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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیش  گفتار محقق

یســِت مســلمانی در دنیــای جدیــد بــا مشــکالت عملــی و نظــری فراوانــی مواجــه اســت.  ز

رفــع مشــکالت نظــری مقدمــه و پیش نیــاز مقابلــه بــا مشــکالت عملــی اســت؛ البتــه ایــن 

بــه خصــوص تحصیل کرده هــای  اندیشــمندان اســالمی،  به طــور مســتقیم متوجــه  وظیفــه 

کــه شــبهات نظــری ایــن حیطــه را برطــرف ســازند. حــوزه اســت 

بعضــی مشــکالت نظــری مــورد نظــر، ناشــی از وجــود تعــارض واقعــی بیــن زندگــی در دنیای 

جدیــد بــا احــکام و ارزش هــای اســالمی و بعضی ناشــی از احســاس و توّهم وجــود این تعارض 

گاهــی بــه دســت تبلیغــات دشــمنان، بــزرگ  اســت. ایــن تعارضــات، بــه خصــوص توّهــم آن، 

یســتن و عمــل بــه ارزش هــا  کــه دورۀ مسلمان ز کننــد  و احیانــا بــزک می شــوند تــا چنیــن القــاء 

گــر هــم ارزش هــای اســالمی خــوب اســت، اســطوره هایی  گذشــته اســت و ا و احــکام اســالمی 

کــه تنهــا فائــدۀ آنهــا الهام بخشــی اســت، نــه الگوگیــری و تبعیــت؛ اینکــه امــروزه، بــازار  اســت 

یشــه در ایــن حقیقــت  گــرم اســت، ر یشــی از ســوی دیگــر  تجــّدد از ســویی و بــازار تصــّوف و درو

گذشــته و بایــد  کــه یــا تعالیــم دیــن دوره اش  کــه ایــن دوگانــه اعتقــادی بســیار رواج یافتــه  دارد 

گذشــت، یــا الاقــل امــروزه بیــش از حــد آرمانــی و دســت نیافتنی اســت. گذاشــت و  آن را 

دیــدگاه رســمی علمــای دیــن در حوزه هــای علمیــه نــه ایــن اســت و نــه آن؛ بلکــه ایشــان بــه 

کــه تعالیــم دیــن خاتــم تــا روز  اســتناد آیــات قــرآن و روایــات اولیــاء معصومیــن؟مهع؟ معتقدنــد 



خمس در عصر پیامبر؟لص؟

10

 

قیامــت بــا همــه فــراز و فرودهــای عــارض بــر ســبک زندگــی قابــل تبعیــت و راه گشــا اســت، ولــو 

مســتلزم تغییراتــی در بعضــی زوایــای حرکــت مدرنیتــه و البتــه نــه اصــل آن باشــد.

کــه  ی دیــن و دیــن داری، ســؤاالتی اســت  گذشــت مشــکالت نظــری روبــرو همان طورکــه 

کامــاًل طبیعــی اســت و بایــد پاســخ بگیــرد. وقتــی ســبک زندگــی تغییــر می کنــد،  وجــود آن 

اشــکاالت  ایــن  از  بعضــی  شــوند.  مواجــه  چالــش  بــا  ســّنت ها  کــه  بــود  خواهــد  طبیعــی 

خاســتگاه عقالنــی ندارنــد، بلکــه بــر پایــه غفلت هــا ســاخته و پرداختــه و بــه وســیله تحریــک 

غیرمتعــارف عواطــف و شــهوات تقویــت شــده اند. اینهــا در حقیقــت شــبهه اند، نــه ســؤال.

ــده،  ــه اعتقــاد نگارن ــوده و هســت. ب ــه ســؤال، وظیفــۀ همیشــگی عالمــان دیــن ب پاســخ ب

ــا پاســخ گویی علمــی قابــل رفــع اســت،  گفــت، علــی االصــول، شــبهه ب گرچــه شــاید نتــوان  ا

کــه در پاســخ بــه ســؤاالت واقعــی  ولــی زمینــه القــاء شــبهات همیشــه وجــود خألهایــی اســت 

گــر در پاســخ گویی بــه ســؤاالت عقالنــی اهــل اندیشــه، کوتاهی  پــر نشــده اند. بــه همیــن دلیــل، ا

نشــود و هــر ســؤالی پاســخ مناســب خــود را بگیــرد، پشــتوانۀ بســیاری از شــبهات عاطفــی نیــز از 

کــه بیشــتر مســتعد ایــن هســتند  کــه بدانیــم توده هــای مــردم  بیــن مــی رود؛ به خصــوص وقتــی 

کــه تحــت تأثیــر شــبهات واقــع شــوند در نهایــت از خــواص جامعــه خــود تبعیــت می کننــد و 

ــه درســتی پاســخ داده شــود، ایــن اقنــاع عقالنــی خــواص  ــه ســؤاالت معقــول خــواص ب گــر ب ا

بــه توده هــای مــردم انتقــال می یابــد. پــس بــرای هدایــت مــردم و حفاظــت آنــان در مقابــل 

کامــل و صحیــح بــه ســؤاالت صاحبــان اندیشــه داشــت. شــبهات، بایــد پاســخ گویی 

ایــن  در  آن  یــج  ترو و  تبلیــغ  و  دین شناســی  داعیــه داران  عنــوان  بــه  علمیــه  حوزه هــای 

کــه علمــای برجســته مســتقیمًا بــه میــدان  کــم اســت مــواردی  کــم  کار نکرده انــد، ولــی  زمینــه، 

ــه ســؤاالت مــردم بیــرون حــوزه وارد شــوند. بیشــتر مســئولیت ارتبــاط دســتگاه  پاســخ گویی ب

گــر چــه  روحانیــت بــا اقشــار مختلــف مــردم بــر عهــده خطبــا و ســخنرانان بــوده اســت و ایشــان ا

جایــگاه بلنــدی دارنــد، ولــی معمــواًل از علمــای طــراز اول نیســتند.

گاهــی  ایــن حقیقــت وقتی کــه پاســخ گویی بــه ســؤاالت بــه دقــت و عمــق بیشــتری نیــاز دارد، 
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می توانــد دردســر ســاز باشــد. میــزان عمــق الزم بــرای پاســخ یــک ســؤال، هــم بــه عمــق ســؤال مربوط 

کــه ذهنشــان بــا آن ســؤال درگیــر اســت. اســت، هــم بــه ســطح دانــش و عمــق فکــری مخاطبانــی 

بــرای مثــال روشــن و عالــی از پاســخگویی علمــای دیــن بــه ســؤاالت اهــل نظــر در دوران 

کــرد. او در دورانــی که هجمه هــای قدرتمندی  معاصــر، می تــوان از مرحــوم اســتاد مطهــری یــاد 

ــود، از معــدود  ــه ب ــر آموزه هــای دینــی در ســطح دانشــگاهیان و صاحبــان اندیشــه رواج یافت ب

ــرای  ــخ گویی ب ــخنرانی و پاس ــاب و س کت ــف  ــدان تألی ــه می ــه ب ک ــود  ــی ب ــراز اول ــمندان ط دانش

ســؤاالت نســل اندیشــمند بیــرون حــوزه وارد شــد و الحــق واإلنصــاف در زمــان خــود موفــق 

گــرد  گفــت و نوشــت هنــوز هــم طــراوت دارد و  و ســربلند بــود و چــون دانشــمند بــود آنچــه 

کهنــه نمی شــود. ایــن حاصــل  گــذر زمــان  کــه حــق در  گذشــت زمــان بــر آن ننشســته اســت، 

ــه در  ک ــه مســائلی  ی بخشــی از دل مشــغولی های خــود را ب ــه اندیشــمندی حــوزو ک آن اســت 

ــده اســت. ی را ندی بیــرون حــوزه می گــذرد معطــوف داشــته و تنهــا مخاطــب حــوزو

می از فقهــای حــوزه علمیــه 
ّ
کــه توســط فقیــه مســل کتــاب پیــش رو، ایــن اســت  وجــه ممتــاز 

کــه صاحــب اندیشــه اند. او  کــرده  یانــی فــرض  کــه مخاطــب خــود را غیرحوزو نوشــته شــده 

خواســته اســت تــا ســؤالی از ســؤاالت مطــرح در اذهــان ایشــان را پاســخ دهــد. ایــن بــاب خوبــی 

که باز شــدن آن در روشــن شــدن مســیر اندیشــه ورزی بســیار مفید اســت. نگارنده معتقد  اســت 

کــه در دفــاع از دیــن ناقــص  اســت بســیاری از مشــکالت نظــری جامعــه مــا بــه ایــن مربــوط اســت 

ــده اســت. بخــش بزرگــی از  ــم و بخــش دیگــری مغفــول مان گفته ای ــم؛ بخشــی را  گفته ای ســخن 

گــر توســط اهلــش تبییــن نشــود  کــه ا کمــال و همه جانبه نگــری آن اســت  برتــری تعالیــم دیــن بــه 

ــه  ــردد. اینک گ ــدل  ــی ب ــا تفریط ــی ی ــی افراط ــه تعلیم ــد و ب ــت بده ــود را از دس ــد ارزش خ می توان

کــه  دیــن و دیــن داری در دنیــای امــروز از افــراط و تفریــط رنــج می بــرد، بــه همیــن دلیــل اســت 

کافــی از دیــن بــه ایــن میــدان وارد شــده اند. بســیاری بــدون تخصــص و شــناخت 

گرچــه نوپدیــد نیســت  کــه  کــه بــه مســئله ای می پــردازد  کتــاب آن اســت  امتیــاز دیگــر 

کــه در همیــن حوزه هــای علمیــه  آنجــا  از  ولــی  بــوده،  و قرن هــا اســت در حوزه هــا مطــرح 
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پاســخ های متعــددی بــه آن داده شــده اســت، ترجیــح یــک قــول بــر اقــوال دیگــر، مبتنــی 

گــردد،  کافــی تبییــن  ــر توســط اهــل تخّصــص  گ کــه ا ــی علمــی مهمــی اســت  ــر بررســی مبان ب

ــا مبانــی اساســی دین شناســی حوزه هــای علمیــه  ــرای بررســی و آشــنایی ب میــدان وســیعی ب

کتــاب مباحــث  یــان قــرار می دهــد. در ایــن  یــان و غیرحوزو را در دســترس همــه اعــم از حوزو

کــه احیانــًا از اصــل موضــوع  کلیــدی ای در ذیــل مســئلۀ اصلــی مطــرح شــده،  کالمــی بســیار 

ــت. ــر اس ــاب مهمت کت

کــه در ایــن  کــه خــوب اســت اشــاره شــود، اهمیــت موضوعــی اســت  نکتــه آخــری هــم 

یــخ شــیعه آن چنــان  کارکــرد خمــس در اندیشــه و تار کتــاب بــدان پرداختــه شــده اســت. 

ک باشــد. توضیــح مطلــب  کــه دســتبرد در آن می توانــد خطرنــا جایگاهــی بــه آن داده اســت 

کوتــاه دارد. نیــاز بــه مقدمــه ای 

ــه نظــام  ک یافتنــد  ــر، غالــب مــردم در ــه نظــام ســلطنت بعــد از پیامب ــا تبدیــل خالفــت ب ب

یخــی در ارتباط  گاهــی عمومــی، ســه نــوع موضــع تار موجــود، اســالمی نیســت. بــه دنبــال ایــن آ

کــم اتخــاذ شــد: ســازش، مبــارزه علنــی و احیانــا مســلحانه و مبــارزه منفــی یــا  بــا دســتگاه حا

تشــکیل دولــت در دولــت.

کــم از خــود  گــر چــه در ابتــدا مقاومتــی در برابــر دســتگاه حا ائمــه مذاهــب بــزرگ اهــل ســنت، ا

یــج وقتــی تأثیــری در  نشــان دادنــد، چــوب حکومت هــا نیــز بــر بدنشــان نشســت، ولــی بــه تدر

کمیــت بــدل شــدند. ی آوردنــد و احیانــًا بــه مذهــب رســمی حا تالششــان ندیدنــد، بــه ســازش رو

گرفتند، البته خیلی زود مضمحل شدند. گاه مسلحانه را در پیش  خوارج راه مبارزه علنی و 

ــان در  ــه ایش ــه آن، بلک ــود و ن ــن ب ــه ای ــد ن گرفتن ــش  ــت؟مهع؟ در پی ــل بی ــان اه ــه امام ک ــی  راه

حقیقــت دولــت در دولــت تشــکیل دادنــد. اهــل بیــت عصمــت: پــس از آنکــه، بــه خصــوص بــا 

کردنــد، در قــدم اول، بــا ایجــاد شــبکه ای از وکال ارتبــاط  قیــام امــام حســین؟ع؟، مرزهــا را ترســیم 

دائمــی خــود را بــا شــیعیان از طریقــی قابــل اعتمــاد محفــوظ داشــتند، ســپس بــا اســتقالل 

کــه عمدتــًا از طریــق خمــس بــه قرائــت شــیعی آن بــرای ایشــان حاصــل شــد، توانســتند  مالــی ای 
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کوچــک شــیعی را بــا وجــود ســلطه حکومــت جائــر بــه دســت بگیرنــد. نبــض مدیریــت جامعــۀ 

قدرت هــای  بــه  وابســته  شــیعه  عالمــان  و  علمیــه  حوزه هــای  یــخ،  تار طــول  در  اینکــه 

ــوص در  ــه خص ــن و ب ــان از دی ــت ایش ــه قرائ ک ــوده  ــل   ب ــن دلی ــه ای ــتر ب ــده اند، بیش ــه نش کم حا

مفهــوم خمــس شــرعی زمینــه اســتقالل را بــه ایشــان داده اســت. ایــن بــر خــالف عالمــان اهــل 

کــه عمدتــًا مجبــور بودنــد در ذیــل حکومــت جــای بگیرنــد  ســنت و حوزه هــای ایشــان اســت 

کــس نــان دهــد، فرمــان دهــد.« کــه »هــر  تــا امــکان بقــاء داشــته باشــند؛ و عادتــًا چنیــن اســت 

گرد مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ بــوده،  کــه خــود شــا یکــی از اســاتید بزرگــوار نگارنــده 

کــه احــکام خمــس در شــیعه، حوزه هــای علمیــه شــیعه  مســتقیمًا از قــول ایشــان نقــل می فرمــود 

کــرده و ایــن عامــل بــزرگ اســتقالل روحانیــت  را از نظــر مالــی بی نیــاز از صاحبــان قــدرت و ثــروت 

کــه اهــل ســنت و حوزه هــای علمیــه ایشــان بــه ســبب  یــخ بــوده اســت؛ امــری  شــیعه در طــول تار

کــه داشــته اند از آن محــروم بوده انــد. قرائــت دیگــری 

م فقهــی در مســئلۀ خمــس، مصلحــت هــم اقتضا 
ّ
کــه فــارغ از احــکام مســل از ایــن رو اســت 

کــه خمــس بــرای همیشــه بــه مراجــع عظــام تقلیــد داده شــود تــا اســتقالل روحانیــت و  می کنــد 

حوزه هــای علمیــه شــیعه در آینــده نیــز بــرای همیشــه محفــوظ بمانــد. حــوزه مســتقل می توانــد 

کنــد و در برابــر جــور حکومت هــای جائــر بایســتد. کنــار مــردم از حقــوق ایشــان دفــاع  در 

ــرعی  ــب ش ــک واج ــوان ی ــه عن ــس ب ــاع از خم ــر دف ــه خاط ــاب ب کت ــن  ــوع ای ــت موض اهمی

کــه توســط دســت های شــناخته یــا ناشــناخته ای احیانــًا مــورد هجمه هــای مختلــف  اســت، 

گرفتــه اســت. قــرار 

ــده  کتاب هــای دیگــر دی کمتــر در  ــده  کــه نگارن کتــاب در موضــوع خمــس  ــژه ایــن  تــالش وی

کــه در بحــث مــوارد تعلــق خمــس وجــود دارد، از بیــن ببــرد. ایــن  کــه توّهــم رایجــی را  آن اســت 

ــم جنگــی تعلــق داشــته، ایــن  ــه غنائ کــه خمــس در زمــان پیامبــر؟لص؟ فقــط ب ــم آن اســت  توّه

ســنت تــا زمــان ائمــه متوســط شــیعه بــه همیــن منــوال ادامــه داشــته و بــرای اولیــن بــار توســط امــام 

گرفتــه اســت. مؤلــف محتــرم توانســته  باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ بــه مطلــق درآمــد اشــخاص تعلــق 
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یخــی از منابــع اهــل ســنت، بــه خوبــی از عهــده ایــن مهــم برآیــد و  اســت، بــا ارائــۀ مــدارک تار

کــرم؟لص؟ هــم تعلــق خمــس بــه غیــر غنائــم جنگی وجود داشــته  کــه در زمــان پیامبــر ا کنــد  ثابــت 

ــا ایــن تــالش  کــه ب کــرده اســت،  ــاز  ــرای شــبهه افکنــی بعضــی ب ــی را ب اســت. تلقــی رائــج مجال

علمــی راه ورود ایــن شــبهه از اصــل بســته می شــود.

کالمــی، پــس از پیامبــر؟لص؟، بــاب تشــریع به جــز در  ــف محتــرم معتقــد اســت از نظــر 
ّ
مؤل

کــه بــه نوعــی طریــق اجــرای احــکام اصلــی هســتند بســته اســت؛  جزئیــات بعضــی احــکام، 

یشــه در  ــام احــکام ثابــت دیــن، اعــم از فریضــه و ســنت، مطــرح اســت، ر ــه ن ــذا هــر چــه ب و ل

کــه ایشــان در ایــن موضــوع ارائــه  زمــان خــود پیامبــر و تشــریعات آن مقطــع زمانــی دارد. ادلــه ای 

کــه بــه مناســبت، اشــاراتی بــه  کشــیده، همان طــور  فرموده انــد، مســئلۀ مهــم تفویــض را پیــش 

مســئلۀ علــم امامــت و حــدود آن دارد.

کوشــیده اســت نشــان دهــد انحصــار خمــس بــه غنائــم جنگــی،  کتــاب، عــالوه بــر ایــن، 

آنهــا همان طــور  یشــه در انگیزه هــای خــاص خلفــای بعــد از پیامبر؟لص؟داشــته اســت.  ر

ــه ملکیــت  کــرم؟لص؟ ب ــر ا کــه در زمــان پیامب ــدان اهــل بیــت؟مهع؟ را  ک خان کــه امــوال و امــال

کردنــد، خمــس  ایشــان درآمــده بــود بــه انحــاء مختلــف منکــر شــدند و از ایشــان غصــب 

کــه اهــل بیــت پیامبــر نتواننــد حــق شــرعی خــود را از آن  کردنــد  را هــم منحصــر بــه مــوردی 

کمــان بــود و اخــذ خمــس آن  کــه تحــت اختیــار حا کننــد. غنیمــت جنگــی امــری بــود  مطالبــه 

کــه تــوان مالــی ایــن  مســتقیمًا توســط خــود ایشــان صــورت می گرفــت. ایــن همــه بــرای آن بــود 

کنــار تــوان مالــی ایشــان،  گــردد. اعتبــار دینــی اهــل بیــت؟مهع؟، در  خانــدان، از ایشــان ســلب 

ــد. ــن باش ــر آفری ــت دردس ــان خالف ــرای غاصب ــت ب می توانس

کالمــی و فقهــی و اصولــی و حدیثــی و  کتــاب، مطالــب ریــز و درشــت  در البــالی مباحــث 

کــه قطعــًا دوســتداران دانــش را ســیراب می کنــد. یــاد اســت  یخــی ز تار

کاری نکــرده اســت، هرچــه هســت دانــش و همــت  کتــاب  راقــم ایــن ســطور در حــق ایــن 

گرانقــدر حضــرت آیــت اهلل دوزدوزانــی تبریــزی مدظلــه العالــی اســت. ســهم بنــده از  ــف 
ّ
مؤل
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کردنــد و  کــه بنده نــوازی  کار، چیــزی جــز اظهــار لطفــی از جانــب حضــرت ایشــان نیســت  ایــن 

فرمودنــد قبــل از چــاپ آن را بخــوان. حتــی منابــع مــورد اســتناد ایــن نوشــته هــم قبــاًل اســتخراج 

گردان معظــٌم لــه بــوده  کــه حاصــل زحمــات چنــد تــن از شــا شــده و در پاورقــی آن آمــده بــود، 

اســت. ایــن بنــده ســر ســفره آمــاده ایــن تــالش نشســت، یکــی دو بــار آن را خوانــد و چنــد 

کــرد. گاه نقطــه و ویرگولــی را جابجــا  پیشــنهاد داد، احیانــا عبارتــی را تغییــر داد و 

کــه طبــق  کار مــا طلبه هــا »إن قلــت وقلت« هــای محتوایــی طلبگــی بــا اســاتیدمان هســت 

کــرده، بــا توضیحــات ایشــان احیانــًا  عــادت در مجلــس خصوصــی خدمــت ایشــان عــرض 

کتــاب  کــه ایــن  کــردم بایــد بیشــتر بیندیشــم. طبیعــی اســت  گاهــی نیــز احســاس  قانــع شــدم و 

انعــکاس دهنــده آراء عالمانــه حضــرت اســتاد اســت و بــرای همــه مــا مفیــد و مغتنــم.

کار ایــن  در پایــان هــر فصــل خالصــه ای از آن فصــل تنظیــم شــده اســت. ایــن خالصه هــا 

کســی  گــر  بنــده اســت، ولــی بــا اجــازه حضــرت اســتاد از زبــان مؤلــف نگاشــته شــده اســت. ا

کتــاب و محتــوای آن آشــنا شــود، بــا توّرقــی  بخواهــد بــه نگاهــی اجمالــی از مباحــث ایــن 

کنــد. بــه نظــر می رســد مطالعــه آن، اشــتیاق خواننــده را  می توانــد خالصــه فصــول را مطالعــه 

کتــاب، افزایــش دهــد. بــرای مطالعــه اصــل 

ــد  ــاری نمودن کــه در ایــن امــر مــا را ی ــه و اســاتیدی  گردان معظــٌم ل ضمنــًا از همــکاری شــا

یــم. کمــال تشــکر دار بــه خصــوص حجــت االســالم آقــای باقــری بیدهنــدی و دیگــر عزیــزان 

کتــاب بیــش از هــر  ــه عنــوان حســن ختــام، عــرض می شــود: آنچــه انســان را در مطالعــه ایــن  ب

م بــه مخاطــب اهــل اندیشــه در 
ّ
چیــز بــه وجــد مــی آورد انتقــال بی واســطه مطلــب از یــک فقیــه مســل

بیــرون حــوزه علمیــه اســت. وجــود و ادامــه ایــن نــوع ارتبــاط، قطعــًا برکاتــی بــه همــراه خواهد داشــت.

آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین.

سید جمال الدین باستانی 

حوزه علمیه قم

مهر ماه 1393 برابر با ذیحجه 1435
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ف
ّ
پیش  گفتار مؤل

بــه فرمــوده قــرآن، از ابتــدای خلقــت حضــرت آدم؟ع؟، شــیطان عــزم بــر مبــارزه بــا انســان 

ــتوار  ــه اس ــه پای ــر س ــود را ب کار خ ــای  ــیطان بن ــده، ش ــرآن آم ــه در ق ــر آنچ ــا ب ــرد. بن ک ــوای او  و اغ

ســاخته اســت:

کردن انسان ؛ گمراه  1. ایجاد شبهات نظری و 

کردن انسان به آرزوهای دراز و بیهوده؛ گرفتار   .2

کارهــای زشــت و افســاد در آفریده هــای  3. ایجــاد شــهوت و وسوســۀ عملــی انســان بــه 

الهــی.

ُهــم
َ
ُمُرّن

َ
ُهــمَول َمِنیّنَ

ُ َ
ُهــمول ّنَ

َّ
ِضل

ُ َ
َول

ً
َمفُروضــا

ً
ِمــنِعَبــاِدَكَنِصیبــا

ّ
َن

َ
َخــذ

َ
ّت

َ
ل

َ
َعَنــُهاهلُلَوَقــال

َ
ل

کنــد؛ او  َخلــَقاهلِل: خــدا شــیطان را لعنــت 
َ

یَغیــُرّن
َ
ل
َ
ُهــمف

َ
ُمُرّن

َ
نعــاِمَول

َ
َءاَذانال ُکــّنَ یَبّتِ

َ
ل
َ
ف

گمــراه ســاخته و  گرفــت و ایشــان را  کــه از بنــدگان تــو ســهم معینــی برخواهــم  گفتــه اســت 

گــوش چهــار پایــان را بشــکافتند  کــرد، بــه ایشــان فرمــان خواهــم داد تــا  لبریــز از آرزو خواهــم 
کننــد، بــه ایشــان فرمــان خواهــم داد تــا آفرینــش خــدا را تغییــر دهنــد.1 و قطــع 

تفســیر و معنــای صحیــح ایــن آیــه را در کتــاب تغییرجنســیت،آرییانه؟2 بررســی کردیم. 

کاری شــیطان،  آنچــه اینجــا مــد نظــر ماســت، توجهــی اســت بــه نخســتین مرحلــه از برنامــۀ 

1. نساء: 119.
2. ص: 41.
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گمراه ســاختن بنــدگان خــدا. یعنــی 

گمــراه ســاختن انســانها و ایجــاد شــبهات نظــری در آنهــا  نخســتین قــدم شــیطان، برنامــه 

یــخ بشــریت و در عــرض زندگانــی هــر انســانی  اســت. برنامــه فریــب دادن انســانها در طــول تار

یخــی آمــده اســت،  کریــم و نقل هــای تار از ســوی شــیطان پیگیــری می شــود. چنانکــه در قــرآن 

کار شــیطان در برابر آدم و حوا، ایجاد شــبهه و وسوســه در اینها بود. او برای تشــویق  نخســتین 

آن دو بــه نافرمانــی خــدای متعــال و ترغیــب آنهــا بــرای خــوردن از درخــت ممنوعــه، بــه این هــا 
یــدان می بخشــد راهنمایــی نکنــم؟«1 کــه عمــر جاو گفــت: »آیــا شــما را بــه ســوی درختــی 

گمــراه  کــرده و  کــرده و انســانها را اغــوا  شــیطان در هــر عصــری بــه روشــی شــبهه افکنی 

ــه  ک ــد  ــان می ده ــیطانی نش ــای ش ــه ها و فعالیت ه ــخ وسوس ی ــه در تار ــت. مطالع ــاخته اس س

امــا در هــر دوره و  گرچــه درون مایــه و روح معمــواًل یکســانی داشــته اند؛  شــبهات نظــری، ا

زمانــی شــکل، رنــگ و لعابــی نــو بــه نــو یافته انــد.

گرامــی اســالم؟لص؟  کــه در تمــام اعصــار و دوران هــای پــس از پیامبــر  از جملــه موضوعاتــی 

شــبهه افکنــی شــده و بحــث پیرامــون آن در میــان مســلمانان مطــرح بــوده، موضــوع خمــس 

کــه هــر روز بــا  اســت. هجــوم ایــن شــبهه در عصــر مــا بیشــتر احســاس می شــود، می بینیــم 

گروه هــای مختلــف انحرافــی، شــبهاتی  اشــکال و زبان هــا و بیان هــای متفــاوت، از ســوی 

ــاره خمــس تکــرار می شــود. درب

کــه متأســفانه در جســتجوی حقیقــت نیســتند و شــکل  گاه در قالــب ســؤاالتی  آنهــا 

اینکــه: قبیــل  از  القــا می کننــد؛ ســؤاالتی  را می خواهنــد  آنچــه  دارنــد،  انــکاری 

1. آیا وجوب خمس دلیلی قرآنی دارد؟

2. آیــا در زمــان رســول خــدا؟لص؟، حکــم خمــس، چنانکــه امــروزه رائــج اســت، وجــود 

داشــته اســت؟

کرده است؟ یافت خمس  3. آیا رسول خدا؟لص؟، حتی برای یک  بار اقدام به در

1. طه: 120.
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برخــی بنــا را بــر منفــی بــودن پاســخ ایــن ســه ســؤال گذاشــته، مدعــی شــده اند اینها ســاخته 

و پرداختــه دســتگاه روحانیــت اســت تــا بــه منبعــی مالــی در جهــت منافــع خود دســت یابند.

گــر هــم  کــه ا کمــی مطالعــه دارنــد خودشــان را این طــور توجیــه می کننــد  کــه  عــده ای هــم 

خمــس واجــب باشــد، مربــوط بــه غنیمت هــای جنگــی اســت، چــون شــأن نــزول آیــۀ خمــس، 

غنیمت هــای جنگــی بــوده اســت.

گاهــی از ایــن شــبهه داده شــده، صحیــح نیســت و خــود مزیــد  کــه  جواب هایــی هــم 

کــه از زمــان نبــی  کــه خمــس حکمــی شــرعی اســت  گفتــه شــده  گاه  ــاًل  ــر علــت اســت. مث ب

کــرم؟لص؟ تــا زمــان امــام باقــر؟ع؟ ابــالغ نشــده، بعــد از آن اعــالن شــده اســت.  ا

کــه بــه موجــب  گفتــه شــده  گاهــی نیــز در احــکام خمــس تشــکیک شــده اســت. مثــاًل 

واجــب  آن  پرداخــت  و  زمــان غیبــت حــالل شــمرده شــده  روایاتــی، خمــس شــیعیان در 

نیســت، یــا اینکــه پرداخــت خمــس بــه مراجــع تقلیــد دلیلــی نــدارد؛ آنهــا نیــازی بــه ایــن 

کفایــت می کنــد و ... پول هــا ندارنــد و خمــس امــوال در هــر راه خیــری هزینــه شــود، 

طــرح مکــرر ایــن ســؤاالت و شــبهات از ســوی برخــی از مؤمنیــن بــه صــورت شــفاهی و 

کــرد و ایــن  کــه نشــان از حقیقت طلبــی آنهــا دارد، در مــا ایجــاد وظیفــه  کتبــی و اســتفتاء، 

یشــه ای و مســتدل مــورد بررســی و  کــه موضــوع خمــس را بــه صــورت ر انگیــزه را بوجــود آورد 

یشــۀ  شــبهات نظــری در ایــن موضــوع را از میــان ببریــم؛  کنیــم تــا ر تحقیــق قــرار دهیــم و تــالش 

ان شــاءاهلل.
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سرنوشت خمس پس از رسول خدا؟لص؟   

عمر بن عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه؟اهع؟   

کرد؟    امیرالمؤمنین؟ع؟ با خمس چه 

خمس در زمان صادقین ؟امهع؟   
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معنای لغوی و اصطالحی خمس

خمــس در لغــت بــه معنــای یــک پنجــم اســت1 و در اصطــالح فقهــی آن در شــیعه بــه 

کــه موظــف اســت در راه خــدا و بــرای مصــارف  گفتــه می شــود  یــک پنجــم از درآمــد شــخص 

ــد. معینــی پرداخــت نمای

تاریخچۀ خمس

یاســت هــر مجموعــه ای نیازمنــد توانایی هــا و امکانــات ویــژه ای  دســتگاه مدیریــت و ر

کــه برخــی از ایــن توانایی هــا مربــوط بــه خصائــص درونــی خــود مدیــر و رئیــس اســت  اســت 

ــد علــم، عدالــت، شــجاعت و تدبیــر الزم را داشــته باشــد و برخــی دیگــر از آنهــا  ــاًل بای کــه مث

کــه در خــارج وجــود مدیــر و رئیــس بایــد وجــود داشــته باشــد مثــل وجــود  امکاناتــی اســت 

یــاران صالــح و ســاختار و نظــام قانونــی الزم و همچنیــن توانایــی مالــی جهــت اداره مجموعــه 

ــش و... ــت خوی ــت مدیری تح

امکانــات بیرونــی هماننــد حقــی بــرای یــک مدیــر و رئیــس در جوامــع مختلــف به رســمیت 

ــدا  ــص پی ــا نق ــی رود و ی ــان م ــت از می ــی مدیری ــا توانای ــا، ی ــدون آنه ــرا ب ــده اند، زی ــناخته ش ش

می کنــد.

ــش و  ــی خوی ــرای ادارۀ زندگ ــر ب ــک مدی ــه ی ک ــت  ــی اس ــی حق ــات مال ــان، امکان ــن می از ای

1. لغت نامه دهخدا، ذیل واژه خمس.
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یافــت مــی دارد تــا ذهنــش درگیــر چگونگــی تأمیــن معــاش  کــه اداره می کنــد، در مجموعــه ای 

کــردن راه هــای تأمیــن هزینه هــای ادارۀ زندگــی خــود و افــراد تحــت تکفلــش نباشــد. و پیــدا 

یــخ بــه رســمیت شــناخته شــده و از راه  یاســت در تمــام جوامــع در طــول تار ایــن حــق ر

یافــت مالیــات و... تأمیــن می شــده اســت. البتــه َاشــکال اختصــاص ایــن حــق مالــی بــه  در

رئیــس و مدیــر، در جوامــع مختلــف متفــاوت اســت، ولــی اصــل اختصــاص جــای مناقشــه 

نــدارد.

پیــش از ظهــور اســالم بــا توجــه بــه اینکــه منبــع درآمــد غالــب قبایــل و طوایــف عــرب، 

ــای  ــد. رؤس ــن می ش ــی تأمی ــم جنگ ــت از غنائ یاس ــق ر ــود، ح ــل ب ــر قبای ــارت دیگ ــگ و غ جن

یخــی، ایــن  ــع تار ــه مناب ــم جنگــی ســهمی داشــته اند، بنــا ب قــوم در دوران جاهلیــت، از غنائ

ــوده اســت. ــم جنگــی ب ــع غنائ ســهم رب

کــرم؟لص؟، عــدی بن حاتــم را  کــه رســول ا ابن منظــور در ذیــل واژه »ِمربــاع« نقــل می کنــد 

کلالِمربــاعوهــولیِحــّل قبــل از اینکــه اســالم بیــاورد مــورد عتــاب قــرار داد و فرمــود: »إّنــكلتــأ

لــكفــیدینــك«1 یعنــی تــو »مربــاع« یعنــی ربــع غنائــم مصــرف می کنــی، در حالیکــه در دیــن 

تــو حــالل نیســت. اینکــه دیــن عــدی چــه بــوده موضــوع بحــث مــا نیســت.

کــه عــدی بعــد از مســلمان شــدن گفتــه اســت: »رّبُعتفــیالجاهلیة همچنیــن نقــل شــده 

ــالم  ــردم و در اس ــدا می ک ــوال را ج ــع ام ــت رب ــان جاهلی ــی در زم ــیاإلســام« یعن وخّمســُتف

گفتــه شــده:  گفتــار او  خمــس آن را؛ و در توضیــح ایــن 

کانیأخــذربــعالغنیمــة، أیُقــدُتالجیــشفــیالحالیــن،لّنالمیــرفــیالجاهلیــة

وجــاءاإلســامفجعلــهالخمــس،وجعــللــهالمصاریــف: در لــوای دو قانــون رهبــری 

کــه امیــر در زمــان جاهلیــت ربــع غنائــم را بــر می داشــت و اســالم آن را  کــرده ام؛ چــرا  لشــکر 
خمــس قــرار داد، بــرای آن مصــارف خــاص مقــرر داشــت. 2

1. محمد بن منظور؛ لسان العرب؛ ج5، ص114 ذیل ماده ربع.
2. احمد بن حنبل؛ مسند احمد؛ ج4، ص257.
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کــه بــه صــورت متکلــم بیــان شــده اســت، بــر مقصــود مــا داللــت  در هــر حــال، ایــن جملــه 

دارد.

کــرم؟لص؟  ــه طــور قطــع، خمــس حــق رســول ا کســی بپرســد در حالی کــه ب ممکــن اســت 

گرفتــه اســت؟ ــر چــه اساســی خمــس  ــم ب ــوده، عــدی بن حات ب

کــه مــال پیامبــر؟لص؟ بــوده بــه عنــوان واســطه  در جــواب می توانیــم بگوییــم: او خمــس را 

کــه فقهــا در اجازه نامه هــا، وکالی خــود در اخــذ وجوهــات را  می گرفتــه، شــاید مثــل امــروز بــوده 

کننــد.  مجــاز می کننــد مثــاًل ثلــث آن را در محــل خــودش بــا رعایــت ضوابــط شــرعی مصــرف 

کــرم؟لص؟  کالم او ایــن می شــود کــه...خّمســتفــیاإلســامبــإذنالنّبــیال بنابرایــن معنــای 

گرفتــه ام. کــرم؟لص؟، خمــس غنائــم را  یعنــی در اســالم، بــه اذن نبــی ا

ــه آن اشــاره  ــۀ غنیمــت ب ــوده و آی یاســت و والیــت ب خالصــه مطلــب آنکــه خمــس حــق ر

کــرم؟لص؟ و اهــل بیــت  دارد، بــه موجــب آن خمــس را بــه رئیــس مســلمانان یعنــی پیامبــر ا

ــالم  ــس از اس ــوده، پ ــع ب ــت رب ــهم در جاهلی ــن س ــت. ای ــاص داده اس ــان اختص ــوم ایش معص

گشــت. مــا معتقدیــم بــه موجــب  از نظــر مقــدار تقلیــل یافــت و بــه میــزان خمــس تعییــن 

کمتــر شــدن میــزان ســهم تعییــن  تعالیــم پیامبــر و اهــل بیــت ایشــان؟مهع؟در برابــر ایــن تقلیــل و 

کــه از مشــاغل مختلــف  شــده، خمــس عــالوه بــر غنائــم جنگــی، بــه تمــام ســود ها و منافعــی 

ــه اثبــات ایــن مطلــب در آینــده  گرفتــه اســت. ب ــا شــرایط خاصــی تعلــق  بــه دســت می آمــد ب

یــم. می پرداز

کــه خمــس  بــه عبــارت روشــن تر، حاصــل نظــر مذهــب شــیعه دربــاره خمــس آن اســت 

حقــی اســت متعلــق بــه رســول خــدا؟لص؟ و اهــل بیــت ایشــان؟مهع؟، بــه واســطه والیتــی 

کــه مربــوط  کــه بــرای همیشــه بــر جامعــه اســالمی دارنــد؛ البتــه بایــد آن را عــالوه بــر امــوری 

یاســت و والیــت ایشــان اســت، بــه مصــرف نیازمنــدان از خانــدان رســالت و ســادات  بــه ر

کــه ســادات مجــاز بــه اخــذ آن نیســتند.  بنی هاشــم نیــز برســانند. ایــن در عــوض زکاتــی اســت 

ــم. ی ــه ایــن مطلــب هــم در آینــده اشــاراتی دار ب
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کی داشتند؟ آیا پیامبر؟لص؟ امال

کــه از آنهــا بــه خالصــه و صفایــا تعبیــر می شــود، بــر  کــی داشــتند  کــرم؟لص؟ امال نبــی ا

ک پیامبــر؟لص؟ بــه فــدک منحصــر  خــالف آنچــه در میــان مــردم مشــهور و معــروف اســت، امــال

نیســت.

کــرم؟لص؟ ذکــر شــده فهرســت وار  یخــی بــرای پیامبــر ا کــه در منابــع تار کــی را  در اینجــا امال

نــام می بریــم، توضیحــی مختصــر در مــورد آنهــا بــرای خواننــده محتــرم ارائــه می نماییــم.

۱.اماکُمَخیِرق.

کــه بــزرگ یکــی از طوایــف یهــود  کــرم؟لص؟ بــه مســجد قبــا وارد شــد، مخیــرق  وقتــی نبــی ا

ــه شــهادت رســید.  ــدر نیــز ب ــود خدمــت حضــرت شــرفیاب شــد و اســالم آورد، در جنــگ ب ب

گرفــت. کــش پــس از مــرگ او در اختیــار رســول خــدا؟لص؟ قــرار  طبــق وصیــت او امال

ــت.  ــم اس ــَربه أم ابراهی ــا مش ــی از آنه ــام یک ــه ن ک ــود  ــن ب ــه زمی ــت قطع ــرق هف ک مخی ــال ام

یــه  کــرم؟لص؟ در مشــربه ام ابراهیــم بــرای یکــی از همســران خویــش بــه نــام مار حضــرت رســول ا

کردنــد و او را در آنجــا اســکان  قبطیــه مــادر ابراهیــم، پســر رســول خــدا؟لص؟ خانــه ای درســت 

دادنــد.

بهرسولاکرم؟لص؟بخشیدند. کهانصار 2.زمینهایی

پــس از ورود حضــرت رســول؟لص؟ بــه مدینــه چــون آن حضــرت در مضیقــه مالــی بودنــد، 

کــس قطعــه زمینــی را بــه آن حضــرت  کردنــد و هــر  انصــار زمین هایــی را بــه ایشــان پیشــکش 

هدیــه نمــود.

۳.فدک.

کــه حضــرت  یــخ مشــهور اســت، اهالــی فــدک از بــالد یهــود از فرمانــی  چنانکــه در تار

ــرزه  ــد، ل ــح ش ــر فت ــه خیب ــی قلع ــا وقت ــد؛ ام کردن ــی  ــر پیچ ــود، س ــوده ب ــادر فرم ــان ص ــرای ایش ب
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کــه بــا آنهــا بــر ســر نیمــی از  کردنــد  کــرم؟لص؟ درخواســت  بــر اندامشــان افتــاد و از رســول ا

کــه نیمــی از فــدک بــه تملــک آن حضــرت  کنــد و این چنیــن بــود  زمین هــای فــدک مصالحــه 

درآمــد.

ُکَتیبه. قلعههایخیبر،بهنامهایوطیح،سالمو ۴.سهقلعهاز

ــس  ــرت از خم ــهم آن حض ــه س کتیب ــوده و  ــدا؟لص؟ ب ــول خ ــیء1 رس ــت، ف ــه نخس دو قلع

ــود. ــه دســت مســلمین رســیده ب ــه غنیمــت ب کــه ب ک خیبــر می باشــد  امــال

ک  کــه بــرای بازگردانــدن امــال کــه عمــر بن عبدالعزیــز در فرمانــی  یــخ آمــده اســت  در تار

ُکتیبــه بــه عنــوان ملــک  کــرده از ملکــی بــه نــام  فرزنــدان حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهع؟ صــادر 

کــه در  کــه غیــر از ملــک فــدک اســت. ایــن ملــک زمینــی اســت  کــرده،  رســول خــدا؟لص؟ یــاد 

اطــراف شــهر مدینــه قــرار دارد.

۵.وادیالقری.

کــه مشــتمل بــر  ایــن ملــک دیگــر حضــرت رســول؟لص؟ در میانــه راه شــام و مدینــه اســت، 

چنــد قریــه بــوده، و البتــه تنهــا یــک ســوم از آن ملــک پیامبــر بــوده اســت.

۶.مهزور؛واینبازاریدرمدینهبودهاست.

اموالبنینضیردرمدینه.2 7.زمینیاز

کفار به پیامبر؟لص؟ بدون جنگ برسد. که از  1. مالی 
ــن  محمــد الماوردی؛األحــکام الســلطانیة؛ ص 171-168؛ محمــد بن  الحســین  ــه: علــی  ب کنیــد ب 2. رجــوع 
الفــراء إبی یعلی؛األحــکام الســلطانیة و الوالیــات الدینیــه؛ ص 181 - 185 )بــه نقــل از مقدمــه مــرآة العقــول، 

بــه قلــم عالمــه عســکری، ص 126(.
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ک حضرت زهرا؟اهع؟ امال

گونه دانست: که می توان آنها را بر سه  ک مختلفی داشتند  حضرت زهرا؟اهع؟ نیز امال

کــه تــا پایــان عمــر شــریف حضــرت رســول؟لص؟ ملــک آن حضــرت  کــی  نخســت: امال

بــوده، و بعــد از وفــات ایشــان بــه عنــوان ارث بــه همســران و تنهــا فرزنــدش، حضــرت فاطمــه 

زهــرا؟اهع؟، منتقــل شــده اســت.

ــه آن حضــرت تملیــک  کــرم؟لص؟ در زمــان حیــات ب کــه حضــرت رســول ا کــی  دوم: امال

فرمــوده بودنــد.

ی القرباء به آن حضرت می رسید. که از خمس به عنوان ذو سوم: سهمی 

یخــی، حضــرت زهــرا؟اهع؟ در مقــام طــرح دعــوا در مقابــل آنچــه ابوبکــر  بــه موجــب منابــع تار

کــرده اســت.  انجــام داد، بــه هــر بخــش از امــوال و حقــوق فــوق اشــاره 

کرده اند. ظاهرًا پیامبر؟لص؟ در زمان حیات خویش فدک را به حضرت زهرا؟اهع؟ تملیک 

کــه فرمــان داد  شــواهدی بــرای ایــن ادعــا وجــود دارد. از جملــه دســتور عمــر بن عبدالعزیــز 

گــر ارث می بــود زنــان پیامبــر هــم  کــه ا آن را تنهــا بــه فرزنــدان حضــرت فاطمــه؟اهع؟ بازگرداننــد؛ 

در آن شــریک می شــدند.

برخورد خلفا با اموال حضرت زهرا؟اهع؟

ــواده  کــه در اختیــار فاطمــه زهــرا؟اهع؟ و خان ــی  پــس از رســول خــدا؟لص؟ تــالش شــد اموال

گــر هنــوز بــه ایشــان نرســیده، دیگــر بــه دســت ایشــان  اوســت از دســت ایشــان خــارج شــود، و ا

نرســد.

ــود ایــن امــوال  ــرار ب گــر ق ــرا ا ک آن حضــرت؟اهع؟ برخــورد سیاســی شــد، زی ــا امــال در واقــع ب

در اختیــار حضــرت فاطمــه زهــرا و خانــواده اش؟مهع؟ باشــد، بنی هاشــم قــدرت مالــی پیــدا 

ــدام در مقابــل دســتگاه  ــرای عــرض ان ــدان ب ــوان ایــن خان ــا غصــب ایــن امــوال ت ــد. ب می کردن

خالفــت تضعیــف می شــد.
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سرنوشت خمس پس از رسول خدا؟لص؟

ــت  ــتای سیاس ــدند، در راس ــت ش ــده دار حکوم ــدا؟لص؟ عه ــول خ ــس از رس ــانی که پ کس

منــع خانــدان پیامبــر؟لص؟ از حقــوق مالــی ایشــان، اواًل خمــس را در غیــر غنائــم نادیــده 

گرفتنــد، و ثانیــًا در خمــس غنائــم هــم، ســهم اهلل و ســهم رســول خــدا و اقربــای پیامبــر؟مهع؟ را 

کــه بیــان تفصیلــی آن از حوصلــه بحــث خــارج اســت، و تنهــا خالصــه ای از  ــد  کردن ســاقط 

کتاب هــای اهــل ســنت نقــل می کنیــم. ایــن اقدامــات را از 

کتــب اهــل ســنت چنیــن  در کتــاب اخلــراج ابی یوســف1 و ســن النســایئ2 و بســیاری از 

کــه پــس از رحلــت رســول خــدا؟لص؟ در دو ســهم رســول خــدا و اقربــای پیامبــر اختــالف  آمــده 

که ســهم رســول؟لص؟،  گفتند  گروهی  گرفته بودند.  گویی ســهم اهلل را اصاًل نادیده  پدید آمد؛ 

ی القربــی بــه خویشــان و اقربــای  کــه ســهم ذو گفتنــد  بــه خلیفــه بعــد از او می رســد، و دیگــران 

ی القربــی بــه خویشــاوندان  گروهــی دیگــر معتقــد شــدند ســهم ذو پیامبــر؟لص؟ می رســد، و 

کین و ابناءســبیل را هــم از  خلیفــه پــس از پیامبــر؟لص؟ می رســد. ایشــان ســهم ایتــام و مســا

کردنــد. اختصــاص بنی هاشــم خــارج 

ــرای آنچــه  ــه ایــن دو ســهم را ب ک ــد  کردن ــا هــم اتفــاق نظــر پیــدا  ــات، ب پــس از ایــن اختالف

کننــد، و مصلحــت را در تهیــه اســب و  مصلحــت جامعــه اســالمی اقتضــا می کنــد هزینــه 

ــد! ــگ دیدن ــرای جن ــالح ب س

که از او شده، می گوید:  ابن عباس در نقلی 

ــی ــی،فُجعــِلهــذانالســهمانف ــذیالقرب ول
ً
ُجعــلســهماهللوســهمرســولهواحــدا

کینوابــنالســبیللیعطــیغیرهــم. الخیــلوالســاح؛وجعــلســهمالیتامــیوالمســا

ــا ســهم  پــس از پیامبــر؟لص؟، ســهم خــدا و ســهم رســول یکــی انگاشــته شــد و ایــن دو ب

کین و  ذی القربــی بــه تهیــه اســب و ســالح جنگــی اختصــاص یافــت. ســهم ایتــام و مســا

1.  ق اضی  اب وی وس ف؛ الخراج؛ ص 19 .
2. أبو عبدالرحمن نسائی؛ سنن النسائی؛ ج 7، ص 128 به بعد.
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ابن ســبیل هــم بــه آنهــا داده شــد.1

کــه خمــس بــه ســادات  کنــد  کــم پــس از رســول خــدا؟لص؟ نتوانســت قبــول  دســتگاه حا

کردنــد2 و در مــورد تقســیم غنائــم  ی القربــی برســد، و لــذا آیــه را بــه غنائــم جنگــی تفســیر  و ذو

گفتنــد: ســهم خــدا بــه معنــای اعطــای ســهمی بــه او نیســت، و نــام خــدا بــه صــورت  جنگــی 

تشــریفی در ایــن آیــه ذکــر شــده، پــس حــق او بــه رســول اهلل می رســد، و اآلن مصلحــت اقتضــا 

کــه ایــن امــوال را مثــل زکات بــرای جنــگ و کشورگشــایی و جهــاد هزینــه می کنیــم. بــه  می کنــد 

گشــت و حکــم آن بــه فراموشــی ســپرده  ایــن ترتیــب در واقــع خمــس را از ماهیــت خــود خــارج 

شــد. »ســبیل اهلل« را هــم منطبــق بــر دو چیــز  دانســتند: اســلحه و اســب!

البته از جابر نقل شده:

َکثــرالمــالجعلــهفــی کانیحَمــُلالخمــسفــیســبیلاهللویعطــینائبــةالقــومفلّمــا

کــه مبتــال  کســانی دادنــد  غیــرذلــك: خمــس را در ســبیل اهلل مصــرف می کردنــد و آن را بــه 

یــاد شــد، آن  کــه امــوال جامعــه اســالمی ز گرفتــاری و مصیبتــی بودنــد. البتــه بعــد از آن  بــه 
را بــه مصــارف دیگــر رســاندند. 3

کــه طالهــا  یــاد شــد  کــه غنائــم جنگــی آنقــدر ز جالــب اســت بدانیــم وقتــی در زمــان عثمــان 

را بــا تبــر تقســیم می کردنــد و او خمــس را بــه خویشــان و نزدیــکان خــود مــی داد! و داســتان آن 

را همــه می داننــد.

