرکردیموهیچنسخیدرآیهنشدهاستوآیۀدوم،بیانیبرایاجمالمذکور

است(سایس،1111ق:2؛صابونی،1119ق:/1111و.)119
درمقابل ، گروهیازاهلتسنّنبراینباورندکهاینآیهبهوسیلۀ آیۀ خمسنسخشدهوتنها

یکپنجمآنبرایخداوپیامبراست؛مثالًجصّاصمعتقداست :«قولخداوندکهمیفرماید:“قُلِ

اْألَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَسُولِ” ،اقتضا میکند که امر آن به پیامبر تفویض شود تا ایشـان آن را به هر کس کـه

بعداز احراز غنیمت ،حکم نفل منسوخ میشود» (جصّاص ،بیتا : /9.)29
صالح میبیند ،ببخشد . 
ابنعربی نیز معتقد است حکم این آیه با آیۀ «وَ اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ »...نسخ شده است (ابنعربی،

1111ق : /1.)913مجاهد،عکرمه،سدیوابنعباسنیزاینآیهرامنسوخدانستهاند(فخررازی،
عبیدوابنمنذرازابنعباس

بیتا:/12)112ودراینزمینه،بهروایتهاییاستنادکردهاند؛مثالً 
ابو

کردهاندکهمنظوراز«انفال»،غنایماستو سپس اینآیه،
دربارۀ آیۀ «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْألَنْفال»نقل 
نحاسوابوشیخازمجاهدو

ابنابیشیبه،
توسطآیۀ«وَ اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ»...نسخشدهاست؛همچنین 
کردهاند که «انفال» برای خدا و پیامبر (ص) بود تااینکه آیۀ خمس (وَ اعْلَمُوا أَنَما
عکرمه نقل  

غَنِمْتُمْ)...آنرانسخکرد(سیوطی،1191ق:/9.)121
الف)نقدونظر:
اینمسئلهکهآیۀانفالتوسطآیۀ خمسنسخشدهباشد ،اوالًهیچدلیلینداردوباتوجهبه
اینکهاصل،عدمالنسخاست ،درچنینمواردیبایدبهاصلتمسککرد؛دومآنکهنهموضوعدو
آیه کامالً بر هم منطبق است ونه بین محمول و حکم آنها ،تباینی کلی برقرار است تا نسخ،
بهفرض احتمال عموموخصوص دربارۀ موضوع آیه یا اجمالوتفصیل در
توجیهی داشته باشد . 
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؛بهویژه که
حکمنیزنمیتوانبهنسختمسککرد؛ بنابراین،جاییبرایادعاینسخباقینمیماند 
بهقولکسانیکهدرآیۀخمس،سهمپیامبر(ص)را
باقبولنسخوبقایابدی،موضوعآیۀانفال، 
دادهاند،اساسفلسفۀ اقتصاداسالمی
بافوتایشان ،منتفیدانستهوسهمخدارابهکعبهاختصاص 
واحکاماقتصادیآننادیدهگرفتهمیشود وثروتجامعۀ اسالمیبهجای اینکهدرراه تقویتو
زرقوبرق و زیور
تشیید بنیانهای اقتصادی جامعه و دستگیری از مسلمانان صرف شود ،برای  
طلبیوعیشونوشحاکمانمسلطبرآنهزینهمیشود.

کعبهیاجاه
 .3-5آیههای ششم و هفتم سورۀ حشر

دراینآیهها،خداوندمتعالفرمودهاست:
وَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ ال رِکابٍ وَ لکِنَ اللّهَ یُسَلِطُ رُسُلَهُ
عَلی مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ عَلی کُلّ شَیْءٍ قَدیرٌ* ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ
لِلرَسُولِ وَ لِذِیالْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِالسَبیلِ کَیْ الیَکُوّنَ دُولَةً بَیْنَ اْألَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ
ما آتاکُمُ الرَسُولُ فَخُـذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَقُـوا اللّهَ إِّنَ اللّهَ شَدیدُ الْعِقـابِ*

یعنی:
بهرسمغنیمت،عایدپیامبرخودگردانید،[شمابرایتصاحبآن]،اسب
وآنچهراخداازآنان 
میگرداند و خدا بر
هرکه بخواهد ،چیره  
یا شتری بر آن نتاختید؛ ولی خدا فرستادگانش را بر  
ازآنِخدا
قریههاعایدپیامبرشگردانید، 
هرکاریتواناست*آنچهخدااز[دارایی]ساکنانآن 
راهماندگان
در 
و ازآنِ پیامبر [او]و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی]و یتیمان و بینوایان و  
بهدست نگردد و آنچه را فرستادۀ [او] به شما داد ،آن را
است تا میان توانگران شما دست 
سختکیفراست.