1. محمد بن جریر طبری؛ جا مع  البیا ن  فی  تا ویل  القرآن ؛ ج10، ص 6.
کــه  کمیــت، هــر  کــم و از امــوال حا کــم اصــل خمــس را ملــک حا کــه: وقتــی دســتگاه حا گفتــه شــود  2. شــاید 
ــه  ــه همــه درآمدهــای مــردم ب ــه اهــل بیــت رســول خــدا؟لص؟، دانســت، تعمیــم متعلــق خمــس ب باشــد، و ن

کمیــت بــوده اســت. ســود دســتگاه حا
ــی از  ــد، ول کمیــت بیفزای ــر امــوال حا ــه ایــن مــی توانســت ب ک در جــواب عــرض می شــود ایــن درســت اســت 
کــه جنگــی جــز از مجــرا و بــه خواســت ایشــان  کــم بــوده اســت چــرا  کــه غنائــم تحــت تســلط دســتگاه حا آنجــا 
واقــع نمی شــده ایشــان در اخــذ آن و تســلط بــر آن بــا مشــکلی مواجــه نبودنــد؛ ولــی ایــن ســلطه در بقیــه امــوال 
ــه اهــل بیــت پیامبــر می پرداختنــد. ایــن  ــا، بلکــه علی القاعــده، مــردم آن را ب مــردم وجــود نداشــت، و أحیان

کــم نبــود، لــذا خمــس را در غیــر غنائــم جنگــی منکــر شــدند. مطلــوب دســتگاه حا
3.  ق اضی  اب و یوس ف؛  ال خ راج ؛ ص23؛ احمد بن علی  الجصاص؛ أحکام القرآن؛ ج3، ص 61.
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عمــر  خالفــت  تــا  بــود  منــوال  همیــن  بــر  نیــز  بنی مــروان  و  بنی امیــه  عصــر  در  اوضــاع 

کنــد. پــس از او دیگــر  کــه قصــد داشــت بــه ســنت رســول خــدا؟لص؟ عمــل  بن عبدالعزیــز 

خبــری از خمــس و عملکــرد خلفــای بعــدی در ایــن مــورد وجــود نــدارد، و تنهــا بحــث فــدک 

مطــرح بــوده اســت.

عمر بن  عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه؟اهع؟ 

گرفــت  عمــر بن عبدالعزیــز پــس از رســیدن بــه خالفــت )در ســال 99 هجــری( تصمیــم 

حــق فرزنــدان فاطمــه زهــرا؟اهع؟ را بــه ایشــان بازگردانــد.

کار انجــام داد. یکــی اینکــه بــه قاضــی مدینــه، یعنــی  او بــرای انجــام تصمیــم خــود دو 

کــه  کــه آیــا “ُکَتیبــه” یعنــی دهــی  کنــد  ابوبکــر بن محمــد بن عمــرو بن حــزم، فرمــان داد تحقیــق 

أم ابراهیــم در آنجــا منــزل داشــت، جــزو خمــس رســول اهلل؟لص؟ از خبیــر بــوده یــا خالصــه آن 

حضــرت بــوده اســت؟

کــه آن ملــک، خمــس رســول خــدا؟لص؟ بــوده اســت. بــر ایــن  بــه او پاســخ می دهنــد 

اســاس عمــر بن عبدالعزیــز چهــار یــا پنــج هــزار دینــار بــرای قاضــی مدینــه فرســتاد و فرمــان داد 

از منافــع آن قریــه هــم 5 هــزار دینــار بــردارد، و همــه را در میــان بنی هاشــم و فاطمیــون تقســیم 
کنــد.1

می گوینــد فاطمــه دختــر امــام حســین؟ع؟ پــس از ایــن ماجــرا نامــه ای بــه عمــر بن عبدالعزیز 

کان خــادملــهواکتســیمــن کانل کــرد: لقــدأخَدمــَتمــن نوشــت، و این گونــه از او تقدیــر 
. عمــر بن عبدالعزیــز بــا دیــدن ایــن نامــه خوشــحال و مســرور شــد.2

ً
یــا عار

کــه او نامــه ای بــه والــی  کار دّوم عمــر بن عبدالعزیــز در مــورد فــدک بــود. یعقوبــی می نویســد 

مدینــه نوشــت، و بــه او فرمــان داد فــدک را بــه فرزنــدان فاطمــه؟اهع؟ بازگردانــد. والــی مدینــه نیــز 

کــه فــدک را از  ــد در شــرح هنــج البالغــه آورده، از او پرســید  ــن ابی الحدی کــه اب طــی نامــه ای 

1. محمد بن  سعد؛ الطبقا ت  الکبری؛ ج5 ،ص288-287.
2. همان.
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کســی بــاز پــس بگیــرم، در حالــی در میــان آل عثمــان و آل فــالن یــا آل فــالن اســت؟! عمــر  چــه 

بن عبدالعزیــز در پاســخ او نوشــت: 

کتبــُتإلیــكآُمــَركبذبــحشــاةلکتبــتإلــّیأجّمــاءأمقرنــاء؟!أو أّمــابعــد،فإّنــیلــو

کتبــُتإلیــكتذبــحبقــرًةتســألنیمــالونهــا؟!

یــا  باشــد  شــاخ دار  آیــا  پرســید  خواهــی  کــن،  ذبــح  را  گوســفندی  بنویســم  تــو  بــه  گــر  ا

کــه رنــگ آن چگونــه باشــد؟!«  ی بکــش، خواهــی پرســید  گاو گــر بنویســم  بی شــاخ؟! یــا ا

کــه اشــاره دارد بــه داســتان معــروف ذبــح بقــره در زمــان حضــرت موســی و ایــرادات بنــی 

اســرائیلی قــوم او!

کتابــیهــذافاقســمهافــیولــدفاطمــةمــنعلــی؟ع؟« یعنــی هــر  إذاَوَرد گفــت: »و و ســپس 
کــن.1 وقــت ایــن نامــه بــه دســتت رســید فــدک را در میــان فرزنــدان فاطمــه از علــی؟ع؟ تقســیم 

یخــی اســتفاده می شــود نــزد ایشــان مســلم بــوده که حضرت رســول؟لص؟  یــداد تار از ایــن رو

فــدک را بــه حضــرت فاطمــه؟اهع؟ داده انــد، چــون اصــاًل عمــر بن عبدالعزیــز نمی گویــد در ایــن 

کــن. مــورد تفّحــص 

کوفــه نــزد عمــر بن عبدالعزیــز رفتنــد و او را مــورد  گروهــی از اهــل  کــه بنی امیــه و  گفتــه شــده 

کار شــیخین را مــورد هجــوم قــرار دادی!  گفتنــد  عتــاب قــرار دادنــد و توبیــخ نمودنــد، و بــه او 

گفــت: »مــن می دانــم، و شــما جاهــل هســتید«؛ ســپس  کــه او بــه ایشــان  در ایــن هنــگام بــود 

ــییســخطها ــه »فاطمــةبضعــةمّن ک ــد  ــل می کن ــان نق ــرای ایش ــدا؟لص؟ ب ــول خ ــی از رس روایت

کــه مــن بــه خاطــر ایــن روایــت،  مــایســخطنی،ویرضینــیمــاأرضاهــا...«، و ســپس می گویــد 
فــدک را برگردانــدم.2

1. ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغه؛ ج4، ص 103.
2. همان.
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کرد؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ با خمس چه 

گرفتــار نافرمانــی و جنــگ   کوتــاه خالفــت خویــش  حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در مــدت 

کــه فرصــت و توانایــی تغییــر هیچ کــدام از  بودنــد، و جــّوی در جامعــه بــه وجــود آمــده بــود 

کــه پیــش از آن حضــرت پدیــد آمــده بــود، نیافتنــد. بدعت هایــی 

گــر عمر بن خطاب  حتــی در مــورد متعــه و ازدواج موقــت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل شــده: »ا

کســی جــز انســان  شــقی و بدبخــت، زنــا نمی کــرد«1، بــا  منــع متعــه و ازدواج موقــت نمی کــرد، 

کــرده بــود، تغییــر دهــد. کــه خلیفــه دوم در مــورد آن اعــالم  ایــن حــال نتوانســت ممنوعیتــی را 

کــه خلیفــه دوم وقتــی دیــد مــردم در مســجد بــه صــورت  در منابــع اهــل ســنت آمــده اســت 

انفــرادی نافلــه می خواننــد، خوشــایندش واقــع نشــد و دســتور داد ایــن نمــاز در شــب های مــاه 

کــه در زمــان ابوبکــر  مبــارک رمضــان بــه جماعــت خوانــده شــود، و ســنت رســول خــدا؟لص؟ را 

بــه همــان روش ادامــه داشــت، تغییــر داد!

دیــن  در  خــدا؟لص؟  رســول  از  پــس  کــه  بدعت هایــی  و  تغییــرات  دیگــر  و  او  کار  ایــن 

کنــار رســول خــدا؟لص؟  کــه ایشــان خــود را مجتهــدی در  پدیــد آوردنــد، بــه ایــن دلیــل بــود 

نبودنــد! قائــل  بــرای ســنت پیامبــر  و تقدســی  می دانســتند 

کــه وقتــی حضــرت امــام علــی؟ع؟ خواســتند بدعــت بــه  کرده انــد  یخ نویســان نقــل  تار

گرامــی  جماعــت خوانــدن نمــاز مســتحبی در مــاه رمضــان را از میــان بردارنــد، بــه فرزنــد 

کوفــه مــردم را از خوانــدن  کــه در مســجد  خویــش، امــام حســن مجتبــی؟ع؟ دســتور دادنــد 

کنــد. در ایــن هنــگام در میــان مــردم ولولــه ای بپــا  نمــاز تروایــح بــه صــورت جماعــت منــع 

کــه حضــرت  گشــت، و اوضــاع طــوری شــد  خاســت و فریــاد »واُسّنـــتاعمــر« بــه آســمان بلنــد 

کــه ســنت پیامبــر  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ از ایــن دســتور منصــرف شــدند. جالــب اســت 

کنــد، ولــی ســنت عمــر هرگــز! کــرم می توانســت تغییــر  ا

کــه بیشــتر لشــکر 50 یــا 60 هــزار نفــری آن حضــرت طرفــدار خلفــا  یــخ چنیــن بــر می آیــد  از تار

1. محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعة؛ ج21، ص5. 
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بــوده و شــیعه نبوده انــد.

کــه امــام علــی بن ابی طالــب؟ع؟ در مــورد خمــس نیــز نتوانســت  بــه همیــن دلیــل بــود 

کــرد. کــه خلفــای پیشــین عمــل می کردنــد، عمــل  کاری انجــام دهــد، و بــه همــان ترتیبــی 

برابــر  در  می خواســت  پیامبــر؟لص؟  اصحــاب  از  کســی  کــه  می بینیــم  کــرات  بــه  یــخ  تار در 

کنــد، و بــا او بــه شــدت برخــورد  کمــه بایســتد و حکــم واقعــی الهــی را بیــان  بدعت هــای دســتگاه حا

کشــته  کــه بــرای ابــراز حقایــق احــکام الهــی حرفــی  زدنــد، تبعیــد یــا  شــد؛ چنانکــه ابــوذر و دیگرانــی 

ــود. کســی اجــازه اظهــار حــق و واقعیــت داده نشــد. در مــورد خمــس هم چنیــن ب ــه  شــدند، و ب

از امــام باقــر؟ع؟ دربــاره عملکــرد حضــرت امیرالمؤمنیــن امــام علــی؟ع؟ در مــورد ســهم 

ذی القربــی ســؤال شــد. آن حضــرت در جواب فرمودند: »ســلكبهســبیلأبیبکــروعمر...«1.

گرفتــن و تقســیم صحیــح  کــه چــون در زمــان آن حضــرت،  ماحصــل پاســخ ایــن بــود 

یــۀ خلفــای قبلــی بــوده اســت. یــه و عملکــرد حضــرت بــر طبــق رو خمــس امــکان نداشــته، رو

کــه نظــر امــام علــی؟ع؟ دربــارۀ خمــس چــه بــود؟  همچنیــن از امــام باقــر؟ع؟ پرســیدند 

ــابکــروعمــر«  کــرهأنیخالــفأب ــه ــهفیــهرأیأهــلبیتــهولکّن حضــرت پاســخ فرمــود: »کانرأی

کراهــت داشــت  یعنــی نظــر مبــارک آن حضــرت، در این بــاره همــان نظــر خاندانــش بــود، ولــی 
کنــد.2 ــا ابوبکــر و عمــر مخالفــت  کــه ب

کــرهأنیتعلــقعلیــهخــافأبــیبکــروعمــر«3  کــه »ولکــن کرده انــد  بیهقــی و دیگــران نقــل 

کراهــت داشــت عملکــردی بــر خــالف شــیخین بــه او نســبت داده  یعنــی حضــرت علــی؟ع؟ 

شــود.

بن علــی   احمــد  332؛  ص  بن ســالم؛األموال؛  قاســم   ابوعبیــده  23؛  ص  الخــراج؛  اب وی وســ ف؛  1.  ق اضــی  
القــرآن؛ ج3، ص 63. الجصــاص؛ أحــکام 

2. همان منابع.
3. احمد بن  الحسین  بیهقی؛ سنن الکبری؛ ج6، ص 343.
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خمس در زمان صادقین؟مهع؟

کــه در بخــش قبــل بیــان شــد،  بــا توجــه بــه اینکــه موقعیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آن طــور بــود 

کــه تحت فشــار بیشــتری از ســوی  کــه موقعیــت دیگــر ائمــه؟مهع؟ هــم  کــرد  می تــوان تصــور 

ــوده اســت؟ ــد، چطــور ب کمــه بودن دســتگاه حا

ــر اســاس  کــه ب ــود  ــا خالفــت عمــر بن عبدالعزیــز ب اوایــل امامــت امــام باقــر؟ع؟ مصــادف ب

کمتــر و فضــا بــرای بیــان احــکام خمــس  سیاســت های اتخــاذ شــده از ســوی او اختنــاق 

آماده تــر شــد.

یــج اصــل موضــوع خمــس را مطــرح، در ظاهــر آن را  در ایــن زمــان، امــام باقــر؟ع؟ بــه تدر

ــد. ــذ آن نکردن ــه اخ ــدام ب ــد، و اق ــالل فرمودن ــه و ح ــود اباح ــیعیان خ ــرای ش ب

پــس از امــام باقــر؟ع؟، حکــم خمــس از ســوی امــام صــادق؟ع؟ در دو مرحلــه بیــان شــده 

کــه مربــوط بــه دوران آغازیــن امامــت آن حضــرت اســت، موضــوع اباحــه  اســت. در روایاتــی 

ــرای بیــان احــکام واقعــی و  کــه موقعیــت ب ــرای شــیعیان مطــرح شــد؛ امــا هنگامــی  خمــس ب

تفصیلــی خمــس فراهــم گشــت، حضــرت حکــم وجــوب آن را بیــان فرمودنــد، حتــی در برخــی 

کــه اثــری از  از روایــات، آن حضــرت منکــر آن را مرتــد اعــالم فرمودنــد؛ بــه همیــن ترتیــب اســت 

کاظــم و امــام رضــا؟امهع؟  اباحــه و تحلیــل خمــس در روایــات اهــل بیــت در عصــر امامــت امــام 

وجــود نــدارد.

ــه  ــی جلس ــه عباس ــون خلیف ــه مأم ک ــود  ــاده ب ــان آم ــق چن ــرش ح ــۀ پذی ــن دوره، زمین در ای

کســی را وکیــل حضــرت زهــرا؟اهع؟ و شــخص دیگــری را  تشــکیل می دهــد و در ایــن جلســه 

کننــد، و در ایــن جلســه وکیــل حضــرت زهــرا؟اهع؟  وکیــل ابوبکــر می کنــد تــا دربــارۀ فــدک بحــث 

کــه ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ در ایــن دوره در بیــان و  پیــروز و غالــب می شــود. ایــن نشــان از ایــن دارد 

کــه از آن جملــه خمــس اســت آزادی بیشــتری داشــتند،  لــذا بــه تبلیــغ احــکام  تبلیــغ احــکام 

کامــاًل تبییــن فرموده انــد. تفصیلــی آن پرداختــه و ابعــاد مختلــف آن را 



خمس در عصر پیامبر؟لص؟

36

 

خالصۀ فصل 

کــه از غــارت و جنــگ بــا قبائــل  کمــان قبائــل و اقالیــم عــرب از غنائمــی  در زمــان جاهلیــت، حا

کــه البتــه عمــده درآمــد مردمــان آن زمــان نیــز بــوده اســت حقــی اختصاصــی  دیگــر بدســت می آمــده 

کــم ایــن  ــم می رســیده اســت. شــخص حا کل غنائ ــزان یــک چهــارم  ــه می ــا ب کــه احیان داشــته اند 

گیــرد. کار  کمیتــی خــود بــه  کــه ایــن درآمــد را در مصــارف شــخصی و حا اختیــار را داشــته 

بــه آن  آتــی  کــه در فصــول  مــوارد تعلــق آن  بــا تغییراتــی در  را  قانــون  ایــن  اســالم اصــل 

ــًا آن را  ــل داد و ثانی ــس تقلی ــه خم ــم را ب ک ــی حا ــق مال ــن ح ــی اواًل ای ــت، ول ــم پذیرف ی می پرداز

منحصــرًا بــرای رســول خــدا و اهــل بیــت معصــوم او؟مهع؟ مقــرر داشــت، البتــه مصارفــی بــرای 

کــه در نــزد خداونــد قــرار اســت  آن مشــخص نمــود. ایــن حکــم ثابــت شــرعی نشــان ایــن بــود 

کمیــت بــرای همیشــه در دســت ایــن خانــدان باشــد. حا

کــم اواًل نمی توانســت ایــن مطلــب  بــا غصــب خالفــت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دســتگاه حا

عــدم  و  پیامبــر؟مهع؟  بیــت  اهــل  کمیــت  حا الهــی  مشــروعیت  نشــانه  کــه  کنــد  تحمــل  را 

مشــروعیت هــر حکومــت دیگــری در میــان مــردم وجــود داشــته باشــد، و ثانیــًا نمی توانســت 

کــه ایــن می توانســت  اجــازه دهــد ایــن خانــدان تمکــن و اقتــدار مالــی ویــژه ای داشــته باشــند، 

ــد. ــت نمای ــاد مزاحم ــت ایج ــتگاه خالف ــت دس کمی ــرای حا ب

کــم، اواًل اختصــاص خمــس بــه اهــل بیــت؟مهع؟ را منکــر شــد و  از ایــن جهــت دســتگاه حا

کردنــد مــوارد تعلــق خمــس را  کــه باشــند دانســت؛ ثانیــًا، ســعی  کمــان هــر  آن را متعلــق بــه حا

کامــاًل امــر خمــس را در تحــت  کننــد، تــا  ماننــد زمــان جاهلیــت، محــدود بــه غنیمــت جنگــی 

تســلط خــود داشــته باشــند.

کتفــا  گرفــت در راســتای هــدف فــوق، بــه ایــن هــم ا کــه خالفــت را بــه دســت  جریانــی 

نکــرد، بلکــه هــر آنچــه را از طریــق رســول خــدا؟لص؟، چــه در زمــان حیــات آن بزرگــوار بــه دختــر 

کــه بــه عنــوان ارث بــه ایشــان  گرامیــش، حضــرت زهــرا؟اهع؟ منتقــل شــده بــود و چــه مقــداری 

پشــتوانه  می توانســت  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  مــال  کــرد.  مالکیــت  ســلب  و  انــکار  می رســید، 

ــرای اهــل بیــت؟مهع؟ باشــد. ــی ب خوب
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شبهات خمس در میان اهل سنت

گونه برخورد با حکم خمس دیده می شود. در میان اهل سنت در عصر حاضر، دو 

ــه  ــارات و ب ــا عب ــه ب ک ــت  ــس اس ــام خم ــه ن ــی ب ــود حکم ــکار وج ــان ان ــده ای از ایش ــر ع نظ

اشــکال مختلــف بیــان می شــود.

کــه خمــس تنهــا در غنائــم جنگــی واجــب اســت و بــه ایــن  ــا عــده بیشــتری معتقدنــد  اّم

گیــرد  ــه هــر درآمــد و منفعتــی تعلــق  کــه خمــس ب کــه در فقــه شــیعه مطــرح شــده  گســتردگی 

کــه مــوارد مصــرف خمــس پــس از  نیســت. پیــش از ایــن نیــز در فصــل نخســت دانســتیم 

پیامبــر؟لص؟ تغییــر یافــت و منحصــر بــه تهیــه هزینــه لــوازم جنگــی شــد و ســهم خــدا، پیامبــر، 

گشــت. ی القربــی و ســادات و... از آن ســاقط  ذو

کــه  ــا روشــن شــود  ــم، ت ی ــع اهــل ســنت می پرداز ــه بررســی خمــس در مناب در ایــن فصــل ب

آیــا ادعــای نبــودن حکمــی بــه نــام خمــس صحــت دارد؟ و آیــا خمــس تنهــا در غنیمت هــای 

کــه خمــس بــه  جنگــی مصــداق پیــدا می کنــد، یــا در منابــع اهــل ســنت هــم دایــره موضوعاتــی 

گســترده تر از غنائــم جنگــی بــوده اســت؟ آنهــا تعلــق می یابــد 
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ممنوعیت نقل روایت در عهد خلفا

پیــش از آنکــه روایــات وارد شــده پیرامــون خمــس را در منابــع اهــل ســنت بررســی و تحقیــق 

ــات نقــل شــده از ســوی اهــل ســنت  کــه روای کنیــم  ــه ایــن مطلــب مهــم اشــاره  ــد ب کنیــم، بای

مقــدار بســیار اندکــی از روایــات صــادر شــده از حضــرت رســول؟لص؟ اســت؛ زیــرا نقــل و 

کمــه ممنــوع شــد، و ایــن  نوشــتن روایــت پــس از رحلــت آن حضــرت از ســوی دســتگاه حا

ــز ادامــه داشــت. ــا خالفــت عمــر بن عبدالعزی ــرن، ت ــه یــک ق ممنوعیــت نزدیــک ب

کــه ســختگیری در  نقــل می کننــد  کتاب هــای دیگــر  و  ابن ســعد،  طبقــات  کتــاب  در 

کــه روایــات را  کســانی  کــه خلیفــۀ دوم، عمــر بن خطــاب،  مــورد ایــن ممنوعیــت بــه قــدری بــود 
گرفــت و آتــش زد.1 کــرد، روایت هــا را  کــرده بودنــد را احضــار  گــردآوری 

یخــی تردیــد  یــداد تار برخــی از نویســندگان اهــل ســنت خواســته اند در صّحــت ایــن رو

نماینــد و بگوینــد چنیــن ممنوعیتــی بــه وقــوع نپیوســته اســت؛ ولــی شــواهد بســیاری از منابــع 

یشــه های  گفــت ر کــه وقــوع ایــن رخــداد را قطعــی می نمایــد. بایــد  خــود ایشــان موجــود اســت 

کــرم؟لص؟ را بایــد در داســتان »حســبنا جلوگیــری از نقــل و تدویــن و حفــظ ســخنان پیامبــر ا

کــرد. کتــاباهلل«و»إنالرجــللیهجــر« جســتجو 

کــه عمــر بن خطــاب اجــازه نــداد ســخنان  از ابن عبــاس نقــل شــده و معــروف اســت 

کــه در هنــگام بیمــاری، پیــش از رحلتشــان، می خواســتند  گرامــی اســالم؟لص؟  رســول 

بفرماینــد، نوشــته شــود. عمــر در برابــر فرمــان آن حضــرت بــرای آوردن دوات و قلــم و نوشــتن 

کتــاباهللرا بــر  کــرد و عبــارت معــروف إّنالرجــللیهجــرو حســبنا وصایــای ایشــان مقاومــت 
زبــان رانــد.2

1. محمــد بــن  ســعد؛ الطبقــا ت  الکبــری؛ ج 5، ص 140، شــرح حــال قاســم بــن محمــد بــن ابــی بکــر؛ عبــداهلل 
بن عبدالرحمــن دارمــی؛ مقدمــه؛ ص 126.

کتــاب الجهــاد بــاب جوائــز الوفــد؛  2. محمــد بن  اســما عیل بخــا ری؛ الجا مــع  الصحیــح ؛ ج2، ص 120، 
کتــاب الجزیــة، بــاب إخــراج الیهــود مــن جزیــرة العــرب؛ مســلم بن حجــاج؛ الجامــع  و نیــز ج2، ص136، 

الصحیــح؛ ج5، ص75 بــاب تــرک الوصیــة؛ أحمــد بن حنبــل؛ مســند؛ حدیــث 1935.
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یخی در صحیح بخاری چنین نقل شده است: این واقعه تار

عــنابــنعبــاسقــال:لّمــاَحَضــَرالّنبــی،وفــیالبیــترجــالفیهــمعمــربــنالخطاب،

ــوابعــده.«قــالعمــر:إّنالنبــّی؟ع؟غلبــه
ّ
لــنتضل

ً
کتــبلکــمکتابــا قــال؟ع؟:»هلــّمأ

کتــاباهلل.واختلــفأهــلالبیــتفاختصمــوا، کتــاباهللفحســبنا الوجــعوعندکــم

کثــراللغــطواإلختــاف.قــال؟ع؟:»قومــواعّنــی، فمنهــممــنیقــولمــاقــالعمــر،ومــاأ

ولینبغــیعنــدیالتنــازع«: 

یــادی از اصحــاب از  کــه موقــع احتضــار حضــرت رســول؟لص؟ بــود، عــده ز هنگامــی 

بــرای  جملــه عمــر بن خطــاب در محضــر ایشــان بودنــد، رســول خــدا؟لص؟ فرمودنــد: 

کــه بــه موجــب آن بعــد از مــن  یــد تــا بــرای شــما مطلبــی بنویســم  مــن ابــزار نوشــتاری بیاور

کتــاب خــدا  گفــت: بــر پیامبــر درد عــارض شــده، و مــا بــرای هدایــت  گمــراه نشــوید. عمــر 

ــه  ــم! و ب ی ــه وصیــت پیامبــر ندار کتــاب خــدا مــا را بــس اســت یعنــی نیــازی ب ــم و  ی را دار

دنبــال آن بیــن حاضریــن اختــالف شــد. عــده ای موافــق و عــده ای مخالــف عمــر بــودن و 

کــه شایســته نیســت  یــد،  گرفــت. پیامبــر؟لص؟ فرمودنــد: از نــزد مــن برو ایــن اختــالف اوج 
در حضــور مــن نــزاع و اختــالف باشــد. 1

کــه  کالم عمــر ذیلــی هــم دارد، بــه ایــن صــورت  کــه از ایــن روایــت شــده،  در نقــل دیگــری 

گفــت: گذشــت،  ینــب بنت جحــش بعــد از آنچــه  ز

َمــِرَض إذا فإنکــّنصواحبــه، أســکتّن عمــر: فقــال بحاجتــه. اهلل رســول إیتــوا ...

ــّنبعنقــه.فقــالرســولاهلل:»هــّنخیــٌرمنکــم«:2  إنصــّحأخذت ــّنأعینکــّنو عصرت

گفــت:  کنیــد. عمــر  گفــت حاجــت رســول خــدا؟لص؟ را بــرآورده  ینــب بنت جحــش  ز

گریــه  کت باشــید. شــما همســران پیامبــر وقتــی مریــض باشــد چشــم تنــگ می کنیــد و  ســا

1. محمد بن  اسما عیل بخا ری؛ الجا مع  الصحیح ؛ ج6، باب 152 مرض النبی؟لص؟، ص 9.
ــذی أراد أن یکتبــه الّرســول 

ّ
2. محمــد بــن  ســعد؛ الطبقــا ت  الکبــری؛ ج2، ص243 - 244، بــاب الکتــاب ال

ألّمته. 
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ــگام  ــن هن ــدا در ای ــول خ ــتید! رس ــزان هس ــش آوی گردن ــد از  ــالم باش ــی س ــد و وقت می کنی
فرمــود: آنهــا بهتــر از شــما هســتند.1

پیــش از ایــن زمــان هــم مبــارزه بــا نوشــتن روایــات حضــرت رســول؟لص؟ انجــام می شــده 

کارهایــی می کردنــد تــا احادیــث نبــوی نقــل و ثبــت نشــود، و  کــه  گروهــی بودنــد  اســت؛ یعنــی 

کار در زمــان خــود حضــرت منــع می کردنــد. از ایــن 

حضــرت  از  کــه  را  ســخنانی  بن عــاص  بن عمــرو  عبــداهلل  کــه  شــده  نقــل  روایتــی  در 

کــه از ایشــان نــام بــرده نشــده او را مــورد عتــاب قــرار دادنــد و  می شــنید، می نوشــت. عــده ای 

کردنــد. کار جلوگیــری  از ایــن 

کــه نــام مانــع یــا مانعیــن را ذکــر نکرده انــد معلــوم می شــود ایــن  گفــت از ایــن رو  شــاید بتــوان 

کســانی مدعــی هســتند  شــخص یــا اشــخاص در مدینــه مشــهور بــوده، و معلــوم بــوده چــه 

کــه ایــن عــده بــه  کرده انــد  یخــی را چنیــن نقــل  یــداد تار کــه احادیــث را نبایــد نوشــت. ایــن رو

کّلشــیءســمعتهمــنرســولاهلل،ورســولاهللبشــٌر گفتنــد: تکتــب عبــداهلل بن عمــرو بن عــاص 

ــد:  ــمفــیالغضــبوالرضــا؟!عبــداهلل بن عمــرو بن عــاص می گوی
ّ
یتکل

فأمســکتعــنالکتابــة،فذکــرتذلــكلرســولاهللفأومــأبإصبعــهإلــیفیــهوقــال: 
الحــّق.«2 کتــب،فوالــذینفســیبیــدهمــاخــرجمنــهإل »أ

کــه آیــا هــر چــه از رســول  کردنــد  کــه آن عــده بــه عبــداهلل عتــاب  مضمــون روایــت ایــن اســت 

کــه او هــم بشــری همچــون دیگــران اســت!؟  خــدا می شــنوی می نویســی؟! مگــر نمی دانــی 

گاهــی خشــنود اســت و چیــزی دیگــر! عبــداهلل  گاهــی غضب آلــود اســت و چیــزی می گویــد، و 

کــرم؟لص؟ در حــال حیاتــش می توانســته  کــه حضــرت رســول ا 1. از ایــن روایــات ضمنــا معلــوم می شــود 
گفــت ناتوانــی از نوشــتن در زمــان نبــوت  گــر نمی توانســته قبــل از نبوتــش بــوده، و شــاید بتــوان  بنویســد، و ا

عیــب اســت، و پیــش از آن عیــب نیســت.
المقدمــه؛  مــن  الکتابــة  فــی  مــن رخــص  بــاب  2. عبــداهلل بن عبدالرحمــن دارمــی؛ ســنن ؛ ج1، ص125 
ــة العلــم؛ أحمــد بن حنبــل؛ مســند؛  کتاب ــاب  ســلیمان  بن أشــعث أبــی داود؛ ســنن أبــی داود؛ ج2، ص 126 ب

ج2، ص162 و 207 و 216.
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پــس از ایــن واقعــه دســت از نوشــتن برداشــت تــا اینکــه ماجــرا را بــه حضــرت رســول؟لص؟ 

کردنــد و  کــه حضــرت بــا دســتانش بــه دهــان مبارکشــان اشــاره  کــرد. در اینجــا بــود  عــرض 

ــم، و  ــق نمی گوی ــز ح ــت ج ــتان اوس ــم در دس ــه جان ک ــی  کس ــه  ــم ب ــرا قس ــس، زی ــد: بنوی فرمودن

هرچــه می گویــم بــه حکــم آیــه قــرآن1 چیــزی جــز وحــی نیســت.

ــرد  کــه در زمــان حیــات خــود رســول خــدا؟لص؟ تــالش می ک ــان منحــرف  آری، ایــن جری

کنــد و از نوشــتن روایــات و ســخنان آن حضــرت جلوگیــری  کلماتــش قداســت زدایی  از او و 

گرفــت و بــا شــدت عمــل هــر چــه بیشــتر  کنــد، پــس از رحلــت نبــی مکــرم اســالم؟لص؟ قــدرت 

کــرد. اهــداف خــود را دنبــال 

کــه منــع نقــل حدیــث اختصــاص بــه عمــر نداشــته و ابوبکــر  کتابــش می گویــد  ذهبــی در 

یــداد  کــرده اســت. او ایــن رو کــرم؟لص؟ منــع  هــم در زمــان خالفتــش از نقــل احادیــث پیامبــر ا

را چنیــن شــرح می دهــد:

إنأبابکــرجمــعالنــاسبعــدوفــاةنبیّهــمفقــال:إّنکــمُتحّدثــونعنرســولاهللأحادیث

فَمــَن
ً
فاتحّدثــواعــنرســولاهللشــیئا

ً
تختلفــونفیهــا،والنــاسبعدکــمأشــّداختافــا

مــواحرامــه: ابوبکــر بعــد  واحالــهوَحّرِ
ّ
کتــاباهللفاســَتِحل َســألکمفقولــوابیننــاوبینکــم

گفــت: شــما احادیثــی را از رســول خــدا نقــل  کــرد و  از وفــات پیامبــر؟لص؟، مــردم را جمــع 

یــد، و ایــن اختــالف بعــد از شــما شــدیدتر می شــود. پــس  کــه در آن اختــالف دار می کنیــد 

گاه بــا مســئله ای مواجــه شــدید بگوییــد بیننــا از رســول خــدا چیــزی نقــل نکنیــد و هــر 
کتــاباهللو تنهــا حــالل قــرآن را حــالل، و حــرام آن را حــرام بدانیــد.2 وبینکــم

کار بــه ایــن جــا ختــم نشــد، بلکــه عمــر بن خطــاب برخــی از اصحــاب رســول خــدا؟لص؟، 

همچــون ابن مســعود و ابــودرداء و ابومســعود انصــاری، را بــه جــرم اینکــه از رســول خــدا؟لص؟ 

1. »َما َینِطُق َعِن الَهَوی إْن ُهَو إال َوحٌی ُیوَحی«: النجم: 3 .
2. شمس الدین  الذهبی ؛ تذکرة  الحفا ظ؛ ج1، ص3-2 در شرح حال ابوبکر.
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کــرد.1 یــاد نقــل روایــت می کردنــد، ســه روز حبــس و زندانــی  ز

قرطةبنکعب می گوید:

کــه از مدینــه بیــرون می رفتیــم بــه مشــایعت مــا آمــد،   عمــر مــا را بــه عــراق فرســتاد. روزی 

کــه منطقــه ای در حومــه مدینــه اســت، رســیدیم. در  کــرد تــا بــه اصــرار،  و بــا مــا حرکــت 

گفتیــم:  کــردم؟ پاســخ  کــرد و پرســید: آیــا می دانیــد چــرا شــما را مشــایعت  آنجــا رو بــه مــا 

گفــت: عــالوه  خواســته ای مــا را مشــایعت نمــوده و تکریــم نمایــی. عمــر بــه مــا چنیــن 

ــه  ــان ب ــدای ایش ــه ص ک ــد  ی ــهری می رو ــردم ش ــزد م ــما ن ــتم. ش ــما داش ــا ش کاری ب ــن،  ــر ای ب

کنــدو بلنــد اســت. پــس ایشــان را از ایــن  خوانــدن قــرآن همچــون صــدای زنبــوران عســل در 

یــد. در ایــن صــورت مــن نیــز شــریک  کار بــا روایــت احادیــث از رســول خــدا؟لص؟ بازمدار
ــد: از آن پــس روایتــی از رســول خــدا نقــل نکــردم.2 شــما هســتم. قرطــة می گوی

کــه او از نقــل و نگاشــتن روایــات  ایــن ممنوعیــت باقــی بــود تــا زمــان عمــر بن عبدالعزیــز، 

کنیــد و آنهــا را  کــه در روایــات رســول خــدا؟لص؟ نظــر  کــرد، و بــه مــردم مدینــه نوشــت  رفــع منــع 

کهنــه شــود و اهــل آن از دنیــا برونــد. بنویســید؛ چــون می ترســم علــم، 

کــه بــه فرمــان عمــر بن عبدالعزیــز  کســی بــود  کــه ابن شــهاب زهــری نخســتین  گفتــه شــده 

کار در رأس ســده نخســت هجــری بــود. پــس از آن بــود  بــه تدویــن حدیــث پرداخــت، و ایــن 
گرفــت.3 کــه تدویــن و نــگارش روایــات فزونــی 

ــگارش و تنظیــم و تدویــن  ــرن ن ــه یــک ق کــه نزدیــک ب یخــی  ــه ایــن واقعیــت تار ــا توجــه ب ب

کــه چــرا از  کــرد  روایــات در جامعــه اســالمی ممنــوع بــوده اســت، بــه راحتــی می تــوان درک 

آن حضــرت و امیرالمؤمنیــن؟امهع؟ دربــارۀ خمــس روایــات اندکــی بدســت مــا رســیده اســت؛ 

کمــه در مــورد خمــس انگیزه هــای خــاص داشــت و پــس از آزادی  کــه دســتگاه حا خصوصــًا 

1. همان، ص7، در شرح حال عمر.
2. همان ص 5 - 4 .

3. احمد بن  حجر عسقالنی ؛ فتح الباری؛ ج1،  ص 218.
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نــگارش و تدویــن روایــات نیــز وضعیــت خمــس در عملکــرد رســمی و حکومتــی هماننــد 

قبــل، باقــی مانــد.

خمس در منابع اهل سنت

ســنت  اهــل  منابــع  در  مختلفــی  یخــی  تار شــواهد  و  روایــات  تفاصیــل،  ایــن  همــه  بــا 

ــی  ــخص نب ــد ش ــان می دهن ــه نش ک ــود دارد  ــح مســلم و... وج ــح خبــاری و صحی ــل صحی مث

کــرده، و بــه مســلمانان دســتور داده خمــس  کــرم؟لص؟، بــه صراحــت حکــم خمــس را تبلیــغ  ا

کننــد. درآمدهــای خــود را پرداخــت 

ــم  ــه غنائ ــس ب ــه خم ــه در آی کار رفت ــه  ــت« ب ــه واژۀ »غنیم ک ــد  ــت می کنن ــع ثاب ــن مناب همی

جنگــی اختصــاص نــدارد، بلکــه عــام اســت و همــه درآمدهــا را شــامل می شــود؛ بنابرایــن 

کــه بــه  کنــکاش قــرار دهیــم تــا ایــن مطلــب بــرای کســانی  الزم اســت منابــع اهــل ســنت را مــورد 

کامــاًل روشــن و معلــوم شــود. دنبــال حقیقــت هســتند 
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کرده است؟ پیامبر؟لص؟ از چه چیزهایی خمس دریافت 

کــرم؟لص؟ تنهــا  کــه رســول ا بررســی روایــات نقــل شــده در منابــع اهــل ســنت نشــان می دهــد 

کــه مــردم از دیگــر  یافــت نکرده انــد؛ بلکــه احیانــا دســتور فرموده انــد  از غنائــم جنگــی خمــس در

درآمدهــای خــود، مثــل درآمدهــای بدســت آمــده از معــدن و گنــج، نیــز خمــس پرداخــت کنند.

یافــت حقاهللوالرســول کــرم؟لص؟ حضــرت علــی؟ع؟ را بــرای در کــه وقتــی نبــی  ا نقــل شــده 

ک  بــه یمــن فرســتاد، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا اموالــی بــه مدینــه بازگشــت و در میــان آن امــوال خــا

کــرده بودنــد، و حضــرت آن را بیــن  کــه آن را در ظرفــی از پوســت حیــوان پــر  معــدن طالیــی بــود، 
چهــار نفــر تقســیم فرمود.1

کــه خمــس بــه  مســلمًا ایــن امــوال صدقــه یــا زکات نبــوده، بلکــه یــا خــود آنهــا مالــی بــود ه  

کار دیگــری بــوده اســت. ایــن نکتــه زمانــی آشــکارتر می شــود  گرفتــه و یــا از منافــع  آنهــا تعلــق 

کســانی که ایمــان می آورنــد چنیــن نیســت  کنیــم قبایــل یمــن ایمــان آورده بودنــد و  کــه توجــه 

ــد. مؤمنیــن  ــه دســت آوردن ــل دیگــران درآمــدی ب ــه مثــل زمــان جاهلیــت از راه غــارت قبائ ک

غنیمــت را جــز از راه جهــاد بدســت نمی آوردنــد و جهــاد ایشــان جــز بــه دســتور و نظــارت 

گفــت احتمــال  رســول خــدا؟لص؟ نبــوده اســت. بــا توجــه بــه دوری منطقــه یمــن می تــوان 

ــوده باشــد، منتفــی اســت. ــم جنگــی ب ــور، خمــس غنائ اینکــه امــوال مزب

منابع موجود درباره خمس در میان اهل سنت بر دو قسم هستند:

کــه از آن حضــرت نقــل شــده و عملکــرد آن حضــرت را نشــان می دهنــد و  الــف: روایاتــی 

در آنهــا خمــس بــه عنوآنهایــی بــا ذکــر نــام تعلــق یافتــه اســت.

بــا عنــوان مکاتیــب نقل شــده اند و در آنهــا  کــه  ب: نامه هــا و فرمان هــای آن حضــرت 

ــد؛  کار می برن ــه  ــق ب ــور مطل ــه ط ــد، آن را ب ــس می دهن ــت خم ــه پرداخ ــتور ب ــه دس ک ــی  هنگام

یعنــی قرینــه ای بــر اختصــاص خمــس بــه غنائــم جنگــی در آن نیســت.

1. محمــد بن  اســما عیل بخــا ری؛ الجا مــع  الصحیــح ؛ ج5، ص 134، بــاب بعــث علــّی إلــی الیمــن؛ أبــو 
عبدالرحمــن نســائی؛ ســنن؛ ج 2، ص 359.
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بخش اول: روایات اهل سنت

کــرم؟لص؟ از طریــق اهــل ســنت، وجــوب خمــس بــه  در روایــات نقــل شــده از رســول ا

کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از: عنوان هــای مختلفــی تعلــق یافتــه اســت؛ 
رکاز.1
کنز.2
سیوب.3
خمس درآمد.4

وجوب خمس در رکاز

کــی از وجــوب خمــس در  کــه حا در منابــع اهــل ســنت روایــات بســیاری یافــت می شــوند 

کــه برخــی از آنهــا را نقــل می کنیــم. »رکاز« اســت، 

روایتنخست:

کرده اند:  احمد بن حنبل در مسند، و ابن ماجه در سنن خویش، از ابن عباس نقل 

کی هــا  الخمــس:پیامبــر خــدا؟لص؟بــرای زیــر خا قضــیرســولاهلل؟لص؟فــیالــرکاز
ــت. 1 ــوده اس ــرر فرم ــس مق ــدن[ خم ــه و مع ]دفین

روایتدوم:

کرده اند: مسلم، بخاری، ابوداود، ترمذی و مالک از ابوهریرة نقل 

الخمــس«صدمــه چهــار پــا دیــه  الَعجمــاءُجرُحهــاُجبــاٌر2، والمعــِدنُجبــار،وفــیالــرکاز

کی]دفینــه و معــدن[ خمــس  کــه بمیــرد و بــر زیــر خا کســی  نــدارد و همیــن طــور در معــدن 
تعلــق می گیــرد.3

1. أحمد بن حنبل؛ مسند؛ ج1، ص 314؛ محمد بن یزید بن ماجه؛ سنن؛ ص 839.
کــه لــزوم جبــران  2. "العجمــاء" بــه معنــای حیــوان اســت؛ و "جبــار" بــه معنــای هــدر اســت، یعنــی خســارتی 

نــدارد.
محمــد  والمعــدن؛  العجمــاء  الحــرج  بــاب   ،127 ص  ج5،  الصحیــح؛  الجامــع  بن حجــاج؛  مســلم   .3
بن  اســما عیل بخــا ری؛ الجا مــع  الصحیــح ؛ ج1، ص 182، بــاب فــی الــرکاز الخمــس )در برخــی چاپ هــا 
کتــاب الحــدود، بــاب مــن  ج2، ص109(؛ ســلیمان  بن أشــعث أبــی داود؛ ســنن أبــی داود؛ ج2، ص 254، 
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کســی در معــدن می مــرد، دیــه اش را از مــردم  توضیــح اینکــه در عصــر جاهلیــت وقتــی 

گــر حیوانــی اهلــی مثــل اســب، انســانی را می کشــت، ولــو صاحبــش  می گرفتنــد، و همین طــور ا

کوتاهــی نکــرده باشــد، دیــه اش را از صاحبــش می گرفتنــد. حضــرت  در نگهــداری و بســتن او 

در ایــن روایــت ایــن قانــون جاهلــی را از میــان برداشــته و فرموده انــد ایــن مــوارد دیــه ندارنــد، و 

کرده انــد. بــه همیــن مناســبت حکــم رکاز را نیــز بیــان 

کــرم؟لص؟ خمــس از غیــر  کــه در زمــان نبــی ا پــس روایــت شــاهد بســیار خوبــی اســت 

کــه معــدن هــم یکــی  یافــت می شــده، و غنیمــت دارای مفهومــی مطلــق اســت  غنائــم هــم در

از مصادیــق آن اســت.

روایتسوم:

کرده است: احمد بن حنبل از انس بن مالک نقل 

قــال:خرجنــامــعرســولاهلل؟لص؟إلــیخیبــرفدخــلصاحــبلنــاإلــیخربــةیقضــی

بهــا فأتــی فأخذهــا 
ً
ِتبــرا علیــه فانهــارت بهــا لیســتطیب لبنــة فتنــاول حاجتــه

النبــّی؟لص؟فأخبــرهبذلــك.قــال:زنهــا.فوزنهــافــإذامائتــادرهــم.فقــالالنبــی:»هــذا

رکاز،وفیــهالخمــس« 

کردیــم. یکــی  انــس بن مالــک می گویــد: مــا بــا رســول خــدا؟لص؟ بــه ســوی خیبــر حرکــت 

از همراهــان مــا بــرای رفــع حاجــت بــه خرابــه ای رفــت و بــرای طهــارت یــک خشــتی 

یخــت. آن را برداشــت و بــه  ی او فــرو ر گاه قطعــه ای از طــال یــا نقــره بــر رو کــه نــا برداشــت، 

کــه حــدود  ــوم شــد  ــه دســتور آن حضــرت وزن شــد و معل ــزد رســول خــدا؟لص؟ آورد. ب ن

قتــل عمیــا بیــن قــوم؛ و ج2، ص 70، بــاب مــا جــاء فــی الــرکاز؛ ســنن ترمــذی؛ ج 3، ص 138، بــاب مــا جــاء 
کتــاب اللقطــه، بــاب مــن  فــی العجمــاء جرحهــا جبــار وفــی الــرکاز الخمــس؛ و ســنن ابن ماجــه؛  ص 803، 
ــاب زکاة الشــرکاء؛ أحمــد بن حنبــل؛ مســند؛ ج2، ص 228، 239،  ــأ؛ ج1، ص 244، ب أصــاب رکازًا؛ الموّطَ
 ،495 ،493 ،482 ،475 ،467 ،456 ،454 ،415 ،411 ،406 ،386 ،382 ،319 ،285 ،274 ،254

499، 501 و 507.
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یســت درهــم اســت، حضــرت فرمــود: ایــن رکاز اســت و در آن خمــس واجــب اســت.1 دو

کســر تــاء و ســکون بــاء قطعــه طــال و نقــره را می گوینــد، قبــل از آنکــه ضــرب ســکه   تبــر بــه 

گاهــی در مــورد قطعــات غیــر طــال و نقــره از دیگــر  ینــت شــده باشــد. ایــن تعبیــر  یــا تبدیــل بــه ز

معدنیــات هــم بــکار مــی رود.

روایتچهارم:

در مسند احمد آمده است: 

ــةســألرســولاهللمســائلجــاءفیهــا:فالکنــزنجــدهفــیالخــرب یَن إّنرجــًامــنُمَز

الخمــس« فــردی از قبیلــه مزینــة از  ــرکاز والرام؟فقــالرســولاهلل؟لص؟:»فیــهوفــیال

کــه در خرابــه و  آرام می یابیــم؟  گنجــی  کــرد؛ از جملــه دربــارۀ  رســول خــدا؟لص؟ ســؤاالتی 
رســول خــدا؟لص؟ فرمــود: در آرام و در رکاز خمــس واجــب اســت.2

گذشــته جاده هــای میــان شــهرها بــه صــورت امــروزی  کلمــه »آرام« آنکــه در  توضیــح: 

ــد می شــدند،  ک و شــن و... ناپدی ــر خــا ــرور زی ــه م ــر حــوادث طبیعــی ب نبــود، و مســیرها در اث

ــن، از  ــای معی ــکل، در فاصله ه ــن مش ــری از ای ــرای جلوگی ــنزار. ب ــای ش ــًا در بیابان ه خصوص

ــاد و حــوادث طبیعــی دیگــر آن را  ــان شــن و ب کــه طوف قطعــات ســنگ، تپــه ای می ســاختند 

گاهــی برخــی  گــم نشــوند.  کــردن راه و مســیر، تــا مســافران  نریــزد، و عالمتــی باشــد بــرای پیــدا 

گفتــه می شــد دفــن  کــه در زبــان عــرب بــه آنهــا »آرام«  از مســافران امــوال خــود را زیــر ایــن تپه هــا 

گنــج  می کردنــد، و احیانــًا بــه فراموشــی ســپرده می شــد تــا اینکــه ایــن امــوال بعدهــا بــه صــورت 

پیــدا می شــد.

ــد؛ ج3، ص  ــد ومنبــع الفوائ 1. أحمــد بن حنبــل؛ مســند؛ ج3، ص 128؛ ، نورالدیــن هیثمــی؛ مجمــع الزوائ
77، بــاب فــی الــرکاز والمعــادن؛ محمدبــن  عمــر الواقــدی؛ المغــازی ؛ ص682.

2. أحمــد بن حنبــل؛ مســند؛ ج2، ص 186 و 202 و 207، بــاب الکنــز تجــده فــی الخــرب وآآلرام. ایــن روایــت 
کــه عبارتنــد از انــس بن مالــک، عبــادة بن صامــت، جابــر بن عبــداهلل )بــه صــورت  بــه هفــت طریــق نقــل شــده 
مرســل(، ابن عبــاس، عبــداهلل بن عمــرو، و عمــرو بن عــوف المزّنــی. ایــن روایــت هم چنیــن در ســنن ترمــذی؛ 

کتــاب الــزکاة نقــل شــده اســت. ج1، ص 219، بــاب لقطــه از 
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روایتپنجم:

کــه فرمــود: »وفــیالــرکاز کــرده  احمــد بن حنبــل از َشــعبی از جابــر از رســول خــدا؟لص؟ نقــل 

الخمس«1.

روایتششم:

کــرده: »وقضــیفــیالــرکاز ُعبــادةبنصامــت از رســول خــدا؟لص؟ نقــل  احمــدبنحنبــلاز

الخمس«2.

رکاز چیست؟

لســان العــرب در تعریــف رکاز می گویــد: »ِقَطــُعذهــبوفضــةتخــرجمــنالرضأوالمعــدن:

کــه  کــه ظاهــرش ایــن اســت  کــه از زمیــن یــا معــدن یافتــه می شــود«3  قطعــه ای از طــال یــا نقــره 

گنــج اســتعمال می شــود، و هــم در معــدن. رکاز هــم در 

کــه در بخــش قبــل نقــل شــد یعنــی حدیــث العجمــاء...در بعضــی نقل هــا  روایــت دومــی 

کــه از حضــرت معنــای رکاز را ســؤال می کننــد: ذیلــی دارد 

یــارســولاهلل؟قــال:»الذهــبوالفضــةالــذیخلقــهاهللفــیالرض قیــللــه:مــاالــرکاز

ــا رســول اهلل رکاز چیســت؟ فرمــود: معــادن  ــومُخِلقــت«از پیامبــر؟لص؟ ســؤال شــد: ی ی
کــه خداونــد در زمیــن آفریــده اســت. 4 طــال و نقــره اســت 

گنــج بــکار مــی رود؛ یعنــی در معنــای طــال و نقــره و مثــل آنکــه  گاهــی بــه معنــای  رکاز 

توســط انســانی در زمیــن یــا الی دیــواری دفــن شــده و صاحــب آن پیــدا نشــود و احیانــًا توســط 

کلمــه در مــورد معــدن هــم بــکار رفتــه اســت. در  گــردد. ولــی بــه طــور قطــع ایــن  کشــف  دیگــران 

کنز)گنــج( در  ایــن روایــت، رکاز بــه معــدن تفســیر شــده اســت. در روایــت چهــارم هــم رکاز و 

1. أحمد بن حنبل؛ مسند؛ ج3، ص 335 و 336 و 356 و 353 - 354.
2. همان،  ص326.

3. محمد بن منظور؛ لسان العرب؛ ج 5، ص 300.
4.  ق اضی  اب وی وس ف؛ الخراج؛ ص 26.
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گنــج هــم دارد، وگرنــه  گرفته انــد. نتیجــه آنکــه الاقــل رکاز معنــای دیگــری غیــر از  برابــر هــم قــرار 

روایــت معنــای درســتی نخواهــد داشــت.

گفــت رکاز بــه  بــا مالحظــه ایــن روایــت و ســخن صاحــب لســان العــرب شــاید بتــوان 

ــورد  ــب م ــه حس ــد، و ب کن ــدق  ــدن ص ــر مع ــم ب ــج و ه گن ــر  ــم ب ــد ه ــه می توان ک ــت  ــی اس معنای

یافــت. را  مــراد متکلــم  می بایســت 

سیوب چیست؟

ــه،  گرفت ــق  ــه آن تعل ــس ب ــرم؟لص؟، خم ک ــول ا ــات رس ــه در روای ک ــی  ین ــر از عناو ــی دیگ یک

کــه در لغــت بــه معنــای جــود و عطــا و  »ســیوب« اســت. »ســیوب« جمــع »َســیب« اســت 

ــت. ــی اس نیک

کتــاب نهایــةاللغــة آمــده اســت: »وفــیکتابــهأیکتــابرســولاهلللوائــلبــنحجــر1:فــی در 

الُســیوبالخمس«.

او در بیان معنای این واژه می نویسد:

فیــه تتکــّون أی المعــدن، فــی یســیب والفّضــة الذهــب عــروق الســیوب وقیــل:

کــه در معــدن پدیــد می آیــد و آشــکار  وتظهــر...: ســیوب رگه هــای طــال و نقــره ای اســت 

می شــود.

ایشان سپس از زمخشری نقل می کند:

الُســیوبجمــعَســیبیریــدبــهالمــالالمدفــونفــیالجاهلیــةأوالمعــدنلّنــهمــن

فضــلاهللتعالــیوعطائــهلمــنأصابــه: ســیوب جمــع ســیب، بــه معنــای مالــی اســت 

کــه آن از فضــل خدای  کــه در دوره جاهلیــت در زیــر زمیــن دفــن شــده، و یــا معــدن اســت، 
کــه بــه دســتش برســد.2 کســی اســت  تعالــی، و عطــای او بــه 

گوینــد، و  ــا معــدن را  گنــج و ی ــام یعنــی  ــون از قدیم االی خالصــه اینکــه »َســیب« مــال مدف

1. نام رئیس قبیله ای از یمن است.
2. نهایة اللغة: ذیل ماده سیب.
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گویــا  گنــج و معــدن عطیــه الهــی اســت؛ یعنــی  کــه  گفتــه شــده  بــدان ســبب بــه آن »َســیب« 

کشــف می کننــد، مرحمــت فرمــوده اســت. کــه آنهــا را  کســانی  ــه  خــدا آن را ب

با این حساب، سیوب شامل معدن هم می شود.

خمس درآمد

کــه چــون نامــه و فرمــان  در میــان مکتوبــات حضــرت رســول؟لص؟ روایتــی نقــل شــده 

کــه ایشــان امــال فرمــوده و دیگــران نوشــته اند، آن را بــه  نیســت، بلکــه ســخنان حضــرت اســت 

گانــه نقــل می کنیــم. صــورت جدا

إنوفــدعبدالقیــسلّمــاقالــوالرســولاهلل؟لص؟إنبیننــاوبینــكالمشــرکینمــنُمَضــر

فــیأشــهرُحــُرمفمرنــابُجمــلالمــرإنعملنــابــهدخلنــاالّجنــة
ّ
إّنــالنصــلإلیــكإل و

کــمعــنأربــع.آمرکــمباإلیمــانبــاهلل، وندعــوإلیــهمــنوراءنــا.قــال:آمرکــمبأربــعوأنها

إقــام رســولاهلل،و
ً
اهللوأّنمحمــدا اهللإل وهــلتــدرونمــااإلیمــانبــاهلل؟شــهادةأنل

إیتــاءالــزکاةوُتعطــواالخمــسمــنالَمغَنــم....۱ الصــاةو

گروهــی از قبایــل ربیعــه بــه نــام عبدالقیــس خدمــت  کــه  داســتان از ایــن قــرار اســت 

کــه مشــرک هســتند  کردنــد بیــن مــا و شــما را طائفــه ُمَضــر  حضرتــش؟لص؟ رســیدند و عــرض 

فاصلــه انداختــه، و آنهــا نمی گذارنــد از مقــر خــود بیــرون بیاییــم و فقــط در ماه هــای حــرام 

تــی بفرماییــد تــا بــا عمــل بــه آنهــا  می توانیــم حضــور شــما مشــرف شــویم. پــس بــرای مــا جمال

کردنــد: ایمــان بــه خــدا، اقامــه  یــم. حضــرت رســول هــم آنهــا را بــه چهــار چیــز امــر  بــه بهشــت برو

نمــاز، دادن زکات و خمــس از مغنــم.

کــه ســؤال کنندگان در محاصــره بــوده و نمی توانســتند از  کنیــم  گــر بــه ایــن نکتــه توجــه  ا

ومــا  خلقکــم  )واهلل  ص205  ج4،  و  16؛  ص  ج1،  الصحیــح ؛  الجا مــع   بخــا ری؛  بن  اســما عیل  محمــد   .1
کتــاب توحیــد؛ و ج3، ص53؛ مســلم بن حجــاج؛ الجامــع الصحیــح؛ ج1، ص35 و 36، بــاب  تعملــون( از 
ــن شــعیب نســائی؛ ســنن نســائی؛ ج2، ص333؛ أحمــد بن حنبــل؛ مســند؛ ج3،  ــر باإلیمــان؛ أحمــد ب األم

ص 318؛ و ج5، ص 136.
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کــه جــز در ماه هــای حــرام  کرده انــد  مقــر خــود بیــرون آینــد، و خودشــان در ســؤال تصریــح 

نمی توانیــم از مقــر خویــش بیــرون بیاییــم، و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مســلمان بــوده و 

جنــگ و غــارت نمی کردنــد، و طبیعتــًا جهــاد نیــز برایشــان امــکان نداشــته اســت، معلــوم 

ــه معنــای غنیمــت  کــه »مغنــم« در ســخنان حضــرت رســول؟لص؟، نمی توانســته ب می شــود 

کافــی  کــه در ایــن صــورت توصیه هــای حضرتــش بیهــوده می شــد! ایــن  جنگــی بــوده باشــد؛ 

کــرده  کلمــه »مغنــم« را در معنــای مطلــق درآمــد و منافــع اراده  اســت تــا نشــان دهــد حضرتــش 

اســت.
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بخش دوم: نامه   ها و فرمان های پیامبر؟لص؟

و فرمان هایــی  نامه هــا، عهدنامه هــا  حضــرت رســول؟لص؟ در طــول زندگانــی خویــش 

کتاب هــای مســتقلی  کنــده نقــل شــده، و در  کــه در منابــع مختلــف بــه طــور پرا نوشــته اند 

و الرســول مکاتیــب  کتاب هــای  بــه  می تــوان  کتاب هــا  ایــن  جملــه  از  شــده اند.  گــردآوری 

کــه مرحــوم شــیخ علــی احمدی میانجــی و مرحــوم شــیخ موســی  کــرد،  مدینــةالباغــة اشــاره 

کرده انــد، و بارهــا بــه چــاپ رســیده اســت. گــردآوری و تدویــن  زنجانــی آنهــا را 

در مکاتیــبالرســول 16 مکتــوب، و در مدینــةالباغــة حــدود 12 یــا 13 مکتــوب بــه موضوع 

بحــث مــا می پردازنــد. ایــن نامه هــا از منابــع اهــل ســنت نقــل، و مــدارک آنهــا از منابــع شــیعی 
هم اســتخراج شــده اســت.1

مکتوبنخست:

کــه رســول خــدا؟لص؟  کرده انــد  ابن هشــام، طبــری و ابن کثیــر عهــدی را از آن حضــرت نقــل 

کــه عمــرو بن حــزم را بــرای تبلیــغ بــه یمــن  فرســتاد برایــش نگاشــت، و مــا آن را از  هنگامــی 

کتــاب فتــوحالبلــدان بــالذری نقــل می کنیــم.

بســماهللالرحمــنالرحیــمهــذابیــاٌنمــناهللورســوله.»یــاأیهــاالذیــنآمنــواأوفــوا

بالعقــود«عهــٌدمــنمحمــدالنبــّیرســولاهلللعمــروبــنحــزمحیــنبعثــهإلــیالیمــن؛

کتــبعلــی ــهوأنیأخــذمــنالغنائــمخمــساهللومــا
ّ
کل أَمــرهبتقــویاهللفــیأمــره

المؤمنیــنمــنالصدقــةمــنالعقــار...«: 

بــه نــام خداونــد بخشــنده مهربــان ایــن بیانــی از جانــب خــدا و رســول او اســت. »ای 

کنیــد« ایــن عهدنامــه ای اســت از ســوی  کــه ایمــان آورده ایــد بــه عهــد خــود وفــا  کســانی 

محمــد پیامبــر و رســول خــدا بــه عمــرو بن حــزم هنــگام اعــزام او بــه یمــن. پیامبــر او را بــه 

1. علــی احمدی میانجــی؛ مکاتیــب الرســول؛ از 206 تــا ص397، نامه هــای شــماره 54-38-32-31-
کــه مــدارک آنهــا را از بحــار و مناقــب شهرآشــوب هــم   ،113-105-104-98-74-72-71-70-63-62-69
آورده اســت؛ و هم چنیــن در مدینة البالغــة مرحــوم زنجانــی در ج2، ص 268 تــا ص 344. ابن ســعد نیــز در 
کنــده آورده اســت. کتــاب طبقــات خویــش در ص 269 تــا ص 300 ایــن نامه هــا را بــه صــورت پرا جلــد اول از 
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تقــوای خــدا در همــه تکالیــف او امــر می کنــد، و اینکــه از غنائــم خمــس خــدا را بدهــد؛ 
کــه بــر مؤمنیــن صدقــه از زمین هایشــان را فرمــان داده اســت. 1 همان طــور 

کــه مســلمانان  در ایــن فرمــان مــراد از خمــس غنایــم، خمــس مطلــق منافــع اســت، چــرا 

کــه مقصــود پرداخــت  گفتــه شــود  ــا  ــا اذن پیامبــر نیــز امــکان جنــگ نداشــتند ت یمــن حّتــی ب

ــم جنگــی اســت. خمــس غنائ

مکتوبدوم:

ــه صــورت مشــترک  ــم از قضاعــةوُجــذام، ب ــرای ســعد هذی کــه حضــرت ب نامــه ای اســت 

کــه صدقــه و  نوشــته، و در آن احــکام صدقــه را آمــوزش داده و بــه ایشــان فرمــان داده بــود 

کننــد. کــه آنهــا می فرســتند، پرداخــت  کســی  بــّیوعنبســة( یــا 
ُ
خمــس را بــه فرســتادگانش )ا

مهمفرائــضالصدقة
ّ
یعل

ً
واحــدا

ً
إلــیُجذام،کتابــا مــاکتــبلســعدهذیــممــنقضاعةو

بّیوعنبســةأومنأرســاه:
ُ
وأمرهــمأنیدفعــواالصدقــةوالخمــسإلیرســولیهأ

ایــن فرمــان واحــدی اســت بــرای ســعد هذیــم از عشــیرهقضاعــة و بــرای عشــیرهجــذام، 

کــه در آن فرائــض صدقــه را تعلیــم می دهــد، و امــر بــه دادن صدقــه و خمس بــه نمایندگان 
پیامبــر یعنــی أبــّیو عنبســةو یــا نماینــدگان آنهــا می کنــد.2

کلمــه مغانــم یــا غنائــم نیامــده تــا تصــور شــود تنهــا مربــوط بــه غنائــم  در ایــن مکتــوب 

جنگــی اســت، بلکــه در آن تنهــا امــر بــه پرداخــت زکات و خمــس شــده اســت. ایــن توضیــح 

ــد مــورد توجــه باشــد. ــی هــم بای ــات آت کامــل از بعضــی مکتوب ــرای برداشــت  ب

کــه افــراد دارا و ثروتمنــد از اضافــه مالشــان بــه فقــراء  در بعــض مکاتیــب هــم آمــده اســت 

کــه پرداخــت واجــب مالــی  کــه ایــن هــم جــز بــر خمــس نمی توانــد حمــل شــود، چــرا  بدهنــد، 

یــم، تــا حمــل  در اســالم یــا خمــس اســت و یــا زکات، و غیــر ایــن دو چیــز واجــب دیگــری ندار

ــام؛ ج4، ص 265 و  ــیره ابن هش ــن؛ س ــاب الیم ــدان؛ ج1، ص 84، ب ــوح البل ــی بالذری؛ فت ــد بن یحی 1. احم
266؛ محمــد بن  جریــر طبــری؛ جا مــع  البیــا ن  فــی  تا ویــل  القــرآن؛ ج1، ص 1727 و 1729؛ اســما عیل  بن  عمــر 

ــراج؛ ص 85 و... ــی  اب وی وســ ف؛ الخ ــة ؛ ج5، ص 76؛ و  ق اض ــة والنها ی ــقی؛ البدای ــر الدمش بن کثی
2. محمد بن  سعد؛ الطبقا ت  الکبری؛ ج1، ص 270.
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ــر آن شــود. از طرفــی مــوارد زکات محــدود و مشــخص اســت، پــس ایــن مــورد لزومــًا خمــس  ب

خواهــد بــود.

مکتوبسوم:

ی  کــه از او پیــرو کــه حضــرت بــرای مالــک بن أحمــر ُجذامــی و مســلمانانی  مکتوبــی اســت 

می کردنــد نگاشــته اســت و در آن می فرمایــد:

لهــممــاأقامــواالصــاةواتبعــواالمســلمینوجانبــواالمشــرکینوأّدواالخمــس
ً
ــا »أمان

کــه نمــاز بپــا  مــنالمغنــموســهمالغارمیــنو...«: ایــن امانــی بــرای آنهــا اســت مادامــی 

گزیننــد و خمــس از مغنــم و  کننــد و از مشــرکین دوری  دارنــد و تبعیــت از مســلمانان 
ســهم غارمین)یعنــی زکات( را بپردازنــد و...1

مکتوبچهارم:

این مکتوب را حضرت برای فجیع بن عبداهلل و تابعان او نگاشته اند:

»مــنمحمــدالنبــّیللفجیــعومــنتبعــهوأســلموأقــامالصــاةوآتــیالــزکاةوأطــاعاهلل

ورســولهوأعطــیمــنالمغانــمخمــساهللونصــرالنبــّی...«: ایــن مکتــوب از ســوی 

کــه مســلمان شــده و نمــاز بپــا می دارنــد و  محمــد پیامبــر بــه فجیــع و تابعــان او اســت 

زکات می پردازنــد و اطاعــت خــدا و رســول او می کننــد و از مغانــم خــود خمــس می دهنــد 
و یــاری پیامبــر می کننــد ... 2

مکتوبپنجم:

حضرت برای أسبذیین چنین نگاشته اند:

ســَبذیین...وآتــواالــزکاةوأطاعــوااهللورســوله
َ
»مــنمحمــدالنبــیرســولاهلللعبــاداهللال

وأعطــواحــّقالنبــّی...«؛]فرمانــی[ از محمــد پیامبــر و رســول خــدا بــه بنــدگان خــدا 

کنیــد،  »اســبذی« ها]اهالی قریــه هجــر[ ... و زکات بدهیــد، و اطاعــت خــدا و رســول او 

1. علی  بن محمد بن  اثیر؛ اسد الغا به  فی  معرفه  الصحا به؛ ج4، ص 271.
2. محمد بن  سعد؛ الطبقا ت  الکبری؛ ج1، ص 304 و 305.
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کنیــد ... و حــق ]مالــی[ نبــی را ادا 

کــه أســبذی نســبت ایشــان اســت بــه قریــه ای در نزدیکــی مدینــه بــه نــام َهَجــر؛  گفتــه شــده 

کــه از آن قریــه بوده انــد. یعنــی ایــن مکتــوب بــه قومــی نوشــته شــده 

کــه معلــوم  کــرده اســت  کــرم؟لص؟ ذکــر  در ایــن مکتــوب زکات را جــدای از حــق رســول ا

می شــود مقصــود همــان خمــس می باشــد. در اینجــا هــم ســخن از مغنــم و غنیمــت نیســت 

کنــد. کســی از آن اختصــاص خمــس بــه غنائــم اســتفاده  تــا 

مکتوبششم:

که حضرت در آن چنین نگاشته اند:  نامه ای است 

خــموأقــامالصــاةوأعطــیالــزکاةوأعطــیحــّظاهللوحــّظ
َ
»لمــنأســلممــنَحــَدسول

کســانی  الرســولو...«: ایــن مکتوبــی اســت بــرای مســلمانان دو قبیلــه حــدس و لخــم و 
کننــد و حقــوق خــدا و رســول را می پردازنــد و ...1 کــه اقامــه نمــاز 

مخاطــب ایــن مکتــوب بــا عنــوان »ِلَمــن« مشــخص شــده، یعنــی »بــرای هــر فــردی«، حتــی 

گــروه و قومــی نباشــد، پــس دیگــر معنــا نــدارد بگوییــم فقــط بهــره و حــّظ رســول خــدا؟لص؟  گــر  ا

کنــد.  کــه جنــگ  از غنائــم جنگــی مــد نظــر بــوده اســت، چــون مخاطــب قــوم و قبیلــه نیســت 

کار قــوم اســت و نــه فــرد. جنــگ 

مکتوبهفتم:

کرم؟لص؟ برای جنادةالزدی و قوم و پیروانش نگاشته اند: رسول ا

»...مــاأقــامالصــاةوآتــواالــزکاةوأطاعــوااهللورســولهوأعطــوامــنالمغانــمخمــساهلل

کــه اقامــه نمــاز می کننــد و زکات می دهنــد و اطاعــت  وســهمالنبــّیو...«: ... مادامــی 

از خــدا و رســولش می کننــد و از عائداتشــان خمــس خــدا و ســهم رســول خــدا؟لص؟ را ادا 
کننــد و از مشــرکین تبــّری نماینــد خــدا و پیامبــر ضامــن آنهــا خواهــد بــود و ... 2

1. محمد بن  سعد؛ الطبقا ت  الکبری؛ ج1، ص 266.
2. همان، ص 270، باب ذکر بعثة رسول اهلل؟لص؟ بکتبه؛ و همچنین ج1، ص300 در شرح حال جنادة.
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مکتوبهشتم:

آن حضرت؟لص؟ برای بنیمعاویةبنَجرَولالطائی نوشتند:

»...لمــنأســلممنهــموأقــامالصــاةوآتــیالــزکاةوأطــاعاهللوأعطــیمــنالمغانــم

خمــساهللوســهمالنبــّیوفــارقالمشــرکینوأشــهدعلــیإســامهأّنــهآمــنبأمــاناهلل

کــس از بنیمعاویــةبن جــرول  ورســولهوأّنلهــممــاأســلمواعلیــه«: ]مکتوبــی[ بــرای هــر 

کــرد و زکات پرداخــت و اطاعــت خدا نمــود و از مغانم  کــه اســالم آورد و اقامــه نمــاز  طائــی 

گزیــد و بــر اســالم خود شــاهد  خمــس خــدا و ســهم پیامبــر را پرداخــت و از مشــرکین دوری 
کــه او در امــان خــدا و رســول او قــرار دارد و از حقــوق مســلمانی برخــوردار اســت.1 گرفــت 

همچنین حضرت نامه ای به بنی ُجَوین طائی با اختالفی اندک نگاشتند:

»لمــنآمــنمنهــمبــاهللوأقــامالصــاةوآتــیالــزکاةوفــارقالمشــرکینوأطــاعاهللورســوله
وأعطــیمــنالمغانــمخمــساهللوســهمالنبــّیو...«.2

مکتوبنهم:

که حضرت؟لص؟ برای ُجَهیَنةبنزید نوشتند، چنین آمده است: در نامه ای 

نباتهــا َترعــوا أن الودیــةوظهورهــاعلــی وتــاع وُســهولها الرض بطــون لکــم »إّن

وتشــربواماءهــاعلــیأنتــؤّدواالخمــسو...« : ]حال کــه مســلمان شــدید[ ســخت و 

همــوار زمیــن و دره و بلندی هــای آن بــرای شــما اســت و می توانیــد از نباتــش بــرای چــرا، 
ــد و ... 3 ی کــه خمــس بپرداز ــه ایــن شــرط  کنیــد، ب ــرای شــرب اســتفاده  و از آبــش ب

مکتوبدهم:

که در آن آمده است: این نامه را حضرت برای ملوک حمیر نوشته اند 

کــمبهدایتــهأنأصلحتــموأطعتــماهللورســولهوأقمتــمالصــاة »أّمــابعــدفــإناهللهدا

1. همان، ج1، ص 269.
2. همان.

3. محمــد حمیــداهلل حیدرآبــادی؛ مجموعــة الوثائــق السیاســیة؛ ص 142، شــماره 157 بــه نقــل از جمــع 
الجوامــع؛ ســیوطی.



عۀح اوپ  درتر  ر و باتردلرا ققرتما 

59

وآتیتــمالــزکاةمــنالمغانــمخمــساهللوســهمالنبــیوصفیــهومــاکتبعلــیالمومنین

کــه خداونــد شــما را بــه هدایت خود مفتخر ســاخت  مــنالصدقــة... : امــا بعــد، براســتی 

گزاردیــد و زکات از  کردیــد و نمــاز  کــه بــه راه صــالح وارد شــدید و اطاعــت خــدا و رســول او 

مغانــم، یعنــی خمــس خــدا و ســهم رســول و آنچــه خــاص او را بــود، و همچنیــن آنچــه از 
کردیــد ... 1 صدقــات بــر شــما واجــب بــود، را پرداخــت 

ــرآن و  ــات ق ــه واژه »زکات« در ادبی ک ــد  ــل می آی ــه تفصی ــی ب ــل آت ــه در فص ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

ــه معنــای مطلــق حقــوق مالــی  ــه معنــی زکات اصطالحــی در امــروز نبــوده، بلکــه ب روایــات ب

بــوده و شــامل خمــس هــم می شــده، معنــای روایــت روشــن می شــود. در ایــن روایــت، ذکــر 

گرفتــه اســت. ــم( صــورت  ــزکاةمــنالمغان خــاص )ســهمالنبــّی( بعــد از عــام )ال

مکتوبیازدهم:

َبةبنعامر می نویسند: 
َ
حضرت برای بنیَثعل

»مــنأســلممنهــموأقــامالصــاةوآتــیالــزکاةوخمــسالمغنــموســهمالنبــّیوالصفایــا

کــس از آنهــا ]بنی ثعلبــة بن عامــر[ اســالم بیــاورد و اقامــه نمــاز  فهــوآمــنبأمــاناهلل«: هــر 

کنــد و زکات بپــردازد و خمــس منافــع و ســهم پیامبــر؟لص؟ و صفایــای غنائــم را بدهــد، 
بــه امــان الهــی محفــوظ اســت ...2

مکتوبدوازدهم:

برای بنی ُزَهیرالُعکِلیین نوشته اند:

رســولاهللفأقمتــمالصــاةوآتیتــم
ً
اهللوأّنمحمــدا اهللإل »إّنکــمإنشــهدتمأنل

الــزکاةوأّدیتــمالخمــسمــنالمغنــموســهمالنبــّیو...«: بــه تحقیــق شــما ]یعنــی بنــی 

گــر شــهادت بــه وحدانیــت خــدا و رســالت محمــد بدهیــد و اقامــه نمــاز  زهیــر العکلییــن[ ا

1. احمــد بن یحیــی بالذری؛ فتــوح البلــدان؛ ج1، ص 85؛ عبدالملــک  بن هشــام؛ الســیرة النبویــة؛ ج4، ص 
258 و 259؛ محمدبــن  عبــداهلل حا کــم  نیشــا بوری؛ المســتدرک؛ ج1، ص 395. 

2. احمــد بن  علــی  بن حجــر العســقالنی؛ اإلصابــة   فــی  تمییــز الصحا بــة ؛ ج2، ص 189 در شــرح حــال صیفــی 
بن عامــر.
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کنیــد..1 یــد و ادای خمــس عائــدات و ســهم رســول و ...  کنیــد و زکات بپرداز

مکتوبسیزدهم:

برای برخی از طوایف ُجَهیَنة نوشتند:

»مــنأســلممنهــموأقــامالصــاةوآتــیالــزکاةوأطــاعاهللورســولاهللوأعطیمــنالغنائم

کســی از آنهــا ]طوائــف جهینــة[ اســالم بیــاورد  الخمــسوســهمالنبــّیالصفــی...«: هــر 

کنــد و از عائداتــش  کنــد و زکات بپــردازد و اطاعــت خــدا و رســول خــدا  و اقامــه نمــاز 
خمــس و ســهم خالــص پیامبــر را بپــردازد ... 2

مکتوبچهاردهم:

رسول اهلل؟لص؟ برای َنهَشل بن مالک الوائلی نوشتند:

کتــاٌبمــنمحمــدرســولاهلللَنهَشــلبــنمالــكومــنمعــه »باســمكاللهــمهــذا

مــنبنــیوائــللمــنأســلموأقــامالصلــوةوآتــیالــزکاةوأطــاعاهللورســولهوأعطــیمــن

ــهل  ــرای نش ــت ب ــی اس ــن مکتوب ــدگار. ای ــو ای خداون ــام ت ــه ن المغنــمخمــساهلل...«: ب

کــه اســالم آوردنــد  کســانی  کــه تحــت فرمــان او هســتند از بنی وائــل،  کســانی  بن مالــک و 

کردنــد و از مغنــم  کردنــد و ادای زکات نمودنــد و اطاعــت خــدا و رســول او  و اقامــه نمــاز 
ــد و ... 3 ــدا را پرداختن ــس خ خم

مکتوبپانزدهم:

الجرمــز  بنــی و جهینــة از  بنیالُحرقــة  و الجهنــی بنمعبــد عمــرو اهلل؟لص؟بــرای  رســول 

نگاشــت:

کتــاب خــراج؛ و ســنن النســائی؛  1. ســلیمان  بن أشــعث أبــی داود؛ ســنن أبــی داود؛ج2، ص 55، بــاب 20 از 
ج2، ص 179؛ محمــد بــن  ســعد؛ الطبقــا ت  الکبــری؛ ج1، ص 179؛ أحمــد بن حنبــل؛ مســند؛ ج5، ص 77 

و 78 و 363؛ و علــی  بن محمــد بن  اثیــر؛ اســد الغا بــه  فــی  معرفــة  الصحا بــة؛ ج5، ص 4 و 389.
2. محمد بن  سعد؛ الطبقا ت  الکبری؛ ج1، ص 271.

3. همان ، ص 248.
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»من أسلم منهم وأقام الصالة... وأعطی من الغنائم الخمس...«1.

کــه در ایــن مکتوبــات نمی توانــد  کالم، تذکــر مجــدد ایــن مطلــب خــوب اســت  در پایــان 

مــراد از غنائــم متعلــق خمــس، غنائــم جنگــی باشــد، بلکــه ظاهــر آن ســود و منافعــی اســت 

ــه  ک ــت  ــا آن اس ــن مدع ــل ای ــد. دلی ــت می آورن ــاش بدس ــب مع کس ــرای  ــالش ب ــراد در ت ــه اف ک

کفــار  مخاطبــان ایــن نامه هــا و فرمان هــا بــه طــور مســتقل و بــه خــودی خــود مجــاز بــه جنــگ بــا 

ــاده  ــی افت ــن اتفاق ــه چنی ک ــدارد  ــود ن ــری وج ــی معتب یخ ــزارش تار گ ــز  ــل نی ــد، و در عم نبوده ان

کــرم؟لص؟ ایشــان  باشــد، و مســلمانان خودشــان جنگیــده و غنیمــت گرفتــه باشــند تــا رســول ا

کــه مخاطبیــن ایــن نامه هــا نوعــًا یــا بعضــًا  را مکلــف بــه پرداخــت خمــس آن نمایــد؛ بــه ویــژه 

کــه امــکان جنــگ و جهــاد را بــه طــور مســتقل نداشــتند. کوچکــی بودنــد  گروه هــای 

1. همان، ص 271.
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معنای خمس از دیدگاه اهل سنت

کــه اصــل حکــم شــرعی بــا عنــوان خمــس و اینکــه بــه  کامــاًل آشــکار شــد  گذشــت،  از آنچــه 

عناویــن دیگــری غیــر از غنائــم جنگــی خمــس تعلــق پیــدا می کنــد، در منابــع اهــل ســنت نیــز 

وجــود دارد، و انــکار آن بــه دور از انصــاف علمــی اســت.

گرچــه در علمــای اهــل ســنت  کــه  یــم آن اســت  آنچــه در ایــن قســمت بــدان می پرداز

کــه قائــل بــه وجــوب خمــس در غیــر غنائــم جنگــی  افــرادی مثــل ابویوســف1 و شــافعی هســتند 

بــه معنــای  ایشــان خمــس،  فتــوای  رفتــه طبــق  ی هــم  ولــی در عیــن حــال رو می باشــند، 

پرداخــت یــک پنجــم، در غیــر غنائــم جنگــی نیســت.

گاه آن را  بلکــه اهــل ســنت احیانــا در مفهــوم خمــس بــا شــیعیان اختــالف نظــر دارنــد، و 

در معنــای زکات اســتعمال می کننــد.

کتــاب خــافبــه موضــوع تفــاوت مفهــوم خمــس در میــان اهــل ســنت و شــیعیان  در 

اشــاره شــده اســت.2 ایــن ادعــا شــواهدی در منابــع اهــل ســنت دارد.

کــه در صحیــح بخــاری در ذیــل روایــت »فــی الــرکاز خمــٌس«  از آن جملــه ماجرایــی اســت 
نقــل شــده، و در آن می گوید:»فأخــذعمــربــنعبدالعزیــزمــنالمعــادنمنکّلمأتینخمســة«.3

کــه ایــن  گرفتــه اســت،  کــه طبــق ایــن نقــل از هــر 200 درهــم از معــادن، پنــج درهــم  می بینیــم 

نشــان می دهــد مقصــود از ادای خمــس، پرداخــت زکات آن بــوده، و نــه خمــس، یعنــی یــک 

پنجــم محصــول معــدن.

در  خمــس  روایــات  کــه  اســت  ایــن  دارد  وجــود  ادعــا  ایــن  بــرای  کــه  دیگــری  شــاهد 

کتاب هــای اهــل ســنت در باب هــای مختلــف آمــده اســت، و بابــی بــه نــام »خمــس« بــه طــور 

مســتقل وجــود نــدارد.

1.  ق اضی  اب وی وس ف؛ الخراج؛ ص 25 و ص 83.

2. محمد بن حسن طوسی؛ الخالف؛ مسأله 41.
3. محمد بن  اسما عیل بخا ری؛ الجا مع  الصحیح ؛ ج 2، ص 109.
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در مســند مســلم ایــن روایــات در بــاب »الجــرحوالعجمــاءو....«، و در صحیــح بخــاری، 

مثــل روایــت »الخمــسمــناإلیمــان« در جلــد اّول در »بــاباإلیمــان« نقــل شــده اســت. 

ــه خمــس را یافــت. ــوط ب ــات مرب ــوان روای ــزکاة«می ت ــابال ــاباللقطــة« و »ب همچنیــن در »ب

کــه ایشــان معنــای خمــس را هــم تغییــر داده انــد، و هــر جــا  از اینجــا معلــوم می شــود 

می نماینــد.  برداشــت  را  زکات  پرداخــت  آن  از  می کننــد،  نقــل  را  خمــس  پرداخــت 
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خالصه فصل

کــرد مــدارک موجــود از تــراث نبــوی را  دســتگاه خالفــت پــس از رســول خــدا؟لص؟ تــالش 

کنــد، و در  کتمــان و انــکار  کــه بــا اعتقــادات و خواسته هایشــان در تعــارض اســت  در مــواردی 

کار قــرار داد، و تــا اواخــر  کتابــت و حتــی نقــل ســنت نبــوی را در دســتور  همیــن راســتا منــع از 

قــرن اول هجــری ایــن رونــد ادامــه یافــت، و ایــن در ســالمت تــراث موجــود حدیثــی اهــل ســنت 

ــیعی،  ــع ش ــر مناب ــالوه ب ــس، ع ــوص خم ــود، در خص ــن وج ــا ای ــت. ب ــته اس گذاش ــود را  ــر خ اث

کافــی مبنــی بــر تعلــق خمــس بــه همــه منافــع و درآمدهــا  از خــود منابــع اهــل ســنت مــدارک 

کــه حضرتــش  بدســت آمــده اســت. مکاتیــب متعــدد رســول خــدا؟لص؟ شــاهد بــر ایــن اســت 

ــرای ابطــال ادعــای  گنــج و معــدن خمــس می گرفتــه اســت. ایــن ب در زمــان حیــات خــود از 

کفایــت  انحصــار خمــس بــه غنائــم جنگــی و تفســیر محــدود لفــظ مــاغنمتــمدر آیــه خمــس 

می کنــد.

یخــی حدیثــی را بــرای اثبــات مطلــب  کــه ایــن مــدارک تار ایــن فصــل بدیــن امــر پرداخــت 

نشــان دهــد.
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عبادات مالی در قرآن

کــه در دیــن اســالم بــرای هرکــدام  زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان ابعــاد مختلفــی دارد 

اقتصــادی  ُبعــد  جملــه  آن  از  اســت.  شــده  تشــریع  مختلفــی  عبادت هــای  ابعــاد  ایــن  از 

کریــم  کــرده اســت. در قــرآن  کــه اســالم قوانیــن دقیقــی بــرای آن تعییــن  زندگــی انســان اســت 

کــه همگــی در ذیــل عنــوان انفــاقفــیســبیل عبادت هــای مالــی مختلفــی بیــان شــده اســت 

اهلل قــرار می گیرنــد، و عبارتنــد از زکات، خمــس، صدقــه و...

گــذر زمــان، بــر اثــر عوامــل مختلــف، مفاهیــم برخــی از ایــن عناویــن در جامعــه اســالمی  در 

ــده اســت.  گردی ــا بعضــی خلــط  و اذهــان مســلمانان دچــار دگرگونــی شــده، حتــی بعضــی ب

گاهــی از معنــای اصلــی ایــن عناویــن در قــرآن می توانــد در رفــع ایــن اشــتباهات مــا را یــاری  آ

کنــد.

یــم و تفــاوت  در ایــن فصــل بــه بررســی مفاهیــم ایــن واژه هــا، بــه خصــوص در قــرآن، می پرداز

آنهــا را بیــان می کنیــم.

معنای لغوی زکات

کــه در مــوارد بســیاری بــا واژه صــاة مقــارن  واژه زکات در قــرآن ســی و یــک بــار آمــده اســت، 

و همــراه می باشــد.
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کرده اند: در لغت نامه ها چهار معنا برای زکات ذکر 

الطهارة،

النماء،

 البرکة،
المدح.1

کار رفتــه  در قــرآن و روایــات، برخــی مشــتقات زکات در بعضــی از معانــی لغــوی آن بــه 

کــه در   2»
ً
کــه »فلینظــرأیهــاأزکــیطعامــا کــرده  کهــف نقــل  اســت. مثــاًل قــرآن از قــول اصحــاب 

ــر(. کیزه ت کــی پا  )= خورا
ً
ــه معنــی أطهــربــکار رفتــه اســت؛ یعنــی أطهــرطعامــا آن أزکــی ب

ک  ــا ــد: »زکاةالرضیبُســها«3 یعنــی پ کــه فرمودن از امــام باقــر؟ع؟ هــم روایتــی نقــل شــده 

ــا خشــک شــدن آن اســت. شــدن زمیــن ب

کــی  کســانی که خــود را بــه پا در آیــه »ألــمتــرإلــیالذیــنیَزّکــونأنُفَســُهم«4 یعنــی آیــا بــه 

ننگریســتی؟  می ســتایند، 

کســانی که خــود را مــدح می کننــد،  کــه بــه  کار رفتــه اســت،  زکاة بــه معنــای »مــدح« بــه 

اشــاره دارد.

از  مثــاًل  اســت.  اســتعمال شــده  نمــّو  و  بــه معنــای رشــد  زکات  روایاتــی  همین طــور در 

کــه فرمــود: »العلــمیزُکــوعلــیاإلنفــاق«5 یعنــی علــم بــا  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ نقــل شــده 

کشــت و زارعــت« بــکار مــی رود. انفــاق رشــد و نمــو می یابــد، و یــا »زکاةالــزرع« بــه معنــی »نمــّو 

1. محمد بن منظور؛ لسان العرب؛ ج6، ص 65.
کهف: 19.  .2

3. همان.
4. نساء: 49.

5. همان، ج6، ص 64.
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اصطالح زکات در قرآن

کــه انســان از امــوال خــود بــه عنــوان  ظاهــرًا معنــای خــاص زکات در قــرآن، هــر مالــی اســت 

بــه مســتحقان پرداخــت  می کنــد. در ایــن معنــا، واژه »زکات« تمــام  حــق خــدای متعــال 

حقــوق مالــی را شــامل می شــود، چــه خمــس، چــه زکات فطــره، چــه زکات طــال و نقــره و 

پایــان و .... چهار

راغب اصفهانی در مفردات می گوید: 

ــزکاة مــا یخــرج اإلنســان مــن حــق اهلل تعالــی إلــی الفقــراء، وتســمیُتُه بذلــك ِلمــا یکــون  ال

فیهــا مــن رجــاء البرکــة أو لتزکیــة النفــس، أی تنمیتهــا بالخیــرات والبــرکات، أو لهمــا 
جمیعــًا...1

کــه انســان بــرای تقــّرب  کــه زکات مــال هزینــه ای اســت  خالصــه ســخن ایشــان ایــن اســت 

کــردن مــال خــود یــا رشــد و نمــو یافتــن آن بــا خیــرات  ک  بــه خــدای متعــال بــه امیــد برکــت یــا پــا

و بــرکات یــا همــه ایــن مــوارد از امــوال خــود پرداخــت می کنــد.

بــا  بــه وجــه تســمیه زکات اصطالحــی، و مناســبت آن  ایــن تعریــف اشــاره ای هــم  در 

معنــای لغــوی آن شــده اســت.

لسان العرب نیز زکات اصطالحی را چنین تعریف می کند:

کــه از مالــت اخــراج  الــزکاة مــا أخرجَتــه مــن مالــك لتطهــره بــه: زکات مقــداری اســت 
کنــی.2 می کنــی تــا بــا آن تطهیــرش 

یــادی بــه معنــای اعــم آن اســت، و بــرای انــواع صدقــات  بنابرایــن مــراد از زکات در آیــات ز

کار مــی رود. واجــب همچــون زکات فطــره، زکات امــوال چهارگانــه و خمــس بــه 

که به برخی از آنها اشاره می شود: شواهد و مؤیدات مختلفی بر این مدعا وجود دارد 

کــه معنــای لغــوی »زکات«، نمــو و برکــت اســت و ایــن در مالیات  نخســت آنکــه گفتــه شــد 

1. حسین  بن  محمد راغب اصفهانی؛ المفردات  فی  غریب  القرآن ؛ ص 212 ذیل ماده زکا.
2. محمد بن منظور؛ لسان العرب؛ ج6، ص 65.
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بــه معنــای مطلــق اعطــای مــال مناســب اســت، و اختصاص بــه نوعــی از آن ندارد.

ــرد  کارب ــز  ــالم نی ــش از اس ــن واژه پی ــه ای ک ــد  ــر می آی ــن ب ــم چنی کری ــرآن  ــات ق ــه از آی دوم آنک

کــه »أوصانــیبالصلــوة داشــته اســت، چنانکــه از زبــان حضــرت عیســی؟ع؟ نقــل می فرمایــد 

کــه مــراد از زکات مــورد نظــر در دیــن عیســی، زکات بــه معنــای خــاص  والــزکاة«.1 بعیــد اســت 

آن باشــد.

کــه در مقابــل خمــس  کــه حکــم زکات بــه معنــای خــاص آن  م اســت 
ّ
ســوم آنکــه ایــن مســل

ــه اینکــه واژه »زکات« در ســوره های مکــی مثــل  ــا توجــه ب ــود. ب اســت در مکــه تشــریع نشــده ب

کــه ایــن واژه در آیــات مکــی  گرفتــه اســت، نمی تــوان پذیرفــت  ســوره بینــة2 مــورد اســتفاده قــرار 

گفــت در همــه جــای قــرآن مــراد از  و مدنــی بــه دو معنــای متفــاوت بــکار رفتــه باشــد. پــس بایــد 

کــه در دیــن اســالم  زکات عــام اســت و شــامل خمــس هــم می شــود، و اختصاصــی بــه زکاتــی 

تشــریع شــده، نــدارد.

کار رفتــه  کنــار هــم بــه  کریــم عبــادت بدنــی و مالــی در  چهــارم آنکــه در چندیــن آیــه از قــرآن 

کــه در آن وجهــی بــرای اختصــاص بــه معنــای خــاص  و فرمــوده: »أقیمــواالصلــوةوآتــواالــزکاة«3 

زکات نیســت، بلکــه مقصــود از آن همــه عبادت هــای مالــی اســت.

چگونگی تغییر در معنای زکات

بــه نظــر می رســد تغییــر در معنــای زکات و در واقــع، تحریــف معنــای آن از زمانــی پدیــد 

یــج خمــس را از احــکام اســالمی حــذف  کمــان پــس از رســول خــدا؟لص؟ بــه تدر کــه حا آمــد 

کردنــد. بــا حــذف مفهومــی بــه نــام خمــس از زیرمجموعه هــای زکات، وقتــی آیــات مربــوط بــه 

گشــت، و  زکات قرائــت می شــد، واژه »زکات« در اذهــان تنهــا منطبــق بــر صدقــات واجــب 

معنــای اصلــی آن بــه مــرور زمــان بــه فراموشــی ســپرده شــد.

1. مریم: 31.
2. بینه: 5.

3. بقره: 43، 83، 110؛ نساء: 77؛ نور: 56؛ مزمل: 20.
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واژه صدقه و تفاوت آن با زکات

راغب در بیان معنای صدقه می گوید: 

ــّزکاة:صدقــه مقــداری  ــِة،کال ــِهعلــیَوجــِهالُقرَب ــنماِل الصدقــُةمــایخِرُجــُهاإلنســاُنِم
ــه قصــد قربــت خــارج می کنــد، مثــل زکات.1 کــه شــخص از مــال خــود ب اســت 

ــه ِصــرف  کــه معنــای اصطالحــی صدق از ایــن بخــش تعریــف چنیــن اســتفاده می شــود 

پرداخــت مــال نیســت، بلکــه در آن همچــون زکات قصــد قربــت نیــز الزم اســت. او در ادامــه 

ِعبــه،والــزکاُةللواِجــِب«یعنــی ولــی  می نویســد: »لکــّنالصدقــةفــیالصــلُتقــالللمتطــّوَ

گفتــه می شــود. صدقــه در لغــت بــه پرداختهــای مســتحبی، و زکات بــه پرداختهــای واجــب 

کریــم بــه تفــاوت میــان زکات و  عالمــه طبرســی نیــز در بیــان معنــای »صدقــه« در قــرآن 

کــرده، و می فرمایــد:  صدقــه اشــاره 

وقــدتکــوننفــًا: بــه تحقیــق 
ً
،والصدقــةقــدتکــونفرضــا

ً
فرضــا

ّ
إنالــزکاةلتکــونإل

گاهــی واجــب  زکات ]تنهــا یــک قســم دارد، و آن[ واجــب اســت، و صدقــه دو قســم دارد، 
گاهــی مســتحب.2 اســت و 

قصــد  اهلل«  »حــق  آن  از  و  اســت،  شــده  لحــاظ  وجــوب  زکات،  معنــای  در  بنابرایــن، 

می شــود، یعنــی اعطــای مــال قربــًةالــیاهلل؛ ولــی اینکــه آیــا در معنــای صدقــه، اســتحباب 

گفتگــو  ــی اســت، جــای بحــث و  ــه اعــم از واجــب و مســتحب مال ــا صدق لحــاظ شــده، و ی

دارد. در عین حــال واژۀ صدقــه در قــرآن در مــواردی در صدقــه واجــب)زکات اصطالحــی( 

اســتعمال شــده اســت. 

»خــذمــنأموالهــمصدقــةتطهرهــموتزکیهــم«: ای پیامبــر ازامــوال مســلمانان صدقــه 
کــن.3 یافــت  در

1. حسین  بن  محمد راغب اصفهانی؛ المفردات  فی  غریب  القرآن ؛ ص 279 ذیل ماه )صدق(.
2. فضل بن حسن طبرسی؛مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج1، ص 384، ذیل آیه 271 سوره بقرة.

3. توبه: 103 .
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کــه مــراد از صدقــه در آیــه فــوق زکات واجــب بــه معنــی اصطالحــی  کثــر مفســرین برآننــد  ا

اســت.

کینوالعاملیــنعلیهــاوالمؤلفِةقلوُبُهــموفیالرقاب »إّنمــاالّصدقــاتللفقــراِءوالمســا

ــان و  ــه تهیدســتان و بینوای ــنالســبیل«: صدقــات تنهــا ب والغارمیــنوفــیســبیلاهللواب

بــرای جلــب محبتشــان ]بــه  کســانی که  متصدیــان ]گــردآوری و پخــش[ آن اســت، و 

دیــن، الزم[ باشــد، و در ]راه آزادی[ بــردگان، و ]ادای دیــن[ وامــداران، و در راه خــدا، و بــه 
ــاص دارد.1 ــده اختص ــان های در راه مان انس

گروه هــا همــان مســتحقان زکات واجــب اصطالحــی هســتند، در  کــه ایــن  مخفــی نیســت 

کریــم از مســتحقان زکات ســخنی نرفتــه اســت. حالی کــه در قــرآن 

کتــاب شــریف وســائلالشــیعهدر ذکــر روایاتــی  از همیــن رو در بــاب نهــم از ابــواب زکات 

کرده انــد، می بینیــم چندیــن روایــت نقــل شــده  کــه زکات را بــرای بنی هاشــم حــرام اعــالم 
ــد.2 کرده ان ــاد  ــه ی ــا لفــظ صدق ــر از یــک روایــت، از آن ب کــه در غی اســت 

کار  کــه در آن واژۀ »زکات« بــه  در ایــن میــان، تنهــا یــک روایــت از ابی خدیجــه وجــود دارد 

کــه ظاهــرش معمــول بــه نیســت، و در آن آمــده اســت:  رفتــه، 

إّنمــاتحــرمعلــیالنبــی ــزکاةمــنأرادهــامــنبنیهاشــمفإّنهــاتحــللهــم،و أعطــواال

کــه زکات خواســت بــه او  وعلــیاإلمــامالــذیمــنبعــدهوالئمــة:از بنی هاشــم هــر 

بدهیــد؛ زیــرا زکات بــرای ایشــان حــالل اســت؛ و آن فقــط بــر پیامبــر؟لص؟ و امــام؟ع؟ 
کلــی بــر[ امامــان حــرام اســت.3 بعــد از او، ]و بــه طــوری 

کــه زکات بــرای بنی هاشــم حــالل اســت، جــز رســول  مضمــون ایــن خبــر چنیــن اســت 

کرده انــد.  کــه بعضــی آن را حمــل بــر تقیــه، و بعضــی هــم توجیــه  کــرم؟لص؟ و ائمــه؟مهع؟؛  ا

1. توبه: 60 .
2. محمــد بن حســن حــر عاملــی؛ وســائل الشــیعة؛ ج6، ص187-185، بــاب 29 بــاب تحریــم الواجبــة علــی 

بنــی هاشــم... ح1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7.
3. همان، ح5.