بازایستیدوازخداپروابداریدکهخدا
بازداشت، 
بگیریدوازآنچهشمارا 

درآیۀاول،خداوندمتعالآندستهازاموالکافرانراکهبدونجنگنصیبمسلمانانمیشود
دستآوردنآنها ،نهاسبیتاختندونهشتری (فیء) ،بهصورتکامل ،خاص
ومسلمانانبرایبه 

هرگونه
پیامبر (ص) قرار داده است تا ایشان آن اموال را براساس مصلحت و حکمت خویش ، 
دستآوردنغنیمت،
مواردیکهبرایبه 

براساساینآیه،درهمۀ
بخواهند،صرفکنند؛بنابراین، 
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دراختیاررئیس
هیچجنگیرخندهد،غنایمدرمیانجنگجویانتقسیم نمیشود وبهطورکامل ، 
سیرها آمده
مسلمانان قرارمیگیرد (مکارمشیرازی،1923ش : /19)299؛البتهدرروایتها وتف 
ابنوهبازمالک
استکهپیامبر(ص)آناموالرابینمهاجرینتقسیمکردند.واقدیگفتهاست:« 
چراکهاین
مگربهسهنفرازآنها1؛  

روایتمیکندکهآنحضرتچیزیازآناموالرابهانصارندادند؛ 

سهتنتنگدستوفقیربودند» (قرطبی،1119ق :/11)3؛ پسدراینآیه،خداوندمتعالملکیت

اینگونه اموالرافقط برایپیامبر(ص) قرار داده و درآیۀدوم فرمودهاست :«ما أَفاءَ اللّهُ عَلی

بنابراین ،آنچهرا
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَبیلِ»؛  
خداوند متعال ازاهل این آبادیها بهرسولش بازگرداند،ملکخداوند،پیغمبر (ص)وکسانی
استکهدرآیهنامبردهشدهاند؛همان طورکهدرآیۀ خمسخواندیمکهخمسغنایمجنگیو

درآمدهابرایافرادذکرشدهدرآیهاست.

بهعقیدۀشیعه،خمسهمۀ

ازظاهراینآیهبرمیآیدکهمیخواهدمواردمصرففیءدرآیۀ قبلیرابیانکندوفیءدر

آنآیهراکهخصوصفیءبنینضیربود،بههمۀفیءهایدیگرعمومیتدهدوبفرمایدحکم


مخصوصفیءبنینضیرنیست؛ بلکههمۀ فیءهاهمینحکمرادارد(طباطبایی،بیتا:

فیء ،
/13.)199
برخیمفسرانگفتهاند:«آیۀ دوم ،بیانآیۀاولاستوبههمینخاطر ،آیۀ بعدیبهآیۀاولیعطف

نشدهاستواینکهآیۀ بعدینحوۀ تقسیماموالمذکـوررابیانمیکند»(جمالالدینمقداد،1919ش:
مسالکاالفهام،اینقولبدینصورتنقلشدهاست:

/1.)122درکتاب
گفته شده که این آیه به ماقبل آن عطف نشده است؛ زیرا بیان برای قبلی میباشد و چیز
جداگانهای نیستو درآن روشن میکند که آنچه که بهواسطۀ فیء بهدست میآید ،برای
پیامبر (ص)استوآناموالرابرایایشانقراردادهاست؛ همان گونهکهخمسغنایمرا
برایایشانتعیینکردهاستواینمسئلهدرکشّاف وغیرآنبیانشدهاست کهایشـاناین

قولرابهصورتضعیفآوردهاندومیگویددرآننظراست(محقّقاردبیلی،1111ق :/1

31و.)39
ابودجانهسماکبنخرشه،سهلبنحنیفوحارثبنصمه.
.1 
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فاضلمقدادنیزگفتهاست:
بهترآناستکهآیۀ «ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری»...بیانبرایآیۀقبلینیست؛بلکه
اشارهبهآناستکهخمسبهششسهمتقسیممیشودوکسـانیکهبارسول(ص)درآیه
ذکـرشدهاند،مستحقخمسمیباشند(جمالالدینمقداد،1919ش:/1.)122

میآیدکه
بر 
ازمجموعایندوآیه 
پنجمآندراختیارپیامبر(ص)و


حانهنیستکهتنهایک
ایناموالهمانندغنایمجنگهایمسل
سایرنیازمندانقرارگیردوچهارپنجمازآن،برایجنگجویانباشدونیزاگردرآیۀقبلگفته

شد که تمام آن متعلق به رسول خداست ،مفهومش این نیست که تمام آن را در مصارف
شخصی مصرف میکند؛ بلکه چون رئیس حکومت اسالمی و مخصوصـاً مدافع و حافظ

حقـوق نیازمندان است ،قسمت عمـده را درمورد آنها صـرف میکند (مکارم شیرازی،
1923ش:/19.)291
 .3-5-شأننزول آیهها

شأننزولاینآیات،نظرهاییمختلفروایتهاییمتعدد بیانشدهکهدراینجا ،برخیاز
دربارۀ  
آنهارابیانمیکنیم.