سرروب  ررب و وی ر اف طۀا ققرتما 

73

تفاوت زکات و صدقه در سخن پیامبر؟لص؟

کــه بــه پادشــاه حمیــر نگاشــته، اّول فرمــان بــه پرداخــت  رســول خــدا؟لص؟ در نامــه خویــش 

کــه خــود شــاهد  زکات داده، و خمــس را از شــقوق و زیــر مجموعه هــای آن برشــمرده اســت، 

عمــوم معنــای واژه »زکات« می باشــد. حضــرت در ضمــن ایــن نامــه می فرمایــد:

َکَتــَباهلل الــزکاةمــنالمغانــمخمــساهللوســهمالنبــیوصفیــهومــا »...وآتیتــم

کــه[ زکات  علــیالمؤمنیــنمــنالصدقــة...«: ]در ضمــن وظائــف شــما ایــن اســت 

کــه  دســتاوردهای خــود را، از قبیــل خمــس خــدا و ســهم پیامبــر و خالصــه او و آنچــه را 
یــد.1 کــرده اســت، بپرداز خداونــد از انــواع صدقــه بــر مؤمنــان واجــب 

معنــای مغانــم در ایــن نامــه همــان ســود تجارت هــا می باشــد، زیــرا اعــراب بعــد از اســالم 

آوردن بــه طــور مســتقل و بــدون اجــازه رســول خــدا؟لص؟ جنگــی نداشــته اند تــا از آن غنیمــت 

کــه بــا اجــازه حضــرت بــود، مســتقیم  داشــته باشــند، و چــون خمــس غنیمــت جنگ هایــی 

و بــدون واســطه بــه رســول خــدا؟لص؟ می رســیده، و خــود ایشــان مباشــر اخــذ خمــس آن و 

ــم  تقســیم بیــن رزمنــدگان می شــدند، پــس نیــازی نبــود در ایــن نامــه از احــکام خمــس غنائ

جنگــی ســخنی بگوینــد. بنابــر ایــن مغانــم مــورد اشــاره در ایــن عبــارت، هــر منفعــت و ســودی 

کــه همــان ســود تجــارت و مثــل آن می شــود. ــر می گیــرد،  را در ب

َکَتــَباهللعلــیالمؤمنیــنمــنالصدقــة« امــا از اینکــه حضــرت در ادامــه می فرمایــد: »ومــا

کــه  کــه زکات در معنــای اعــم آن اســتعمال شــده، یعنــی انفاق هــای واجــب،  معلــوم می شــود 

دو چیــز اســت:

کــه امــروزه بــا نــام زکات معــروف شــده اند، و در  یکــی خمــس و دیگــری صدقــات واجــب 

کار رفتــه اســت. کریــم واژه صدقــةبــرای آن بــه  قــرآن 

کار رفتــه بــرای واژه »صدقــه« در قــرآن و روایــات  کــه چطــور مفهــوم بــه  جــای تعجــب اســت 

کــه ایــن جــای تأمــل دارد. تحریــف شــده و تغییــر یافتــه، و از آن تعبیــر بــه »زکات« شــده اســت؛ 

1. احمد بن یحیی بالذری؛ فتوح البلدان؛ ج1، ص 85؛ و سیره ابن هشام؛ ج4، ص 259 - 258.
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خمس و آیه چهل و یکم سوره انفال

کار رفتــه، و فرمــان  کریــم واژه »زکات« بــه  کــه هــر جــا در قــرآن  گذشــت معلــوم شــد  بــا آنچــه 

بــه پرداخــت آن داده شــده اســت، در واقــع فرمــان بــه پرداخــت خمــس و صدقــه واجــب 

اســت؛ در عیــن حــال، بــه طــور ویــژه یــک آیــه1 بــه تشــریع خصــوص صدقــه واجب یعنــی زکات 

بــه معنــای مشــهور و تعییــن مســتحقان آن، و یــک آیــه بــه تشــریع خمــس و تعییــن مســتحقان 

آن اختصــاص یافتــه اســت. خــدای متعــال در تشــریع خمــس می فرمایــد:

»واعلمــواأنمــاغنمتــممــنشــیءفــأنهللخمســهوللرســولولــذیالقربــیوالیتامــی

ــایــومالفرقــان کنتــمآمنتــمبــاهللومــاأنزلنــاعلــیعبدن کینوابــنالســبیلإن والمســا

ــر«:  کلشــیءقدی یــومالتقــیالجمعــانواهللعلــی

کــه هــر چیــزی را بــه دســت آوردیــد یــک پنجــم آن بــرای خــدا و پیامبــر و بــرای  بدانیــد 

گــر بــه خــدا و آنچــه بــر  خویشــاوندان او و یتیمــان و بینوایــان و در راه مانــدگان اســت، ا

گــروه بــا هــم روبــرو شــدند نــازل  کــه آن دو  بنــده خــود در روز جدایــی ]حــق از باطــل[، روزی 
ــر هــر چیــزی تواناســت.2 ــم ایمــان آورده  ایــد، و خــدا ب کردی

در ایــن آیــه بــا صراحــت و روشــنی حکــم خمــس و مــوارد مصــرف آن تشــریع شــده اســت. 

روایــات مختلــف و فراوانــی در تفســیر ایــن آیــه و بیــان چگونگــی احــکام خمــس در منابــع 

کــه پیــش از ایــن برخــی از آنهــا را از منابــع اهــل ســنت نقــل  شــیعی و اهــل ســنت وجــود دارد، 

کردیــم.

کــه از آیــه خمــس شــده اســت. برخــی بــا توجــه بــه  مســئلۀ مــورد اختــالف تفســیری اســت 

کــه غنیمــت، محــدود  کــم پــس از رســول خــدا؟لص؟ معتقــد شــده اند  عملکــرد دســتگاه حا

بــه غنائــم جنگــی می باشــد و ســیاق آیــات پیــش و پــس ایــن آیــه را بــه عنــوان تأییــدی بــر ایــن 

مدعــا آورده انــد. اهــل ســنت بیشــتر بــر ایــن رأی رفته انــد. 

1. توبه: 60.
2. انفال: 41.
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کــه معنــای عــام غنیمــت  از میــان فقهــای شــیعه، بــه مقــدس اردبیلــی نســبت داده شــده 

کــرده اســت. را در آیــه انــکار 

کــه  کــه موضــوع خمــس، مغانــم اســت، و مغانــم هــر ســودی اســت  امــا صحیــح ایــن اســت 

ــا  ــا مال االجــاره ی ــا ســود تجــارت ی گنــج باشــد ی انســان بــه دســت مــی آورد، و فرقــی نمی کنــد 

کارگــری و... درآمــد 

کــه در ایــن آیــه ذکــر شــده، غنیمــت جنگــی اســت، ولــی  بلــه، یکــی از مصادیــق مغانــم، 

ــوارد  ــز در م ــت، و ج ــیعه اس ــای ش ــه فقه ــن رأی قاطب ــت. ای ــاری آن نیس ــای انحص ــن معن ای

ــود. ــده نمی ش ــف دی ــول مخال ــادری ق ن

معنای غنیمت

کــه بــرای  کــرد  یخــی می تــوان چنیــن برداشــت  بــا تحقیــق و تتبــع در متــون ادبــی و تار

گذشــته اســت: معنــای واژه »غنیمــت« ســه مرحلــه و دوره 

قبل از اسالم؛

زمان پیامبر؟لص؟؛

پس از پیامبر؛

در دوران جاهلیــت و قبــل از اســالم، عــرب از واژه »غنیمــت« مطلــق ســود و منفعــت را در 

ــر همیــن منــوال بــود، و غنیمــت بــه  کــرم؟لص؟ نیــز امــر ب می یافــت. در دوره زندگانــی پیامبــر ا

گفتــه می شــد. مطلــق ســود و منفعــت 

یــاد شــد، بیشــترین  کــه فتوحــات جنگــی مســلمانان ز پــس از آن حضــرت بــه خاطــر ایــن 

ــه  کار ب ــج  ی ــه تدر ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد، و ب ــت می آم ــگ بدس ــلمانان از جن ــد مس ــود و درآم س

کثــرت  کــه واژه غنیمــت در اذهــان، غنائــم جنگــی را متبــادر ســاخت. ظاهــرا  جایــی رســید 

اســتعمال موجــب تغییــر معنــای عرفــی واژه شــده اســت، و ایــن باعث اشــتباه در فهــم معنای 

آیــه شــده اســت.
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کــه بــرای ایــن تغییــر و انتقــال در معنــای واژه »غنیمــت« می تــوان ذکــر  علــت دیگــری 

کــرد، حــذف خمــس از غیــر غنیمــت پــس از رســول خــدا؟لص؟ از ســوی خلفــا اســت و ایــن 

کــرد. اصطــالح جدیــدی را در جامعــه ایجــاد 

کــه در لغت نامه هــا معانــی مختلفــی بــرای واژه غنیمــت ذکــر شــود.  اینهــا موجــب شــد 

کتاب هــای لغــت، ســیر ایــن تحــول و تغییــر را بــرای مــا به خوبــی روشــن می نمایــد. مراجعــه بــه 

راغب اصفهانی می گوید:

بــهمــنجهــةالعــَدیوغیرهــم. َمظفــوٍر کّلِ َفــُربــهثــّماســُتعِمَلفــی
َ

الُغنــُمإصاَبُتــهوالّظ

: غنیمــت بــه چیــزی رســیدن و بــر آن دســت 
ً
طیبــا

ً
قــال:...فکلــوامّمــاغنمتــمحــال

کــه از طــرف دشــمنان و غیــر ایشــان بــه آن  یافتــن اســت؛ و ســپس در مــورد هــر چیــزی 

مّمــاغنمتــم »فکلــوا رفتــه اســت. خــدای متعــال می فرمایــد:  کار  بــه  یابنــد  دســت 
ــر شــما حــالل اســت.1 «، یعنــی هــر آنچــه بدســت آوردیــد ب

ً
طیبــا

ً
حــال

یافتــه اســت خصــوص آنچــه  کــه تعریــف راغــب از ایــن واژه و آنچــه از آیــه در روشــن اســت 

از دشــمن بدســت آورنــد، نیســت.

ابن منظور نیز غنیمت را چنین تعریف می کند:

:فــاَز
ً
ــَمالشــیَءُغنمــا الُغنــم...َغِن بالشــیءمــنغیــرمشــقٍة؛واإلغتنــام:إنتهــاز ــوز الَف

بــه: غنیمــت دســتیابی بــه چیــزی بــدون مشــقت و ســختی اســت، و اغتنــام قیــام بــرای 
: بــه آن دســت یافــت.2

ً
گرفتــن اســت... َغِنــَمالشــیءُغنمــا غنیمــت 

عالمه طریحی؟هر؟ می نویسد:

ــا ــیأّنم ــدةالمکتســبة،لکــناصطلــحجماعــةعل ــیالصــلهــیالفائ الغنیمــُةف

کانمــعالقتــالفهــوالغنیمــة:  إن کانمــنغیــرقتــالفهــوفــیءو أخــذمــنالکفــار،إن

ــورد  ــی در م گروه ــی  ــد، ول ــه دســت آی ــه ب ک گفتــه می شــود  ــه ســودی  ــل ب غنیمــت در اص

1. حسین  بن  محمد راغب اصفهانی؛ المفردات  فی  غریب  القرآن ؛ ص 372 ذیل ماده غنم.
2. محمد بن منظور؛ لسان العرب؛ ج 10، ص 133 ذیل ماده غنم.
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گــر بــدون جنــگ باشــد  کــه ا کار برده انــد  گرفتــه شــود، ایــن اصطــالح را بــه  کفــار  آنچــه از 
گــر بــا جنــگ باشــد، غنیمــت اســت.1 فــیء و ا

کــه در معنــای غنیمــت پیــدا شــده اســت نشــان  ایــن ســخنان آشــکارا تغییــر و تحوالتــی را 

ــد. می ده

از هتذیــب اللغــةأزهــری،و القامــوس املحیــط فیروزآبــادی و دیگــران نیــز در بیــان معنــای 

واژه »غنیمــت« هماننــد ســخنان فــوق نقــل شــده اســت.

کــه غنیمــت بــه  حاصــل اینکــه آنچــه از بیشــتر لغت شناســان ظاهــر می شــود ایــن اســت 

گفتــه می شــود:»مــنلــه کــه  معنــای دســتیابی بــه هــر چیــزی اســت، و از ایــن بــاب اســت 

کــه غنــم و منفعــت بــرای اوســت، غــرم و خســارت نیــز  الُغنــمفعلیــهالغــرم« یعنــی هرکــس 

کــه »غنیمــةمجالــسالِذکــرالَجّنــة«یعنــی  بــر عهــده او خواهــد بــود، و در روایــت آمــده اســت 

ــده و ثمــره مجالــس ذکر]خــدا[ اســت. بهشــت فائ

بنابرایــن؛ اصــل در اســتعمال واژه غنیمــتغنائــم جنگــی نیســت، بلکــه پــس از نــزول 

ــی  ــه در بعض ک ــده  ــغ ش ــان تبلی ــا چن ــن معن ــده، و ای ــدا ش ــی پی ــن ذهنیت ــه چنی ک ــت  ــه اس آی

تنهــا معنــای غنائــم جنگــی را در تفســیر آن می آورنــد؛  کتاب هــای تفســیری همچــون المنــار

کالم وحــی  کــه در  کریــم بــرای مــا روشــن می ســازد  در حالی کــه مراجعــه بــه آیــات دیگــر قــرآن 

کار رفتــه اســت.  گونــه ســود و منفعــت بــه  واژه »غنیمــت« بــه همــان معنــای عــام، یعنــی هــر 

از جمله خدای متعال در سوره نساء می فرماید: 
ِعنَداهلِلَمَغاِنُمَکِثیَرة«: غنیمت های فراوان ]تنها در[ نزد خداست.2

َ
»ف

ــم« غنیمت هــای جنگــی نیســت، چــون  ــه، مقصــود از »مغان کــه در ایــن آی م اســت 
ّ
مســل

کــه بگوییــم: نــزد خــدای متعــال غنیمت هــای جنگــی بســیاری وجــود دارد! پــس  معنــا نــدارد 

کــه معنــای واژه »مغانــم« در ایــن آیــه، مطلــق ســود و منفعــت می باشــد. معلــوم می شــود 

1. فخرالدین الطریحی؛ مجمع البحرین؛ ج 6، ص 398 ذیل ماده غنم.
2. نساء: 94.
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بســیاری از مفســران اهــل ســنت، همچــون قرطبــی در تفســیر خــود نیــز ایــن معنــا را قبــول 

کرده انــد.

کــرده اســت.  آیــت اهلل خویــی؟هر؟ در بحــث خمــس خویــش بــه ایــن موضــوع اشــاره 

می گویــد:  ایشــان 

ثــّماعتــرفالقرطبــیفــیتفســیره،وکــذاغیــره،بشــموللفــظالیــةلعمــومالفوائــد

الحــربمــنأجــلاإلجمــاعالــذیادعــیقیامــه والربــاح،غیــرأنــهخّصهــابغنائــمدار

کــه غنیمــت  علــیذلــك: قرطبــی و دیگــران در تفاســیر خویــش بــا آن کــه اعتــراف دارنــد 

ــه دلیــل وجــود اجمــاع ادعایــی  در لغــت شــامل غیــر غنائــم جنگــی هــم هســت، ولــی ب
کــه واژه غنائــم در آیــه 41 ســوره انفــال بــه غنائــم جنگــی اختصــاص دارد.1 گفتــه اســت 

کــه بــه هــر آنچــه انســان  کــه آیــه چهــل و یکــم از ســوره انفــال داللــت دارد  کالم آن  حاصــل 

بدســت آورد خمــس تعلــق پیــدا می کنــد، چــه از جنــگ باشــد و چــه از غیــر آن، مثــل تجــارت، 

گنــج و معــدن و...؛ و ایــن معنــا حتــی امثــال جوایــز و ارث را نیــز شــامل می شــود، اال اینکــه 

کــه مصادیــق اخیــر بــه دلیــل شــرعی خارجــی از پرداخــت خمــس  در جــای خــود ثابــت اســت 

اســتثناء شــده اند.

کــه  روایــات بســیاری نیــز ایــن شــمول و عمــوم را در معنــای واژه »غنیمــت« تأییــد می کنــد 

ــم، و آن را  ی ــات می پرداز ــه نقــل یــک روایــت از انبــوه روای ــرای اختصــار ب ــه عنــوان شــاهد و ب ب

ــم. ــرح می دهی ش

کلینی؟هر؟ این روایت را نقل می کند: شیخ 

محمــدبــنیحیــیعــناحمــدبــنمحمــدعــنمحمــدبــنســنان2عــنعبدالصمــد

ــه ــال:ســألتأباعبــداهلل؟ع؟عــنقول ــنعیســی-ق ــنشــبیرعــنحکــم-مــؤذناب ب

کتاب الخمس، ص 195 حاشیه خمس فاضل المؤونة. 1. مرتضی بروجردی؛ مستند العروة الوثقی؛ 
کــه ائمــه را معبــود بدانــد  2. بــر او بــه اعتبــار غلــو اشــکال می کننــد ولــی چــون غلــو ایشــان بــه حــدی نیســت 

ــرای مــا ثابــت نیســت پــس او را ضعیــف نمی دانیم.)اســتاد(. اشــکال ب
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أشــار ثــم أبوعبــداهلل؟ع؟بمرفقیــهعلــیرکبتیــه تعالــی:»إّنمــاغنمتــم...«فقــال

بــیجعــلشــیعتهفــیحــّللیزکــوا«: 
َ
أّنأ

ّ
بیــوم،إل

ً
بیــدهوقــال:»واهللهــیاإلفــادةیومــا

ــد: از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم از قــول خــدای تعالــی  حکیــم مــؤذن ابن عیســی می گوی

ــرای خــدا  ــد از هــر چیــزی پــس خمــس آن ب کــه فرمــود: بدانیــد هــر آنچــه را غنیمــت بردی

ــرای ذی القربــی...، امــام؟ع؟ دو دســت از زانــوی خــود  ــرای رســول  و ب واجــب اســت و ب

کــرد و فرمــود: مقصــود از غنیمــت، بــه خــدا، فائــده روز بــه  برداشــت، و بــا دســتش اشــاره 
ک باشــد.1 ــا موالیدشــان پــا کــرد ت ــر شــیعه خــود حــالل  روز اســت، لکــن پــدرم آن را ب

کــرده اســت.2  کتــاب هتذیــب نقــل  ایــن روایــت را شــیخ طوســی؟هر؟ بــا اندکــی تفــاوت در 

کافــی اشــاره شــده اســت. کتــاب وســائل الشــیعة متــن روایــت از تهذیــب نقــل، و بــه نقــل  در 

کــه غنیمــت آن  در ایــن روایــت حضــرت در پاســخ بــه پرســش از آیــه غنیمــت، می فرمایــد 

کــرد  کــه هــر روز بدســت می آیــد، جــز اینکــه پــدرم آن را بــرای شــیعیانش حــالل  ســودی اســت 

کیــزه شــوند. تــا پا

کــه دستشــان را  ــالبمرفقیــه ایــن اســت  در توضیــح حدیــث عــرض می شــود منظــور از ق

ــد  گفته ان ــد. بعضــی هــم  ی زانوهــا حرکــت دادن ــا اینکــه دستشــان را رو گذاشــتند ی ــو  ی زان رو

در اینجــا قــال یعنــی َوضــع . بــه نظــر می رســد حضــرت از پرســش مطــرح شــده ناراحــت شــده 

ــه مرفقشــان مالیده انــد. ــه نشــانه ناراحتــی حرکــت داده و ب باشــند، و دستشــان را ب

کــه در هرچــه مناســبت  یــن ، در مــورد مــاده قــال دارنــد  کتــب لغــت، از جملــه جممــع البحر

داشــته باشــد بــکار مــی رود، مثــل همیــن وضــع .

کتــاب الحجــة؛ وج7 فــی بــاب الفــیء واألنفــال ، بــاب  کافــی؛ ج1، حدیــث 10،  1. محمــد بن یعقــوب کلینــی؛ 
4، حدیث 8..

2. محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحکام فی  شرح  المقنعة ؛ ج4، باب 35 روایت 344.
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اشکال به داللت آیه و پاسخ آن

کــه آیــه در مــورد جنــگ بــدر نــازل شــده و در شــأن نــزول  م اســت 
ّ
کــه مســل اشــکال: از آنجــا 

کافــی اســت تــا نشــان دهــد مــراد از  خــود، تنهــا شــامل غنائــم جنگــی می شــود، همیــن قرینــه 

کــه از دشــمن بدســت می آیــد و وجهــی بــرای شــمول آن بــه  غنیمــت خصــوص مالــی اســت 

همــه غنائــم و منافــع وجــود نــدارد.

هــم  روایــات  در  و  نیســت،  مــورد مخّصــص  کــه  ثابــت شــده  اصــول  جــواب: در علــم 

ــه دوران رســول  کــه قــرآن هم چــون خورشــید جــاری اســت، و احــکام آن مخصــوص ب ــم  ی دار

خــدا؟لص؟ نمی شــود، بلکــه در طــول زمــان جریــان دارد، و مــورد نــزول آیــه، ولــو خــاص باشــد، 

ــه نیســت. ــع شــمول معنــای آی ــی ایــن مان ول

کرده: فضیل بن یسار از امام صادق؟ع؟ روایت 

ولهــاظهــروبطــنومــافیــه
ّ

»ســألتأبــاعبــداهلل؟ع؟عــنهــذهالروایــة:مــافــیالقــرآنإل

ولــهحــدولــکّلمطلــع،مــایعنــیبقولــه:لهــاظهــروبطــن؟قــال؟ع؟:»ظهــره
ّ

حــرفإل

کمــاتجــری تنزیلــه،وبطنــهتأویلــه،ومنــهمــامضــی،ومنــهمــالــمیجــئبعــُد،یجــری

الشــمسوالقمــرلــکلمــاجــاءمنــهشــیءوقــع.قــالاهللتعالــی:ومــایعلــمتأویلــهإل

اهللوالراســخونفــیالعلــم،نحــننعلــم.«

کــه همــه آنچــه در قــرآن  کــردم  فضیــل می گویــد از امــام صــادق؟ع؟ از ایــن روایــت ســؤال 

کــه  آمــده ظهــری و بطنــی دارد، و حرفــی در آن نیســت مگــر آنکــه حــدی دارد، و مــوردی 

بــرآن قابــل تطبیــق و انطبــاق اســت. پرســیدم مــراد از اینکــه فرمــود: ظهــر و بطــن دارد 

ــرآن تأویــل آن اســت؛ بعضــی  ــرآن تنزیــل آن و بطــن ق چیســت؟ امــام؟ع؟ فرمــود: ظهــر ق

گذشــته اســت، و بعضــی از تأویــل آن در آینــده واقــع خواهــد شــد.  از تأویــل آن ناظــر بــه 

کــه خورشــید و مــاه جریــان  قــرآن در هــر زمــان بــر مصادیقــی قابــل حمــل اســت، همان طــور 
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یلــه إال اهلل  دارنــد ]و بــر همــه چیــز می تابنــد[. خداونــد متعــال فرمــوده اســت: ومــا یعلــم تأو
کــه تأویــل قــرآن را می دانیــم.1 والراســخون فــی العلــم و مــا همانــی هســتیم 

« نیــز عــام اســت؛  مــا بــر همیــن اســاس معتقدیــم معنــای آیــه »تّبــتیــداأبــیلهــبوتــّبَ

گرچــه مــورد آیــه مخصــوص بــه  کار ابــی لهــب را بکنــد، آیــه شــامل او می شــود.  کــس  یعنــی هــر 

ابولهــب اســت. 

گفتــه مخالفیــن،  ــص باشــد، و بــر اســاس  گــر مــورد مخِصّ کــه ا مجــددًا یــادآوری می کنیــم 

کــه در جنــگ بــدر نــازل شــده، تنهــا شــامل غنائــم جنگــی شــود، ایشــان چطــور خمس  ایــن آیــه 

را شــامل غنائــم دیگــر جنگ هــا غیــر از جنــگ بــدر هــم می داننــد؟! خطــاب »واعلمــوا« در 

ــزول در آن جــا حضــور داشــتند  کــه در هنــگام ن ــه تعــداد معــدودی  ــوان ب ــۀ خمــس را نمی ت آی

کــرد. خطــاب آیــه بــه همــه مؤمنیــن اســت،  بنابرایــن هــرگاه موضــوع آن پیــدا  مقیــد و محــدود 

گفــت مــراد از غنیمــت، اعــم  کــه بایــد  شــود، حکــم هــم بــار می شــود. از همیــن منظــر اســت 

ــات  ــه مــورد بحــث، آی از غنیمــت جنگــی و غیرجنگــی اســت. در همیــن ســوره، پیــش از آی

ذیــل وجــود دارد:

ــْم  ُک ــاُس َفآوا ــُم الّنَ َفُک ْن َیَتَخّطَ
َ
ــوَن أ ْرِض َتخاُف

َ ْ
ــی األ ــَتْضَعُفوَن ِف ــٌل ُمْس ــْم َقلی ْنُت

َ
ــُروا ِإْذ أ »َواْذُک

ذیَن آَمُنــوا الَتُخوُنوا 
َّ
َها ال ّیُ

َ
ُکــْم َتْشــُکُروَن )26( یــا أ

َّ
َعل

َ
بــاِت ل ّیِ

َدُکــْم ِبَنْصــِرِه َوَرَزَقُکــْم ِمــَن الّطَ ّیَ
َ
َوأ

ْوالُدُکــْم ِفْتَنــٌة 
َ
ُکــْم َوأ

ُ
ْموال

َ
مــا أ

َ
ّن
َ
ُمــوا أ

َ
ُمــوَن )27( َواْعل

َ
ْنُتــْم َتْعل

َ
ماناِتُکــْم َوأ

َ
 َوَتُخوُنــوا أ

َ
ُســول اهلَل َوالّرَ

ــْر  ُیَکّفِ ُکــْم ُفْرقانــًا َو
َ
ُقــوا اهلَل َیْجَعــْل ل ذیــَن آَمُنــوا ِإْن َتّتَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
ْجــٌر َعظیــٌم )28( یــا أ

َ
 اهلَل ِعْنــَدُه أ

َ
ّن

َ
َوأ

ــد هنگامــی  ی ــاد آور ــه ی ــِم )29(«: و ب َعظی
ْ
َفْضــِل ال

ْ
ــْم َواهلُل ُذو ال ُک

َ
ــْر ل َیْغِف ئاِتُکْم َو ــّیِ ــْم َس َعْنُک

گروهــی انــدک و مســتضعف بودیــد، مــی ترســیدید مــردم شــما را  کــه شــما در زمیــن  را 

گردانیــد، و از  برباینــد، پــس خــدا بــه شــما پنــاه داد و شــما را بــه یــاری خــود نیرومنــد 

1. هاشــم بــن ســلیمان بحرانــی؛ البرهــان فــی تفســیر القــرآن؛ مقدمــه، ص 5-4؛ محمــد بــن  مســعود عیا شــی؛ 
تفســیر عیاشــی؛ ج1، ص 11؛ محمدبا قــر مجلســی؛ بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار؛ ج89، 

ص 94.
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کنیــد.)26(  کــه سپاســگزاری  ک بــه شــما روزی داد؛ باشــد  چیزهــای پــا

کــه ایمــان آورده  ایــد بــه خــدا و پیامبــر او خیانت مکنید و ]نیــز[ در امانت های  ای کســانی 

یــد، و خــود می دانیــد ]که نباید خیانــت کرد[.)27(  خــود خیانــت نورز

کــه نــزد او  کــه امــوال و فرزنــدان شــما وســیله آزمایــش شــما هســتند، و خداســت  و بدانیــد 

پاداشــی بــزرگ اســت.)28( 

ی تشــخیص حــق  یــد بــرای شــما نیــرو گــر از خــدا پــروا دار کســانی که ایمــان آورده  ایــد ا ای 

گناهانتــان را از شــما مــی  زدایــد و شــما را می آمــرزد و خــدا دارای  از باطــل قــرار می  دهــد و 
بخشــش بــزرگ اســت.)29(1

ــه  ک ــی  ــروه خاص گ ــه  ــند، ن ــن می باش ــه مؤمنی ــات هم ــن آی ــب ای ــه مخاط ک ــت  ــوم اس معل
در هنــگام نــزول آیــات در آنجــا حضــور داشــتند. مخاطــب آیــه مــورد بحــث مــا هــم، بــه قرینــه 
ســیاق، همیــن طــور اســت. ایــن آیــه هــم در عــام بــودن مخاطبــان هماننــد آنهــا اســت، و 
گــر دلیــل بــرای محــدود بــودن مخاطبیــن  یــم. بلــه، ا دلیلــی بــرای تخصیــص و انحصــار ندار

داشــتیم آن را می پذیرفتیــم.

1. انفال: 29- 26.
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فرق خمس و زکات چیست؟

پرســش: بــا توجــه بــه اینکــه زکات بــه معنــای مصطلــح آن و خمــس، هــر دو مالیاتــی دینــی 
هســتند، چــه فرقــی بــا هــم دارنــد؟

کــه مــردم بوســیله آن دســت رنــج خــود را  پاســخ: اصــالً  تأســیس خمــس بــرای ایــن نیســت 
کار آنهــا بــا آنهــا شــریک اســت. بــه  کــه رئیــس اســالم در  کننــد، بلکــه بــرای ایــن اســت  تطهیــر 

دلیــل همیــن نکتــه خمــس بــرای بنی هاشــم حــرام نشــده اســت.
اعتبــارًا  درآمــد  خمــس  کــه  می شــود  اســتفاده  خمــس  روایــات  از  گفــت  بتــوان  شــاید 
عبــارت  در  اســت.  کــم  حا و  رئیــس  مــال  ابتــدا  از  و  نمی شــود  آن  صاحبــان  ملــک  وارد 
کاری  اإلســام«.  فــی الجاهلیــةوتخمســت فــی »تربعــت کــه  عــدی بن حاتــم خواندیــدم 
ــدا و  ــال خ ــدا م ــس از ابت ــن خم ــه ای ک ــی دارد  ــرر م ــه مق ک ــت  ــد آن اس ــت می کن ــه غنیم ــه آی  ک
کــه »لنــاالخمــس«.  رســول او؟لص؟ اســت؛ همان طورکــه در روایــات اهــل بیــت آمــده اســت 
کــه در مــورد زکات چنیــن نیســت. خداونــد در مــورد زکات می فرمایــد:  ایــن در حالــی اســت 
کــه  »خــذمــنأموالهــمصدقــة«؛یعنــی از امــوال آنــان صدقــه  ای بگیــر.1 ایــن پذیرفتــه شــده 
ــه عنــوان حقــوق شــرعی بایــد آن را از  مقــدار زکات در ابتــدا مــال صاحبــان آن اســت، ولــی ب
مــال خــود خــارج کننــد. آنچــه در روایــات تحــت عنــوان تطهیــر مــال بوســیله زکات گفتــه شــد، 

بــا ایــن توجیــه قابــل فهــم اســت.

1. توبه: 103
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خالصه فصل

در این فصل از سه موضوع سخن رفت:

یکــی معنــای واژه »زکات« در قــرآن و بیــان نســبت آن بــا »خمــس« و »صدقــه« اســت؛ 

گانــه می باشــد و  کــه »صدقــه« اعــم مفاهیــم ســه  کــه حاصــل آن اثبــات ایــن حقیقــت اســت 

شــامل همــه وجــوه شــرعی و انفاقــات قربــی، اعــم از واجــب و مســتحب، می شــود.

کــه همــه انفاقــات واجــب و نــه مســتحب را در بــر می گیــرد، چــه  بعــد از آن، »زکات« اســت 

پایــان و ....  خمــس، چــه زکات فطــره، چــه زکات طــال و نقــره و چهار

کــه خصــوص وجــوه شــرعی مربــوط بــه  البتــه زکات معنــای اصطالحــی خاصــی هــم دارد 

کشــمش را شــامل می شــود؛ ولــی  گنــدم و جــو و خرمــا و  گوســفند و شــتر و  گاو و  طــال و نقــره و 

اســتعمال قرآنــی آن تنهــا بــه معنــای عــام آن اســت. 

و »زکات«  و مشــمول »صدقــه«  ایــن حســاب، »خمــس« اخــص مفاهیــم ســه گانه،  بــا 

ــر خــالف آن چیــزی  ــر ایــن اســاس تفســیر شــوند. ایــن ب ــد ب ــی بای می باشــد. اســتعماالت قرآن

کــه آن را در  کــه الاقــل در بیــن اهــل ســنت در معنــای زکات در قــرآن رائــج شــده اســت،  اســت 

ــد. ــل می کنن ــاص آن حم ــای خ ــه معن ــس و ب ــرض خم ع

کــه علــت تصــرف در معنــای زکات در قــرآن، و ایجــاد  در ضمــن ایــن موضــوع، بیــان شــد 

کمــان پــس از رســول خــدا؟لص؟، خواســتند بــه  کــه حا تقابــل بیــن آن و خمــس آن اســت 

ــد. کنن ــذف  ــالمی ح ــکام اس ــس را از اح ــج خم ی تدر

کــه در ایــن فصــل بــه آن پرداختــه شــد، نگاهی دقیــق به معنــای »غنیمت«  موضــوع دومــی 

کــه  و مشــتقات آن در لغــت و اســتعماالت قرآنــی و روایــی اســت. بــه موجــب قرائــن متعــددی 

کــه  گفتــه می شــود  اقامــه شــد، نشــان داده شــد غنیمــت در اصــل بــه مطلــق درآمــد و منافعــی 

بــه دســت می آیــد. ایــن معنــا در قــرآن بــه وفــور در اســتعمال ایــن واژه بــا اشــتقاقات متفــاوت 


ً
ــُمَکِثیــَرة« و یــا »فکلــوامّمــاغنمتــمحــال ِعنــَداهلِلَمَغاِن

َ
آن بــکار رفتــه اســت؛ مــواردی مثــل »ف

ــل  ــم؛ مث ی ــیار دار ــام بس ــای ع ــه در معن کلم ــن  ــتعمال ای ــا اس ــات م ــن در روای «. همچنی
ً
ــا طیب
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»مــنلــهالُغنــمفعلیــهالغــرم«، و یــا »غنیمــةمجالــسالِذکــرالَجّنــة«.

کلمــات و نامه هــای فراوانــی از رســول خــدا؟لص؟  در فصــل پیشــین فرامیــن حکومتــی و 

کــه واژه غنیمــت مــورد تعلــق خمــس، جــز بــا معنــای عــام آن قابــل تفســیر نبــود. آورده شــد 

کــه در جنــگ از  ــه آن چیــزی اختصــاص یافــت  کــرد و ب یــج در اذهــان تغییــر  ــه تدر ایــن معنــا ب

گرفتــه می شــود. ایــن معنــای خــاص، در اســتعماالت قرآنــی و روایــی جایــی نــدارد، و جــز بــه  کفــار 

کــه در دوران خلفــا خواســتند احــکام را تحریــف کننــد، حمــل بر آن شــده اســت. خواســت عــده ای 

کــه  کــه قرطبــی و دیگــران در تفاســیر خویــش بــا آنکــه اعتــراف دارنــد  گذشــت  در ایــن فصــل 

غنیمــت در لغــت شــامل غیــر غنائــم جنگــی هــم هســت، ولــی بــه دلیــل وجــود اجمــاع ادعایــی 

کــه واژه غنائــم در آیــۀ 41 ســوره انفــال بــه غنائــم جنگــی اختصــاص دارد! گفتــه شــده اســت 

و امــا موضــوع ســوم در ایــن فصــل بیــان فــرق »خمــس« و »زکات« اصطالحــی اســت. 

گفتــه  کــه فــرق بیــن ایــن دو مالیــات اســالمی در چیســت؟ و در پاســخ  ســؤال ایــن اســت 

یاســت جامعــه یعنــی رســول خــدا و اهــل بیــت ایشــان؟مهع؟ از درآمدهــای  شــد خمــس ســهم ر

کنــد، و البتــه زندگــی  ــق و فتــق  کمیتــی را رت ــا آن امــور حا ــا ب حاصــل در آن جامعــه اســت، ت

شــخصی اش نیــز بــا همیــن تأمیــن می شــود.

کــه در عــرض مالکیــت مــردم بــر امــوال تعلــق  بــه عبــارت دیگــر خمــس ســهمی اســت 

می گیــرد، و لــذا قــرآن می فرمایــد: »واعلمــواأنمــاغنمتــممــنشــیءفــأنهللخمســهو...« یعنــی 

گــردد. ــا از آن خــارج  مقــدار خمــس درآمــد، از ابتــدا داخــل امــوال مــردم نمی شــود ت

ــه مصــرف  ــا ب کــه از ســرمایه و امــوال مــردم اخــراج می شــود ت ــر خــالف زکات اســت  ایــن ب

خــود مــردم برســد. خداونــد در مــورد زکات می فرمایــد: »خــذ مــن أموالهــم صدقــة ...« یعنــی 

کــه مقــدار زکات در ابتــدا مــال صاحبــان آن اســت، ولــی بــه عنــوان حقــوق  ایــن پذیرفتــه شــده 

کننــد. آنچــه در روایــات تحــت عنــوان تطهیــر مــال  شــرعی بایــد آن را از مــال خــود خــارج 

ــل فهــم اســت؛ همان طورکــه حکمــت حرمــت  ــا ایــن توجیــه قاب گفتــه شــد، ب بوســیله زکات 

ــد. ــر فهمی ــوان بهت ــاس می ت ــن اس ــر ای ــم را ب ــر بنی هاش زکات ب





فصل چهارم: خمس در فقه شیعی

که: یم  در این فصل به این عنوان می پرداز

اظهار حکم خمس توسط صادقین؟ع؟از چه بابی بوده است؟   
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اظهار حکم خمس توسط صادقین؟ع؟ از چه بابی بوده است؟

کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خمــس مطلــق منافــع را از  یخــی معلــوم اســت  از نظــر تار

مســلمانان نگرفته انــد، و از امامــان پــس از آن حضــرت تــا امــام باقــر؟مهع؟ در مــورد اخــذ خمــس 

گزارشــی نشــده اســت. اهــل ســنت نیــز اساســًا خمــس ســود درآمدهــا  غنائــم از شــیعیان 

کــه خمــس بــه  کرده انــد  گــر هــم برخــی از ایشــان قبــول  کرده انــد، و ا )اربــاح مکاســب( را انــکار 

ــه عبــارت دیگــر، اهــل ســنت  ــد.1 ب معــدن تعلــق می گیــرد، آن را تحــت عنــوان زکات آورده ان

کــه در میــان شــیعیان مطــرح اســت، اصــاًل قبــول ندارنــد. گونــه ای  حکــم خمــس را بــه 

فقهــای شــیعه در پاســخ بــه چرایــی ایــن تأخیــر در بیــان احــکام تفصیلــی خمــس بــه ســه 

کرده انــد. گــروه تقســیم شــده، و ســه نظریــه مطــرح 

کــه تــا زمــان امــام  گروهــی بــا پذیرفتــن مقدمــه ذکــر شــده، یعنــی بــا ایــن پیش فــرض   .1

کامــل بیــان نشــده اســت، معتقدنــد بیــان  باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ حکــم خمــس بــه طــور 

حکــم خمــس در مطلــق منافــع توســط امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ بــا نظریــه تفویــض تشــریع 

ــل توجیــه اســت. ــه ائمــه؟مهع؟ قاب احــکام ب

گروهــی دیگــر نیــز مقدمــه و پیش فــرض مزبــور را پذیرفته انــد، ولــی نظریــه تفویــض را رد   .2

کنــز و معــدن  کــه اینهــا در  کرده انــد  کنــز یــا معــدن ادعــا  گرچــه آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟در بیــن بحــث   .1
ــة المجتهــد و خــالف معلــوم  کتاب هــای بدای ــه  ــا مراجعــه ب ــی ب ــه عنــوان زکات؛ ول ــا ب خمــس می دهنــد؛ ام
کــه پیــش از ایــن بــه آن  کنــز، اساســًا حرفــی نمی زننــد، و آنچــه دارنــد در معــدن اســت،  می شــود ایــن هــا در 

کردیــم. بــه طــور مفصــل اشــاره 
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کــه شــأن اهــل بیــت تنهــا تبلیــغ احــکام شــرع اســت. اینهــا در مثــل  کــرده و معتقــد شــده اند 

گذاشــته  بحــث مــا می فرماینــد احــکام شــرع بــه صــورت امانــت نــزد آن حضــرات بــه ودیعــه 

یــج بــه تبلیــغ آن پرداخته انــد. شــده، و آنهــا در زمــان مقتضــی و بــه تدر

گذشــت دو  کــه  3. بــه نظــر مــا شــبهه مطــرح شــده، اساســًا بی پایــه اســت. همان طــور 

کــه حکــم خمــس مطلــق منافــع  نظریــه بــاال بــر مبنــای پذیــرش ایــن پیش فــرض اســتوار اســت 

تــا زمــان صادقیــن؟ع؟ بیــان نشــده اســت. ایــن پیش فــرض بــه اعتقــاد مــا قابــل دفــاع نیســتند 

و بــه تبــع آن دو نظریــه بــاال مخــدوش اســت.

کــرم؟لص؟، نــه تنهــا حکم کامــل خمس را تشــریع  کــه رســول ا مــا پیــش از ایــن ثابــت کردیــم 

کــرده و  نمــوده، بلکــه ایــن حکــم را بــرای مــردم ابــالغ و بیــان هــم فرمــوده اســت بلکــه اخــذ هــم 

آنچــه از ســوی امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ بــه مــا رســیده، تبییــن روشــن تر از حکمــی اســت 

ــی  ــغ حکم ــت تبلی ــل بی ــر اه ــان متأخ ــت امام ــد. روای ــرده بودن ک ــان  ــدا؟لص؟ بی ــول خ ــه رس ک

کــم بــه فراموشــی ســپرده  کــرده، ولــی توســط دســتگاه حا کــه رســول خــدا تشــریع و ابــالغ  اســت 

شــده بــود.

یــم،  در فصــل  بعــد بــه بحــث پیرامــون نظریــه تفویــض تشــریع احــکام بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ می پرداز

و در فصل هــای بعــد دو نظــر دیگــر را بررســی می کنیــم.
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نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار؟مهع؟   

ضرورت بررسی نظریه تفویض    

یخچه اعتقاد به تفویض     تار

تفویض چیست؟   

روایات تفویض   

نظر صاحب جواهر و نقد آن   

بحثی در علم ائمه؟مهع؟   

بیان مختار در باب تفویض تشریع به ائمه؟مهع؟   





در  ر سرص ا سب ان ی خرپ عر ییعر یبلرفخ

93

نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار؟مهع؟

رســول  زمــان  در  احــکام  از  برخــی  کــه  گروهــی معتقدنــد  گذشــت،  قبــاًل  همان طورکــه 

ائمــۀ  بــه  اســت  آنهــا  جملــه  از  نیــز  خمــس  کــه  آنهــا  تشــریع  و  نشــده،  تشــریع  خــدا؟لص؟ 

اطهــار؟مهع؟ تفویــض شــده اســت، و آن حضــرات بــر اســاس مصلحــت، آن احــکام را در وقــت 

فرموده انــد. تبلیــغ  و  تشــریع  مقتضــی 

کافــی در بــاب حجــت، چندیــن  کتــاب شــریف  کلینــی؟هر؟ در آخــر جلــد اول  شــیخ 

ــت. ــت؟مهع؟ اس ــل بی ــه اه ــه ائم ــریع ب ــر تش ــض ام ــر در تفوی ــه ظاه ک ــد  ــل می کن ــت نق روای

عالمــه مجلســی؟هر؟ نیــز در مــرآة العقــول1، ذیــل روایــات تفویــض، 6 معنــا بــرای آن قائــل 

کتــاب حباراألنــوار2 نیــز  کــرد. ایشــان در  کــه در ادامــه بحــث، آنهــا را نقــل خواهیــم  شــده اســت 

ایــن بحــث را آورده اســت.

کــه اختصــاص بــه موضــوع خمــس  ــه ائمــه اطهــار؟مهع؟،  بحــث تفویــض تشــریع احــکام ب

کمــا اینکــه صاحــب  نــدارد، و در دیگــر احــکام و موضوعــات شــرعی نیــز وجــود داشــته اســت 

ــاب طهــارت آورده و در آن ســخن مشــهوری دارد  ــّر از ب ک ــر  جواهــر؟هر؟ آن را در مســئلۀ تقدی

گذشــت. کنــار آن بــه ســادگی  کــه نمی تــوان از  بحــث بســیار مهمــی اســت 

ــی  إل ــول اهلل؟لص؟، و ــی رس ــض إل ــاب التفوی ــد، ب ــه بع ــول؛ ج3، ص141 ب ــرآة العق ــی؛ م ــر مجلس 1. محمدباق
األئمــة؟مهع؟ فــی أمــر الّدیــن . 

2. محمدبا قر مجلسی؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار؛ ج78، ص 338.
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ضرورت بررسی نظریه تفویض

کالم و علــم  کــه از آن جملــه علــم  گســترده ایــن واژه در علــوم مختلــف،  کاربــرد  بــا وجــود 

فقــه اســت، و بــا وجــود تفــاوت مفهومــی ایــن واژه در علــوم مختلــف دارد، ایــن بحــث بــه 

کتاب هــای اصولــی و فقهــی مــا نیامــده، و بــه همیــن  خصــوص در معنــای فقهــی آن در 

خاطــر ابعــاد و زوایــای مختلــف آن روشــن نشــده اســت. ایــن مطلــب موجــب ســوء تفاهم هــا 

کــه امــروزه  گاه انحرافاتــی، شــده اســت. شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد  و تصورهــای اشــتباه، و 

کــه در آذربایجــان و کویــت فعالیــت دارنــد. ایــن  گرفتــار بعضــی از مفّوضــه و شــیخّیه هســتیم، 

فرقه هــای منحــرف چنــد خطبــه مجعــول مثــل خطبــةالبیــان را از حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

بــه عنــوان دلیــل ادعاهــای خویــش مطــرح می کننــد.

ــم، و ابعــاد مختلــف آن را  ی ــه بررســی بحــثتفویــض بپرداز ــر ایــن اســاس، الزم اســت ب ب

یم. روشــن ســاز

ما در بحث تفویض سه مرحله را پی می گیریم:

یخی تفویض؛ 1. سیر تار

2. اقسام تفویض؛

3. روایات تفویض.
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تاریخچه اعتقاد به تفویض

کــه خــدا امــوری را بــه دیگــری بســپارد. معتقــدان بــه تفویــض  تفویــض بــه ایــن معناســت 

بــا هــم  ارتبــاط نزدیکــی  یــخ، مفوضــه و غالیــان اغلــب  تار را مفّوضــه می نامنــد. در طــول 

ــه  ــه غلــو و تفویــض پیــروان مشــترکی داشــته اند. نســبت اعتقــاد ب گاه اعتقــاد ب داشــته اند، و 

کســی غالــی  غلــّو بــه اعتقــاد بــه تفویــض، عمــوم و خصــوص اســت، یعنــی ممکــن اســت 

باشــد ولــی تفویــض را قبــول نکنــد، ولــی همــۀ مفوضــه را می تــوان غالــی نامیــد1.

در زمــان رســول خــدا؟لص؟ هــم مفّوضــه و غالیانــی وجــود داشــته اند.2 البتــه تعــداد قائلیــن 

کــم بــوده و گرایش به نظریــه غلو در زمــان امیرالمؤمنین؟ع؟  کــرم؟لص؟  بــه غلــو در زمــان رســول ا

شــدت یافتــه اســت، تــا جایی کــه حضرتــش فرمود: 

ک می شــوند:  گــروه هــال غــاٍلوُمبِغــٌضقــال«: دربــاره مــن دو  إثنــان:محــّبٌ »یهلــكفــّیَ
کــه بــد و بیــراه می گوینــد.3 کــه در حــق مــن غلــو می کننــد، و دشــمنانی  دوســتدارانی 

اعتقــاد بــه ایــن نظریــه، نــه تنهــا در زمــان ائمــه اطهــار؟مهع؟ ادامــه یافــت، بلکــه تبدیــل بــه 

گــروه قابــل توجهــی از اصحــاب اهــل بیــت؟مهع؟، رســمًا قائــل  کــه  یــک جریــان شــد، بــه گونــه ای 

کــه ایشــان معبــود هســتند. بــه تفویــض بــوده، و حتــی برخــی از ایشــان معتقــد بوده انــد 

در کایف جلــد 7 صفحــه 259 از امــام صــادق؟ع؟ و در مــن ال حیضــره الفقیــه جلــد 3 بــاب 

ارتــداد از امــام باقــر؟ع؟ نقــل شــده:

موا علیــه 
ّ
إّن علیــًا؟ع؟ لّمــا فــرغ مــن قتــال أهــل البصــرة أتــاه ســبعون رجــاًل مــن الــزّط فســل

ــد اهلل  ــا عب ــم، أن ــا قلت کم ــت  ــی لس ــم: إّن ــال له ــانهم وق ــم بلس ــرّد علیه ــانهم ف ــوه بلس م
ّ
وکل

مخلــوق، قــال: فأبــوا علیــه وقالــوا لــه: أنــت هــو. فقــال لهــم: لئــن لــم ترجعــوا عّمــا قلتــم فــّی 

کّفــار والمفّوضــة مشــرکون...")محمدبا قر  کــه فرمودنــد: "الغــالة  1. در روایتــی از امــام رضــا؟ع؟ نقــل شــده 
مجلســی؛ بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار؛ ج25، ص273، ح19(.

کــه  کــرد: "الســالم علیــک یــا رّبــی!"  کــرم؟لص؟ رســید و عــرض  کــه مــردی خدمــت رســول ا 2. در روایتــی آمــده 
آن حضــرت او را از ایــن اعتقــاد بــر حــذر داشــتند.)همان،ج25، ص297، ح61(.

کتاب اإلمامة، باب نفی الغلّو فی النبی واألئمه:، ح36. 3. همان، ص285، 
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وتتوبــوا إلــی اهلل تعالــی ألقتلّنکــم. قــال: فأبــوا أن یرجعــوا أو یتوبــوا، فأمــر أن یحفــر لهــم آبــاٌر 

ــار  ــّمَ ألهــب الّن ــّمَ قذفهــم فیهــا ثــم طــّم رؤوَســها ث ــّمَ خــرق بعضهــا إلــی بعــض ث فحفــرت ث

فــی بئــر منهــا لیــس فیهــا أحــد فدخــل الّدخــان علیهــم فماتــوا: 

کــه علــی؟ع؟ از جنــگ بــا اهــل بصــره ]در جنــگ جمــل[ فــارغ شــد، هفتــاد نفــر  هنگامــی 

از اهالــی ُزّط ]نــام طائفــه ای از هنــد یــا ســودان اســت[ بــه نــزد حضرتــش آمدنــد و ســالم 

گفتنــد و امــام هــم بــا زبــان خــود  کردنــد و بــا حضرتــش بــه زبــان منطقــه خودشــان ســخن 

ــد  گفتی ــما  ــه ش ک ــان  ــن آنچن ــت: م گف ــان  ــه ایش کالم[ ب ــن  ــخ داد، و ]در ضم ــان پاس ایش

نیســتم، مــن بنــده خــدا هســتم.

گفتیــم ]یعنــی  کــه  گفتنــد تــو همانــی  کردنــد و  ایشــان از پذیــرش ســخن امــام علــی؟ع؟ ابــا 

گفتیــد بازنگردیــد و بــه  گــر از آنچــه در حــق مــن  تــو خدایــی[. امــام؟ع؟ بــه ایشــان فرمــود: ا

گفتــه خــود بازنگشــتند  کشــت. و بــاز ایشــان از  درگاه خــدا توبــه نکنیــد، شــما را خواهــم 

کننــد  کــه چاه هایــی بــرای آنــان حفــر  و از توبــه ســر بــاز زدنــد. پــس امــام؟ع؟ دســتور فرمــود 

و پــاره ای را بــه پــاره دیگــر اّتصــال دادنــد ]و نقــب زدنــد[، ســپس آنهــا را در آن حفره هــا 

کســی در آن حفــره نبــود ]البــد  کــه  انداختنــد، و ســر چاه هــا را پوشــاندند، و در حفــره ای 

ــرار داشــته باشــد[ آتــش افروختنــد.  کــرد راه ف ــه  کســی در ایــن میــان توب گــر  ــرای اینکــه ا ب

ک شــدند. کــرد و آنهــا هــال پــس دود همــه را خفــه 

ــد جــّوان در مــورد ربوبیــت  ــا خال کــه مفضــل بن عمــر ب ــد  کرده ان کّشــی و مفیــد؟امهر؟ نقــل 

گرفتنــد نــزد امــام صــادق؟ع؟ برونــد.  کــه تصمیــم  ائمــه اطهــار؟مهع؟ در حــال مباحثــه بودنــد، 

کــه بــه درب خانــه حضــرت رســیدیم، حضــرت بیــرون آمدنــد و  ی می گویــد: هنگامــی  راو

بــدون هیــچ ســؤالی فرمودنــد: 

ــاد  ــت؟مهع؟ عب ــل بی ــون«: اه ــرهیعمل ــولوهــمبأم ــونلیســبقونهبالق ــاٌدمکرم ــلعب »ب

کــه هرگــز در قــول از خــدا پیشــی نمی گیرنــد و بــه  گونــه ای  مکــرم خداونــد هســتند، بــه 
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فرمــان او عمــل می کننــد.1

کردنــد، بلکــه ظاهــرًا خــود  کــه ایشــان دّق البــاب  جالــب اســت بدانیــم در روایــت نیامــده 

کرده انــد. شــاید ایــن جلوه گــری  حضــرت بــه علــم غیــب ورود ایشــان را دانســته و در را بــاز 

کــه در عیــن حــال، نبایــد از علــم و عنایــات ویــژه خداونــد بــه اهــل بیــت  بــه جهــت آن باشــد 

غفلــت شــود.

ــداهلل  ــدان عب ــردی از فرزن ــردم: م ک ــرض  ــادق؟ع؟ ع ــام ص ــه ام ــه ب ک ــده  ــت ش از زراره روای

کــردم:  بن ســبأ قائــل بــه تفویــض اســت. حضــرت فرمــود: تفویــض او بــه چیســت؟ عــرض 

ــده  ــی محمــد؟لص؟ و علــی؟ع؟ را آفری کــه خــدای تبــارک و تعال مقصــودش ایــن اســت 

کــه می آفریننــد و  گــذار نمــوده، و آن دو هســتند  کار جهــان را بــه ایشــان تفویــض و وا و 

گفتــه، دشــمن  روزی می دهنــد و می میراننــد و زنــده می کننــد. حضــرت فرمــود: دروغ 

خــدا!...2.

در سلســله ســند ایــن روایــت بــه نقــل مــرآة العقــول،3 بــه جــای عبــداهلل بن ســبأ، عبــداهلل 

کــه  حباراألنــوار عبــداهلل بن ســبأ ذکــر شــده  نّســاخ اســت. در  کــه اشــتباه  آمــده،  بن ســنان 

صحیــح اســت.

کالم شیخ صدوق؟هر؟ می فرماید: شیخ مفید؟هر؟ در ذیل این بحث، بعد از نقل 

مــن والئمــة أمیرالمؤمنیــن نســبوا الذیــن هــم باإلســام المتظاهریــن مــن الغــاة

والدنیــا الدیــن فــی الفضــل فــی ووصفوهــم والنبــوة، اللوهیــة إلــی یتــه؟مهع؟  ذر

کّفــار،حکــمفیهــم ل
ّ

إلــیمــاتجــاوزوافیــهالحــدوخرجــواعــنالقصــدوهــمضــا

أمیرالمؤمنیــنبالقتــلوالتحریــقبالّنــار،وقضــتالئمــة؟مهع؟ علیهــمبالکفــروالخــروج

کــه بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و امامــان؟مهع؟  گروهــی ظاهــرا مســلمانند،  عــناإلســام: غــالت 

کتــاب اإلمامــة،  1. محمدبا قــر مجلســی؛ بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار؛ ج25، ص 303، 
بــاب نفی الغلــو...، ح68.

کتاب اإلمامة، باب نفی الغلو... فصل فی بیان التفویض...، ذیل ح25. 2. همان، ص 343-344، 
3. محمدباقر مجلسی؛ مرآة العقول؛ ج3، ص 147.
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کمــال،  و فرزنــدان او نســبت الوهیــت و نبــوت می دادنــد، و در حــق آنــان در اوصــاف 

ــه  ک ــد،  کافرانن ــان و  گمراه ــا از  ــد؛ آنه ــاوز نمودن ــدال تج ــد اعت ــد و از ح ــراط پیمودن راه اف

کفــر ایشــان و  کــرده، و ائمــه حکــم بــه  کشــتن و ســوزاندن آنهــا حکــم  امیرالمؤمنیــن بــه 

کردنــد.1  خروجشــان از اســالم 

همچنین امام رضا؟ع؟ در روایتی در ضمن دعای مفصلی می فرمایند:

ُعــوُذِبــَك
َ
ــیأ ِإّنِ ُهــّمَ

َّ
ِبــَكالل

َّ
َةِإل ــّوَ ُق

َ
َول

َ
َحــْول

َ
ِةَول ُقــّوَ

ْ
َحــْوِلَوال

ْ
ــیَبــِریٌءِمــَنال ِإّنِ »أللُهــّمَ

ِذیــَن
َّ
ْیــَكِمــَنال

َ
ِإل

ُ
ــَرأ ْب

َ
ــیأ ِإّنِ ُهــّمَ

َّ
الل َنــاِبَحــّقٍ

َ
ْیــَسل

َ
َنــاَمــال

َ
َعــْوال ِذیــَناّدَ

َّ
ْیــَكِمــَنال

َ
ِإل

ُ
ــَرأ ْب

َ
َوأ

ــاَكَنْعُبــُد ِإّیَ ْزُقَو ــُقَوِمْنــَكالــّرِ
ْ
َخل

ْ
ــَكال

َ
ل ُهــّمَ

َّ
ْنُفِســَناالل

َ
ــُهِفــیأ

ْ
ــْمَنُقل

َ
ــواِفیَنــاَمــال

ُ
َقال

 ُهــّمَ
َّ
یــَنالل ِخِر

ْ
ِلیــَنَوآَباِئَنــاال ّوَ

َ ْ
ْنــَتَخاِلُقَنــاَوَخاِلــُقآَباِئَنــاال

َ
أ ُهــّمَ

َّ
ــاَكَنْســَتِعیُنالل ِإّیَ َو

ــا مــن از حــول و  ــا همان ــك...«  خدای
َ
ل

َّ
ــُةِإل ِهّیَ

َ
ل ِ

ْ
ــُحاإل

ُ
َتْصل

َ
ــَكَول ِب

َّ
ــُةِإل ُبوِبّیَ ــُقالّرُ َتِلی

َ
ل

قــوه خالــی هســتم، و حــول و قــوه ای نیســت مگــر بــرای تــو. خدایــا بــه تــو پنــاه می جویــم، و 

کــه حقیقتــا بــرای مــا  کرده انــد  کــه بــرای مــا چیــزی را ادعــا  اعــالم برائــت می کنــم از کســانی 

گفته انــد  ــاره مــا چیــزی را  کــه درب کســانی  نیســت.خدایا بیــزاری می جویــم در نــزد تــو، از 

کــه خــود مــا دربــاره خودمــان نگفته ایم.خدایــا خلــق فقــط بــرای توســت، و رزق از ســوی 

ــق مــا  ــو خال ــا ت کمــک می خواهیــم. خدای ــو  ــو را می پرســتیم و فقــط از ت ــو اســت، فقــط ت ت

هســتی و خالــق پــدران اولیــن و آخریــن مــا.

خدایــا ربوبیــت لیاقــت و اهلیــت نــدارد مگــر بــرای تــو، و الوهیــت )عبودیــت( صالحیــت 
نــدارد مگــر بــرای تــو.2

کــه حــق  ــه مــا چیــزی را  کــه ب کســانی  ــم از  کــه مــن برائــت می جوی حاصلــش ایــن اســت 

نیســت نســبت می دهنــد.

1. محمد بن محمد مفید؛ تصحیح  االعتقا د بصواب  االنتقا د؛ ص 63.
2. محمدبا قــر مجلســی؛ بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار؛ ج25، ص 343؛ و مضمــون آن 

کتــاب اعتقــادات شــیخ صــدوق، ص 97 آمــده اســت. در 
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گرفتــه، بــه خصــوص شــیخ  اعتقــاد بــه غلــو از آغــاز دوران غیبــت مــورد توجــه علمــا قــرار 

ــل توجهــی در ایــن ارتبــاط دارد. صــدوق ســخنان قاب

ــه  ــران و عــراق و... معــروف ب یه و ترکیــه و ای ــا هــم  میلیون هــا نفــر از مــردم ســور در زمــان م

کــه در ایــران آنهــا را بــا نــام علی اللهــی1 می شناســند. ایــن افــراد نوعــًا نمــاز  علــوی هســتند 

کســی نمــاز بخوانــد می گوینــد ســّنی شــده اســت! گــر  نمی خواننــد و روزه نمی گیرنــد؛ حتــی ا

علمــای شــیعه نســبت بــه ایــن نــوع مباحــث مســئول هدایــت مــردم هســتند، و بایــد پاســخ 

گــوی شــبهات مطــرح شــده از طــرف ایــن فــرق باشــند.

کــه غلــّو مراتبــی دارد. نــادری از قدمــا حتــی اعتقــاد  کنیــم  البتــه بایــد ایــن نکتــه را اضافــه 

ــه غیــب هســتند را مرتبــه ای از مراتــب غلــّو می دانســتند،  ــم ب ــه اینکــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ عال ب

کــه بــه تعبیــر آیــت اهلل خویــی؟هر؟ در ایــن صــورت همــه شــیعیان غالــی هســتند! در حالــی 

آنچــه از معنــای تفویــض تــا اینجــا عــرض شــد، تفویــض در امــور تکوینــی اســت. نــوع 

کــه ناظــر بــه امــور تکوینــی نیســت،  یــخ وجــود داشــته و دارد،  دیگــری از تفویــض هــم در تار

بلکــه مربــوط بــه تشــریع اســت. مــورد بحــث مــا در اینجــا تفویــض در تشــریع اســت.

کــه  آنچــه از شــیخ صــدوق؟هر؟ در بحــث اذان نقــل شــده از ایــن قســم تشــریع اســت 

ولــّیاهللرا اضافــه 
ً
علیــا

َ
اذانمحمــدوآلــهخیــرالبریــةوأشــهدأّن فرمــوده اســت: »مفّوضــهدر

کرده انــد.«2

کــه  کــه ایــن جملــه جــزء اذان نیســت، ولــی ُجــّل فقهــا معتقدنــد  یــم  البتــه مــا هــم قبــول دار

گفتــه شــود، اشــکال نــدارد. گــر ایــن عبــارت در اذان تبــرکًا و نــه بــه قصــد جزئیــت  ا

1. اعضــای ایــن فرقــه در ایــران بــا نام هــای "علی اللهــی"، "گــوران"، "اهــل حــق"، "یارســان" و... معــروف 
هســتند.

2. محمدتقی مجلسی؛ روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه؛ ج2، ص 245.
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تفویض چیست؟

کردیــم مــراد از تفویــض در ایــن بحــث، غیــر از تفویــض  کــه پیــش از ایــن اشــاره  همان طــور 

ــام انســانها در مقابــل جبــر اســت همان کــه در روایــت  ــه معنــای اختیــار ت در امــور تکوینــی، ب

جبــَرولتفویــَضَبــْلأمــٌربیــَنالمریــن« بلکــه مــراد مــا در اینجــا تفویــض  مشــهور فرمــود:»ل

ائمــه  و  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر  بــه  شــرعی  قانون گذاری هــای  گــذاری  وا معنــای  بــه  تشــریع، 

اطهــار؟مهع؟ اســت.

کــرده اســت،  کلــی طــرح  عالمــه مجلســی؟هر؟ شــش احتمــال در معنــای تفویــض بــه طــور 
یــم.1 کــه در اینجــا بــه نقــل و بررســی آنهــا می پرداز

کــه ایــن  کــردن، میرانــدن و...؛  نخســت: تفویــض در آفرینــش، خلــق، رزق، تربیــت، زنــده 

مفهــوم از تفویــض بــه دو قســم قابــل تصــور اســت:

کارهــا  کــه  یکــی اینکــه امــور تکوینــی بــه آن حضــرات تفویــض شــده باشــد، بــه ایــن معنــا 

کارهــا هســتند، و خــدا  ــا قــدرت و اراده خویــش انجــام می دهنــد، و فاعــل حقیقــی ایــن  را ب

کنــاری نشســته اســت.  گویــا خداونــد امــر را بــه ایشــان ســپرده، و خــود در  در آن نقشــی نــدارد، 
کــرده اســت.2 کفــر قائلیــن بــه ایــن نظــر  عالمــه مجلســی؟هر؟ حکــم بــه 

کــه خــدای   دیگــر اینکــه امــور تکوینــی بــه آن حضــرات تفویــض شــده باشــد، بــه ایــن معنــا 

کارهــا بــا قــدرت  کارهــا را انجــام می دهــد و همــه ایــن  متعــال مقــارن بــا اراده ایشــان ایــن 

گــر چــه عقــل بــا ایــن مفهــوم مخالفتــی  کــه ا ی می دهنــد؛  الهــی، مقــارن بــا اراده ایشــان رو

ــت. ــرده اس ک ــع  ــزه من ــه آن را در غیرمعج ــاد ب ــیاری اعتق ــات بس ــی روای ــدارد، ول ن

که احتمال دو معنا برای آن وجود دارد: دوم: تفویض در امر دین و امور تشریعی 

ــا  کــرده ت ــه حضــرت رســول و ائمــه؟مهع؟ تفویــض  الــف: خــدای متعــال جعــل احــکام را ب

1. محمدباقــر مجلســی؛ مــرآة العقــول؛ ج3، ص 142 بــه بعــد؛ همــو؛ بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة 
األطهــار؛ ج 25، ص 300 بــه بعــد.

2. همان، ص 143.
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کننــد. بــدون نیــاز بــه وحــی و الهــام، هــر چــه را بخواهنــد حــالل،و هرچــه را بخواهنــد حــرام 

ــل  ــی مث ــح آیات ــت صری ــه دالل ــه ب ک ــت  ــل اس ــادی باط ــض اعتق ــوع تفوی ــن ن ــه ای ــاد ب اعتق

وحــٌییوحــی«1 یعنــی ]پیامبــر[ از ســر هــوی ســخن نمی گویــد، 
ّ

»مــاینطــقعــنالهــویإنهــوإل

ــه او وحــی مــی  شــود نیســت، پرونــده آن بســته اســت. آنچــه می گویــد بجــز آنچــه ب

ــرای  کمــال عقــل آن حضــرات؟مهع؟، و ب ــه جهــت  ب: تفویــض در بعــض امــور تشــریعی ب

کــه احیانــا مــواردی  نشــان دادن مقــام ایشــان بــه مــردم. این گونــه تفویــض بــه ایــن معنــا اســت 

کــه حکمــی را حضــرت رســول؟لص؟ واجــب فرمــوده و خــدای متعــال وجــوب آن را  هســت 

کــردن  ــاد  ی کــه مثــل ز ــات آمــده  کمــا اینکــه در بعضــی روای کــرده و اجــازه داده اســت؛  قبــول 

رکعــات نمازهــای واجــب، و تعییــن نمازهــای نافلــه و روزه هــای مســتحبی تشــریع رســول 

از نمازهــای یومیــه فــرض اهلل اســت، و هفــت  بــوده اســت؛ یعنــی ده رکعــت  خــدا؟لص؟ 

کــرم اســت. خــدای متعــال  رکعــت دیگــر فــرض النبــی اســت، و نوافــل هــم تشــریعات نبــی ا

کــرده اســت. ایــن تشــریعات را فقــط اذن داده و امضــا 

ســوم: تفویــض در امــور خلــق خــدا در تربیــت و تأدیــب ایشــان اســت؛ یعنــی تربیــت و موعظــه 

مــردم بــه پیامبــر؟لص؟ و ائمــه اطهــار؟مهع؟ ســپرده شــده اســت.

ــالم؟لص؟ و  ــر اس ــون پیامب ــه چ ک ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــکام اس ــان اح ــض در بی چهــارم:  تفوی

کــه  ائمــه اطهــار؟مهع؟ احیانــًا در شــرائط تقیــه قــرار می گرفته انــد، ایــن اختیــار را داشــته اند 

کــرده و تــا زمــان مناســب آن را کتمــان کننــد. یــج بیــان  احــکام را بــا مراعــات مصلحــت بــه تدر

ایــن تفویــض اختصــاص بــه پیامبــر اســالم؟لص؟ و ائمــه اهــل بیــت؟مهع؟ دارد و ســایر انبیاء 

را شــامل نیســت. در دیــن مــا تقیــه بــرای پیامبــر؟لص؟ و امامــان معصــوم؟مهع؟ بــه اقتضــای 

گاهــی آن حضــرات بــه اقتضــای تقیــه یــا مصلحــت  مصلحــت جایــز اســت. بــر ایــن اســاس 

دیگــر مثــل رعایــت حــال شــنونده حکمــی را بــرای شــخصی بــه یــک شــکل و بــرای شــخص 

ــد. ــه شــکلی دیگــر بیــان می فرموده ان دیگــر ب

1. نجم: 3 و 4.
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ــا بــه علــم  کننــد و ی پنجــم: ائمــه اطهــار؟مهع؟ در مقــام قضــاوت، مختــار بودنــد بــه ظاهــر حکــم 

کــه خــدای متعــال بــه ایشــان الهــام فرمــوده و واقــع امــر را بــه آن حضــرات نشــان داده اســت،  خویــش 

کننــد. عمــل نماینــد، و بــر اســاس آن حکــم 

کــه آیــا پیامبــر؟لص؟ و اهــل بیــت ایشــان؟مهع؟ بــر اســاس  در میــان علمــا بحثــی وجــود دارد 

کــه خداونــد بــه ایشــان الهــام می فرمــوده قضــاوت می کرده انــد یــا نــه، بلکــه در امــر  علــم غیبــی 

قضــاوت بــه ماننــد مــردم عــادی بــر اســاس قرائــن ظاهــری حکــم می کرده انــد؟ 

ــر اســاس  ــد ب ــا فقیــه می توان کــه آی ــرای فقیــه هــم مطــرح شــده  پــس از آن هــم ایــن بحــث ب

ــا نــه؟ کنــد ی علــم شــخصی خــود قضــاوت 

ــه علــم خویــش  گــروه قضــاوت ب ــرای هــر دو  کــه ب ــزرگ اعتقــاد دارنــد  بســیاری از فقهــای ب

کاشــف الغطــاء؟هر؟ در حاشــیه  صحیــح اســت، ولــی جمعــی از فقهــاء، مثــل آیــت اهلل 

کمــا اینکــه  تبصــرة املتعلمــن، جــواز عمــل فقیــه بــه علــم خویــش در قضــاوت را نپذیرفته انــد، 

ــر همیــن نظــر هســتیم و نظــر اول را دارای اشــکال می بینیــم. ــز ب ــا نی م

گفتــه می شــود خــدای متعــال زمیــن را بــا هــر آنچــه  ششــم: تفویــض در عطــا و منــع اســت. 

در آن اســت بــرای حضــرات معصومیــن؟مهع؟ آفریــده، یــا الاقــل انفــال و خمــس و صفایــا و... 

بــرای ایشــان اســت.

گزارشــی بــه  کلینــی؟هر؟ از علــی بن ابراهیــم از ســرّی بن ربیــع، از وجــود ایــن بحــث  شــیخ 

کــرده اســت: شــرح زیــر نقــل 

 ــّمَ إتیانــه،ث ،وکانلیغــّبُ
ً
لــمیکــنابــنأبــیعمیــریعــدلبهشــامبــنالحکــمشــیئا

کانأحــدرجــال ــی ــكالحضرم ــامال أب
َ

ــکأّن ــه،وکانســببذل ــهوخالف انقطــععن

هشــاموقــعبینــهوبیــنابــنأبــیعمیــرماحــاةفــیشــیءمــناإلمامــة.قــالابــنأبــی

ذیــنهــی
ّ
ــهأولــیبهــامــنال هــالإلمــام؟ع؟علــیجهــةالملــك،وأّن

ّ
کل نیــا

ُ
عمیــر:الّد

مــاحکــماهللبــه
ّ

کذلــك،أمــاكالّنــاسلهــمإل فــیأیدیهــم؛وقــالأبومالــك:لیــس

قــدبیــناهلللإلمــام
ً
لإلمــاممــنالفــیءوالخمــسوالمغنــم،فذلــكلــه،وذلــكأیضــا
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ــه،فحکــم إلی ــنالحکــموصــار ــابهشــامب ــه،فتراضی ــنیضعــهوکیــفیصنعــهب أی

بعــد
ً
هشــاملبــیمالــكعلــیابــنابــیعمیــر؛فغضــبابــنأبــیعمیــروهجــرهشــاما

ذلك.1

خالصــه مطلــب اینکــه روزی ابن ابی عمیــر بــا شــخصی بــه نــام ابومالــک حضرمــی  در مورد 

اینکــه آیــا تمــام زمیــن مــال ائمــه؟مهع؟ اســت یــا نــه، اختــالف پیــدا می کننــد. ابن ابی عمیــر 

معتقــد بــود همــه زمیــن مــال امــام اســت، و آن دیگــری می گفــت نــه چنیــن اســت، تنهــا 

خمــس و انفــال و مثــل آن آن هــم نــه بــه جهــت ملــک، بلکــه بــرای مصــرف در جهــات خــاص 

مــال امــام اســت. بــه هــر ترتیــب، نــزد هشــام می رونــد. هشــام بــر نظــر دوم صحــه می گــذارد و آن 

کــرد. کــه پــس از ایــن قضیــه ابن ابی عمیــر بــا هشــام قطــع رابطــه  را تأییــد می کنــد. نقــل شــده 

کلهــا لإلمــام؟ع؟،  کتــاب الحجــة، بــاب أن األرض  کلینــی؛ الکافــی؛ ج1، ص 410،  1. محمــد بن یعقــوب 
ذیــل حدیــث 8.
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روایات تفویض

کــه  کــه در ایــن بخــش بــه نقــل برخــی از آنهــا  روایــات متعــددی در مــورد تفویــض نقــل شــده 

یــم. کافــی آورده، می پرداز کتــاب شــریف  کلینــی؟هر؟ در  شــیخ 

روایت نخست: 

محمــدبــنیحیــیعــنأحمــدبــنأبــیزاهــرعــنعلــیبــنإســماعیلعــنصفــوانبــن

یحیــیعــنعاصــمبــنحمیــدعــنأبــیإســحاقالنحــویقــال:دخلــتعلــیأبــی

إّنــك عبــداهلل؟ع؟فســمعتهیقــول:إّناهللعّزوجــّلأّدبنبّیــهعلــیمحّبتــهفقــال:»و

کــمالرســولفخــذوه لعلــیخلــقعظیــم1«،ثــمفــّوضإلیــهفقــالعــّزوجــّل:»ومــاآتا

َقــْدأطــاعاهلل3«قــال:
َ
کــمعنــهفانتهــوا2«وقــالعــّزوجــّل:»مــنیطــعالرســولف ومــانها

متموجحــدالنــاس؛فــواهلل
ّ
َواْئَتَمنــهفســل نبــیاهللفــّوضإلــیعلــٍیّ

َ
إّن ثــمقــال:و

لنحّبکــمأنتقولــواإذاقلنــا،وأنتصمتــواِاذاصمتنــا،ونحــنفیمــابینکــموبیــناهلل

فــیخــافأمرنــا.
ً
عــّزوجــّل،مــاجعــلاهلللحــدخیــرا

کــه می فرمــود:  گویــد: خدمــت امــام صــادق؟ع؟ وارد شــدم و شــنیدم  ابی اســحاق نحــوی 

کــه  یــد و فرمــود: بــه راســتی  بــه راســتی خــدای عزوجــل پیغمبــرش را بــر محبــت خــود پرور

گــذارد، و فرمود:آنچه را رســول؟لص؟  تــو دارای ُخلــق عظیــم هســتی. و ســپس امــر را بــدو وا

کــرد وانهیــد. و بــاز خــدا فرمــود: هــر  بــه شــما ]اجــازه[ داد برگیریــد، و آنچــه را بــر شــما غدقــن 

کــه از رســول خــدا فرمــان بــرد از خــدا فرمــان بــرده اســت.

گــذارد و او را  کار را بــه علــی؟ع؟ وا ی می گویــد: ســپس امــام؟ع؟ فرمــود: پیغمبــر خــدا  راو

امیــن دانســت؛ پــس شــما شــیعه ایــن حقیقــت را قبــول کردیــد و مــردم دیگــر منکــر شــدند. 

کــه بــه تبــع مــا ســخن گوئیــد و بــه تبــع مــا خاموشــی گیریــد، و مــا  یــم  بــه خــدا مــا دوســت دار

1. قلم: 4.
2. حشر: 7.

3. نساء: 80.
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میــان شــما و خــدای عــّز و جــّل واســطه ایم؛ خــدا بــرای احــدی در مخالفــت امــر مــا خیــری 
مقــرر نکــرده اســت.1

کــرم؟لص؟ ســپرده  بــه موجــب ایــن روایــت، خــدای متعــال والیــت امــر دیــن خــود را بــه نبــی ا

اســت، و ایشــان هــم آن را بعــد از خــود بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟، یکــی پــس از دیگــری، ســپرده اند.

کــه ســند دوم آن صحیــح اســت. از ایــن روایت معنــای چهارمی  ایــن روایــت دو ســند دارد 

گذشــت، برداشــت می شــود، یعنــی اختیــار ایشــان در بیــان احــکام؛ زیــرا  کــه بــرای تفویــض 

کنیــد و  کــمالرســولفخــذوه یعنــی هرچــه پیامبــر؟لص؟ از ســوی مــا می گویــد، پــس قبــول  مــاآتا

کرده ایــد. کنیــد از مــا اطاعــت  گــر از او اطاعــت  ســپس می فرمایــد: او پیامبــر مــا اســت، پــس ا

روایت دوم: 

ــن ب ــّکار ــیعمــرانعــنیونــسعــنب ــنأب ــهعــنیحیــیب ــمعــنأبی ــنإبراهی ــیب عل

بکــرعــنموســیبــنأشــیمقــال:کنــتعنــدأبــیعبــداهلل؟ع؟فســألهرجــٌلعــنآیــة

کتــاباهللعــّزوجــّلفأخبــرهبهــاثــّمدخــلعلیــهداخــلفســألهعــنتلــكالیــة مــن

قلبــی
َ

َکأّن لفدخلنــیمــنذلــكمــاشــاءاهللحتــی فأخبــرهبخــافمــاأخبــرهبــهالّوَ

ــواو کین،فقلــتفــینفســی:ترکــتأباقتــادةبالشــاملُیخطــئفــیال ُیشــرحبالســّکا

کذلــكإذدخــلعلیــه ــه.فیمــاأنــا
ّ
کل وشــبههوجئــتإلــیهــذایخطــئهــذاالخطــأ

آخــرفســألهعــنتلــكالیــةفأخبــرهبخــافمــاأخبرنــیوأخبــرصاحبــی،فســکنت

نفســی،فعلمــتأّنذلــکمنــهتقیــة.قــال:ثــّمالتفــتإلــّیفقــاللــی:یــاابــنأشــیمإّن

فــّوضإلــیســلیمانبــنداودفقــال:»هــذاعطاُءنــافامنــنأوأمســكبغیــر
َ

اهللعــّزوجــّل

کــم کــمالرســولفخــذوهومــانها حســاب«2،وفــّوضإلــینبیــه؟لص؟،فقــال:»ومــاآتا

عنــهفانتهــوا«3؛فمــافــّوضإلــیرســولاهلل؟لص؟فقــدفّوضــهإلینــا. 

إلــی  کلینــی؛ الکافــی؛ ج1، ص265، ابــواب الحجــة، بــاب التفویــض إلــی رســول اهلل و 1. محمــد بن یعقــوب 
األئمــة فــی أمــر الدیــن، ح1.

2. ص: 39.
3. حشر:7
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از  از آن حضــرت  بــودم. مــردی  امــام صــادق؟ع؟  نــزد  موســی بن أشــیم می گویــد: مــن 

معنــای یــک آیــه قــرآن پرســید و بــه او جــواب داد، و دیگــری آمــد و از همــان آیــه پرســید 

ــادی  ی ــه های ز ــام، وسوس ــی ام ــن اختالف گوی ــن از ای ــه او داد؛ در دل م ــر ب ــی دیگ و جواب

گفتــم:  کارد تیکــه تیکــه می شــود. پــس بــا خــود  گویــی دل مــن بــا  کــه  وارد شــد، تــا آنجــا 

گــذاردم بــا اینکــه در یــک واو خطــا نمی کــرد و در  مــن أباقتــاده ]اســتاد خــود[ را در شــام وا

کــه مرتکــب چنیــن خطــا و اشــتباهی می شــود! در ایــن میــان  اینجــا بــه نــزد کســی آمــده ام 

کــه مــن در ایــن اوهــام بــودم، بــه یکبــاره مــرد دیگــری بــر آن حضــرت وارد شــد و از همیــن 

کــه بــه مــن و رفیــق مــن داد؛ پــس  آیــه پرســید، و امــام بــه او هــم جوابــی داد بــه جــز جوابــی 

ی می گویــد: ســپس  کــه اختــالف در جــواب بــرای تقیــه اســت. راو دلــم آرام شــد و دانســتم 

کــرد و فرمــود: ای پســر أشــیم، بــه راســتی خــدا اختیاراتــی بــه ســلیمان  امــام رو بــه مــن 

کــن یــا دســت نگهــدار ]اختیــار بــا تــو  بــن داود داد و فرمــود: ایــن بخشــش مــا اســت، عطــا 

اســت، و حســابی نیســت[، و اختیاراتــی هــم بــه پیغمبــر خــود داد و فرمــود: آنچــه رســول 

کــرد وانهیــد؛ و ســپس آنچــه بــه رســول خــدا  خــدا بــه شــما داد برگیریــد و آنچــه را غدقــن 
گــذارده اســت.1 کــرد، آن را بــه مــا وا گــذار  وا

تفویــض در ایــن روایــت نیــز بــا تفویــض در بیــان احــکام مناســب اســت، چــون بعــد از 

کــرد، بــه آیــۀ تفویــض اســتناد فرمــود. البتــه  گونــه بیــان  اینکــه حضــرت پاســخ مســئله را ســه 

روایــت از نظــر رجــال ســند، ضعیــف اســت، ولــی در عیــن حــال معنــای ایــن روایــت، بــه مانند 

روایــت صحیــح قبلــی، ناســازگاری بــا مبانــی نــدارد.

روایت سوم: 

عــّدٌةمــنأصحابنــاعــنأحمــدبــنمحّمــدعــنالحّجــالعــنثعلبــةعــنزرارةقــال:

ســمعتأبــاجعفــروأبــاعبــداهلل؟مهع؟ یقــولن:إّناهللعــّزوجــّلفــّوضإلــینبیــه؟لص؟  

کــمالرســولفخــذوهومــا کیــفطاعتهــم؟ثــّمتــاهــذهالیــة:»مــاآتا أمــرخلقــهلینظــر

کلینی؛ الکافی؛ ج 1، ص 265، ح2. 1. محمد بن یعقوب 
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کــمعنــهفانتهــوا. 1«  نها

کــه می فرمودنــد: براســتی خــدای  زراره می گویــد: از امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ شــنیدم 

گــذارد تــا ببینــد فرمــان بــری آنهــا چگونــه اســت؟  کار خلقــش را بــه پیغمبــرش وا عزوجــل 

اْنَتُهــوا«.2 
َ
ُکــْمَعْنــُهف وُهَومــاَنها

ُ
ُخــذ

َ
ف

ُ
ُســول ُکــُمالّرَ ســپس آیــه را تــالوت فرمــود: »مــاآتا

آنچــه از ایــن روایــت معلــوم می شــود تفویــض و ســپردن امــر تبلیــغ و بیــان احــکام دیــن بــه 

رســول خــدا؟لص؟ اســت.

روایت چهارم: 

علــیبــنإبراهیــمعــنأبیــهعــنابــنأبــیعمیــرعــنعمــربــنأذینــهعــنفضیــلبــن

اهلل
َ

قــال:ســمعتأبــاعبــداهلل؟ع؟یقــوللبعــضأصحــابقیــسالماصــر:إّن یســار

اهللتعالــی:»اّنــك
َ

ــُهالدبقــال
َ
َدَبــُهفلّمــاأکمــلل

َ
ــهفأحســَنأ َبنبّیَ ّدَ

َ
عــّزوجــّلأ

ــادهفقــالعــّز ــةلَیســوَسعب ّم
ُ
ــنوال ــَرالّدی م

َ
ــهأ َضإلی ــّوَ

َ
ــمف لعلــیخلــقعظیــم«3،ث

إّنرســولاهلل؟لص؟ کــمعنــدفانتهــوا«و کــمالرســولفخــذوهومــانها وجــّل:»مــاآتا

ــایســوس ولیخطــئفــیشــیءمّم
ّ

ــزل ــروحالقــدس،لی ب
ً
ــدا مؤّی

ً
ــا ق

ّ
موف

ً
کانمســّددا

رکعتیــن الصــاة فــرض جــّل و عــّز اهلل إن ثــم اهلل؛ بــآداب فتــأّدب الخلــق، بــه

إلــی و الرکعتیــنرکعتیــن، إلــی رکعتیــنعشــررکعــات،فأضــافرســولاهلل؟لص؟

فــیســفروأفــردالرکعــة
ّ

ترکهــّنإل المغــربرکعــة،فصــارتعدیــلالفریضــةلیجــوز

ــه
ّ
کل ــهذلــك اهللعــّزوجــّلل فــیالمغــربفترکهــاقائمــةفــیالســفروالحضــرفأجــاز

وثاثین
ً
فصــارتالفریضــةســبععشــرةرکعــة؛ثــمســّنرســولاهلل؟لص؟النوافــلأربعــا

اهللعــّزوجــّللــهذلــك...؛وفــرضاهللفــیالســنةصــوم رکعــةمثلــیالفریضــةفأجــاز

کلشــهرمثلــی شــهررمضــان،وســّنرســولاهلل؟لص؟صــومشــعبانوثاثــةأیــامفــی

1. حشر: 7.
2. همان، ص 266، ح3. 

3. قلم:4.
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اهللعــّزوجــّللــهذلــك؛وحــّرماهللعــّزوجــّلالخمــربعینهــا،وحــّرم الفریضــة،فأجــاز

ــه؛و... 
ّ
کل اهلللــهذلــك کّلشــرابفأجــاز رســولاهلل؟لص؟المســکرمــن

گویــد: شــنیدم امــام صــادق؟ع؟ بــه یکــی از یــاران قیــس ماصــر می فرمــود:  فضیــل بن یســار 

یــد، و وقتــی  بــه راســتی خــدای عزوجــل پیغمبــر خــود را پــرورش داد و او را خــوب پرور

کمــال رســید، بــه او فرمــود: تــو ای پیامبــر دارای ُخلــق بزرگــی هســتی و  پــرورش او بــه حــد 

کنــد و پــرورش دهــد و  گــذارد، تــا بنــدگان او را تدبیــر  کار امــت را بــه او وا ســپس امــر دیــن و 

کــرده تــرک  کــه از آن نهــی  کنیــد و آن چــه  فرمــود: این کــه رســول خــدا آورده بگیریــد و عمــل 

کنیــد و بــه راســتی رســول خــدا بــه تأییــد روح القــدس مســّدد و موّفــق بــود، و در سیاســت 

ــه آداب خــدا پــرورش یافتــه  ــی نداشــت و ب ــه هیــچ وجــه لغــزش و خطائ و تدبیــر خلــق ب

بــود. ســپس خــدای عــّز و جــّل نمــاز را دو رکعــت دو رکعــت، ]و در طــول روز[ ده رکعــت 

کــرد، و رســول خــدا بــه دو رکعــت ]ظهــر و عصــر و عشــاء[ دو رکعــت افــزود، و بــه نمــاز  مقــرر 

گونــه  مغــرب یــک رکعــت، و ایــن رکعــات هــم ماننــد همــان فریضــه الهــی واجــب شــد، بــه 

کــه تــرک آنهــا جــز در ســفر روا نیســت، و بــه مغــرب همــان یــک رکعــت افــزود و آن را در  ای 

کــرد، و لــذا نمــاز واجــب یومیــه  گــذارد، و خــدا همــه اینهــا را اجــازه  ســفر و حضــر بــر جــای 

هفــده رکعــت شــد. ســپس رســول خــدا؟لص؟ نمازهــای نافلــه را در ســی و چهــار رکعــت 

ــرد ...؛ و خــدا در هــر  ک ــرای او اجــازه  ــر فریضــه، و خــدا ایــن را هــم ب ســنت نهــاد، دو براب

کــرد، و رســول خــدا؟لص؟ روزه مــاه شــعبان را ســنت  ســال، روزه مــاه رمضــان را واجــب 

کــه دو برابــر فریضــه می شــود، و خــدا ایــن را هــم برایــش  نهــاد، و روزه ســه روز در هــر مــاه را 

کــرد، و رســول  کــرد، و خــدای عزوجــل خصــوص خمــر )شــراب انگــور( را حــرام  اجــازه 
کــرد، و خــدا برایــش اجــازه نمــود؛ و ... 1 خدا؟لص؟هــر نوشــابه مســت کننده را حــرام 

کــه مــراد از تفویــض در امــور دیــن  در ایــن روایــت لفــظ تفویــض آمــده، و معلــوم اســت 

اســت و تفویــض در امــر تکویــن یعنــی همــان معنــای اول تفویــض نیســت.

کلینی؛ الکافی؛ج 1، ص 266، ح4. 1. محمد بن یعقوب 
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گــر  حــال آیــا مــراد از آن تفویــض امــر تشــریع یعنــی همــان معنــای دوم تفویــض اســت؟ ا

کــه ایــن تفویــض در تمــام  ــه دلیــل اطــالق لفــظ، ممکــن اســت تصــور شــود  چنیــن باشــد، ب

احــکام دیــن انجــام شــده، بــه اینکــه اساســًا خــدا همــه تشــریع را بــه حضــرت ســپرده باشــد؛ 

یــادی باطــل اســت یعنــی  گذشــت ایــن معنــا بــه موجــب آیــات و روایــات ز کــه  ولــی همان طــور 

ــوع اول از معنــای دوم تفویــض  کــرم صحیــح نیســت پــس ن ــه پیامبــر ا کل دیــن ب تفویــض در 

نمی توانــد مــراد ایــن روایــت باشــد. پــس در ایــن فــرض، مــراد ایــن روایــت تفویــض تشــریع 

ــود. ــه رســول خــدا؟لص؟ خواهــد ب بعضــی از احــکام شــرع ب

کــه بگوییــم معنــای روایــت ایــن اســت کــه خداوند  احتمــال دیگــر در ایــن روایــت آن اســت 

کــرده تــا  کامــل تشــریع فرمــوده و بــه رســول خــدا؟لص؟ امــر  از طریــق وحــی، احــکام را بــه طــور 

کــه بــا معنــای چهــارم، و بــه نوعــی  احــکام را تبلیــغ و بــه مــردم برســاند. تفویــض بــه ایــن معنــا 

ســوم، مناســب اســت، مشــکلی نــدارد، و شــاید بتــوان آن را ظاهــر بخشــی از صــدر آن دانســت 

کــمعنــهفانتهــوا. ایتــاء در ایــن صــورت بــه معنــای تبلیــغ  کــمالرســولفخــذوهومــانها کــه مــاآتا

دیــن می شــود، و مــراد از تفویــض، تفویــض امــر در ابــالغ و بیــان خواهــد شــد.

ــوق  ــال ف ــع دو احتم ــکلی جام ــه ش ــه ب ک ــود دارد  ــت وج ــن روای ــم در ای ــومی ه ــال س احتم

اســت؛ و آن اینکــه بگوییــم صــدر روایــت احتمــال اخیــر را می گویــد، و ذیــل آن احتمــال 

ــا عبــارت فتــأّدببــآداباهلل پایــان می پذیــرد. از ایــن عبــارت بــه بعــد  اول را. صــدر روایــت ب

ــوان آن را بخــش دوم روایــت دانســت می فرمایــد: ثــمإناهللعــّزوجــّلفــرضالصــاة کــه می ت

ــن... ــنرکعتی ــیالرکعتی ــن،عشــررکعــات،فأضــافرســولاهلل؟لص؟إل ــنرکعتی رکعتی

گفــت از اینجــا تفویضــی غیــر از معنــای اول اراده شــده اســت؛  کــه بتــوان  بعیــد نیســت 

کــه بگوییــم ایــن ذیــل ظهــور صــدر را از ابــالغ بــه تشــریع منصــرف  در مقابــل ایــن احتمــال 

کــه  کــه ظهــور در ایــن دارد  کمــک احتمــال تفکیــک می آیــد، چــرا  می کنــد. تعبیــر دوم نیــز بــه 

کــه در ایــن  کــه در صــدر بیــان شــد تفــاوت دارد. مثال هایــی هــم  ــا تفویضــی  ایــن تفویــض ب

کــه خــدای متعــال اجــازه  بخــش دوم آمــده نشــان دهنــده توســعه در معنــای تفویــض اســت 
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کنــد. بــه موجــب روایــت،  داده باشــد پیامبــر؟لص؟ مــواردی را واجــب، مســتحب یــا حــرام و... 

رســول خــدا رکعت هایــی را جــز در ســفر بــه نمــاز اولیــه افــزود، و ســپس می فرمایــد: خــدای 

متعــال اجــازه داد ایــن تشــریع را بــه رســول خویــش.

کــرده؛  کالم اینکــه خداونــد تشــریع بعضــی از احــکام را توســط رســول خــدا تجویــز  حاصــل 

البتــه در نهایــت همــه احــکام مؤیــد بــه تأییــد الهــی اســت؛ بــه اذن قبلــی و یــا بــا اجــازه بعــدی. 

کــه پیامبــر؟لص؟ مجــاز باشــد هــر طــور  اهللعــّزوجــّللــهذلــك ایــن احتمــال را  عبــارت فأجــاز

کــه  کنــد منتفــی می کنــد. ایشــان مجــاز اســت حکــم را آنطــور  کــه خواســت احــکام را تشــریع 

کنــد. خــدا راضــی اســت تشــریع نمایــد؛ یعنــی در حقیقــت مشــیت خــدا را تبدیــل بــه قانــون 

اهلللــهذلــكدر روایــت نقــل شــده، مطلقــات تفویــض  کــه عبــارت أجــاز بایــد دقــت داشــت 

امــور بــه رســول خــدا؟لص؟ را مقیــد می کنــد.

ــالغ  ــر اب ــض ام ــار تفوی کن ــه در  ک ــض،  ــای دوم تفوی ــوع دوم از معن ــود ن ــال می ش ــن احتم ای

قابــل توجــه و تأمــل اســت.

کــه نــوع دوم از معنــای دوم تفویــض - یعنــی اینکــه  البتــه عالمــه مجلســی؟هر؟ می فرمایــد 

ــف دارد، مگــر بــه ایــن معنــا 
ّ
کننــد و خــدا اجــازه دهــد - تکل اهــل بیــت؟مهع؟ حکــم را تشــریع 

گــذارده شــده باشــد و ایشــان مجــاز باشــند هنــگام نیــاز آن  کــه حکمــی نــزد ایشــان بــه ودیعــه 

کــه داللــت  ــه الیــومأکملــتلکــمدینکــم...اســت  ــه آی را آشــکار نماینــد. اســتدالل ایشــان ب

کامــل تشــریع شــده اســت. می کنــد بــر اینکــه دیــن بــه صــورت 

روایت پنجم: 

أبوعلــیالشــعریعــنمحمــدبــنعبدالجبــارعــنابــنفّضــالعــنثعلبــةبــنمیمــون

ــیفــّوض ــاركوتعال ــاعبــداهلل؟امهع؟یقــولن:إناهللتب ــروأب ــهســمعأباجعف عــنزرارةأّن

کــمالرســول ــّمتــاهــذهالیــةمــاآتا کیــفطاعتهــم،ث نبّیــه؟لص؟أمــرخلقــهلینظــر

کــمعنــهفانتهــوا. فخــذوهومــانها

تحقیــق،  بــه  فرمودنــد:  کــه  صادق؟امهع؟شــنیدم  امــام  و  باقــر  امــام  از  می گویــد:  زراره 
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ــه از او  ــد چگون ــا ببین ــپرد ت ــر س ــه پیامب ــش را ب ــر[ خلق ــر ]تدبی ــی ام ــارک و تعال ــد تب خداون

ُکــْمَعْنــُه وُهَومــاَنها
ُ

ُخــذ
َ
ف

ُ
ُســول ُکــُمالّرَ فرمــان می برنــد؟ و ایــن آیــه را تــالوت فرمــود: مــاآتا

اْنَتُهــوا. 1 
َ
ف

کیــف ایــن روایــت نیــز مربــوط بــه خلقــت و تکویــن نیســت، زیــرا در آن می فرمایــد: لینظــر

گــوش  ــر  ــه حــرف پیامب ــه ب کــه خــدا ببینــد مــردم چگون ــوده  ــن ب ــرای ای طاعتهــم: یعنــی تفویــض ب

می دهنــد؟ ایــن روایــت بیــش از تفویــض، بــه معنــای اختیار در بیــان و تبلیغ احکام را نمی رســاند.

روایت ششم:

محمــدبــنیحیــیعــنأحمــدبــنمحمــدعــنمحمــدبــنســنانعــنإســحاقبــن

عمــارعــنأبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:إّناهللتبــاركوتعالــیأّدبنبّیــه؟لص؟فلّمــاانتهــی

بــهإلــیمــاأراد،قــاللــه:»إّنــكلعلــیخلــقعظیــم«،ففــّوضإلیــهدینــهفقــال:ومــا

إّناهللعــّزوجــّلفــرضالفرائــض کــمعنــهفانتهــوا،و کــمالرســولفخــذوهومــانها آتا

إّنرســولاهلل؟لص؟أطعمــهالســدسفأجــازهاهللجــّلذکــره و
ً
ولــمیقســمللجــّدشــیئا

لــهذلــك،وذلــكقــولاهللعــّزوجــّل:»هــذاعطاؤنــافامنــنأوأمســكبغیــرحســاب.2«

کــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: بــه تحقیــق، خــدای تبــارک و  اســحاق بن عمــار نقــل می کنــد 

کــه می خواســت رســید، دربــارۀ  تعالــی پیغمبــر خــود را پــرورش داد، و چــون بــه جایگاهــی 

ُکــُم گــذارد، و فرمــود: مــاآتا ــٍقَعِظیــٍم، و دیــن خــود را بــدو وا
ُ
َعلــیُخل

َ
ــَكل

َ
او فرمــود: إِّن

کــرد و بــه جــد  اْنَتُهــوا، خــدا فریضه هــای ارث را مقــرر 
َ
ُکــْمَعْنــُهف وُهَومــاَنها

ُ
ُخــذ

َ
ف

ُ
ُســول الّرَ

ــر او  ــه او داد، و خــدا آن را ب ــاِل میــت را ب ــِك م ــداد، و رســول خدا؟لص؟شــش ی ســهمی ن

کــه: هــذاعطائنــافامنــنأم کــرد، و ایــن معنــای فرمــوده خــدای عــّز و جــّل اســت  اجــازه 
أمســكبغیــرحســاب.3

کلینی؛ الکافی؛ ج 1، ص 267، ح 5. 1. محمد بن یعقوب 
2. ص:40

3. همان، ح 6.
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محمــدبنســنان از نظــر مــا ضعیــف نیســت، لــذا روایــت فــوق از نظــر ســندی معتبــر اســت 

و ایــن هــم روایــت بیــش از تفویــض، بــه معنــای اختیــار در بیــان و تبلیــغ احــکام را نمی رســاند.