ابنعباس،ازمفسرانبزرگقرآنگفتهاست:
الف) 
راندهشدنآنها
بنیقریظه) وبیرون 
نضیروازپیآنها 

پسازپیمانشکنیوخیانتیهود ( 
بنی

هاوروستاهایآناندراطرافمدینهکهبهفدک،

هاوسرا

بهکیفراینخیانتوتجاوز،مزرعه

مشهوربودند،برجایماند.گروهیازمسلمانانبهحضورپیامبر(ص)شرفیاب

عرینهوینبع 
شدند و از سرنوشت آن زمینها و اموال پرسیدند که در همین هنگام ،این آیات بر قلب
مصفایآنحضرتفرودآمد؛بدین وسیله ،خدایفرزانهآنهارابهپیامآورشبهعنوانپیشوا

وتدبیرگربزرگامورجامعهواگذارکردتابراساسعدلوحکمتهزینهنماید (طبرسی،

بیتا:/2.)129

گفتهاند:
ب)گروهیدیگرازمفسران،محدثانومورخان 
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موردبحث ،در اموال و زمینهای بنینضیر و روشنساختن وضعیتآنها فرود
نخستین آیـۀ  
آمدوروشنگریفرمودکه:«وآنچـهراخداازثروتهایآنان ،بهپیامبرشبازگردانید،شما
دستآوردن آن ،نه اسبی تاختیـد و پیکاری کردید ونه شتری»...؛ اما دومین آیۀ
به 
برای 
موردبحث ،دربارۀ ثروت و امکاناتی روشنگری میکند که بدون جهاد و پیکار مسلحانه،

دستمسلمانانبیفتدودرموردآنهامیفرماید:«آنچهراخدابهعنوانغنیمت ،ازمردماین


به
آبادیها به پیامبرش بازگردانید ،ازآنِ پیامبر و ازآنِ نزدیکان او و یتیمان و بینوایان و
دستنگرددودرانحصارآنان

هامیانثروتمندانشمادست 
به

راهماندگاناستتااینثروت
در 

نباشد.»...
بهصورت
هردو آیه ،بیانگر یک مطلب است؛ با این بیان ،درآیۀ نخست ، 
ج) برخی نیز معتقدند « 

سخنگفتهشدهوازپیآن،آیۀدومروشنگریمیکند»(طبرسی،بیتا:/2.)129

سربسته

 .3-5-مصارف فیء

موردبحث دراینبخش،چگونگیهزینهکردن آنثروتهـا(فیء)بررسی شده
دردومینآیـۀ  
ازدیدگاهفریقینبیانمیکنیم:
است.دراینجا،بهطورخالصه،اینمواردرا 
الف) سهم خداوند متعال :همان گونه که دربارۀ آیۀ  11سورۀ انفال گفتیم ،علمای شیعه
میگیرد تا
مستقلاستکهدراختیاررسولاکرم(ص)قرار  

معتقدندسهمخداوند متعال،بخشی 
درمقابل ،علمایاهلتسنّن براینباورندکه
آنرادرهرراهیکهمصلحتبداند،صرفکند؛  
گرنه بدیهیاستکه خداوند متعال
هدفازذکر نامخدا درآیه ،تبرکجستناز آن است؛ و 
مالکهمهچیزاست.1
ب) سهم پیامبر (ص) :«سهم رسول خـدا (ص) در مصـارف شخصی ایشـان مصـرف میشود»
شانازآناستفادهکنندوباقیآنرادرجهت

طباطبایی،بیتا : /13 )199«تابراینفقۀ خودوخانواده

(

ابوالفتوحرازی،1911ش : /13111؛ قرطبی،
مصالح جامعهو تهیۀ وسایل جهاد و ...صرف نمایند» ( 
فخررازی،بیتا:/12.)111

1119ق:/113؛

.1نگاهکنیدبهصفحاتدهمویازدهمهمینمقاله.
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اختالفهاییدر