روایت هفتم: 

ــیبــنمحمــدعــنالوّشــاءعــنحّمــادبــنعثمــانعــن
ّ
الحســینبــنمحمــدعــنمعل

زرارةعــنأبــیجعفــر؟ع؟قــال:وضــعرســولاهلل؟لص؟دیــةالعیــنودیــةالنفــسوحــّرم

ــهرجــل:وضــعرســولاهلل؟لص؟مــنغیــرأنیکــونجــاء النبیــذوکّلمســکر،فقــالل

فیــهشــیء؟قــال:نعــم،لیعلــممــنیطــعالّرســولمّمــنیعصیــه.«

ــرد و نبیــذ )شــراب  ک ــن  ــه قتــل را معّی ــه چشــم و دی امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: پیغمبــر؟ع؟ دی

کــرد: بی آنکــه دســتوری  کــرد. مــردی بــه آن حضــرت عــرض  خرمــا( و هــر ُمســِکری را حــرام 

کــس  کــرد؟! فرمــود: آری، تــا دانســته شــود چــه  در آنهــا آمــده باشــد، پیغمبــر وضــع قانــون 
کــس نافرمــان او.1 فرمانبــر پیغمبــر اســت، و چــه 

کــه ایــن احــکام از  ســند ایــن روایــت بی اشــکال نیســت، و در عیــن حــال منافاتــی نــدارد 

وحــی و یــا بــه اذن خــدای متعــال باشــند.

روایت هشتم:

محمــدبــنیحیــیعــنمحمــدبــنالحســنقــال:وجــدتفــینــوادرمحمــدبنســنان

ــیأحــد ــافــّوضاهللإل واهلل،م ــالأبوعبــداهلل؟ع؟:»ل ــال:ق ــنســنانق عــنعبــداهللب

ــاإلیــك ــاأنزلن ــالعــّزوجــّل:»إن ــیالئمــة.ق إل ــیرســولاهلل؟لص؟و إل
ّ

ــهإل مــنخلق

یــةفــیالوصیــاء«  الکتــاببالحــّقلتحکــمبیــنالنــاسبمــاأراكاهلل«2،وهــیجار

کار را بــه أحــدی از خلقــش وانگــذارده اســت،  امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: نــه بــه خــدا خــدا 

جــز بــه رســول خــدا؟لص؟ و بــه ائمــه؟مهع؟. خــدای عــّز و جــّل فرمــوده اســت: بــه راســتی مــا 

کنــی در میــان مــردم  بدآنچــه خدایــت بنمایــد؛ و  ــا حکــم  ــو قــرآن را، ت ــه ت فــرو فرســتادیم ب

کلینی؛ الکافی؛ج 1، ص 267، ح 7. 1. محمد بن یعقوب 
2. نساء: 106.
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ایــن آیــه دربــاره اوصیــاء هــم جــاری اســت. 1

این روایت به قرینه آیه ظاهر در بیان و تبلیغ احکام و قضاوت در میان مردم است.

روایت نهم:

محمــدبــنیحیــیعــنمحمــدبــنالحســنعــنیعقــوببــنیزیــدعــنالحســنبــن

یــادعــنمحمــدبــنالحســنالمیثمــیعــنأبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:ســمعتهیقــول: ز

»إّناهللعــّزوجــّلأّدبرســولهحّتــیقّومــهعلــیمــاأراد،ثــّمفــّوضإلیــهفقــالعــّز

کــمعنــهفانتهــوا«؛فمــافــّوضاهللإلــی کــمالرســولفخــذوهومــانها ذکــره:»مــاآتا

رســوله؟لص؟فقــدفّوضــهإلینــا«

کــه می فرمــود: بــه راســتی  گویــد: از امــام صادق؟ع؟شــنیدم  محمــد بن الحســن میثمــی 

کــرد، تــا چنانچــه خواســت او را آراســت، و ســپس  خــدای عــّز و جــّل پیغمبــرش را تربیــت 

کنیــد و  کــرد، و فرمــود عــز ذکــره: آنچــه رســول خــدا؟لص؟ آورده عمــل  گــذار  کار را بــه او وا

کــرده، آن را بــه  کنیــد و هــر چــه را خــدا بــه رســولش تفویــض  کــرده تــرک  آنچــه از آن نهــی 
مــا نیــز تفویــض نمــود.2

کــه آنچــه بــه پیامبــر؟لص؟ تفویــض شــده بیــان احــکام اســت،  ظاهــر ایــن روایــت آن اســت 

و لــذا بعــد از پیامبــر بــه ائمــه؟مهع؟ ســپرده شــده اســت.

روایت دهم:

 علــیبــنمحمــدعــنبعــضأصحابنــاعــنالحســینبــنعبدالرحمــنعــنصنــدل

یــدالشــّحامقــال:ســألتأبــاعبــداهلل؟ع؟فــیقولــهتعالــی:»هــذا الخّیــاطعــنز

 ثــّمَ
ً
عظیمــا

ً
ــْنأوأمســكبغیــرحســاب.«3قــال:أعطــیســلیمانملــکا عطاؤنــافاْمُن

جــرتهــذهالیــةفــیرســولاهلل؟لص؟فــکانلــهأنیعطــیمــاشــاءمــنشــاء،ویمنــع

1. همان، ح 8.
2. همان، ص 268، ح 9.

3. ص:40
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کــمالرســولفخــذوه مــنشــاءوأعطــاهاهللأفضــلمّمــاأعطــیســلیمان،لقولــه:»مــاآتا

کــمعنــهفانتهــوا« ومــانها

ایــن  تعالــی:  قــول خــدای  دربــاره  امــام صادق؟ع؟پرســیدم  از  یــد شــحام می گویــد:  ز

ک  کــس می خواهــی امســا کــه می خواهــی ببخــش و از هــر  کــس  ــه هــر  عطــای ماســت ب

کــن و حســابی بــر تــو نیســت و او فرمــود: بــه ســلیمان ســلطنت عظیمــی داد، ســپس ایــن 

آیــه دربــاره رســول خدا؟لص؟جــاری شــد؛ پــس رســول خــدا حــق داشــت هــر چــه را خواهــد 

یــغ دارد و خــدا بــه او بهتــر از آنچــه بــه ســلیمان  کــس بخواهــد در کــس بدهــد،  از هــر  بــه هــر 

کنیــد و آنچــه از آن  کــه فرمــود: آنچــه رســول خــدا؟لص؟ آورده عمــل  کــرد. چــرا  داد، عطــا 
کنیــد.1 کــرده تــرک  نهــی 

خــدا بــه ســلیمان فرمــود هرچــه می خواهــی انجــام ده، و چنیــن خداونــد چنیــن تفویضــی 

کــرده اســت.  گرامــی اســالم؟لص؟ هــم  را بــه رســول 

ــم  ــان ه ــت ایش ــل بی ــه اه ــده، ب ــا ش ــر عط ــه پیامب ــه ب ــود آنچ ــه فرم ک ــم  ــت نه ــه روای ــه قرین ب

عطــا شــده اســت، ایــن حــق بــرای ایشــان هــم ثابــت اســت؛ و بــر ایــن اســاس، اینکــه حضــرت 

زهــرا؟اهع؟ فــیء را حــالل فرمــود، و یــا اینکــه امــام صــادق؟ع؟ می فرماینــد پــدرم خمــس را حــالل 

کــرد، قابــل درک و فهــم می شــود.

کــه بیــان شــد،  حاصــل اینکــه بــه غیــر از معنــای اول و نــوع اول از معنــای دوم تفویــض 

معانــی دیگــر تفویــض مشــکلی ندارنــد.

ــرده و  ک ــریع  ــی را تش ــرم؟لص؟ حکم ک ــی ا ــه نب ک ــا  ــن معن ــه ای ــض ب ــن تر تفوی ــی روش ــه بیان ب

خداونــد هــم اجــازه داده باشــد، صریــح روایــات اســت، و عــالوه بــر ایــن، مشــهور علمــاء ایــن 

معنــا را قبــول دارنــد. بلــه، تفویــض چنیــن حقــی بــرای اهــل بیــت محــل اشــکال اســت.

کلینی؛ الکافی؛ ج 1، ص 268، ح 9. 1. محمد بن یعقوب 
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شیخ صدوق؟هر؟ و تفویض

کــرده اســت  کوتاهــی  ــاره مســئلۀ تفویــض بحــث  شــیخ صــدوق؟هر؟ در چهــار مــورد درب

یــم. ــه بررســی آنهــا می پرداز ــرای مشــخص شــدن نظــر ایشــان ب کــه ب

موردنخست:

کــه غســالت وضــوی آن  شــیخ صــدوق در مــورد وضــوی پیامبــر؟لص؟ فرمــوده اســت 

حضــرت یــک مرتبــه بــوده اســت یعنــی حضرتــش دســت و صــورت خــود را در وضــو یــک 

یختــن چــه  کــه دو مرتبــه آب ر بــار می شســته اند و بعــد از آن ایــن بحــث را مطــرح می کنــد 

دارد؟ حکمــی 

که فرمودند:  سپس از امام صادق؟ع؟ روایت می کند 

ــن: ــنإثنتی ــاسإثنتی ــرضاهللالوضــوءواحــدًةواحــدًة،ووضــعرســولاهلل؟لص؟ للن ف

ــا  ــا دوت ــرای مــردم دوت ــد وضــو را یکــی یکــی واجــب ســاخته، و رســول خدا؟لص؟ب خداون
فرمــود.1 مقــّرر 

علــیجهــةاإلخبــار« ایشــان در توضیــح ایــن روایــت می گویــد:»وهــذاعلــیجهــةاإلنــکارل

یعنــی امــام صــادق؟ع؟ در مقــام انــکار از »اســتفهام انــکاری« در تعبیــر خــود اســتفاده نمــوده، 

ــار  کــه خــدا یــک ب ــا چنیــن ســخنی صحیــح اســت  کــه امــام می فرماینــد: »آی بدیــن صــورت 

گویــی ایــن  گفتــه باشــد؟!«  کــرده و رســول خــدا بــه جــای آن دو بــار  یختــن آب را واجــب  ر

کــه خداونــد عــّز و جــّل می فرمایــد: »ومــنیتعــّد تجــاوز از حــدود الهــی اســت، در حالــی 

کــرده اســت. پــس  کنــد، ظلــم  کــس از حــدود الهــی تجــاوز  حــدوداهللفقــدظلــم« یعنــی هــر 

کــه چنیــن تشــریعی از ســوی رســول خــدا؟لص؟ رخ  امــام صــادق؟ع؟ می خواهنــد بفرماینــد 

نــداده اســت.

ایشان چند سطر بعد نیز می گوید: 

کتــاب الطهــارة، بــاب 8، بــاب صفــة وضــوء رســول  1. محمــد بــن علــی صــدوق؛ مــن الیحضــره الفقیــه؛ 
ح4. ص10،  اهلل؟لص؟؛ 
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وقــدفــّوضاهللتعالــیإلــینبّیــه؟لص؟ أمــردینــهولــمیفــّوضإلیــهتعــّدیحــدوده: 

کــه خــدای متعــال امــر تبلیــغ دیــن را بــه رســول خویــش ســپرده؛ امــا اجــازه  درســت اســت 

یختــن در وضــو را از پیــش خــود  تغییــر دیــن را بــه پیامبــرش نــداده اســت تــا یــک بــار آب ر
کنــد.1 دو بــار 

کــه خداونــد قانونگــذاری را ولــو در  ــا ایــن ســخن در واقــع تفویــض، بــه ایــن معنــا  ایشــان ب

ــه پیامبــر ســپرده باشــد، قبــول نمی کنــد. بعضــی مــوارد ب

عالمــه طریحــی؟هر؟ چــون بــه صــدر و ذیــل عبــارت توجــه نکــرده، در ایــن مــورد بــه اشــتباه 

کــه تفویــض در امــر دیــن اســت، نــه تفویــض در تجــاوز از  یــم  رفتــه و فرمــوده اســت: روایــت دار

کــه ذیــل عبــارت صــدوق، روایــت اســت. کــرده  گمــان  حــدود. ایشــان 

مــنلیحضــرهالفقیــه اســت، چــون عبــارت شــیخ  بــه خاطــر متــن  ایــن اشــتباه  البتــه 

کــرده ذیــل عبــارت هــم روایــت  گمــان  صــدوق بعــد از »ُرِوَی« آمــده اســت. مرحــوم طریحــی 

اســت، در حالی کــه شــیخ صــدوق؟هر؟ تنهــا اصــل تفویــض را بــه عنــوان روایــت آورده و ذیــل 

ــودش اســت. ــت خ یاف آن در

مورددوم:

ایشــان پــس از اینکــه در مــورد تعــداد رکعــات نمــاز هفــده رکعــت بــودن آن را نقــل می کنــد، 

عبــارت عجیبــی دارد و می فرمایــد: 

وقــالزرارةبــنأعیــن:قــالأبــوجعفــر؟ع؟:کانالــذیفــرضاهللعــّزوجــّلعلــیالعبــاد

ــزادرســولاهلل؟لص؟  ــیســهوف ــةولیــسفیهــنوهــمیعن عشــَررکعــات،وفیهــنالقرائ

و...« 
ً
ســبعا

کــه خداونــد عــّز و جــّل بــر بنــدگان  زرارةبناعیــن می گویــد: امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: نمــازی 

کــه در هــر یــک از آن ده رکعــت حمــد خوانــده می شــود،  واجــب فرمــوده ده رکعــت بــود، 

ــدارد؛ و پــس از آن رســول خدا؟لص؟هفــت رکعــت دیگــر  و شــک یعنــی ســهو در آن راه ن

1. همان، ذیل ح 8.
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بــر آن افــزود.1

کــه بــه صــورت غیــر متعــارف بــا عبــارت قــال، و نــه رواه یــا ُروی، بیــان شــده،  ایــن عبــارت 

گویــا  گویــا ایشــان می خواهــد بگویــد مــن ایــن ســخن را قبــول نــدارم؛  کــه  نشــان می دهــد 

کالم امــام؟ع؟. بــه عبــارت دیگــر، شــاید  مطلــب را بــه برداشــت زرارة نســبت می دهــد، نــه 

ــزوده باشــد. ــر رکعــات نمــاز اف کــه حضــرت رســول؟لص؟ ب ــدارد  شــیخ صــدوق قبــول ن

مجلســی اول؟هر؟ در شــرح عبــارت »فــزاد رســول اهلل؟لص؟« می فرمایــد: »والزیــادةإمــابأمــر

کالم  ــی؟هر؟ از  ــوم مجلس اهللعلــیالخصــوص،کمــافهمــهالصــدوقعلــیالظاهــر...«2 مرح

یــاده از امــر خداســت ولــی مــا  کار نیســت بلکــه ایــن ز کــه تفویــض در  صــدوق؟هر؟ فهمیــده 

کــه چــون  ــه نظــر می رســد  از ســخنان شــیخ صــدوق؟هر؟ چنیــن چیــزی درنیافتیــم، بلکــه ب

صــدوق؟هر؟ تفویــض را قبــول نــدارد ایــن حکــم را بــه زراره نســبت می دهــد و مــا قبــاًل بــه ایــن 

کردیــم. مطلــب اشــاره 

موردسوم:

کــه پیامبــر؟لص؟  گفتــه  شــده رکعاتــی  کــه در آن  ایشــان در بــاب صــاةمســافر، روایتــی را 

کتــاب فضــل بن شــاذان  واجــب فرمــوده بــود در ســفر حــذف می شــوند، نمــی آورد، در عــوض از 

کــه در آن آمــده نمــاز در مســافرت شکســته می شــود، و در آن ســخنی از  روایتــی نقــل می کنــد 
اضافــه شــدن رکعــات توســط پیامبــر نیســت.3

کــه  اینکــه شــیخ صــدوق؟هر؟ روایــت مزبــور را در اینجــا نقــل نکــرده، معلــوم می شــود 

ایشــان اعتقــاد بــه تفویــض نداشــته اســت.

موردچهارم:

یــاد می کنــد، می فرمایــد: کــه از مفوضــه  بــاب اذان، هنگامــی  شــیخ صــدوق؟هر؟ در 

1. همان، ج 1، ص 51، ح 14.
2. محمدتقی مجلسی؛ روضة المّتقین؛ ج2، ص20.

ــی  ــر ف ــة التقصی ــاب عل ــاب 33، ب ــوة، ب ــاب الصل کت ــه؛  ــره الفقی ــن الیحض ــدوق؛ م ــی ص ــن عل ــد ب 3. محم
ح1. ص121،  الســفر، 
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1.»... اهلل لعنهــم »والمفّوضــة

کــه شــیخ صــدوق؟هر؟ در آنهــا بــه مســئلۀ تفویــض پرداختــه یــا  بررســی هــر چهــار مــوردی 

کــه ایشــان تفویــض را بــه هــر شــکلی، جــز تفویــض در تبلیــغ و  کــرده، مشــخص می کنــد  اشــاره 

بیــان احــکام، غیــر قابــل پذیــرش و باطــل می دانــد.

1. همان، ص 78، ذیل ح 37.
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نظر صاحب جواهر؟هر؟ و نقد آن

کــه نظیــر آن  کتــاب طهــارت، نظــری ابــراز فرموده انــد  کــّر از  صاحــب جواهــر؟هر؟ در بحــث 

یــم. ایشــان در ضمــن بحثــی طوالنی می نویســد:  را در ســخنان دیگــر علمــای شــیعه ســراغ ندار

کــّران،وزنــّیومســاحّی،فاینافــینقصــانأحدهمــاعــنالخــر،إذمــانقــصفــی هنــا

وزنــیوبالعکــس،فــإنأحدهمــاغیــرالخــر، کــرمســاحیل الــوزنوبلــغفــیالمســاحة

داعــی...  فلیــسالزیــادةمحمولــةعلــیاإلســتحباب.لکــنقــدیشــکلبأنــهل

کــّر وجــود دارد: وزنــی و مســاحتی]منظور حجمــی اســت[، و منافاتــی  دو تقدیــر بــرای 

کــه آن چــه در وزن نقصــان  کمتــر از دیگــری باشــد، چــرا  کــه یکــی از ایــن تقدیــرات  نــدارد 

ــّر مســاحتی ]حجمــی[  ک ــه تقدیــرش می رســد،  ــی از حیــث مســاحت ]حجــم[ ب دارد ول

یــادت یکــی بــر دیگــری حمــل بــر  کــّر وزنــی؛ چــون ایــن بــا آن فــرق دارد، و لــذا ز اســت، و نــه 
کــه... 1 ــا ایــن وجــود، شــاید اشــکال می شــود  اســتحباب نمی شــود. ب

کــّر هــم بــر اســاس وزن و هــم بــر  کــه معیــار تعییــن آب  کالم ایشــان ایــن اســت  حاصــل 

کــه همیشــه ایــن دو اختــالف دارنــد. اســاس مســاحت صحیــح اســت و می پذیرنــد 

ی ایــن معیارهــا از یــک منبــع متصــل  گــر هــر دو کــه ا ایشــان ایــن اشــکال را مطــرح می کنــد 

بــه وحــی هســتند، چــرا بــا هــم اختــالف دارنــد؟ و ســپس خــود بــرای پاســخ بــه آن و رّد شــبهه 

می فرمایــد: 

إندعــویعلــمالنبــّی؟لص؟والئمــة: بذلــكممنوعــة،ولغضاضــةلّنعلمهم؟مهع؟ 

کعلــمالخالــقعــّزوجــّل،فقــدیکــونقــّدروهبأذهانهــمالشــریفةوأجــریاهلل لیــس

أو
ً
بأّنــهلیمکــنضبــطمســاحةتنطبــقعلــیالــوزندائمــا

ً
الحکــمعلیــه؛وثانیــا

ــاه...«2  بالعکــسلختــافالمی

ادعــای علــم نبــی؟لص؟ و ائمــه؟مهع؟ بــه ایــن مطلــب قابــل قبــول نیســت و اشــکالی هــم 

1. محمدحسن نجفی؛ جواهر الکالم؛ ج 1، ص 182.
2. همان، ج 1، ص183.
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کــه علــم ایشــان مثــل علــم خالــق عــّز و جــّل  ندارد]یعنــی بــا مبانــی ناســازگار نیســت[، چــرا 

نیســت؛ چــه بســا تقدیــر آن را بــه اذهــان شریفشــان حســاب می کننــد و خــدا نیــز حکــم 

ــاحتی]حجمی[  ــرات مس ــت تقدی ــن نیس ــًا، ممک ــازد. ثانی ــاری می س ــاس ج ــر آن اس را ب

دائمــًا بــر تقدیــرات وزنــی منطبــق باشــد و بالعکــس، بــه ســبب اختــالف ]وزن حجمــی[ 

آب هــا.

کالم ایشان در پاسخ اّول دو بخش دارد:

کــه آن حضــرات؟مهع؟ علــم لدنــی بــه  بخــش نخســت ســخن ایشــان طــرح ایــن ادعاســت 

احــکام ندارنــد، و احیانــا نســبت بــه حکــم خــدا جاهلنــد. ایشــان بــه تصریــح می گویــد: »لّن

کعلــمالخالــقعــّزوجــّل«. علمهــم؟مهع؟ لیــس

بخــش دوم اینکــه آن حضــرات؟مهع؟ در ذهــن خویــش حکمــی را در نظــر می گرفتنــد و 

همــان  ایــن  کــه  می شــده  جعــل  متعــال  خــدای  حکــم  آن  تبــع  بــه  و  می فرمودنــد،  بیــان 

کــه می گویــد خــدای متعــال احیانــا در واقــع حکمــی نــدارد و هرچــه  تصویــب مشــهور اســت 

معصومیــن؟مهع؟ بفرماینــد حکــم خــدا می شــود. البتــه علی القاعــده ایشــان ایــن نظــر را دربــارۀ 

ــد. ــی نباش ــه و وح ــه آی ک ــت  ــی اس ــه جای ــر ب ــا ناظ ــه تنه ــد، بلک ــکام نمی گوی ــۀ اح هم

کــه بــه اعتقــاد  در هــر حــال، از ایــن ســخنان صاحــب جواهــر؟هر؟ برداشــت می شــود 

کــه همیشــه احــکام الهــی ثابــت باشــد و ائمــه؟مهع؟ بــه آن احــکام علــم  ایشــان چنیــن نیســت 

داشــته باشــند، بلکــه احیانــا خداونــد متعــال در واقــع حکمــی نــدارد و هرچــه اهــل بیــت؟مهع؟ 

ــه  ک ــت  گف ــوان  ــاس می ت ــن اس ــر همی ــد، ب ــرار می ده ــود ق ــم خ ــان را حک ــد هم ــد خداون بگوین

گــذار شــده اســت. ــه آن حضــرات؟مهع؟ تفویــض و وا تشــریع احــکام ب

دو اشکال عمده در این نظریه صاحب جواهر؟هر؟ وجود دارد:

کــه حضــرت رســول؟لص؟ و ائمــه اطهــار؟مهع؟  کــرد  نخســت آنکــه چگونــه می تــوان تصــور 

گــر نگوییــم آن حضــرات؟مهع؟ همــه چیــز را  عالــم بــه احــکام نبــوده باشــند؟ در حالی کــه ا

کــه آن  کان و مــا یکــون داشــتند، الاقــل معتقــد هســتیم  می دانســته و علــم غیــب و علــم بــه مــا 
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یــات مذهــب اســت و همــه  حضــرات؟مهع؟ بــه تمــام احــکام الهــی عالــم بوده انــد. ایــن از ضرور

کنــون بــه آن اعتقــاد دارد. بــزرگان از صــدر تا

کــه در عالــم واقــع، ولــو در مــوردی از مــوارد، از ســوی خــدای  دوم آنکــه نمی تــوان پذیرفــت 

کــرم؟لص؟ و ائمــه اطهــار؟مهع؟ در  متعــال در شــریعت او حکمــی وجــود نداشــته باشــد و رســول ا

ذهــن خویــش حکمــی در نظــر بگیرنــد و بمجــرد بیــان ایشــان جعــل شــود.

کــرد. ایــن اعتقــاد همــان  روایــات قطعیــه ایــن نظریــه را رد می کنــد و نمی تــوان آن را قبــول 

کــه بــه اجمــاع علمــای شــیعه اعتقــادی باطــل اســت. بلــه، در برخــی  نظریــۀ تصویــب اســت 

مــوارد جزئــی در مــورد رســول خــدا؟لص؟ چنیــن امــری را بایــد پذیرفــت، ولــی پــس از رحلــت آن 

حضــرت ایــن راه بســته شــده اســت.

گفــت تعییــن دو معیــار بــرای میــزان  کــر« نیــز می تــوان  در تبییــن روایــات تعییــن »میــزان آب 

کــر شــبیه تعییــن معیــار حــّد ترّخــص بــرای شکســته خوانــدن نمــاز مســافر اســت، زیــرا در  آب 

روایــات مربــوط بــه قصــر نمــاز مســافر نیــز دو معیــار بــرای تعییــن حــّد ترخــص ذکــر شــده اســت. 

در برخــی روایــات بــرای تعییــن معیــار حــّد ترخــص قریــب ایــن معنــی می فرمایــد: »إذاخفــی
الذانفقّصــر«1 و در برخــی روایــات دیگــر می فرمایــد: »إذاخفیــتالجــدرانفقّصــر«.2

ــارت  ــن دو عب ــک از ای ــه هیچ ی ک ــد  ــا فرموده ان ــب فقه ــت اغل ــه روای گون ــن دو  ــن ای در تبیی

مفهــوم ندارنــد و پنهــان شــدن هریــک از »دیــوار« و »اذان« موجــب شکســته شــدن نمــاز اســت.

کــّر هــم مطلــب بــه همیــن شــکل اســت، زیــرا در یــک روایــت  در مــورد معیــار تعییــن آب 

کــر، ســه وجــب در ســه وجــب ذکــر شــده و در روایــت دیگــر 1200 رطــل آمــده اســت، و  مقــدار 

کــه حاصــل  کــدام  ــد و هــر  ــا هــم فــرق دارن ــم خــارج ایــن دو ب کــه در عال واقعیــت ایــن اســت 

کــه  کــه بــا ســه وجــب محاســبه می شــود  کــّر حاصــل شــده اســت. البتــه مقــداری  شــد، مقــدار 

کــه بــر اســاس وزن بدســت می آیــد  کــّر اســت بــا مقــداری  فتــوای مــا هــم بــر کفایــت آن در مقــدار 

بــه هــم نزدیــک هســتند.

گوش نرسید نماز شکسته می شود.  که صدای اذان به  1. هنگامی 
که دیوارهای شهر ناپدید شدند نماز شکسته می شود. 2. هنگامی 
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نظر آیت اهّلل بروجردی؟هر؟ و نقد آن

آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ در پایــان بحــث اصولــی خویــش در بــاب »إجــزاء« ســخنی دارنــد 

کــه بــه مســئلۀ تفویــض اشــاره دارد.

کــه نتیجــه قبــول »إجــزاء« قبــول یــک نــوع نظریــه  ایشــان در ایــن بحــث تصریــح می کننــد 

تصویــب اســت، و چنیــن تصویبــی باطــل نیســت.

که مشهور بطالن تصویب اجماعی است، می فرماید:  ایشان پس از طرح این مسئلۀ 

إناإلجمــاع شــرعیةتعبدیــةیســتندفیهــاإلــیاإلجمــاع،و إّنهــامســئلۀعقلیــةل

إجمــاع المدعــیفیهــاهــوإجمــاعالمتکلمیــنمــناإلمامیــةبمــاهــممتکلمــون،ل

الفقهــاءوالمحدثیــنالــذیهــوحجــةمــنالحجــجالفقهیــة... 

تفویــض یــک مســئلۀ عقلــی اســت، و نــه شــرعی و تعبــدی، تــا ]در اثبــات آن[ بــه اجمــاع 

گفتــه می شــود، اجمــاع متکلمیــن  کــه در بــاب تفویــض  اســتناد شــود؛ و آن اجماعــی 
کــه حجتــی از حجت هــای شــرعی اســت.1 امامیــه اســت، نــه اجمــاع فقهــا و محدثیــن 

نشــان می دهــد اجمــاع ذکــر  کــه  نقــل می کنــد  از شــیخ طوســی؟هر؟  ســپس عباراتــی 

کــه از  ــه عقــل و اندیشــۀ متکلمیــن اســت و مســئله ای شــرعی  ــر پای کالمــی ب شــده اجماعــی 

معصومیــن؟مهع؟ رســیده باشــد، نیســت.

کــه خــدای متعــال بــه  بنابرایــن، ایشــان نیــز مثــل صاحــب جواهــر؟هر؟ معتقــد اســت 

بیــان می کننــد حکــم می کنــد. کــه حضــرات معصومیــن؟مهع؟  همــان 

ــرد؛ اینکــه ایشــان عقیــده  ک ــه دیگــری هــم توجیــه  گون ــه  ــوان ب البتــه ســخن ایشــان را می ت

دارنــد احــکام واقعــی خداونــد از ســوی حضــرات معصومیــن؟مهع؟ گســترش و توســعه می یابــد؛ 

یعنــی خــدای متعــال حکمــی را تشــریع فرمــوده و حضــرت رســول؟لص؟ آن را توســعه داده 

کالم اســت. اســت. اینگونــه تصویــب در احــکام شــرعی غیــر از تصویــب مشــهور در علــم 

گونه تصویب قابل تصور است: در واقع دو 

1. حسینعلی منتظری؛ نهایة األصول؛ ص140، تذنیبان، الثانی.
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یکــی اینکــه اصــاًل حکمــی در لــوح محفــوظ الهــی نباشــد و بــا ســخن رســول خــدا یــا 

ائمــه؟مهع؟ حکــم واقعــی پیــدا شــود.

دوم اینکــه در لــوح محفــوظ حکمــی باشــد، ولــی بــا کالم رســول خــدا و ائمــه؟مهع؟ آن حکــم 

گســترده تر شــده و توســعه یابــد.  کــه حکــم  عــوض شــود، بــه ایــن معنــا 

ــر  کــرد. ب ــه معنــای اخیــر حمــل  ــر تصویــب ب کالم مرحــوم بروجــردی؟هر؟ را ب شــاید بتــوان 

کــه خــدای متعــال تشــریع  یــان، در برخــی مــوارد جزئــی در احکامــی  گزارش هــای راو اســاس 

گرفتــه اســت. فرمــوده، از ســوی معصومیــن؟مهع؟ توســعه صــورت 
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علم ائمه؟مهع؟ به احکام شرعی

کــه نظــرات علمــا در مــورد تفویــض و علــم ائمــه اطهــار؟مهع؟ بــه احــکام مطــرح شــد،  کنــون  ا

الزم اســت بحــث مختصــری در مــورد علــم ائمــه؟مهع؟ داشــته باشــیم.

در میان علمای شیعه سه نظر درباره علم رسول خدا و ائمه اطهار؟مهع؟ وجود دارد:

الــف( علــم ائمــه اطهــار؟مهع؟ مثــل علــم خداونــد و متصــل بــه منبــع فیــض اقــدس اســت، 

کــه علــم خــدای متعــال ذاتــی، و علــم آن حضــرات از ســوی خــدای عــّز و جــّل  بــا ایــن تفــاوت 

بــه ایشــان داده شــده اســت.

کثر فالسفه، عرفا و برخی فقها این نظر را پذیرفته اند. ا

ب( حضــرات ائمــه؟مهع؟ علــم بــه احــکام نداشــته اند، بلکــه تشــریع احــکام بــه ایشــان 

ایــن نظــر از ســخنان صاحــب  کرده انــد.  آنهــا احــکام را تشــریع  گــذار و تفویــض شــده،  وا

کــه قبــاًل ســخنان ایشــان نقــل و بررســی شــد.  جواهــر؟هر؟ برداشــت می شــود، 

از منبــع فیــض  ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ هــر زمانــی اراده می فرمودنــد  ج( رســول خــدا؟لص؟ و 

کــه در روایــات آمــده  کــه می خواســتند بــه دســت می آوردنــد، همان طــور  الهــی، علمــی را 

ــد،  ــت بخواه ــر وق ــام ه ــه ام ک ــق  ــه تحقی ــی ب ــمعلــم1 یعن ــامإذاشــاءأنیعل ــه: إّناإلم ک ــت  اس

می دانــد و البتــه ایشــان چیــزی نمی خواهنــد مگــر اینکــه خــدای متعــال بخواهــد، همان طــور 

أنیشــاءاهلل«: آنهــا اولیــاء حــق چیــزی جــز 
ّ

ــاَتشــاءونإل ــم آمــده اســت:»وم کری ــرآن  کــه در ق
آنچــه خــدا بخواهــد نمی خواهنــد.2

ــول تحقیــق اســت؛ بنابرایــن  ــۀ ســوم ق ــر، نظری ــات فوق الذک ــه اســتناد روای ــا ب ــه اعتقــاد م ب

قــول معتقدیــم رســول خــدا و ائمــه اطهــار؟مهع؟ احــکام را می داننــد، زیــرا در روایــات متعــددی 

کــه بــا تمســک بــه قــرآن جــواب احــکام را  کــه از معصومیــن؟مهع؟ نقــل شــده، آمــده اســت 

می داده انــد.

کتاب الحجة، باب أن االئمه؟مهع؟ اذا شاؤوا أن یعلموا علموا. کلینی؛ الکافی؛  1. محمد بن یعقوب 
2. دهر: 30.
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علم غیب ائمۀ اطهار؟مهع؟

کریــم تمســک شــده تــا نشــان دهنــد اهــل بیــت؟مهع؟ غیــب نمی داننــد،  بــه آیاتــی از قــرآن 

کــه برخــی از ایــن آیــات را ذکــر و بررســی می کنیــم.

آیه نخست:

کــه در آســمان ها و زمیــن  اهلل«:کســانی  »لیعلــممــنفــیالســمواتوالرضالغیــبإل
هســتند غیــب نمی داننــد جــز خــدا.1

ــرض و  ــر او، بالع ــه غی ک ــدارد  ــن ن ــا ای ــی ب ــه منافات ــن آی ــدا در ای ــر خ ــب از غی ــم غی ــی عل نف

ــه غیــب را نفــی  ــی ب ــه تنهــا علــم ذات کنــد. ایــن آی ــه غیــب پیــدا  ــد علــم ب ــه خواســت خداون ب

کت اســت. می کنــد، و نســبت بــه علــم غیــر ذاتــی بــه غیــب ســا

آیه دوم: 

گــر غیــب  ا کنــتأعلــمالغیــبلســتکثرتمــنالخیــرومــامّســنیالســوء«: »لــو
2 نمــی  رســید.  آســیبی  مــن  بــه  هرگــز  و  می  اندوختــم،  بیشــتری  خیــر  قطعــا  می دانســتم 

که آیه داللت دارد بر اینکه پیامبر؟لص؟ غیب نمی دانسته اند. ظاهر این است 

کــه مضمــون آنهــا اختصــاص علــم  عالمــه طباطبایــی؟هر؟ ایــن آیــه و آیــات دیگــری را 

ــودن  ــرع ب ــه اصــل و ف ــه اول داشــتیم ب کــه در آی ــی  ــه خــدای متعــال اســت ماننــد بیان غیــب ب

کرده انــد؛ بنابرایــن معنــای آیــه چنیــن  علــم ائمــه؟مهع؟ در برابــر علــم خــدای متعــال توجیــه 

گــر چــه  گرفتــاری بــر مــن وارد نمی شــد، ا گــر مــن غیــب را بــه طــور ذاتــی می دانســتم  می شــود: »ا

از طــرف خــدا علــم غیــب بــه مــن داده شــده اســت.«

گرفتــار شــدن  کــه در جلوگیــری از  ــر ایــن تفســیر وارد اســت  ــه اعتقــاد مــا، ایــن اشــکال ب ب

ــا عرضــی نیســت؛ بــه همیــن دلیــل ایــن معنــا قابــل قبــول نیســت. فرقــی بیــن علــم ذاتــی ی

کتابــش  کــه عالمــه مقــّرم؟هر؟ در بحــث علــم امــام؟ع؟، در  شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد 

1. نمل:65.
2. اعراف: 188.
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ایــن آیــه را نیــاورده اســت، زیــرا ایــن آیــه مثــل آیــات قبلــی قابــل توجیــه نیســت. 

آیه سوم: 

»عفــااهللعنــكلــمأذنــتلهــمحتــییتبّیــنلــكالذیــنصدقــواوتعلــمالکاذبیــن«: 

کــه چــرا پیــش از روشــن  گرامــی؟لص؟ خویــش می فرمایــد  یعنــی خــدای متعــال بــه پیامبــر 

کــذب  شــدن راســتی و نادرســتی ایشــان بــه آنــان اذن دادی؟! یعنــی ایشــان از صــدق و 
گاه نبــوده اســت. 1 مدعیــان آ

آیه چهارم: 

بهممّرتین«:
ّ

»ومــنأهــلالمدینــةمــردواعلــیالنفــاقلتعلمهمنحــننعلمهــمســنعذ

گرفته  انــد و تــو آنــان را نمی  شناســی، مــا آنــان را  کنان مدینــه عــده  ای بــر نفــاق خــو  و از ســا
می  شناســیم و بــه زودی آنــان را دو بــار عــذاب می کنیــم.2

کــرم؟لص؟ نفــاق اشــخاص مــورد نظــر را  کــه پیامبــر ا ایــن آیــه نیــز صراحــت بــر ایــن دارد 

اســت. نمی دانســته 

کردیــم، آیــات ســوم و چهــارم نیــز بــا تفکیــک بیــن علــم  کــه ذیــل آیــه دوم عــرض  بــه بیانــی 

بالــذات و علــم بالعــرض قابــل توجیــه نیســت. 

آیه پنجم: 

ــن  ــن اولی ــو م ــیولبکــم«:بگ ــایفعــلب ــاأدریم کنــتبدعــامــنالرســلوم ــا ــلم »ق

پیامبــر نیســتم ]کــه از رســالت مــن تعجــب می کنیــد[! و مــن نمی  دانــم بــا مــن و بــا شــما 
چــه معاملــه  ای خواهــد شــد ... 3

ــن  ــا م ــما ی ــت ش ــم سرنوش ــن نمی دان ــه م ک ــد  ــًا می فرماین ــر؟لص؟ صریح ــه پیامب ــن آی در ای

چــه می شــود؟

1. توبه: 43.

2. توبه: 101.
3. احقاف: 9.
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آیه ششم:

گــر می خواســتیم قطعــًا آنــان را بــه تــو  کهــمفلعرفتهــمبســیماهم«:و ا ینا »ولــونشــاءلر
می  نمایاندیــم، و در نتیجــه ایشــان را بــه ســیمای ]حقیقی[شــان می  شــناختی.1

کــه آن حضــرات؟مهع؟ علــم غیــب نداشــته اند. نقطــۀ مقابــل  از آیــات فــوق برداشــت شــده 

کــه معتقدنــد که علم حضــرات معصومین؟مهع؟  صاحبــان ایــن رأی، گروهــی از علمــا هســتند 

بــا علــم الهــی دقیقــًا انطبــاق دارد.

از جملــه قائلیــن بــه نظــر اخیــر، عالمــه مقــّرم و آیــت اهلل مظفــر؟امهر؟ هســتند. مرحــوم مظفــر 

کــه ایــن  کــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ حتــی علــمالســاعة را می داننــد. بــه نظــر می رســد  معتقــد اســت 

کــه زمــان قیامــت را فقــط خــدای  کــه ظهــور در ایــن دارد  عقیــده بــا آیــه »وعنــدهعلــمالســاعة«2 

کــه علــمالســاعة  عــّز و جــّل می دانــد، منافــات دارد. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ هــم اعتقــاد دارد 

مخصــوص خداونــد متعــال اســت.

گفتــار خــود اســتدالل بــه بعضــی از روایــات نموده انــد از جملــه  گــروه از علمــا بــه  ایــن 

کــه فرموده انــد: روایتــی اســت از امــام رضــا؟ع؟ در پاســخ عمــرو بن هــّداب 

کســی نمی دانــد، فرمــود: »آیــا خــدای متعــال نفرمــوده:   علــم غیــب را جــز خــدای متعــال 

َمــنارتضــیمــنّرســول۳فرســولاهللعنــد
ّ

إل
ً
»عالــمالغیــبفایظهــرعلــیغیبــهأحــدا

منــامــاکان
ّ
َعــهاهللعلــیالغیــبوعل

َ
طل

َ
اهللمرتضــی،ونحــنورثــةذلــكالرســولالــذیأ

ومــایکــونإلــییــومالقیامــة«: خداونــد عالــم بــه غیــب اســت، و آن را بــر احــدی آشــکار 

ــد  ــزد خداون ــده باشــد4 و رســول خدا؟لص؟ن کــه برگزی کــس از رســوالن  ــر آن   ب
ّ

نمی کنــد اال

1. محمد:30.
2. زخرف: 85 و نیز لقمان: 34 و فّصلت: 47 با عباراتی دیگر همین مضمون را بیان می کنند.

3. جن: 26-27.
کــه وقتــی ســخن از علــم غیــب بــه میــان می آمــد و برخــی بــا استشــهاد  4. از دیگــر ائمــه؟مهع؟ نیــز نقــل شــده 
بــه آیــه »فالیظهــر علــی غیبــه أحــدًا« آن را در مــورد ائمــه؟مهع؟ انــکار می کردنــد. آن حضــرات؟مهع؟ ادامــه آیــه را 
ســوٍل« و مــی فرمودنــد: رســول مــورد رضایــت خــدای متعــال،   َمــن ارَتَضــی ِمــن ّرَ

ّ
کــه: »إال تــالوت می فرمودنــد 

کــه امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »وکان واهلل محمــد مّمــن ارتضــاه«؛ ســپس  حضــرت محمــد بــن عبــداهلل بــود؛ چنــان 
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ــد او را از  کــه خداون ــان همــان رســولی هســتیم  ــده اســت، و مــا اهــل بیــت؟مهع؟ وارث برگزی

گاه می گردانــد و او مــا را از آن چــه بــوده و آنچــه تــا قیامــت  آنچــه از غیبــش بخواهــد آ
گردانیــده اســت.1 گاه  اّتفــاق خواهــد افتــاد، آ

کانومــا همچنیــن در روایــات حضــرت امیرالمؤمنیــن و ائمــه؟مهع؟ بــه داشــتن علــم مــا
ــاد اشــاره شــده اســت.2 ی یکــونز

کــه  یخــی ای وجــود دارد  گزارش هــای تار در برابــر ایــن روایــات، بــا قطــع نظــر از آیــات قبــل، 

حضــرت رســول؟لص؟ و حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در کارهــا مشــورت می کردنــد و در بعــض 

مــوارد اشــتباهاتی رخ داده اســت؛ مثــل داســتان بنی المصطلــق و دیــه دادن پیامبــر؟لص؟ 

کشــته ها، همچنیــن اینکــه مثــاًل حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در جنــگ جمــل دنبــال  بــه 

ــد. گشــتند و او را پیــدا نکردن کشــته ای 

عالمــه  یخــی،  تار گزارش هــای  و  آیــات  و  روایــات  دســته  دو  ایــن  تعــارض  حــل  بــرای 

بــه علــم  کــه آن حضــرات مأمــور بوده انــد  طباطبایــی و آیــت اهلل میالنــی؟امهر؟ فرموده انــد 

بــر اســاس ظاهــر عمــل نماینــد. غیــب عمــل نکننــد، و 

آیت اهلل میالنی؟هر؟ می گوید: 

کنــد بیشــتر معلومــات  مقــام امــام؟ع؟ فوق الحــّد ]اســت.[ شــخص هــر چــه بیشــتر فکــر 

کــه عالــم ملکــوت  کــه ]ایشــان[ بــا آنکــه بــا تمــام قــدرت و اّتصــال بــه عالــم دیگــر  می آمــوزد 

کــردار و  اســت مرتبــط بودنــد، مــع ذلــک مراعــات نظــام ایــن نشــئه را ]مــی[ نمودنــد و 
رفتــاری عــادی را انجــام ]مــی[ دادنــد...«.3

فرمــود: »فهــو العلــم الــذی انتهــی إلــی رســول اهلل؟لص؟، ثــّم إلینــا«.
یــخ  1. محمدبا قــر مجلســی؛ بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار؛ ج 49، ص75، بــاب تار

ــة، ح 1. ــرة والکوف ــاب وروده البص ــاب 4، ب ــا؟ع؟، ب ــن الرض ــی الحس ــام اب اإلم
ــیار  ــات بس ــم...، ح6 و 7 و 8 و 9 و ...، و روای ــم عل ــب عنه ــم : الیحج ــاب اّنه ــاب 6، ب ــان، ج 26، ب 2. هم

کــه همیــن مفهــوم را دارنــد. دیگــری 
کتاب صد و ده پرسش؛ ص125، پرسش 37. 3. محمدهادی میالنی؛ 
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گــر قــرار اســت آن  در برابــر ایــن نظــر، پرســش و اشــکالی قابــل طــرح اســت، و آن اینکــه ا

حضــرات؟مهع؟ علمــی داشــته باشــند ولــی بــه آن عمــل نکننــد، در ایــن صــورت چــه فایــده ای 

بــر ایــن علــم مترتــب اســت؟!

امــام  حضــور  بــه  مــردم  اعمــال  جمعــه  روزهــای  کــه  یــم  دار روایــات  در  ایــن  بــر  عــالوه 

گناهــکاران ناراحــت می شــوند.1 ایــن روایــات  گنــاه  عصر؟جع؟عرضــه می شــود، و ایشــان از 

کــه همــه چیــز بــا علــم پیشــینی در خزانــه علــم ائمــه؟مهع؟ قــرار نــدارد و احیانــًا  نشــان می دهنــد 
کــه قبــاًل نبــوده اســت.2 علمــی بــرای ایشــان حاصــل می شــود 

کــه  ــات ذکــر شــده در ایــن بخــش آن اســت  ــات و روای ــه اعتقــاد مــا، وجــه جمــع بیــن آی ب

کانومــایکــون هســتند، ولــی نــه بــه علــم فعلــی، بلکــه بــه علــم  معصومیــن؟مهع؟ عالــم بــه مــا

کننــد و بخواهنــد، بــه الهــام الهــی علــم بــه آن پیــدا  گاه اراده  کــه هــر  شــأنی، بــه ایــن معنــا 

أنیشــاء کــه »ومــایشــاؤونإل می کننــد؛ البتــه در ایــن امــر تابــع خواســت خــدا می باشــند، 

کــه خــدا بخواهــد. اهلل«؛ یعنــی علــم بــه چیــزی را می خواهنــد 

کــه هــر روز جمعــه بــر علــم رســول خــدا؟لص؟ و ائمــه اطهــار ؟مهع؟ افــزوده  1. روایــات بســیاری نقــل شــده 
ــان خواهــد یافــت.  ــزد ایشــان اســت پای ــزوده نشــود، آنچــه ن گــر علــم ائمــه؟مهع؟ اف کــه ا ــی  می شــود و نیــز روایات

کتــاب الحجــة. کنیــد بــه الکافــی؛ ج 1،  رجــوع 
کار  ــه  ــراد عــادی ب کــه در اف ــر از علــم تحصیلــی اســت  ــی، غی ــد توجــه داشــت ایــن علــم حصول 2. البتــه بای

مــی رود.
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اهل سنت و تفویض

موضــوع تفویــض در میــان فرقه هــای مختلــف اســالمی از آغــاز مطــرح بــوده اســت. در 

میــان اهــل ســنت، در مــورد خلفــا عنــوان اجتهــاد و رأی، بــه همیــن معنــا مطــرح شــده اســت.

ــرای عمــر، و  کتــاب النــصواإلجتهــاد حــدود 55 اجتهــاد ب عالمــه شــرف الدیــن؟هر؟ در 

کــرده اســت. بســیاری از ایــن  حــدود 15 اجتهــاد بــرای ابوبکــر، و 2 اجتهــاد بــرای عثمــان ذکــر 

کــه ســنت و ســیرۀ رســول خــدا؟لص؟ مســلمًا مغایــر آن بــوده و طبــق  اجتهادهــا در حالــی بــوده 

کــه خلیفــه وقــت انجــام داده، ســنت آن حضــرت؟لص؟ تــرک و به جــای آن روشــی  اجتهــادی 

جدیــد معمــول شــده اســت. بــه  اصطــالح اجتهــاد ایشــان در مقابــل نــص بــوده اســت.

کــه ایشــان پیامبــر؟لص؟ را یــک مجتهــد می دانســتند و  گفته انــد  در توجیــه ایــن مــوارد 

خــود را در امــر اجتهــاد در عــرض آن حضــرت می دیده انــد.

ــه  ــر ب ــم پیامب ــه عل ک ــد  ــول دارن ــه قب ــی ن ــتند؛ یعن ــاد نیس ــه اجته ــه این گون ــل ب ــیعیان قائ ش

کــه غیــر معصــوم حــق داشــته باشــد  احــکام از طریــق اجتهــاد عــادی اســت و نــه می پذیرنــد 

کنــد. قبــول اینکــه رســول خــدا؟لص؟ یــک مجتهــد مثــل  ــر نــص رســول خــدا اجتهــاد  در براب

دیگــر مجتهدهــا اســت و پذیرفتــن چنیــن آزادی عملــی بــرای دیگــران، در واقــع مســتلزم عــدم 

اعتقــاد بــه وحیانــی بــودن تعالیــم رســول خــدا اســت.

ی دادن چنیــن اجتهادهایــی وجــود دارد؛ مثــاًل در  بــرای رو یــادی  یــخ، شــواهد ز در تار

کــه بــرای حــج قربانــی نیاورده انــد، بــه عمــره مفــرده  کســانی   جایی کــه پیامبــر؟لص؟ دســتور داد 

کــه بــه خالفــت رســید گفــت:  کــرم؟لص؟ ایســتاد و وقتــی  عــدول کننــد، عمــر در مقابــل پیامبــر ا

متعتــانکانتــاعلــیعهــدرســولاهلل،وأنــاأنهــیعنهمــاوأعاقــبعلیهمــامتعــةالحــج

ومتعــةالنســاء: یعنــی دو متعــه در زمــان رســول خــدا؟لص؟ بــود و مــن از آن دو نهــی 
می کنــم، و مرتکــب آن دو را مجــازات می کنــم، متعــه حــج و متعــه زنــان.1

کــه مســتلزم رّد حکــم نبــی اســت قبــول ندارنــد و حتــی  شــیعیان اجتهــاد بــه ایــن معنــا را 

1. محمد بن أحمد قرطبی؛الجامع الحکام القرآن؛ ج 2، ص370.
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در مــورد ائمــه؟مهع؟ آن را نمی پذیرنــد و اهــل بیــت؟مهع؟ هرگــز چنیــن نکرده انــد. شــیعه قائــل 

کامــل آورد و آن را بــه حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کــرم؟ع؟ شــریعت را بــه طــور  کــه نبــی ا اســت 

ســپرد، و از آن حضــرت؟ع؟، بــه ائمــه؟مهع؟ پــس از ایشــان رســید، و آنهــا تنهــا مأمــور بــه تبلیــغ 

آن هســتند و شــأن تشــریع ندارنــد.

کــه  کــه می بینیــم ائمــه اطهــار؟مهع؟ پاســخ پرســش هایی را  شــاهد ایــن مدعــا همیــن بــس 

از ســوی دشــمنان و یــا اهــل تســنن مطــرح می شــد، بــا اســتناد بــه آیــات و یــا بــا نقــل روایــات 

کــه صاحــب جواهــر؟هر؟ فرمــوده خــود اجتهــاد  ــه آنکــه آن طــور  از پیامبــر؟لص؟ می دادنــد، ن

کننــد و اجتهادشــان حکــم شــرع شــود.

همچنیــن بســیاری از روایــات معتبــر اهــل بیــت؟مهع؟ ظهــور، بلکــه صراحــت در ایــن معنــا 
کــه مــا هــر چــه می گوییــم از قــرآن و ســنت رســول خــدا؟لص؟ اســت.1 دارد 

َمَقاِییــس، 
ْ
ِی َوال

ْ
أ ِبــَدِع َوالــّرَ

ْ
کتــاب فضــل العلــم، َبــاُب ال کلینــی؛ الکافــی؛ ج 1، ص 54،  1. محمــد بن یعقــوب 

ح14 .
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علم احکام الهی نزد ائمۀ اطهار؟مهع؟

کــه اهــل بیــت؟مهع؟ عالــم بــه احــکام الهــی هســتند  روایــات بســیاری داللــت بــر ایــن دارنــد 

کامــل شــدن مطلــب برخــی از ایــن روایــات  کــه بــرای  و شــریعت را از منبــع وحــی می داننــد، 

را نقــل می کنیــم.

روایت نخست: 

محمــدبــنعیســیعــنفضالــةعــنأبانعنأبیشــیبةقال:ســمعُتأبــاعبداهلل؟ع؟

،
ً
کامــا ــمتــدعلحــد یقــول:»ضــّلعلــمابــنشــبرمةعنــدالجامعــة،إّنالجامعــةل

فیهــاعلــمالحــالوالحــرام،إّنأصحــابالقیــاسطلبــواالعلــمبالقیــاسفلــمیزدهــم
إّندیــناهلللیصــاببالقیــاس.«1 ،و

ً
بعــدا

ّ
مــنالحــّقإل

کــه فرمــود: دانــش ابن شــبرمه در برابــر جامعــه  ابی شــیبه می گویــد: از امــام صــادق؟ع؟ شــنیدم 

اســت[  شــده  خــط علی؟ع؟نوشــته  دســت  و  خــدا؟لص؟،  رســول  امــالی  بــه  کــه  ]کتابــی 

کالم دیگــران باقــی نگذاشــته، و در آن علــم ]کامــل[  گمراهــی اســت. جامعــه جایــی بــرای 

کــردن بــه دنبــال علــم رفتنــد،  حــالل و حــرام آمــده اســت. همانــا اصحــاب قیــاس، بــا قیــاس 

ــد. ــه دســت نمی آی کــه دیــن خــدا از راه قیــاس ب و چیــزی جــز دوری از حــق نیافتنــد. بدانیــد 

روایت دوم: 

علــیبــنإبراهیــمعــنمحمــدبــنعیســیبــنعبیــدعــنیونــسبــنعبدالرحمــنعــن

ســماعةبــنمهــرانعــنأبــیالحســنموســی؟ع؟ قــال:قلــت:أصلحــكاهللإّنــانجتمــع

کتــاب اإلمامــة،  1. محمدبا قــر مجلســی؛ بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار؛ ج 26، ص 25، 
بــاب جهــات علومهــم ومــا عندهــم مــن الکتــب، ح52. روایــات بســیار دیگــری نیــز بــا همیــن مضمــون نقــل 
شــده اســت. از جملــه: »إبراهیــم بــن هاشــم عــن یحیــی بــن أبــی عمــران عــن یونــس عــن حمــاد بــن عثمــان 
عــن عمــرو بــن أبــی مقــدام عــن أبــی بصیــر عــن أبــی عبــداهلل؟ع؟ قــال: ســمعته یقــول، وذکــر ابــن شــبرمة، فقــال 
ابوعبــداهلل؟ع؟: »أیــن هــو مــن الجامعــة؟! إمــالء رســول اهلل؟لص؟وخــّط علــّی؟ع؟ فیهــا الحــالل والحــرام حّتــی 
کتــاب اإلمامــة، بــاب جهــات علومهــم ومــا عندهــم مــن الکتــب،  أرش الخــدش.« همــان، ج 26، ص 25، 

ح 22؛ و ص33، ح 51.
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وعندنــافیــهشــیءمســّطروذلــكمّمــاأنعــم
ّ

کــرمــا عندنــافایــردعلینــاشــیءإل فنتذا

اهللبــهعلینــابکــم،ثــمیــردعلینــاالشــیءالصغیــرلیسعندنافیهشــیءفینظــربعضنا

ــاس؟ ــالکــموللقی ــال:وم ــیأحســنه؟فق ــایشــبههفنقیــسعل ــام ــیبعــضوعندن إل

ــوا ــّمقــال:إذاجاءکــممــاتعلمــونفقول إّنمــاهلــكَمــنهلــكمــنقبلکــمبالقیــاس.ث

إنجاءکــممــالتعلمــونفهــاوأهــویبیــدهإلــیفیــه...فقلــت:أصلحــكاهللأتــی بــه،و

رســولاهلل؟لص؟النــاسبمــایکتفــونبــهفــیعهــده؟قــال:نعــم،ومــایحتاجــونإلیــه

إلــییــومالقیامــة.فقلــت:فضــاعمــنذلــكشــیء؟فقــال:ل،هــوعنــدأهلــه. 

کــردم: خداونــد صــالح  کــه مــن عــرض  کاظم؟ع؟روایــت می کنــد  ســماعة بن مهــران از امــام 

ــی در  ــکام مذهب ــار و اح ــه از اخب ــم و در آنچ ــم می آئی ــرد ه گ ــا  ــد، م کن ــدر  ــما مق ــرای ش را ب

ــزد مــا مطلبــی  گفتگــو می نشــینیم. موضوعــی پیــش نمی آیــد جــز آنکــه ن ــه  ــم ب ی دســت دار

کــرده اســت؛  کــه بــه مــا عطــا  مکتــوب ]از شــما[ هســت، و ایــن از نعمــت وجــود شــما اســت 

کــه دربــارۀ آن چیــزی در دســت مــا نیســت، ]از  کوچکــی پیــش می آیــد  گاهــی موضــوع  ولــی 

کــه شــبیه  ــزد مــا حکــم موضوعــی  ــگاه می کنیــم، و در حالی کــه ن ــه همدیگــر ن ســر عجــز[ ب

آن اســت موجــود باشــد، حکــم آن را بــه احســن وجــه بــر آن می ســنجیم و قیــاس می کنیــم. 

ک  کــه پیــش از شــما بودنــد هــال کســانی  کار اســت!؟ همانــا  فرمــود: شــما را بــا قیــاس چــه 

کــه  شــدند بوســیله قیــاس بــود. ســپس فرمــود: وقتــی بــرای شــما مســئله ای پیــش آمــد 

کــه نمی دانیــد، حکمــش اینجــا  گــر مســئله ای پیــش آمــد  می دانیــد حکــم آن را بگوئیــد، و ا

کنــد،  کــرد ســپس فرمــود: خــدا ابوحنیفــه را لعنــت  اســت و بــا دســتش اشــاره بــه دهانــش 

گفته انــد  گویــم، و صحابــه چنیــن  گفتــه اســت و مــن چنیــن  می گفــت: علــی؟ع؟ چنیــن 

گفتــم: نــه، ولــی می دانــم  گفتــه ام. ســپس فرمــود: تــو بــا او همنشــین شــده ای؟  و مــن چنیــن 

ــا رســول خدا؟لص؟آنچــه را مــردم در زمــان  گفتــم: اصلحــك اهلل آی ســخنش ایــن اســت، و 

کننــد بــرای ایشــان آورد؟ فرمــود: آری، و آنچــه را هــم تــا قیامــت بــدان  کتفــا  خــود بــدان ا
گفتــم: چیــزی از آن از میــان رفتــه؟ فرمــود: نــه، در نــزد اهلــش محفــوظ اســت.1 محتاجنــد. 

کتاب فضل العلم، باب البدع والرأی والمقائیس، ح13. کلینی؛ الکافی؛ ج 1، ص57،  1. محمد بن یعقوب 
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روایت سوم:

بــن إبراهیــم عــن عیســی بــن حّمــاد عــن أبیــه عــن هاشــم بــن إبراهیــم بــن علــی

عمــرالیمانــیعــنأبــانبــنأبــیعّیــاشعــنســلیمبــنقیــسالهالــیقــال:قلــت

مــنتفســیر
ً
لمیرالمؤمنیــن؟ع؟: إّنــیســمعتمــنســلمانوالمقــدادوأبــیذرشــیئا

القــرآنوأحادیــثعــنالنبــّی؟لص؟ غیــرمــافــیأیــدیالّنــاس،ثــّمســمعُتمنــک

تصدیــقمــاســمعُتمنهــم،ورأیــُتفــیأیــدیالّنــاسأشــیاءکثیــرةمــنتفســیرالقــرآن

ــه
ّ
کل ومــنالحادیــثعــننبــیاهلل؟لص؟ أنتــمتخالفونهــمفیهــاوتزعمــونأّنذلــک

باطــل... 

ــردم. مــن از ســلمان و  ک ــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عــرض  ــد: ب ــی می گوی ســلیم بن قیــس هالل

کــه بــا آنچــه در  مقــداد و ابــوذر مطالبــی از تفســیر قــرآن و احادیثــی از پیغمبر؟ع؟شــنیده ام 

کــه آنچــه را شــنیده ام  نــزد مــردم اســت مخالــف اســت، و بــاز از شــما مطالبــی می شــنوم 

کنــد، و در دســت مــردم مطالبــی از تفســیر قــرآن و احادیــث پیغمبــر می بینم  تصدیــق مــی 

کــه شــما بــا آنهــا مخالفیــد و همــه را باطــل می دانیــد...

تــا آنجــا کــه حضــرت علــی؟ع؟ می فرماینــد مــن آیــات الهــی و تفســیر آنهــا را از پیامبــر؟لص؟ 

می آموختــم و در ادامــه می فرماینــد:

مــهاهللمــنحــالولحــرامولأمــرولنهــی،کانأویکــون،ول
ّ
عل

ً
...ومــاتــركشــیئا

منیــهوحفظتــه... 
ّ
عل

ّ
کتــابمنــزلعلــیأحــدقبلــهمــنطاعــةأومعصیــةإل

کــه  کــه خــدا از حــالل و حــرام و امــر و نهــی، در گذشــته و آینــده و هــر نوشــته ای  ... و آنچــه 

بــر هــر پیغمبــر پیــش از او نــازل شــده بــود از طاعــت و معصیــت بــه پیامبــر؟لص؟ تعلیــم 
کــردم...1 فرمــود، پیامبــر؟لص؟ آن را بــه مــن تعلیــم فرمــود و مــن حفظــش 

کتاب فضل العلم، باب اختالف الحدیث، ح 1. 1. همان، ص62، 
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محــدوده عمــل پیامبــر؟لص؟ و میــزان آزادی عمــل آن حضــرت در مــورد وضــع احــکام 

کــرد، و در واقــع چهــار نظــر در ایــن مــورد وجــود دارد: شــرعی را می  تــوان بــه چهــار شــکل ترســیم 

الــف( تشــریع همــه احــکام بــه پیامبــر؟لص؟ ســپرده شــده اســت. نتیجــۀ اعتقــاد بــه چنیــن 

ــن  ــت، و ای ــته اس ــی نداش ــع حکم ــم واق ــال در عال ــدای متع ــم خ ــه بگویی ک ــت  ــری آن اس نظ

کــه نظــر مشــهور در میــان شــیعیان بطــالن و مــردود بــودن  همــان اعتقــاد بــه تصویــب می باشــد؛ 

گــر چــه ظاهــر ســخنان نــادری از علمــای شــیعه اختیــار ایــن قــول هســت. آن اســت، ا

کــرده، بــدون  ب( رســول خــدا؟لص؟ در بعضــی مــوارد حکمــی را از جانــب خویــش وضــع 

کاری بــه آن حضــرت داده باشــد،  اینکــه خــدای متعــال اذن خــاص یــا اجــازه خــاص چنیــن 

بلکــه بــا تشــریع پیامبــر؟لص؟ حکمــی تشــریع شــده باشــد. ایــن نظــر هــم بــه نظریــه تصویــب بــاز 

می گــردد، و صحیــح نیســت.

کار را  کــرده اســت، و خــدای متعــال اذن ایــن  ج( رســول خــدا؟لص؟ احکامــی را تشــریع 

کــه در واقــع چنیــن  یــا از پیــش بــه آن حضــرت داده، و یــا بعــدًا آن را امضــا و تأییــد می نمایــد؛ 

حکمــی، حکــم الهــی اســت.

د( تفویــض تشــریع احــکام بــه پیامبــر؟لص؟ را نپذیریــم و بگوییــم چــه بــا اذن و اجــازه 

کاری انجــام  ی نــداده و رســول خــدا؟لص؟ چنیــن  خــدای متعــال و چــه بــدون آن، تفویــض رو

نــداده، و تنهــا شــأن ایشــان ابــالغ تشــریعات الهــی اســت.

کــه رســول  کنیــم  بــرای رســیدن بــه نظریــه صحیــح از میــان ایــن چهــار نظریــه بایــد توّجــه 

یافــت فرمــوده و بــه مــردم رســانده اند و  کــرم؟لص؟ احــکام شــرعی را بــه وســیله وحــی الهــی در ا

کریــم، ســخن آن حضــرت بــر پایــه وحــی الهــی، بلکــه خــود وحــی الهــی  بــه تصریــح آیــات قــرآن 
وحــییوحــی.1 کــه ومــاینطــقعــنالهــویإنهــوإل بــوده اســت؛ 

گــروه  کــه مســلمانان ســخنان آن حضــرت را پــس از بعثــت بــه دو  بــر همیــن اســاس اســت 

کرده  انــد: تقســیم 

1. نجم: 3و4.
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گرفتــن عبــارات، جمله بندیهــا و واژه گزینی  هــا در آن  کــه ترتیــب قــرار  الــف( ســخنانی 

ــد. ــرآن« می نامن ــا را »ق ــه آنه ک ــوده  ــی ب ــی اله ــن وح عی

کــه ترتیــب عبارت هــا،  کــه قــرآن نیســتند، بــه ایــن معنــا  ب( ســخنان دیگــر آن حضــرت 

کــه بــه همــراه  گزینــی آنهــا از خــود حضــرت رســول؟لص؟ بــوده اســت،  جمله بنــدی و واژه 

ــام »ســنت« معــروف شــده اســت. ــه ن عملکــرد آن حضــرت ب

کــرم؟لص؟ اســت همچــون  کــه نشــانگر تشــریع برخــی از احــکام از ســوی رســول ا گــر روایاتــی  ا

تشــریع دو رکعــت اضافــی در نمازهــای ظهــر و عصــر و عشــا،  یــک رکعــت در نمــاز مغــرب نبــود، 

ــا وجــود  ــر می ُنمــود، ولــی ب ــه تفویــض در تشــریع موجه ت نظریــۀ چهــارم یعنــی عــدم قبــول هرگون

کریــم هم چــون  می از عملکــرد آن حضــرت و وجــود آیاتــی از قــرآن 
ّ
گزارش هــای مســل چنیــن 

ــه نظــر  ــْدأطــاعاهلل.2 ب َق
َ
کــمعنــهفانتهــوا1 و مــنیطــعالرســولف کــمالرســولفخــذوهومــانها مــاآتا

کــرم؟لص؟ متعیــن باشــد. می رســد قبــول نظریــه ســوم در چگونگــی تفویــض احــکام بــه رســول ا

کرد: گونه تقسیم  کرم؟لص؟ را می توان به دو  در این صورت، سنت رسول ا

یشــه در وحــی  کــرم؟لص؟ بــر جــای مانــده و ر کــه از رســول ا 1. اوامــر و نواهــی و ســنت هایی 

الهــی دارد و تنهــا وظیفــۀ آن حضــرت ابــالغ و بیــان آنهــا بــوده اســت.

کــه از جانــب خــود آن حضــرت تشــریع شــده اســت.  2. اوامــر و نواهــی و ســنت هایی 

کــه حضــرت رســول؟لص؟ حکمــی را  یــه در ایــن نــوع چنــان بــوده  شــاید بتــوان گفــت در واقــع رو

ــرار می گرفتــه اســت. پیشــنهاد مــی داده و از ســوی خــدا پذیــرش و قبــول ق

گفــت آنچــه حضــرت رســول؟لص؟ بــدون وحــی  بنابــر آنچــه بیــان شــد در مــورد دوم بایــد 

ــا مکــروه از جانــب خویــش  ــه عنــوان ســنتی مســتحب ی ــا ب ــا حــرام فرمــوده و ی الهــی واجــب ی

ــا اجــازه ای بعــدی از ســوی خــدای  ــوده و ی ــی پیشــین ب ــا اذن ــا ب ــرای مــردم تشــریع فرمــوده، ی ب

کریــم، مســلمانان موظــف بــه اطاعــت و  کــه طبــق آیــات قــرآن  متعــال را همــراه داشــته اســت، 

ــر آنهــا می باشــند.  تســلیم محــض در براب

1. حشر: 7.
2. نساء: 80.
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کــه دربــارۀ تفویــض بــه پیامبــر  در مــورد ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ نیــز می تــوان همــان چهــار نظریــه را 

کــرد؛ امــا در بررســی صحــت آن نظریــات، عــالوه بــر آنچــه در بخش  کــرم؟لص؟ ذکــر شــد، بیــان  ا

م اســت پیامبــر خــدا؟لص؟ در طــول زندگانــی خویش 
ّ
کــه مســل کــرد  قبــل بیــان شــد، بایــد توجــه 

کمــال بیــان فرموده انــد. دالیــل فــراوان  پــس از بعثــت، احــکام شــریعت را بــه طــور تمــام و 

و محکمــی بــرای ایــن ادعــا وجــود دارد. حضــرت رســول؟لص؟ در حجــةالــوداع در ضمــن 

خطبــه ای طوالنــی فرمودنــد: هــر چــه شــما را بــه بهشــت نزدیــک و از جهنــم دور می ســازد بیــان 

کــه دیــن کامل شــده  کــردم، کمــا اینکــه آیــه الیــومأکملــتلکــمدینکــم1 نیــز داللــت بــر ایــن دارد 

کــه تشــریع احــکام  و تمــام احــکام آن تشــریع شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس نمی تــوان پذیرفــت 

بــه ائمــه؟مهع؟ تفویــض شــده باشــد.

کــه رســول  ــم  کردی ــم نبــود و یقیــن پیــدا  کری ــرآن  کــه در ق ــه حکمــی رســیدیم  ــر ب گ ــن ا بنابرای

خــدا؟لص؟ آن را بــرای عمــوم بیــان نفرمــوده؛ ولــی از ســوی امــام معصــوم بیــان شــده اســت، بایــد 

کــه پیامبــر؟لص؟ آن حکــم را نــزد ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ بــه امانــت و ودیعــه گذاشــته، تــا وقتــی  بگوییــم 

کمــا اینکــه از برخــی  کــه مصلحــت اقتضــا می کنــد، آن را بــرای مــردم بیــان و ابــالغ نماینــد؛ 

روایــات ظاهــر می شــود برخــی احــکام توســط امــام زمــان؟جع؟ پــس از ظهــور بیــان خواهــد شــد.

در آخــر، ذکــر نکتــه ای خــوب اســت؛ اینکــه بــا وجــود تمــام اشــکاالت و پیچیدگی هایــی 

ــق  ــور مطل ــه ط ــول آن را ب ــود دارد و قب ــن؟مهع؟ وج ــۀ معصومی ــارۀ ائم ــض درب ــۀ تفوی ــه در نظری ک

گــر هــم نظریــه تفویــض را بپذیریــم، بــاز در مقــام  بــرای مــا مشــکل می کنــد، در عیــن حــال ا

کنیــم و در واقــع  محاّجــه بــا عامــه و اهــل ســنت دربــارۀ خمــس نمی توانیــم از آن اســتفاده 

کارآمــد در اختیــار مــا قــرار نمی دهــد، چــون عامــه اصــاًل ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ را بــه عنــوان  پاســخی 

منبعــی مســتقل در بیــان احــکام قبــول ندارنــد.

1. مائدة: 3.
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کــه  گفتــه شــد  ایــن فصــل بــا ســخن از مفوضــه و غالیــان آغــاز شــد؛ ســپس در مقــام نقــد، 

تفویــض بــه دو نــوع تکوینــی و تشــریعی تقســیم می شــود.

کالم آنکــه تفویــض در مقــام تکویــن، تنهــا بــه یــک معنــای آن قابــل تصــور و قبــول  نتیجــۀ 

اســت؛ اینکــه خــدای متعــال مقــارن بــا ارادنتیجــۀ پیامبــر و اهــل بیــت؟مهع؟ تکویــن را رقــم زنــد؛ 

کــرد و روایــات بســیاری  کــه البتــه تنهــا در مقــام معجــزات انبیــاء می تــوان تحقــق آن را قبــول 

کــرده اســت. اعتقــاد بــه آن را در غیــر معجــزه منــع 

کــه بــه  گانــه تفویــض در تشــریع یــاد شــد، و بیــان شــد  پــس از ایــن، از معانــی پنــج یــا شــش 

گــر چــه تنهــا بــرای  کــرم؟لص؟ امــکان وقوعــی دارد؛ ا جــز یکــی، بقیــه آن معانــی در حــق پیامبــر ا

کــرد. دو معنــای آن می تــوان اقامــه دلیــل قطعــی 

رســول  بــه  را  احــکام شــرع  از  بعضــی  تشــریع  کــه خداونــد  اســت  آن  از دو معنــا  یکــی 

کــرده باشــد، البتــه بــا توجــه بــه اینکــه در نهایــت همــۀ احــکام مؤیــد بــه تأییــد  خــدا؟لص؟ اعطــا 

اهللعــّزوجــّللــهذلــك  الهــی اســت، حــال یــا بــه اذن قبلــی و یــا بــا اجــازۀ بعــدی. عبــارت فأجــاز

کــه پیامبــر؟لص؟ مســتقل در تشــریع باشــد، منتفی می کند. ایشــان  در روایــات ایــن احتمــال را 

کــه خــدا راضــی اســت تشــریع نمایــد؛ یعنــی در حقیقــت مشــیت  مجــاز اســت حکــم را آنطــور 

کنــد. ایــن معنــا از تفویــض تنهــا در حــق رســول خــدا صحیــح اســت،  خــدا را تبدیــل بــه قانــون 

کــه بــا وجــود آینتیجــۀ الیــومأکملــتلکــمدینکــم...در ســال آخــرت رســالت، نمی تــوان  چــرا 

کــه در زمــان نبــی  پذیرفــت، بعــد از آن، حکمــی نیــاز بــه تشــریع داشــته باشــد. حــق ایــن اســت 

کــه فرصــت تبلیــغ همــۀ آن در زمــان رســول خــدا  کامــل شــد؛ امــا از آنجــا  کــرم؟لص؟ شــریعت  ا

فراهــم نیامــد، امــر تکمیــل تبلیــغ احــکام شــرع بــه حضــرات امیرالمؤمنیــن و ائمــه؟مهع؟ پــس 

از ایشــان ســپرده شــد. شــأن اهــل بیــت؟مهع؟ تنهــا تبلیــغ احــکام اســت و هرگــز شــأن تشــریع 

ندارنــد.

کــه بگوییــم خداونــد  کــه احتمــال دارد مــراد روایــات تفویــض باشــد آن اســت  معنــای دوم 
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کــرده تــا  کامــل تشــریع فرمــوده و بــه رســول خــدا؟لص؟ امــر  از طریــق وحــی، احــکام را بــه طــور 

کــه در حــق ائمــۀ اهــل  احــکام را در هنــگام مقتضــی تبلیــغ و بــه مــردم برســاند. تفویضــی هــم 

کــه  گفــت  بیــت؟مهع؟ قابــل تصــور اســت همیــن معنــا اســت. بلــه، در فصــل آینــده خواهیــم 

می تــوان تشــریع بعضــی احــکام فرعــی را توســط ائمــه اطهــار؟مهع؟ نیــز پذیرفــت.

بعــد از بحــث از اصــل تفویــض، از بعضــی از اقــوال متفــاوت در مســئلۀ تفویــض یــاد شــد، 

گرفــت. و مــورد بررســی قــرار 

کــه در ایــن فصــل بــدان پرداختــه شــد، بحــث علــم امامــت اســت. در ایــن  بحــث دیگــری 

ــئلۀ آن  ــن مس ــف در ای ــوال مختل ــی اق ــد از بررس ــق، بع ــول تحقی ــه ق ک ــد  ــان داده ش ــث نش بح

کــه اواًل، علــم غیــب حضــرات معصومیــن؟مهع؟ عطایــی از جانــب خــدا اســت و بــه  اســت 

عبارتــی ذاتــی نیســت و همیــن وجــه انحصــار علــم غیــب بــه خداونــد در بســیاری از آیــات و 

کــه »علــم مــا کان ومــا  روایــات اســت. و ثانیــًا، ایــن علــم لزومــًا علــم بالفعــل نیســت بــه ایــن معنــا 

یکــون« را در هــر لحظــه حاضــر داشــته باشــند بلکــه علــم غیــب ایشــان، شــأنی اســت؛ یعنــی 

ــی،  ــض اله ــع فی ــد از منب ــه اراده می فرمودن ک ــی  ــر زمان ــار؟مهع؟ ه ــه اطه ــدا؟لص؟ و ائم ــول خ رس

کــه  کــه در روایــات آمــده اســت  کــه می خواســتند بــه دســت می آوردنــد، همان طــور  علمــی را 

»إّناإلمــامإذاشــاءأنیعلــمعلــم«؛ و البتــه ایشــان چیــزی نمی خواهنــد مگــر اینکــه خــدای 

أنیشــاءاهلل.
ّ

ــم آمــده اســت: ومــاَتشــاءونإل کری کــه در قــرآن  متعــال بخواهــد، همان طــور 

بــا ایــن بیــان روشــن می شــود اینکــه در مــواردی حضــرات اهــل بیــت؟مهع؟ موضوعــی را 

کــه  گفتــه شــد  کیــد  بالفعــل نداننــد، منافاتــی بــا علــم غیــب ایشــان نــدارد. البتــه در پایــان بــه تأ

علــم غیــب حضــرات بــه احــکام الهــی تمــام و بالفعــل اســت و روایــات متعــددی بــر اثبــات 

ــد. آن آورده ش
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گذاشتن احکام نزد ائمه؟مهع؟ به ودیعه 

کــه برخــی از احــکام شــرعی پــس از تشــریع در بوتــه اقتضــا  برخــی از علمــا فرموده انــد 

گرچــه حکــم از طــرف  می ماننــد و در زمانــی دیگــر بــه فعلیــت می رســند. بــه عبــارت دیگــر، ا

خداونــد منّجــز شــده؛ امــا ابــالغ آن مقتضیــات و زمــان خــاص خــود را می طلبــد؛ بنابرایــن در 

حقیقــت، چنیــن حکمــی نــزد رســول خــدا و ائمــه؟مهع؟ بــه صــورت امانــت می مانــد تــا زمــان 

کــه  مقتضــی ابــالغ آن برســد،  آن وقــت تبلیــغ شــود و بــه فعلیــت برســد. از ایــن رو فرموده انــد 

کــرم؟لص؟ منّجــز شــده بــوده، ولــی تبلیــغ و بیــان آن بــه تأخیــر  حکــم خمــس در زمــان پیامبــر ا

افتــاده تــا اینکــه وقتــش برســد.

از برخــی ســخنان آیــت اهلل بروجــری؟هر؟ اعتقــاد ایشــان بــه ایــن نظریــه برداشــت می شــود. 

کــه چطــور عامــه حکــم خمــس را قبــول ندارنــد؟ می فرماینــد  ایشــان در پاســخ بــه ایــن پرســش 

کــه بیــان آن توســط  چــون عامــه ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ را قبــول نداشــته اند، از مطلبــی مثــل خمــس 

کــه حکــم خمــس،  ــه  ــع ایشــان پذیرفت ــن پاســخ در واق ــا ای ــد. ب کردن ــوده اعــراض  ائمــه؟مهع؟ ب

کــرم؟لص؟ تشــریع شــده، ولــی بــرای مــردم تبلیــغ و بیــان نشــده و نــزد  گرچــه در زمــان رســول ا ا

ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ بــه امانــت بــوده، آن حضــرات پــس از مدت هــا، در زمانی کــه مقتضیــات آن 

حاصــل شــد یعنــی در زمــان امــام باقــر؟ع؟ آن را اعــالن فرموده انــد.

کتاب خمس می فرماید: ایشان در 


ً
یجــا الســابعممــایجــبفیــهالخمــس،وهــوکلمــایســتفیدهاإلنســانطــولســنتهتدر

شــبهةفیــهعنــداإلمامیــة،بــل بعــدإخــراجمؤنــةســنته...وهــذافــیالجملــةممــال



خمس در عصر پیامبر؟لص؟

144

 

للعاّمــةفلــمیعــّدوهمــنمــواردوجــوبالخمــس
ً
هــومــنمتفــرداتمذهبهــم،خافــا

عّمــا أعرضــوا المعصومیــن؟مهع؟  أئمتنــا قــول إلــیحجیــة یذهبــوا لــم لّمــا فإّنهــم

واّتبعــوامــنخالفهــمفــی اختصــوابــهمــنالقــوالوأنکــروامــاصــدرعنهــممــنالثــار

ــرالنــاسباتباعهــم ــنأم ــل،الذی ذلــك مــعأّنهــم؟مهع؟ هــمأهــلبیــتالوحــیوالتنزی

علیهــمحدیــثالثقلیــن... 
ّ

کمــاَدل واإلعتصــامبحبلهــم

کــه انســان آن را  کــه خمــس آن واجــب اســت هــر آن چیــزی اســت  هفتــم از مــواردی 

ــه  ــاختن مؤون ــارج س ــد از خ ــی آورد، بع ــت م ــه دس ــی ب یج ــورت تدر ــه ص ــال ب ــول س در ط

ســالش... و ایــن مســئله اجمــااًل از مــوارد اتفاقــی بیــن امامیــه اســت. ایــن مســئله از 

کــرده و ایــن مــورد را جــزء  ــا آن مخالفــت  اختصاصــات مذهــب شــیعه اســت و عامــه ب

کــه حجیــت قــول ائمــه؟مهع؟ را قبــول ندارنــد، و  مــوارد وجــوب خمــس نمی داننــد، چــرا 

ــکار  کــرده، و هــر آنچــه را از اهــل بیــت؟مهع؟ صــادر شــده ان ــول آن حضــرات اعــراض  از ق

کردنــد، و  ــف حضــرات معصومیــن؟مهع؟ هســتند تبعیــت  کــه مخال کســانی  کردنــد و از 

کــه امــر بــه تبعیــت  کســانی هســتند  حــال آنکــه ائمــۀ اثنی عشــر؟مهع؟ اهــل بیــت وحــی و 

کــه حدیــث ثقلیــن بــر آن  یســمان الهــی آنهــا شــده اند، همانطــور  از آنهــا و چنــگ زدن بــه ر
داللــت دارد.1

کــه ایشــان معتقــد هســتند بیــان خمــس تــا زمــان  بــا تأّمــل در ایــن ســخنان معلــوم می شــود 

ــری از حکــم خمــس  ــر و امــام صــادق؟امهع؟ اث ــه تأخیــر افتــاده، و پیــش از امــام باق ائمــه؟مهع؟ ب

نبــوده اســت.

از آیت اهلل خویی؟هر؟ نیز در تقریرات درسشان چنین نظری نقل شده است:

تاخیــرالتبلیــغعــنعصــر ــابنــاًءعلــیمــاســلکناهمــنتدریجیــةالحــکاموجــواز أّم

التشــریعبإیــداعبیانــهمــنالنبــیإلــیاإلمــاملیظهــرهفــیظرفــهالمناســبلــهحســب

المصالــحالوقتیــةالباعثــةعلــیذلــك،بــلقــدیظهــرمــنبعــضالنصــوصأّنجملــة

1. عباس ابوترابی؛ زبدة المقال فی خمس الرسول واآلل؛ ص 74.
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مــنالحــکاملــمتنشــرلحــّدالنوأّنهــامودعــةعنــدولــّیالعصــرعجــلاهللتعالــی

ــرعلــی فالم
ً
وعــدل

ً
ــاظهــرومــأالرضقســطا بتبلیغهــامتــیم ــور فرجــهوهــوالمأم

ســترةعلیــه. هــذاالمبنــیالحاســملمــادةاإلشــکالظاهــرل

یجــی بــودن احــکام و اینکــه معتقدیــم تاخیــر تبلیــغ احــکام  امــا بنــا بــر مبنــای مــا در تدر

ــزد  ــر، ن ــًا[ حکــم از طــرف پیامب کــه ]احیان ــه ایــن بیــان  ــز اســت، ب از زمــان تشــریع آن جائ

ــا اینکــه امــام ایــن حکــم را در زمــان مناســبش،  گذاشــته شــده باشــد، ت ــه ودیعــه  امــام ب

کــه  کنــد؛ بلکــه از بعــض روایــات ایــن چنیــن برمی آیــد  بــه حســب مصالــح زمــان، اظهــار 

ــزد  ــا زمــان ظهــور ولــی عصــر؟جع؟ ن ــا ایــن زمــان هــم منتشــر نشــده، ت بعــض از احــکام ت

گذاشــته شــده و آن وجــود مبــارک مامــور اســت آن احــکام را پــس از  ایشــان بــه ودیعــه 

کنــد مشــکل از اســاس حــل می شــود،  کنــد و زمیــن را پــر از عــدل و داد  ظهــور تبلیــغ 
ــت.1 ــرده اس ــی پ ــن و ب ــئله روش ــه مس ک ــور  همان ط

کــه اعتقــاد دارنــد هنــوز هــم احکامــی در واقــع  از ســخنان ایشــان هــم معلــوم می شــود 

کــه بــه فعلیــت و مقــام تبلیــغ نرســیده اند؛ یعنــی نــزد امــام زمــان؟جع؟ بــه ودیعــه  وجــود دارنــد 

کننــد. کردنــد آن  احــکام را بیــان  ــا وقتــی ظهــور  گذاشــته شــده اســت ت

یــم،  یجــی احــکام را اجمــااًل قبــول دار گرچــه وجهــی دارد و مــا اصــل تشــریع تدر ایــن نظریــه ا

گیــرد: کــه الزم اســت مــورد توجــه قــرار  ولــی ســه اشــکال در آن وجــود دارد 

کــه طــرف ســخن  گفتــه شــد ایــن اســت  کــه بــرای نظریــه تفویــض نیــز  اواًل، ایــراد مشــترکی 

ــزد ائمــه؟مهع؟ ســپرده شــده  کــه احــکام ن ــه و اهــل ســنت هســتند، و آنهــا نمی پذیرنــد  مــا عاّم

اســت، بلکــه بــه مــا در ایــن ادعــا نســبت جعــل و بدعــت می دهنــد و می گوینــد اصــاًل در قــرآن 

و روایــات نــام و نشــانی از خمــس درآمــد وجــود نداشــته؛ بــه عبــارت دیگــر اصــاًل حکمــی بــه 

نــام خمــس در شــرع نیامــده اســت.

کــه خــود آیــت اهلل خویــی؟هر؟  هــم چنــد ســطر قبــل از ایــن جمالت،  جــای تعجــب اســت 

کتاب الخمس، ص 196. 1. مرتضی بروجردی؛ مستند العروة الوثقی؛ 



خمس در عصر پیامبر؟لص؟

146

 

شــبهه را چنیــن طــرح فرموده اســت:

إنتعجــبفعجــبأنــهلــمیوجــدلهــذاالقســممــنالخمــسعیــنولأثــرفــیصــدر و

اإلســامإلــیعهــدالصادقین؟ع؟حیــثإنالروایــاتالقلیلــةالــواردةفــیالمقــامکلها

 ...
ً
بــرزتوصــدرتمنــذهــذاالعصــر؛أمــاقبلــهفلــمیکــنمنــهاســمولرســمبتاتــا

کــه هیــچ اثــری از ایــن قســم از خمــس در صــدر اســالم تــا زمــان  و البتــه جــای تعجــب دارد 

کــه همــان  امامیــن صادقیــن ]یعنــی امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟[ وجــود نــدارد، چــرا 

کــه در ایــن مقــام وجــود دارد همگــی از ایــن زمــان ظهــور و بــروز یافتــه  روایــات اندکــی 
ــدارد.1 اســت؛ و قبــل از آن، مطلقــا اســم و رســمی از آن وجــود ن

کریــم حکــم مزبــور ذکــر نشــده باشــد.  کــه در قــرآن  ثانیــًا، ایــن پاســخ زمانــی صحیــح اســت 

کــه آیــۀ خمــس در ســورۀ انفــال بــا صراحــت حکــم خمــس را تشــریع فرمــوده  گذشــت  ســابقًا 

اســت، و رســول خدا؟لص؟بــه صراحــت مــاغنمتــم وارد در آیــه را بــه مطلــق منافــع تفســیر 

فرمــوده اســت.

ادعــای عــدم تفســیر غنیمــت در اخبــار نبــوی، ادعایــی نادرســت اســت؛ زیــرا قبــاًل روایات 

کــه نشــان  داد آن حضــرت حکــم خمــس را  کردیــم  و مکتوباتــی از حضــرت رســول؟لص؟ ذکــر 

یافــت خمــس مطلــق درآمدهــا نموده انــد. بیــان فرمــوده و در عمــل هــم اقــدام بــه در

کلــی، همچــون خمــس، بــه  یجــی بــودن تشــریع در اصــل دیــن و احــکام  ثالثــًا، قبــول تدر

کــرم؟لص؟ تشــریع نشــده باشــند، مشــکل اســت،  کــه در زمــان حضــرت رســول ا ایــن معنــا 

کــرم؟لص؟ مخالــف  گذشــت قبــول عــدم تشــریع آنهــا در زمــان رســول ا کــه  چــون همان طــور 

ــۀ الیــومأکملــتلکــمدینکــم...2 اســت. همچنیــن آنچــه حضــرت رســول؟لص؟ در  ظاهــر آی

ــد: ــوداع فرمودن خطبــه حجــةال

َوَقــْد
َّ

ِإل ــاِر ُیَباِعُدُکــْمِمــَنالّنَ ــِةَو َجّنَ
ْ
ــیال

َ
ُبُکــْمِإل ُیَقّرِ

ً
َدْعَشــْیئا

َ
ــْمأ

َ
ــیل ــاُسِإّنِ َهــاالّنَ ّیُ

َ
 »أ

1. همان.
2. مائده: 3.
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کنــد  کــه شــما را بــه بهشــت نزدیــک و از جهنــم دور  ُتُکــْمِبــه«:ای مــردم مــن امــری را 
ْ
أ َنّبَ

ــر دادم. 1 ــما را از آن خب ــه ش ک ــر آن  ــردم، مگ ــذار نک فروگ

کرم؟لص؟ آن را بیان نفرموده باشد. که رسول ا بنابراین حکمی از احکام باقی نمانده 

1. الکافی؛ ج 5، ص83.
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تبیین تدریجی بودن تشریع احکام

کــرد و مــا نیــز اصــل آن را قبــول  یجــی بــودن تشــریع احــکام را نمی شــود انــکار  اصــل تدر

گونــه هســتند: یــم. توضیــح اینکــه احــکام دو  دار

کلــی دیــن: ایــن احــکام از ارکان اســالم هســتند؛ مثــل اصــل  الــف( احــکام اصلــی و 

احــکام نمــاز، روزه، جهــاد، خمــس و دیگــر فــروع دیــن. در این گونــه احــکام نمی تــوان پذیرفــت 

ــه بعــد از رحلــت  کــه تشــریع آنهــا موکــول ب ــه ایــن معناســت  یجــی بــودن تشــریع احــکام ب تدر

کــرم؟لص؟ باشــد.  پیامبــر ا

کلــی و اصلــی  ب( احــکام جزئــی و فرعــی: ایــن احــکام در واقــع زیــر مجموعــه  احــکام 

ــا اینکــه خمــس  کنــد، ی کــه در رکعــت ســه و چهــار نمــاز شــک  کســی  هســتند؛ مثــل وظیفــه 

یــج در  کســر هزینه هــا محاســبه شــود، و... در این گونــه مســائل جزئــی می تــوان تدر پــس از 

تشــریع احــکام را پذیرفــت.

کوتــاه رســالت خویــش نمی توانســته اند و  کــرم؟لص؟ در مــدت  کــه نبــی ا م اســت 
ّ
مســل

کننــد و بیــان و تبلیــغ آنهــا بــر عهــده ائمــۀ  کــه همــه احــکام فرعــی را بیــان  برایشــان میّســر نبــوده 

ــوده اســت. اطهــار؟مهع؟ و جانشــینان آن حضــرت؟لص؟ ب

اینکــه امــام زمــان؟جع؟ در زمــان ظهــور چــه وظایفــی خواهــد داشــت و در مــورد احــکام 

یــم و از حوصلــۀ بحــث نیــز  چگونــه رفتــار خواهنــد فرمــود، اینجــا مجالــی بــرای بیــان آن ندار

خــارج اســت.
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خالصه فصل

یجــی بودن تشــریع مــوارد تعلق خمس  کــه ادعــای تدر در ایــن فصــل، دوبــاره بیــان می شــود 

توســط اهــل بیــت؟مهع؟، چنانکــه بعضــی از بــزرگان فقهــاء مثــل مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی و 

کــرم؟لص؟،  مرحــوم آیــت اهلل خویــی؟امهر؟ فرموده انــد، بــه اســتناد روایــات و مکتوبــات رســول ا

گذشــت، مــورد قبــول نیســت؛ و ســپس ایــن بحــث مبنایــی مطــرح می شــود  کــه در فصــل دوم 

ــن  ــر ای ــتدالل ب ــال اس ــه دنب ــت. ب ــح نیس ــًا صحی ــور اساس ــای مزب ــه معن ــودن ب ــی ب یج ــه تدر ک

یجــی بــودن تشــریع مطــرح می شــود. کلــی تدر مهــم، بحــث 

کلــی دیــن در زمــان پیامبــر؟لص؟  ــم بــاب تشــریع احــکام اصلــی و  مــا در نهایــت معتقدی

ــوان  ــی می ت ــت؛ ول ــر اس ــن ام ــه ای ــر ب ــومأکملــتلکــمدینکــم... ناظ ــه الی ــده، و آی ــدود ش مس

کــرم؟لص؟، تبلیــغ بعضــی از آن  پذیرفــت بــه ســبب محدودیــت زمانــی دورۀ حیــات پیامبــر ا

ــی  ــت بعض گف ــوان  ــت بت ــد نیس ــه بعی ک ــور  ــت؛ همان ط ــده اس ــذار ش گ ــت؟مهع؟ وا ــل بی ــه اه ب

کیفیــت اجــرای احــکام اصلــی هســتند،  کــه در حقیقــت در جهــت  احــکام جزئــی و فرعــی 

ــًا توســط اهــل بیــت؟مهع؟ تشــریع شــده باشــد. احیان

کــه مــوارد تعلــق خمــس را نمی تــوان از احــکام فرعــی دانســت، بایــد پذیرفــت  البتــه از آنجــا 

کــرم؟لص؟ تشــریع شــده اســت؛ همانگونــه  کــه شــواهدش در  کــه حکــم آن در زمــان پیامبــر ا

گذشــت. فصــل دوم 





فصل هفتم: تبلیغ خمس توسط رسول خدا؟لص؟

رسول خدا؟لص؟ حکم خمس را تبلیغ فرمود.   

یات دین است؟    آیا خمس از ضرور
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کــه حکــم خمــس را رســول خــدا؟لص؟ اعــالم و اجــرا  در بخش هــای پیشــین ثابــت شــد 

کــرد. پــس از آن، حضــرات ائمــه  بــه آن بی توجهــی  کــم  فرمــوده اســت، ولــی دســتگاه حا

اطهــار؟مهع؟ بــه دلیــل اوضــاع و احــوال جامعــه و وجــود جــّو خفقــان امــکان پیگیــری و تبلیــغ آن 

کــه اوضــاع بــرای بیــان مســائل آمــاده شــد. ــا زمانــی  را نداشــتند ت

اینکــه می بینیــم حکــم خمــس آشــکارا در زمــان امــام باقــر؟ع؟ مطــرح شــد، بــه دلیــل تقــارن 

کــه بــاز شــدن فضــای جامعــه و  امامــت آن حضــرت بــا عصــر خالفــت عمــر بن عبدالعزیــز بــوده 

آزادی بیشــتر، زمینــه بــرای بیــان احــکام، از جملــه خمــس پدیــد آمد.

کــه روایــات نقــل شــده از امــام باقــر؟ع؟ در مــورد تحلیــل خمــس، اشــاره ای  گفــت  می تــوان 

کــه امــام؟ع؟  ــه عبــارت دیگــر، از اینکــه در روایــت آمــده اســت  ــوده اســت. ب ــه وجــوب آن ب ب

م بــوده 
ّ
کــه وجــوب خمــس در میــان شــیعیان مســل خمــس را حــالل فرمودنــد معلــوم می شــود 

کــه حضــرت رســول؟لص؟ خمــس  کردیــم  اســت. عــالوه بــر آن از منابــع خــود اهــل ســنت نقــل 

یافــت می فرمودنــد و فرمــان بــه جمــع آوری آن داده بودنــد. در

بــه اهــل  کــه خمــس  سیاســت عــام خلفــای بعــد از حضــرت رســول؟لص؟ ایــن بــوده 

کردنــد  بیــت؟مهع؟ نرســد تــا ایشــان قــدرت نگیرنــد. لــذا خمــس در معــدن را تبدیــل بــه زکات 
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ی القربــی ســهمی از آن نداشــته باشــند و مغانــم جنگــی را بــرای تهیه اســلحه  کــه ســادات و ذو

کردنــد. و اســبان جنگــی هزینــه 

آیا خمس از ضروریات دین است؟

کتاب خمس  فرموده است:  آیت اهلل سیدکاظم یزدی؟هر؟  در اّول 

کــه آن را یعنــی  کانمــنالکافریــن:کســی  لذلــکیعنــیالخمــس ً
ّ

کانمســتحا مــن
کافریــن اســت.1 خمــس را حــالل بشــمارد جــز 

عبــارت ایشــان ظاهــرًا ناظــر بــه منکــر مطلــق خمــس اســت. فقهــای دیگــر نیــز در همین جــا 

گفــت مــورد نظــر ایشــان منکــر  کــه نمی شــود  بــه ایــن بحــث پرداخته انــد. واقعیــت ایــن اســت 

کــه قائــل بــه وجوب خمــس در درآمد نیســتند،  خمــس اســت، ولــو در منافــع، زیــرا اهــل ســنت 

کرده انــد. ی القربــی را اســقاط  گــر چــه حــق ذو در غنائــم جنگــی قائــل بــه خمــس هســتند، ا

ــد  ــورد درآم ــا در م ــم ی ــر غنائ ــس در غی ــر خم ــه منک ک ــی  کس ــت  گف ــود  ــال نمی ش ــر ح در ه

گفــت  گرچــه می تــوان  کار )اربــاح مکاســب( اســت، منکــر ضــروری دیــن اســت؛  کســب و 

یــات مذهــب اســت و منکــر آن، منکــر  حکــم تعلــق خمــس در مطلــق درآمد هــا از ضرور

معتقــدات شــیعه اســت.

کتاب الخمس. 1. سیدکاظم طباطبایی یزدی؛ العروة الوثقی؛ ابتدای 



نلوخ بلت

155

خالصۀ فصل

ایــن فصــل، در حقیقــت، عصــاره و خالصــه ای از همــۀ فصــول شــش گانه قبــل اســت؛ 

کــه تعلــق خمــس بــه مطلــق منافــع را، نــه مربــوط بــه تشــریع اهــل بیــت؟مهع؟ و نــه حتــی تبلیــغ 

کــرم؟لص؟ واقــع  ایشــان می دانســت، بلکــه نشــان داد تشــریع و تبلیــغ آن در زمــان پیامبــر ا

شــده اســت. 

کــه همــان تحلیــل خمــس  در اینجــا شــاهد دیگــری بــر شــواهد فصــول قبــل افــزوده شــد، 

کــه قبــاًل تشــریع آن  توســط امــام باقــر؟ع؟ اســت. تحلیــل یعنــی اباحــه بــه چیــزی تعلــق می گیــرد 

 تحلیــل معنــا ندارد. ایــن مقدمه چینی 
ّ

کامــل شــده و حکمــش بــه فعلیــت رســیده باشــد، و اال

کــه بــه بررســی روایــات تحلیــل و معنــای آن می پــردازد. مناســبی بــرای فصــل آتــی اســت 

یــات دیــن  کــه در ایــن فصــل مطــرح شــد آنکــه اصــل خمــس از ضرور مســئلۀ دیگــری 

یــات  یــات دیــن نیســت، ولــو اینکــه از ضرور اســت، ولــی مــوارد تعلــق خمــس جــزء ضرور

مذهــب اســت.
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کرده  اند؟ آیا ائمه؟مهع؟ خمس را مباح 

ــل  ــت؛ در مقاب ــر اس ــوق توات ــه ف ــر، بلک ــد متوات ــس دارن ــوب خم ــر وج ــت ب ــه دالل ک ــی  روایات
کرده انــد.1 حــدود 15 تــا 20 روایــت، اباحــه خمــس در زمــان غیبــت را مطــرح 

کار خویــش قــرار داده انــد و مصــرف  برخــی از اخباریــون روایــات اباحــه خمــس را مبنــای 

ــرای شــیعیان حــالل دانســته و پرداخــت آن را واجــب نمی داننــد. آن را ب

فقها و روایات تحلیل خمس

ــت،  ــده اس ــس وارد ش ــه خم ــوب و اباح ــوان وج ــا عن ــه ب ک ــی  ــته روایات ــه دو دس ــه ب ــا توج ب

فقهــای شــیعه نظــرات مختلفــی را در جمــع بیــن آنهــا ارائــه داده انــد.

کــه امــام حــق خــودش را تحلیــل  صاحــب حدائــق؟هر؟ در مــورد روایــات تحلیــل  فرمــوده 

کــرده اســت، نــه ســهم ســادات را.