پساز وفاتایشانچهخواهدشدنیز 
دربارۀاینمسئلهکهسهمپیامبر(ص) 
تفسیرهای فریقین دیدهمیشود که دراینمقاله ،بهطورمفصّل،ذیلآیۀ  11سورۀ انفال،آنهارا
توضیحدادهایم.1
ج) سهم ذیالقربی :بیتردید ،منظوراز«ذیالقربی»  دراینآیه نیزخویشاوندان پیامبر (ص)
ایشانازگرفتنزکاتکهجزءاموالعمومیمسلمیناست،محروماند»(مکارمشیرازی،

است؛ زیرا«
1923ش : /19 211و.)212محمد بنعباسازاحمدبنادریس،ازاحمدبنمحمد بنعیسی ،از
علی بن حدید ،ازمحمد بناسماعیل بن بزیع ،همگیازمنصور بن حازم ،از زید بنعلی(ع)
روایتکردهاندکهگفت:«ازاوپرسیدم:“فدایتشوم! مقصودازکالمخداوند -عزّوجلّ -«أَفاءَ اللّهُ

ذیالقربی فقط خویشاوندی ماست”»
عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری» چیست؟”؛ فرمود :“به خدا سوگند ، 
وجهافتراق،اینجاستکهامامیهمستحقانخمسوفیء را بنی-
(بحرانی،1111ق : /1،132ح .)1 

ابوالفتوح
میدانند و علمای اهل تسنّن معتقدند ذیالقربی بنیهاشم و بنیمطلّب هستند ( 
هاشم  
رازی،1911ش:/13112؛فخررازی،بیتا:/12.)112
همچنیندربارۀ اینمسئلهکه آیادر ذویالقربی ،نیاز وفقرشرطاست یا نه ،میان مفسران،
روضالجنانآمدهاست:
اختالفنظروجوددارد.در 
توانگروفقیردراینباب ،یکساناندواین ،مذهبشافعیوامامیهاستودلیل آنراچنین
ذکر میکند که قرابت در این آیه ،بدون تخصیص آمده است و آن کسانی که میگویند
توانگران از تحت این حکم خارج میشوند ،با قرآن مخالفت کردهاند و بعضی گفتهاند

فقیربودن در آنان شرط است و به محتاجان آنها باید داد و این ،مذهب ابوحنیفه است
ابوالفتوحرازی،1911ش:/13111و.)112
( 
مجمعالبیان آمدهاستکهازظاهرروایتامامباقر(ع)کهمیفرماید:«لنا سهم رسولاهلل و
در 

میآید که توانگر وناتوان ،و ثروتمند و تهیدست
بر 
سهم ذیالقربی و نحن شرکاء الناس فیما بقی»  
بنیهاشم،دردریافتآنبهرهها،باهمیکساناندوسهسهماولراهممیتوانبهثروتمندآنانداد
طبرسی،بیتا:/2)121؛البته«باقراینیکه

وهمبهفقیرشان.ایندیدگاهازشافعیروایتشدهاست(
.1نگاهکنیدبهصفحۀیازدهمهمینمقاله.
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تربهنظرمیرسد»(مکارمشیرازی،1923ش:
درپایاناینآیهوآیۀ بعداست،شرطبودنفقر ،صحیح 
/19.)212
تیمان،مساکینوابنالسبیل:دربارۀاینمسئلهکهاینسهگروه ،تنها باید ازبنیهاشم

د)سهمی
اختالفنظروجوددارد.

باشندیاعمومیتیمان،مستمندانوابنالسبیل،بینمفسران،
«همۀ مفسران و فقیهان اهل سنّت بر این باورند که منظور ،یتیمان همۀ مردم و نیز همۀ بینوایان و

طبرسی،بیتا:/2121؛مکارمشیرازی،1923ش:/19)212؛امادراینزمینه،

راهماندگانهستند»(
در 

میانعلمایامامیه،اختالفنظروجوددارد؛بدینشرحکهبرخیمرادازاینگروهراتنهابنیهاشم
اهلبیت(ع)دراین
شدهازطریق 


هایوارد
دانستهوبرخیآنراتعمیمدادهاند؛درحالیکهروایت
زمینـه،مختلفاست.گروهاولازامامیهچنیناستداللکردهاندکه:«منهالازامامسجاد(ع)آورده
راهماندگان،
موردبحث فرمود :“منظور از نزدیکان و نیازمندان و در 
است که در پاسخ او از تفسیـر آیۀ  

راهماندگان ما خاندان پیامبر”» .گروه دوم به آن دسته از
عبارتاند از :نزدیکان و محرومان و در 

دکهدرآنها،مسئلهتعمیمدادهشدهاست؛مانندروایتیازامامباقر(ع)

تهاییاستنادکردهان
روای 
بدینشرح:
ازآنِماست؛آنگاهمادرباقیماندۀاینسهمهاو
بهرۀپیامبرخدا(ص)ونزدیکانوخانداناو 
درراهماندگان باشد ،با دیگر مردم شرکت داریمو
بهرهها که عبارت از بهرۀ یتیمان و بهرۀ  
سهیمهستیم.

بدینصورت،آنحضرتروشنگریکردهاستکهاینحکمعمومیتداردواینسهسهم،ویژۀ
یتیمان،بینوایانودرراهماندگانبنیهاشمنیست(طبرسی،بیتا:/2.)121

 .3-5-3ارتباط این دو آیه با آیۀ خمس

گـروهیازعلمـایاهلسنّتمعتقدند اینآیاتتوسطآیـۀ خمسنسخشـدهاستومیگویند:
درآغاز اسالم،غنیمتبرایاینافرادبود؛سپسباآنچه درآیۀ غنیمتدرسورۀ انفالآمد ،این
باقیمانده ،به مقاتله
درنظر گرفته شد و چهارپنجم  
حکم نسخ شد ،خمس آن برای این افراد  
ابوالفتوحرازی،1911ش:/13.)111جصّاصگفتهاست:
اختصاصیافت( 
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باشدوفقطبهافرادذکرشده

ظاهرآیهاقتضامیکندکهچیزیازاینامـوال،برایغانمیننمی
تعلقمیگیرد.قتادهمیگوید:«غنایمدرصدراسالم ،برایایناصنافبوده؛ سپسباآیۀ “وَ

بیتا:.)212
اعْلَمُوا أَنَما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَّنَ لِلّهِ خُمُسَهُ”...نسخشدهاست»(جصّاص، 
ازنظرقرطبی،
ابنعربیومالکنیزبرایناعتقادندوقرطبیهماینقولراقویتردانستهاست. 

حشربعدازسورۀانفالنازلشده،ضعیفاست؛زیرامحالاستمتقدم،متأخررا

اینقولکهسورۀ
هاییاستنادکردهاند کهاین


اینگروهبهآندستهازروایت
نسخکند(قرطبی،1119ق : /11.)11
آیهرامنسوخمیداند(طبری،1119ق:/1111و.)13
شافعیمعتقداست
بدونجنگبهدستمیآید،بر

معنـایایندوآیه ،واحـداست؛یعنیآنچهازاموالکفّـار ،
شودکهچهارسهمآن،ازآنِ پیامبر(ص)استوخمسباقیماندهنیزبر

پنجسهمتقسیممی
پنج سهم تقسیم میشود که یک سهم از آن نیز همچنین برای پیامبر (ص) ،سهمی برای
ذویالقربی (وآنانبنیهاشموبنیمطلّبهستند؛ زیراآنهاازصدقهمنعشدهاند؛ پسبرای

سهمیبراییتیمانومساکینوابنالسبیلقرارداده

آنها،حقیدرفیءقراردادهشدهاست)،
شدهاست.

از آن سوی ،امامیه معتقدند مال فیء با مال غنیمت متفاوت است؛ زیرا غنیمت ،عبارت از
ازآنِهمۀمسلماناناستوامامآنرا
میآید، 
راهجنگباکافرانبهدست 


یمنقولاستکهاز
اموال
کند؛درمقابل ،فیء ،عبارتاز آندستهازاموالکافراناستکه

درمصالحمسلمانانصرفمی
بدون قتالنصیبمسلمانانشودیا زمینیکهاهلشآنرارهاکنند.فیء تنهابرایپیامبر(ص)و
ابوالفتوحرازی،1911ش:/13.)111
کسانیاستکهخداوندمتعالدرآیهازآنهانامبردهاست( 

 .4نتیجهگیری
،برسراصلخمسو مواردتعلق ومصارفآن
یدرتفسیرآیاتخمس 
بیشتر اختالفشیعهوسنّ 
است؛ البته این اختالف ،ناشی از اختالف در درک عموم الفاظ ،شرایط تخصیص و تمثیل و
تحدیدونیزترجیحبرخیمقاصداحتماالًسیاسیبرمفادنصّاست.
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درک عمیق فلسفۀ اقتصادی و سیاسی احکام و التزام به روش درست و یکسان در بررسی
آیاتقرآن،بهسهمخودمیتواندبهحلایناختالفکمککند.
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