کــه ائمــه؟مهع؟ هــر دو  کــه چــه ایــرادی دارد  کــرده  آیــت اهلل میالنــی؟هر؟ ایــن پرســش را طــرح 

گرچــه در آخــر بحــث قائــل  کــرده باشــند؟! ا ســهم یعنــی ســهم امــام و ســهم ســادات را تحلیــل 

بــه لــزوم پرداخــت خمــس می شــود و می فرمایــد: 

کتــاب الخمــس، بــاب 4، بــاب إباحــة حصــة اإلمــام  1. محمــد بن حســن حــر عاملــی؛ وســائل الشــیعة؛ ج 6، 
مــن الخمــس الشــیعة...
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کامــًا...: یعنــی احتیــاط واجــب آن  أنیــؤّدیالمکلــفالخمــس
ً
فالحــوطلزومــا

کنــد...1 کامــل پرداخــت  کــه مکلــف خمــس خــود را بــه طــور  اســت 

کمــک بــه  کــه وقتــی ائمــه اطهــار؟مهع؟  فرموده انــد خمــس  ایــن پرســش مطــرح می شــود 

کــرده و  ــه دیــن اســت، چطــور ممکــن اســت آن را در طــول زمــان غیبــت حــالل  زندگانــی و ب

وجــوب آن را برداشــته باشــند؟!

کــه فقــط کشــاورزان و دامپــروران زکات بدهنــد و دیگــر ســرمایه داران  کــرد  آیــا می تــوان قبــول 

از پرداخــت حقــوق شــرعیه معاف باشــند؟!

1. محمدهادی میالنی؛ محاضرات فی فقه االمامیة؛ ص 261.
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جمع بین وجوب خمس و تحلیل آن

ــرای شــیعیان مبــاح شــمرده شــده  کــه در آنهــا خمــس ب ــی  کــه روایات انصــاف ایــن اســت 

کــه باالخــره یــک چیــزی اجمــااًل حــالل  اســت، تواتــر اجمالــی دارنــد، ایــن نشــان می دهــد 

کــه آنهــا هــم متواتــر و  شــده؛ امــا ایــن اباحــه چطــور بــا روایــات وجــوب پرداخــت خمــس 

گیــرد.  قطعی الصــدور هســتند، ســازگار می شــود؟ ایــن بایــد مــورد بررســی قــرار 

کرد؟ گروه با هم تعارض و تساقط می کنند یا باید آنها را توجیه  آیا این دو 

کــه خمــس درآمد )ارباح مکاســب(  یــم  در بررســی روایــات از یــک طــرف علــم تفصیلــی دار

ــه یــک چیــزی حــالل شــده اســت.  ک ــم  ی ــی دار ــل علــم اجمال واجــب اســت و از طــرف مقاب

علــم تفصیلــی مربــوط بــه جانــب وجــوب خمــس قابــل تأویــل و توجیــه نیســت و اال علــم 

تفصیلــی نبــود. در چنیــن مــواردی، ایــن علــم اجمالــی طــرف مقابــل یعنــی روایــات تحلیــل 

کلــی اســت. گــردد. ایــن یــک قاعــدۀ  کــه بایــد بــر قــدر متیقــن آن حمــل  خمــس اســت 

کــه خمــس در زمــان حضــرات امیرالمؤمنیــن، امــام باقــر و امــام  در برخــی از روایــات آمــده 

صــادق؟مهع؟ بــرای شــیعیان تحلیــل شــده اســت؛ امــا پــس از زمــان امــام صــادق؟ع؟ روایتــی 

یــم. در تحلیــل ســراغ ندار

کــه می خواهــد از »اباحــه خمــس« ســخن بگویــد، می فرمایــد:  امــام صــادق؟ع؟ نیــز زمانــی 

گویــا زمــان خــود آن حضــرت؟ع؟ اقتضــای وجــوب ادای خمــس داشــته، و  »إّنأبــیأبــاح...«، 

کــه در اســالم، گاهــی احــکام بــه  اباحــه خــاص زمــان امــام باقــر؟ع؟ بــوده اســت. وقتــی پذیرفتیــم 

کــه امــام  یجــی بیــان شــده مثــل بیــان حکــم حرمــت خمــر و... ایــن جــای تعجــب نــدارد  طــور تدر

باقــر و امــام صادق؟امهع؟یــک بــار فرمــوده باشــند خمــس حــالل اســت و یــک بــار بفرماینــد واجــب 

کــه حکــم خمــس در مــدت هشــتاد ســال از طــرف خلفــا و  یــج در جایــی  اســت؛ بلکــه ایــن تدر

بنی امیــه متــروک شــده بــود، شــاید الزم بــوده اســت، تــا مــردم آمــاده قبــول وجــوب خمس بشــوند.

کاظــم؟ع؟ وضــع جامعــه قــدری عــوض شــده بــود و رفــاه بیشــتری بــرای  در زمــان امــام 

یــاد قنــدی  کــه نــزد وکالی امــام؟ع؟، مثــل ز مــردم وجــود داشــت. مبالــغ هنگفتــی از ســهم امــام 
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یــاد شــده  و علــی بن ابی حمــزه بطائنــی، جمــع شــده بــود نشــان می دهــد تعــداد شــیعیان ز

ــّواب امــام  ــزد ن ــه از خمــس ن ک ــادی  ی ــد. اصــاًل همیــن پول هــای ز و ایشــان خمــس می داده ان

کــه نــام دو نفرشــان در دو ســطر قبــل آمــد جمــع آوری شــده بــود، باعــث تأســیس مذهــب 

کاظــم؟ع؟ ایــن مبالــغ را بــه امــام  واقفیــه شــد، زیــرا آنهــا نمی خواســتند بعــد از شــهادت امــام 

رضــا؟ع؟ تحویــل دهنــد!

کاظــم؟ع؟ تــا امــام زمــان؟جع؟ فقــط یــک روایــت بــرای تحلیــل خمــس ذکــر  از زمــان امــام 

کــه آن هــم، هــم از نظــر ســند و هــم داللــت اشــکال دارد.  شــده 

ــرای دورۀ   ــات اباحــه ب ــوده و روای ــرای تمــام زمان هــا ب کــه وجــوب خمــس ب معلــوم می شــود 

خاصــی از عصــر ائمــۀ اطهــار؟مهع؟، یعنــی پــس از رســول خــدا؟لص؟ تــا زمــان امــام صــادق؟ع؟ 

اســت.

کــرده بودنــد و ایــن اباحــه تــا زمــان ظهــور باقــی  گــر ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ خمــس را مبــاح  ا

بــود. خمــس  حکــم  نســخ  شــبیه  چیــزی  آن  نتیجــۀ  می مانــد، 

کــرده و ائمه اطهــار؟مهع؟ آن وجوب  کــه خــدای متعــال خمــس را واجب  نمی تــوان پذیرفــت 

ــرای وصــول  کــه ب کــرده باشــند. احــکام الهــی مصالحــی در درون خــود دارنــد  را عمــاًل نســخ 

گذاشــتن دائمــی آن قابــل پذیــرش نمی باشــد. در  کنــار  بــه آن مصالــح جعــل شــده اند، پــس 

یــم. دیگــر احــکام نیــز چنیــن چیــزی از ائمــه اطهــار؟مهع؟ ســراغ ندار

ــات آمــده  کــه در روای گفــت علــت وجــوب خمــس، آن طــور  ــد  در تبییــن ایــن مطلــب بای

کــه چــون زکات پلیدی هــا و أوســاخ و چــرک مــال اســت و آن را بــرای تطهیــر امــوال  ایــن اســت 

مــردم مقــرر داشــته اســت، احترامــًا بــرای ســادات حــرام شــده اســت و بــه ایشــان نمی رســد، 

پــس بایــد جایگزینــی بــر زکات بــرای تأمیــن ســادات فقیــر مقــرر شــود. خمــس جایگزیــن زکات 

کمیــت جعــل شــده، لــذا بــه ســادات می رســد. حــال  یاســت و حا کــه بــه عنــوان مــال ر اســت 

گــر خمــس، چنانکــه تصــور شــده، مبــاح شــده باشــد، و پرداخــت آن الزم نباشــد، پــس تأمیــن  ا

حاجــت ســادات مســتحق چگونــه خواهــد بــود؟!
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کنش امام رضا و امام جواد؟امهع؟ در برابر تحلیل خمس وا

کتــاب خمــس وســائل روایاتــی در بــابوجــوبإیصــالحصــةاإلمــاممــنالخمــسإلیــه، از 

کــه  الشــیعة از امــام رضــا و امــام جــواد؟امهع؟ در جــواب درخواســت تحلیــل خمــس نقــل شــده 

کامــل مطلــب و تبییــن آن نقــل می کنیــم. آنهــا را بــرای روشــن شــدن 

روایتنخست:

محمــدبــنیعقــوبعــنعلــیبــنإبراهیــمعــنأبیــهقــال:کنــتعنــدأبــیجعفــر

کانیتولــیلــهالوقــف الثانــی؟ع؟إذدخــلعلیــهصالــحبــنمحمــدبــنســهل،و

بقــم،فقــال:یــاســیدیاجعلنــیمــنعشــرةآلففــیحــّل،فإّنــیقــدأنفقتهــا!فقــال

لــه:أنــتفــیحــّل.فلّمــاخــرجصالــح،قــالأبوجعفــر؟ع؟:»أحدهــمیثــّبعلــی

کینهموأبنــاءســبیلهمفیأخــذهثــمیجــیءفیقــول: أمــوالآلمحمــدوأیتامهــمومســا

إجعلنــیفــیحــّلأتــراهظــّنأّنــیأقــول:لأفعــل؟!واهلللیســألّنهماهللیــومالقیامــةعــن

» .
ً
حثیثــا

ً
ذلــكســؤال

گفــت: مــن خدمــت امــام محمــد تقــی؟ع؟  کــه  علــی بن ابراهیــم از پــدرش نقــل می کنــد 

کــه متولــی اوقــاف ایشــان در قــم بــود، وارد شــد و بــه  کــه صالــح بن محمــد بن ســهل  بــودم 

کــرده ام. امام  کــرد: آقــای مــن! مــرا در ده هــزار حــالل کــن، زیــرا آن را خــرج  حضــرت عــرض 

گفــت: حاللــت بــاد. چــون صالــح بیــرون رفــت، امــام جــواد؟ع؟ فرمــود: شــخصی  بــه او 

کین و فقــراء و در راه ماندگانشــان  بــه امــوال و حقــوق آل محمــد؟مهع؟ و یتیمــان و مســا

گمــان مــی  کــن!  ــد: مــرا حــالل  ــد و می گوی ــدازد و برمــی دارد و ســپس می آی چنــگ می ان

کــه در روز قیامــت خــدا از آنهــا بــدون مســامحه  کنــد مــن می گویــم: نمی کنــم!؟ بــه خــدا 
کــرد. 1 ســؤال خواهــد 

کــه در قــم مباشــر اوقــاف ائمــه؟مهع؟  صالــح بن محمــد بن ســهل از نــواب مذمــوم امــام اســت 

کتــاب الخمــس، بــاب 3، وجــوب ایصــال  1. محمــد بن حســن حــر عاملــی؛ وســائل الشــیعة؛ج 6، ص 375، 
حصــة االمــام مــن الخمــس الیــه...، ح 1.



خمس در عصر پیامبر؟لص؟

164

 

گرچــه مــورد ســؤال وقــف اســت، ولــی جــواب امــام؟ع؟ حکــِم عــام اســت، و در  بــوده اســت. ا

کین آنهــا صــدق می کنــد. مــورد همــه امــوال و اختصاصــات شــرعی آل محمــد و ایتــام و مســا

گویــا  کــه  کــرده مــن حــالل نمی کنــم؟! نشــان می دهــد  اینکــه امــام؟ع؟ می فرماینــد: خیــال 

کنــد. بــه همیــن خاطــر  ایــن شــخص منتظــر جــواب منفــی امــام بــوده تــا دردســر و آشــوب برپــا 

کاری بــا ایــن امــوال بکنیــد، خــدا از آنهــا ســؤال  امــام می فرماینــد: لیســألّنهم یعنــی باألخــره هــر 

کــرد. و بازخواســت خواهــد 

ــه  ــد: أنــتفــیحــّل و ب ــه هــر حــال امــام؟ع؟ فرموده ان کالم اینکــه در ایــن روایــت ب شــاهد 

ــوده و از ایــن  ظاهــر او را در حــل قــرار می دهنــد. ایــن حلیــت مخصــوص خــود آن شــخص ب

کار نبــوده اســت. کــه اباحــه و حلیــت عــام در  امــر معلــوم می شــود 

روایتدوم:

عــنســهلعــنأحمــدبــن
ً
وعــنمحمــدبــنالحســنوعلــیبــنمحمــدجمیعــا

فــارسمــنبعــض یــدالطبــریقــال:کتــبرجــلمــنتّجــار المثنــیعــنمحمــدبــنز

موالــیأبــیالحســنالرضــا؟ع؟یســألهاإلذنفــیالخمــس،فکتــبالیــه:»بســماهلل

کریــم،ضمــنعلــیالعمــلالثــوابوعلــیالضیــق الرحمــنالرحیــمإناهللواســع

ــهاهلل،إّنالخمــسعوننــاعلــیدیننــاوعلــی
ّ
مــنوجــهأحل

ّ
یحــّلمــالإل الهــّم،ل

عیالنــاوعلــیأموالنــا...« 

کــه از پیــروان امــام رضــا؟ع؟ بــود، بــه آن حضــرت نامــه ای  یعنــی مــردی از بازرگانــان فــارس 

نوشــت و دربــارۀ خمــس اجــازه خواســت. امــام؟ع؟ در پاســخ او چنیــن نوشــتند: ِبْســِم اهلِل 

ــر تنــگ  ــواب، و ب کار ]نیــک[ ث ــر  ــم، ب کری ــه راســتی خــدا واســع اســت و  ــِم ب ِحی ْحمــِن الّرَ الّرَ

کــه  کــرده اســت؛ هیــچ مالــی حــالل نیســت مگــر از راهــی  نظــری غــم و انــدوه را ضمانــت 

کــرده اســت، و بــه راســتی، خمــس کمــک مــا اســت بر دیــن ما و بــر عیاالت  خدایــش حــالل 

کــه از ایشــان بیــم  کســانی  کــه بــا بــذل آن در مقابــل  مــا و بــر دوســتان مــا و وســیله ای اســت 

یــد و  یــغ ندار کــه می توانیــد آن را از مــا در ی خــود را می خریــم، پــس تــا آنجــا  یــم، مــا آبــرو دار
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کلیــد روزی شــما اســت و مایــۀ  ید، زیــرا پرداخــت خمــس  خــود را از دعــای مــا محــروم  نســاز

ــی خــود پــس  ــاداری و بینوائ ــرای روز ن ــه ب ک ــره  ای اســت  گناهــان شــما و ذخی ک شــدن  ــا پ

کــه بــر عهــد خــود بــا خــدا در آنچــه او وظیفــه او اســت  کســی اســت  کنیــد و مســلمان  انــداز 
کــه بــه زبــان پذیــرا و بــه دل مخالــف اســت؛ والســالم. 1 کســی  بپایــد. مســلمان نیســت 

در ایــن روایــت هــم ســخنی از اباحــه خمــس نیســت، بلکــه اشــاره بــه حکمــت الزم و 

می کنــد. آن  دائمــی 

روایتسوم:

یــدقــال:قــدمقــوممــنخراســانعلــیأبــیالحســن وباإلســنادعــنمحمــدبــنز

هــذا مَحــَل
َ
أ »مــا فقــال: الخمــس مــن حــّل فــی یجعلهــم أن فســألوه الرضــا؟ع؟

وهــو لــه وجعلنــا لنــا اهلل جعلــه
ً
حّقــا عّنــا وتــزوون بألســنتکم المــوّدة َتمَحُضوّنــا

حــّل«  فــی منکــم لحــد لنجعــل لنجعــل لنجعــل الخمــس،

و  رســیدند  رضــا؟ع؟  حضــرت  خدمــت  خراســان  از  جماعتــی  گویــد:  یــد  بن ز محمــد 

کــه ایشــان را از پرداخــت خمــس معــاف دارد. امــام فرمــود: ایــن چــه  کردنــد  درخواســت 

کــه  دورویــی اســت!؟ بــه زبــان خــود بــا مــا اظهــار دوســتی و اخــالص می کنیــد، ولــی حقــی را 

ید!!  یــغ می دار خــدا بــرای مــا قــرار داده و تنهــا مــا را مســتحق آن دانســته یعنــی خمس از ما در
یــم.2 کنیــم، نمی کنیــم، نمی کنیــم، هیچ یــک از شــما را معــاف نمی دار حــالل نمــی 

فَعــَل و بــرای تعجــب اســت؛ یعنــی چقــدر ایــن امــر ناممکــن 
َ
مــاأمحــلهــذا ظاهــرًا بــر وزن أ

شــده اســت!

کرده اند. عالمه مجلسی؟هر؟ این عبارت را همین گونه معنا 

در ایــن روایــات امــام رضــا و امــام جــواد؟مهع؟ در برابــر درخواســت تحلیــل بــه شــّدت برخــورد 

کســی از شــما را دربــارۀ آن حــالل نمی کنیــم. کــرده، و می فرماینــد خمــس حــق ماســت و 

1. همان ، ح2.
2. همان، ح3.



خمس در عصر پیامبر؟لص؟

166

 

بررسی روایات تحلیل خمس

کامــل شــدن مطلــب در ایــن بخــش روایاتــی را از بــاب»إباحــةحصــةاإلمــاممــن بــرای 

نشــان می دهنــد  کــه  نقــل می کنیــم  الشــیعة  کتــابخمــسوســائل  از للشــیعة« الخمــس

فرموده انــد.  گروهــی خــاص حــالل  بــرای  و  مــواردی  در  را  اهل بیــت؟مهع؟ خمــس 

روایتنخست:

محمــدبــنالحســنبإســنادهعــنســعدبــنعبــداهللعــنأبــیجعفــریعنــیأحمــدبــن

محمــدبــنعیســیعــنالعبــاسبــنمعــروفعــنحّمــادبــنعیســیعــنحریــزبــن

هــمعــنأبــیجعفــر؟ع؟، قــال:
ّ
کل عبــداهللعــنأبــیبصیــروزرارةومحمــدبــنمســلم

»قــالأمیرالمؤمنیــنعلــّیبــنأبــیطالــب؟ع؟: هلــكالّنــاسفــیبطونهــموفروجهــم،

إنشــیعتنامــنذلــكوآبائهــمفــیحــّل«. و لّنهــملــمیــؤّدواإلینــاحّقنــا.أل

ک مــردم بــه واســطه شــکم  امــام محمــد باقــر؟ع؟ بــه نقــل از حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود: هــال

گاه باشــید، ایــن حــق بــر  و شهوتشــان اســت؛ زیــرا حــق مــا را نمی پردازنــد. بدانیــد و آ
شــیعیان مــا و پدرانشــان حــالل شــده اســت.1

کــه امــام پیــش از خالفــت عمــر  ظاهــرًا ایــن روایــت از امــام باقــر؟ع؟ در زمانــی نقــل شــده 

ــد. ــا بودن ــس در تنگن ــوب خم ــان وج ــر بی ــز از نظ بن عبدالعزی

ســوی  از  شــیعیان  بــرای  خمــس  تحلیــل  بــر  داللــت  صراحــت  بــه  روایــت  ایــن 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در زمــان آن حضــرت، و در عیــن حــال اشــعار بــه عــدم تحلیــل آن از ســوی 

دارد. باقــر؟ع؟  امــام 

روایتدوم:

کتــابلبــیجعفــر؟ع؟ قــال:قــرأتفــی وعنــهعــنأبــیجعفــرعــنعلــیبــنمهزیــار

کلــهومشــربهمــنالخمــسفکتــببخّطــه مــنرجــلیســألهأنیجعلــهفــیحــّلمــنمأ

مــنأعــوزهشــیءمــنحّقــیفهــوفــیحــّل. 

کتاب الخمس، باب 4، باب إباحة حصة اإلمام من الخمس للشیعة...، ح 1. 1. همان،  ص 379، 
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ــه خــط خــود در جــواب از ســؤال  کــه ایشــان ب ــرای امــام جــواد؟ع؟ خوانــدم  در نامــه ای ب

کــه  نوشــیدنی هایش  و  بابــت خوردنــی  از  تــا  بــود  از حضــرت خواســته  کــه  شــخصی 

گشــایش قــرار بدهــد ]و آن را بــر او  گرفتــه اســت او را در  ]احیانــًا[ متعلــق خمــس قــرار 

کــه در پرداخــت چیــزی از حــق مــن ناتــوان  کســی  گردانــد[، چنیــن نوشــته بودنــد:  حــالل 
گشــایش اســت.1 باشــد، او در 

گرچــه  کــه در ســند آمــده ظاهــرًا   أحمــد بن محمــد بن عیســی اســت، ا مــراد از أبــی جعفــر 

کــه او أحمــد بن محمــد بن خالــد باشــد. ایــن احتمــال هــم منتفــی نیســت 

کــردم«، بلکــه می فرماینــد: برای  کــه امــام؟ع؟ در جــواب نفرمــوده: »مــن حــالل  دقــت کنیــد 

کــه خمــس  ــدارد حــالل اســت. مفهــوم آن ایــن اســت  ــوان پرداخــت خمــس را ن ــه ت ک کســی 

 تقییــد آن معنــا نداشــت. نظــر فقهــای معاصــر نیــز همیــن 
ّ

بــه طــور مطلــق مبــاح نیســت، و إال

اســت.

کــه بــر تحلیــل  کــه از امامــان پــس از امــام صــادق؟ع؟ روایتــی  کیــد می کنیــم  دوبــاره تأ

کــه در طــرف مقابــل، روایــات وجــوب  کنــد، دیــده نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت  داللــت 

ــر هســتند. خمــس از نظــر تعــداد بیشــتر، و از نظــر ســند قوی ت

عــالوه بــر تمــام آنچــه بیــان شــد، از مدعیــان ایــن نظــر بایــد پرســید چطــور می تــوان بــه 

ایــن مطلــب یعنــی حــالل بــودن خمــس بــرای شــیعیان در تمــام زمان هــا ملتــزم شــد، در 

یخــی صحیــح و فــراوان، پــس از زمــان امــام صــادق؟ع؟، ائمــۀ  گزارش هــای تار حالی کــه طبــق 

کــرده و بــه آن حضــرات  یافــت  کــه خمــس را در اطهــار؟مهع؟ همگــی نــواب و وکالیــی داشــته اند 

رجــال،  کتاب هــای  از جملــه  کتاب هــای مختلــف  در  وکال  ایــن  اســامی  می رســانده اند. 

کــه از بــاب  کتــب رجــال شــاید ده هــا نفــر باشــند  ثبــت و ضبــط شــده اســت. نــام وکال در 

یــم: نمونــه نــام بعضــی را می آور

ــام  ــم و ام کاظ ــام  ــل ام ــالم وکی ــم بن س ــم؟ع؟، و ابراهی کاظ ــام  ــل ام ــی وکی ــان بن عیس عثم

1. همان، ح2.
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علــی  رضــا؟ع؟،  امــام  وکالی  بن یحیــی  صفــوان  و  بن عبدالرحمــن  یونــس  و  رضــا؟امهع؟، 

بن محمــد القتیبــی وکیــل امــام رضــا و شــاید امــام جــواد؟مهع؟، و علــی بن جعفــر الهمانــی 

وکیــل امــام هــادی؟ع؟، و جعفــر بن ســهیل وکیــل امــام هــادی و امــام حســن عســکری و امــام 

زمــان؟مهع؟ و حفــص بن عمــرو العمــری و محمــد بن حفــص بن غیــاث وکالی امــام حســن 

عســکری، و ابراهیــم بن مهزیــار و عثمــان بن ســعید العمــری وکیــل امــام حســن عســکری و 

زمان؟امهع؟بوده انــد. امــام 

روایتسوم:

وعنــهعــنأبــیجعفــرعــنالحســینبــنســعیدعــنفضالــةبــنأیــوبعــنعمــربــن

أبــانالکلبــیعــنضریــسالکناســیقــال:قــالأبوعبــداهلل؟ع؟:أتــدریمــنأیــن


ّ

دخــلعلــیالّنــاسالّزنــا؟فقلــت:لأدری.فقــال:مــنقبــلخمســناأهــلالبیــت،إل

ــهمحلــللهــمولمیادهــم.1  شــیعتناالطیبیــنفإّن

کجــا بــه  گفتــه اســت: حضــرت صــادق؟ع؟ فرمــود: آیــا می دانــی زنــا از  کناســی  ضریــس 

کــردم: نمی دانــم. فرمــود: از ناحیــه ]نپرداختــن[  میــان مــردم راه یافتــه اســت؟ عــرض 

کــه آن را بــرای ایشــان و بــرای  ک مــا،  خمــس مــا اهــل بیــت؟مهع؟. مگــر در میــان شــیعیان پــا

کردیــم. ک بــه دنیــا بیاینــد، حــالل  کــه پــا ایــن 

کــه خمــس بــه طــور عــام حــالل  عبــارت محلــللهــم در ایــن روایــت ظاهــر در ایــن اســت 

ــا دخــول مــال  ــکاح حــالل شــده ت ــه جهــت ن ک باشــد و آن ب ــا ــا والدت هــای ایشــان پ شــده ت

ــه  ــزام ب ــا ال ــه ب ک ــر نگــذارد. اهــل بیــت؟مهع؟ می دانســته اند  حــرام در امــوال ایشــان، در آنجــا اث

پرداخــت خمــس، زندگــی را بــر شــیعیان ســخت می کنــد و لــذا بــرای حفــظ طهــارت موالیــد 

ــد. ــرای ایشــان حــالل فرموده ان ــه همیــن دلیــل آن را ب ایشــان، ب

در عین حال این روایت به دو مطلب داللت دارد:

خمس از قبل واجب بوده و هست و حلیت آن به مصلحت بوده.

1. همان، ح3.
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این تحلیل مقطعی برای رفاه شیعیان بوده است.

روایتچهارم:

وعنــهعــنأبــیجعفــرعــنالحســنبــنعلــّیالوشــاءعــنأحمــدبــنعائــذعــنأبــی

ســلمةســالمبــنمکــرموهــوأبوخدیجــةعــنأبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:قــالرجــلوأنــا

لــهرجــل:لیــسیســألكأن
َ

ــللــیالفــروجففــزعأبوعبــداهلل؟ع؟؛فقــال
ّ
حاضــر:حل

یصیبــهأو
ً
یشــتریهاأوامــراةیتزّوجهــاأومیراثــا

ً
یعتــرضالطریــقإّنمــایســألكخادمــا

أعطیــه،فقــال:هــذالشــیعتناحــالالّشــاهدمنهــموالغائــبوالمّیــت
ً
تجــارةأوشــیئا

منهــموالحــیومــایولــدمنهــمإلــییــومالقیامــةفهــولهــمحــال.أمــاواهلللیحــّلإل

ذّمــةومــاعندنــالحــدعهــدوللحــدعندنــا
ً
لمــنأحللنــالــه،ولواهللمــاأعطینــاأحــدا

میثــاق. 

ســالم بن مکــرم ابوخدیجــه روایــت می کنــد: مــن در محضــر امــام صــادق؟ع؟ حاضــر 

گاه  کــه نــا گــردان بــرای مــن فرجهــا را؛  کــرد: حــالل  کــه مــردی بــه حضرتــش عــرض  بــودم 

کــه  گفــت: او از شــما ایــن را نمی خواهــد  کردنــد. مــرد دیگــری  حضرتــش اظهــار نگرانــی 

کــه او  اجــازه دهیــد بــرود و راه مــردم بزنــد و مــال ایشــان را بگیــرد، بلکــه ســؤال او ایــن اســت 

کــه بــه او برســد، یــا ســرمایه  یــج می نمایــد، یــا میراثــی  احیانــا خادمــی می خــرد، یــا زنــی تزو

یــا مالــی در اختیــار او قــرار می گیــرد ]کــه متعلــق حقــوق الهــی شــما اهــل بیــت؟مهع؟ 
اســت[.1

کــه  ــرای شــما  ــرای شــیعه مــا حــالل اســت، چــه ب گفــت: ایــن حقــوق از ب پــس حضــرت 

کــه بعــدا متولــد می شــوند  حاضریــد و چــه غائبیــن، چــه زنــدگان و چــه امــوات و چــه آنهــا 

کــه حــالل  گفتــی بــر ایشــان حــالل اســت، و بــه خــدا ســوگند  تــا روز قیامــت؛ پــس آنچــه 

کنیــم و نــه بخــدا ســوگند بــه  کــه مــا از بــرای او حــالل  کســی  نیســت اینهــا مگــر بــرای 

یــم، و احــدی بــا مــا پیمــان  احــدی امــان نداده ایــم، و مــا بــا احــدی عهــد ]ویــژه[ ندار

1. همان، ح 4.
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]خاصــی[ نــدارد.

کــه از اهــل ســنت  کاالیــی را از شــخصی  کــه انســان  ظاهــرًا مــورد ایــن روایــت جایــی اســت 

گرفتــه باشــد. اســت، خریــده یــا هدیــه 

کــه خمــس نمی دهــد، دارنــد  آیــت اهلل خویــی؟هر؟ چنیــن نظــری در فروشــنده شــیعی 

گرفتــه بــه شــما منتقــل شــد، ســهم بــه ذمــه  فروشــنده  کــه خمــس بــه آن تعلــق  کــه وقتــی فرشــی 

گرفتــه باشــد،  ــه ذمــه تعلــق  کــه خمــس از اول ب منتقــل می شــود، و ایــن بدیــن معنــا نیســت 

ــه صــورت اشــاعه و مشــاع اســت و بعــد از تصــرف و معاملــه  ــه عیــن ب بلکــه تعلــق خمــس ب

کیفیــت تعلــق خمــس موافــق نیســتیم و  گــر چــه مــا بــا ایــن نظــر در  بــه ذمــه منتقــل می شــود. 

معتقدیــم تعلــق خمــس بــه معنــای تعلــق نوعــی حــق در مــال اســت، مثــل حــقالجنایــة، ولــی 

یــم. در نهایــت اختــالف فتوایــی بــا ایشــان ندار

روایتپنجم:

وعنــهعــنأبــیجعفــرعــنمحمــدبــنســنانعــنصبــاحالزرقعــنمحمــدبــن

مســلمعــنأحدهمــا؟امهع؟قــال:إّنأشــّدمــافیــهالّنــاسیــومالقیامــةأنیقــومصاحــب

الخمــسفیقــول:یــارّبخمســی،وقــدطیبنــاذلــكلشــیعتنالتطیــبولدتهــم

ولتزکــوأولدهــم.« 

محمــد بن مســلم از امــام باقــر یــا امــام صادق؟امهع؟روایــت می کنــد: ســخت ترین حــاالت 

کــرده و بگویــد: خدایــا  کــه صاحــب خمــس ســر بلنــد  مــردم در روز قیامــت زمانــی اســت 

کردیــم  مــن مطالبــه حقــم را می کنــم! و مــا اهــل بیــت؟مهع؟ آن را بــرای شــیعیانمان حــالل 
ک باشــند.1 تــا والدت هــای ایشــان طاهــر، و اوالدشــان پــا

گــر چــه بــه واســطه صبــاحالزرق ضعیــف اســت، ولــی ســند دیگــری هــم دارد  ایــن روایــت ا

کــه آن ســند صحیــح اســت. در عیــن حــال روایــت از نظــر مــورد، اطــالق نــدارد، و بــه احتمــال 

کــه از اهــل ســنت بــه دســت شــیعیان برســد. کنیزانــی اســت  قــوی مخصــوص مهریــه زنــان یــا 

1. همان، ح 5.
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روایتششم:

ــال:کنــت ــنیعقــوبق ــسب ــنســنانعــنیون ــرعــنمحمــدب ــیجعف ــهعــنأب وعن

عنــدأبــیعبــداهلل؟ع؟فدخــلعلیــهرجــلمــنالقماطیــنفقــال:جعلــتفــداكتقــع

ــك ــاعــنذل ــكفیهــاثابــتوأّن ــمأّنحّق ــاحوتجــاراتنعل ــوالوالرب ــاالم فــیأیدین

کــمذلــكالیــوم«.  کّفلنا کــمإن مقّصــرون،فقــالأبــوعبــداهلل؟ع؟:»مــاأنصفنا

قنداق ســازان  از  مــردی  کــه  بــودم  صــادق؟ع؟  امــام  نــزد  می گویــد:  بن یعقــوب  یونــس 

گفــت: فدایــت شــوم در دســتان مــا مال هــا و ســودها و  بــر حضــرت وارد شــد و چنیــن 

در  مــا  و  اســت،  آنهــا  میــان  در  شــما  حــق  می دانیــم  کــه  می گیــرد  قــرار  ســرمایه هایی 

کوتاهــی می کنیــم. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: بــا شــما بــه انصــاف رفتــار  پرداخــت آن 
گــر امــروز شــما را بــه پرداخــت آن مکلــف نمائیــم.1 نکرده ایــم، ا

کــه بــرای قنــداق بچــه  قّمــاط بــه معنــای دوزنــده اســت، و قمــاط بــه معنــای بنــدی اســت 

کــه بــه پــای شــتر می بســتند.  درســت می کرده انــد، یــا بنــدی 

کــه مــا چیــزی را معاملــه می کنیــم و می دانیــم  ظهــور عبــارت تقــعفــیأیدینــا در ایــن اســت 

کــرده و خمــس آن  ــد و مــا هــم تقصیــر  ــه دســت مــا می آیــد نداده ان کــه ب خمــس چیزهایــی را 

هــا را جــدا ننموده ایــم.

ــت  ــن روای ــد در ای ــه می کنی ــه مالحظ ــان طورک ــد، هم ــم باش ــب ه کس ــع  ــود مناف ــر مقص گ ا

ــوده اســت. ضمــن  ــرای همــان زمــان ب عبــارت ذلــكالیــوم آمــده، یعنــی حلیــت مقطعــی و ب

ــد. کــه از آنهــا خمــس بگیرن ــد  کــه امــام باقــر؟ع؟  در موقعیتــی نبودن ایــن 

روایتهفتم:

ــنعمــر ــنأحمــدعــنیحیــیب ــندیب ــیمســروقعــنالّس ــنأب ــمب ــهعــنالهیث وعن

کثیــرالّرقــیعــنأبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:ســمعتهیقــول:»الّنــاس یــاتعــنداودبــن الّز

ــاأحللنــاشــیعتنامــنذلــك«.  أّن
ّ

کلهــمیعیشــونفــیفضــلمظلمتنــاإل

1. همان، ح 6.
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کــه امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: مــردم همــه در  داود بن کثیــر رقــی می گویــد: مــن شــنیدم 

ــوق  ــان، حق ــوال ایش ــی در ام ــد ]یعن ــی می کنن ــود زندگ ــا می ش ــر م ــه ب ک ــه ای  ــل مظلم فض

کــه پرداخــت نشــده اســت[، لکــن مــا آن را در مــورد شــیعیان مان حــالل  مــا وجــود دارد 

کردیــم.1 

کــه شــاید مــراد مــواردی غیر از خمــس، مثل  در ایــن روایــت ســخنی از خمــس بــه میــان نیامــده 

گــر هــم خمس را شــامل شــود مقطعی اســت. فــدک و دیگــر امــوال حضــرت زهــرا؟اهع؟ باشــد و ا

روایتهشتم:

وبإســنادهعــنعلــیبــنالحســنبــنفضــالعــنالحســنبــنعلــیبــنیوســفعــن

محمــدبــنســنانعــنعبدالصمــدبــنبشــیرعــنحکیــممــؤّذنبنــیعیــسعــن

أبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:قلــتلــه:»واعلمــواأّنمــاغنمتــممــنشــیءفــأّنهللخمســه

أّنأبــیجعــلشــیعتنامــنذلــكفــی
ّ

بیــومإل
ً
وللرســول«قــال:هــیواهللاإلفــادةیومــا

حــّللیزکــوا«. 

کــردم: منظــور  حکیــم، مــؤذن بنــی عیــس در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ می گویــد: عــرض 

کــه روز بــه روز  از آیــۀ »واعلمــواأنمــاغنمتــم« چیســت؟ فرمــود: منظــور هــر منفعتــی اســت 
کیــزه شــوند.2 کــرد تــا پا بــه دســت انســان می  افتــد؛ ولــی پــدرم شــیعیان مــا را از آن معــاف 

کــه بهتــر اســت، زیــرا  کلمــه ســألت آمــده  در بعــض نســخه ها بــه جــای عبــارت قلــتلــه، 

أّنأبــی آمــده 
ّ

ی از حضــرت دربــاره آیــۀ غنیمــت پرســیده اســت. در ایــن روایــت عبــارت إل راو

کــه مــن هــم حــالل می کنــم، بلکــه مشــعر  کــرده، و صراحــت نــدارد  اســت، یعنــی پــدرم حــالل 

گویــا خــود حضــرت آن را تحلیــل نمی کنــد. بــه زمــان خــاص اســت و 

کــه نشــان می دهــد آنچــه مــورد نظــر  در ایــن روایــت عبــارت لیزکــوا بــه صــورت مطلــق آمــده 

اســت، تزکیــه هــر نــوع مــال می باشــد و فقــط مختــص بــه مــورد طیــب والدت نیســت. 

1. همان، ح 7.
2. همان، ح 8.
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روایتنهم:

وعنــهعــنأحمــدبــنمحمــدعــنأحمــدبــنمحمــدبــنأبــینصــرعــنأبــیعمــارة


ً
عــنالحــارثبــنالمغیــرةالنصــریعــنأبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:قلــتلــه:إّنلنــاأمــوال

.قــال:»فلــم
ً
مــنغــاتوتجــاراتونحــوذلــك،وقــدعلمــتأنلــكفیهــاحّقــا

لتطیــبولدتهــموکّلمــنوالــیآبائــیفهــوفــیحــّلمّمــافــی
ّ

أحللنــاإذالشــیعتناإل

أیدیهــممــنحّقنــافلیبلــغالشــاهدالغائــب. «

کــردم:  کــه بــه امــام عــرض  حــارث بن مغیــرة نصــری  از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کنــد 

کــه حــق شــما  گاهــم  ــر ایــن آ ــم از ســودها و ســرمایه ها و ماننــد اینهــا، و ب ی ــی دار ــا اموال م

در آن هســت ]یعنــی حقــوق شــما پرداخــت نشــده اســت[. حضــرت فرمودنــد: مــا )حــق 

خــود را( بــرای شــیعیان حــالل نکردیــم، مگــر بــرای اینکــه طهــارت مولــد داشــته باشــند؛ و 

کــه والیــت پدرانــم را داشــته باشــد، آنچــه از حــق مــا در دســت اوســت بــرای او  کســی  هــر 
حــالل اســت؛ ایــن مطلــب را حاضریــن بــه غائبیــن برســانند.1

مالحظاتی بر این روایت وجود دارد:

اواًل: این روایت از نظر سندی ضعیف است.

کــه ابتــداًء بــه مــال دیگــران تعلــق  کــه خمســی اســت  ثانیــًا: عبــارت فــیأیدیهــم ظهــور دارد 

گرفتــه و از آنهــا بــه شــیعیان منتقــل شــده باشــد و خمــس تجــارت خودشــان را شــامل نیســت.

که مورد خاص می باشد. ثالثًا: ظهور آن در طیب والدت و حالل شدن نکاح است 

روایتدهم:

ــن ــدعــنالحســنب ــنیزی ــارعــنیعقــوبب ــنالحســنالصف بإســنادهعــنمحمــدب

علــیالوّشــاءعــنالقاســمبــنبریــدعــنالفضیــلعــنأبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:»مــن

کبــدهفلیحمــداهللعلــیأّولالّنعــم.«قــال:قلــت:جعلــت وجــدبــردحّبنــافــی

»قــال أبوعبــداهلل؟ع؟: قــال ثــّم الــولدة«. »طیــب قــال: الّنعــم؟ أّول مــا فــداك

1. همان، ح 9.
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ــینصیبــكمــنالفــیءلبــاءشــیعتنالیطیبــوا«؛ ِ
ّ
ِحل

َ
أمیرالمؤمنیــن؟ع؟لفاطمــة؟اهع؟:أ

ّمهــاتشــیعتنالبائهــملیطیبــوا«. 
ُ
ثــمقــالأبوعبــداهلل؟ع؟:»إّنــاأحللنــاا

کــس خنــکای محبــت و دوســتی مــا را  فضیــل از امــام صــادق؟ع؟ روایــت می کنــد: هــر 

ی  کنــد. ]راو کنــد پــس خــدای را بــر نخســتین نعمتهــا ســتایش  در جگــر خــود احســاس 

کــردم: فدایــت شــوم، نخســتین نعمتهــا چیســت؟ فرمودنــد:  گفــت: عــرض  حدیــث[ 

کــی والدت ]و طهــارت مولــد[. ســپس امــام؟ع؟ فرمــود: امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه حضــرت  پا

ک  فاطمــه؟اهع؟ گفــت: نصیــب خــودت را از انفــال بــر پــدران شــیعیان مــا ببخــش تــا آنهــا پــا

گردنــد. ســپس امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: مــا مــادران شــیعیان خودمــان را بــر پدرانشــان 
گــردد.1 ک  کردیــم تــا ]نســل[ آنهــا پــا حــالل 

ــه امــوال حضــرت  ــت تنهــا ناظــر ب ــن روای ــت هــم عــرض می شــود: اواًل، ای ــن روای ــارۀ ای درب

کــه غصــب شــد و بــه طــور طبیعــی، خواســته یــا ناخواســته،  فاطمــه زهــرا؟اهع؟ اســت؛ اموالــی 

گرفــت.  در میــان امــوال مــردم یــا بعضــی از آنهــا قــرار 

ثانیًا، این روایت تنها به جهت تحلیل امهات شیعه بر آباء است.

روایتیازدهم:

وعنــهعــنالحســنبــنالحســنومحمــدبــنعلــیوحســنبــنعلــّیبــنیوســف

عــنمحمــدبــنســنانعــنحمــادبــنطلحــةصاحــبالســابریعــنمعــاذ
ً
جمیعــا

کســیةعــنأبــیعبــداهلل؟ع؟قــال:»موّســععلــیشــیعتناأنینفقــوا کثیــربّیــاعال بــن

مّمــافــیأیدیهــمبالمعــروففــإذاقــامقائمنــاحــرمعلــیکّلذیکنــزکنــزهحتــییأتــوه

بــهویســتعینبــه.«

کــه فرمودنــد: شــیعیان مــا اجــازه دارنــد  معــاذ بن کثیــر از امــام صــادق؟ع؟ روایــت می کنــد 

کنــد هرکــس  گاه قائــم مــا قیــام  کننــد، لیکــن هــر  از اموالشــان بــه طریــق متعــارف انفــاق 

گنــج و ذخیــره ای دارد، بــر او حــرام می گــردد و بایــد اموالــش را در خدمــت امــام قــرار دهــد، 

1. همان، ح10.
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کنــد.1 و او از آن ]در راســتای اهــداف الهــی[ اســتفاده 

کــه ایــن روایــت مربــوط بــه بحــث مــا نیســت، چــون از خمــس و حــق  انصــاف ایــن اســت 

اهــل بیــت؟مهع؟ ســخنی در آن نیســت.

روایتدوازدهم:

وبإســنادهعــنســعدبــنعبــداهللعــنأبــیجعفــرعــنالحســنبــنمحبــوبعــن

عمــربــنیزیــدعــنأبــیســّیارمســمعبــنعبدالملــكفــیحدیــثقــال:قلــتلبــی

یــتالغــوصفأصبــتأربعمــأةألــفدرهــموقــدجئــت
ّ
کنــتول ــی عبــداهلل؟ع؟:إّن

بخمســهاثمانیــنألــفدرهــموکرهــتأنأحبســهاعنــكوأعــرضلهــاوهــیحّقــك

ــاأخــرجاهلل ــامــنالرضوم ــالن ــال:»وم ــا.فق ــیأموالن ــكف ــیل ــذیجعــلاهللتعال
ّ
ال

کلهــالنــافمــاأخــرجاهللمنهــامــنشــیءفهــو الرض الخمــس،یــاأبــاســّیار
ّ

منهــاإل

قــدطّیبنــاه کلــه،فقــاللــی:»یــاأباســّیار لنــا.«قــال:قلــتلــه:أنــاأحمــلإلیــكالمــال

کانفــیأیــدیشــیعتنامــنالرض إلیــكمالــك،وکّلمــا لــكوحللنــاكمنــهفُضــّمَ

ــللهــمذلــكإلــیأنیقــومقائمنــا...« 
ّ
لــونومحل

ّ
فهــمفیــهمحل

ــام  ــه ام ــه ب ک ــد  ــت می کن ــک روای ــمع بن عبدالمل ــی از مس ــن حدیث ــد در ضم ــر بن یزی عم

یــد[ غواصــی می کــردم، و از ایــن راه  کــردم: مــن ]بــه از راه صیــد مروار صــادق؟ع؟ عــرض 

کــه هشــتاد هــزار درهــم اســت بــرای  چهارصــد هــزار درهــم بــه دســت آوردم، و خمــس آن را 

کــه خــدای تبــارک و  ــغ دارم. ایــن حقــی اســت  ی شــما آوردم و نخواســتم آن را از شــما در

تعالــی بــرای شــما در امــوال مــا مقــرر ســاخته اســت. امــام فرمــود: یعنــی بــرای مــا از زمیــن 

و آنچــه خــدا از آن بــرآرد جــز خمــس نباشــد!؟ ای ابــا ســیار! بــه راســتی همــه زمیــن از آن 

گفتــم: پــس همــه آن مــال  مــا اســت، پــس همــه آنچــه خــدا از آن بــرآرد از آن مــا اســت. مــن 

کردیــم؛ مالــت  گــوارا و حــالل  را بــرای شــما مــی  آورم. فرمــود: ای ابــا ســیار! مــا آن را بــه تــو 

کــن[. هــر آنچــه از  را بــرای خــود بــردار ]و همیــن خمــس را هــم بــه مالهــای دیگــرت افــزون 

1. همان، ح11.
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کنــد... 1 زمیــن در دســت شــیعیان مــا اســت بــر آن هــا حــالل اســت تــا قائــم مــا قیــام 

که: کتاب وسائل نقل نشده، و آن چنین است  که در  این روایت صدری هم دارد 

کان ِمســَمعبــنعبدالملــكبالمدینــةوقــد عــنعمــربــنیزیــدقــال:رأیــتأباســّیار

ــنةفــرّدهعلیــه،فقلــتلــه:ِلــَم فــیتلــكالّسَ
ً
کثیــرا

ً
حمــلإلــیأبــیعبــداهلل؟ع؟مــال

َرّدعلیــکأبوعبــداهللالمــالالــذیحملتــهإلیــه؟....2

کــه وقتــی ابوســیار بــه شــهر خــود باز گشــت، رفیقــش از  در ایــن بخــش از روایــت آمــده اســت 

کــه بــرای او بــرده بــودی بــه تــو بازگردانــد؟« ظاهــر  کــه امــام بــه تــو مالــی را  او  پرســید: »چطــور شــد 

کــه امــام؟ع؟ چــرا خمــس را بــه او بازگردانــده اســت؟  پرســش ایــن اســت 

کــردن خمــس آمــده، ولــی تحلیــل وارد در آن  گرچــه در ایــن روایــت، ســخن از حــالل  ا

کــه ضــمإلیــكمالــك، یعنــی ایــن خمــس را بــه مــال خــودت  مــوردی اســت، زیــرا امــام دارد 

کار باشــد؛ باالخــره  کــن. چــه بســا ایــن شــخص عیــال وار بــوده یــا مصالحــی دیگــر در  ضمیمــه 
کلــی نمی شــود.3 موجبــه جزئیــه دلیــل حکــم 

روایتسیزدهم:

وبإســنادهعــنعلــیبــنالحســنبــنفضــالعــنجعفــربــنمحمــدبــنحکیــمعــن

عبدالکریــمبــنعمــروالخثعمــیعــنالحــارثبــنالمغیــرةالنصــریقــال:دخلــت

علــیأبــیجعفــر؟ع؟فجلســتعنــدهفــإذابخیــة4قــداســتأذنعلیــه،فــأذنلــه

1. همان، ح12.
کتــاب الــزکاة، بــاب  2. محمــد بن حســن طوســی؛ تهذیــب االحــکام فــی  شــرح  المقنعــة ؛ ج 4، ص 191، 

الزیــادات، ح 25.
کان فــی أیــدی شــیعتنا مــن األرض فهــم  کــه "وکل مــا  گفــت آنچــه در صــدر خبــر آمــده  3. البتــه شــاید بتــوان 
فیــه محللــون ومحلــل لهــم ذلــك إلــی أن یوقــم قائمنــا" تحلیــل بــرای همــه شــیعه را مــی رســاند. مرحــوم آیــت 

کنیــد بــه مصبــاح الفقیــه؛ ج 14، ص 261. کــرده اســت. مراجعــه  اهلل همدانــی بــه ایــن مطلــب تصریــح 
کــرده بــه صــورت "بخیــة" ضبــط شــده اســت، ولــی  کــه ســؤال  کســی  4. در نقــل تهذیــب در ایــن روایــت نــام 
کتابهــای رجــال بــه صــورت "ناجیــة" یــا "نجیــة" یــا "ندیــة" ضبــط شــده اســت. آیــت اهلل خویــی هــم وقتــی  در 

کنــد. کنــد "ندیــة" نقــل مــی  روایــت را نقــل مــی 
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یــدأنأســألكعــنمســألة فدخــلفجثــاعلــیرکبتیــه،ثــمقــال:جعلــتفــداكإّنــیأر

فقــال:یــا
ً
فــکاكرقبتــیِمــنالنــار؛فکأّنــهرّقلــه،فاســتویجالســا یــدبهــاإل واهللمــاأر

أخبرتــكبــه.قــال:جعلــتفــداكمــاتقــول
ّ

بخیــةَســلنیفاتســألنیعــنشــیءإل

کتــاباهللولنــاالنفــالولنــا فــیفــانوفــان؟قــال:»یــابخیــةإنلنــاالخمــسفــی

صفــوالمــال،وهمــاواهللأّولمــنظلمنــاحّقنــافــیکتــاباهللإلــیأنقــالاللهــمإنــاقــد

أحللنــاذلــكلشــیعتنا...«. 

گویــد بــر حضــرت امــام باقــر؟ع؟ وارد شــدم و در مقابلــش  حــارث بــن مغیــره نصــری 

کــه در نســخ متفــاوت ذکــر شــده  نشســتم. در ایــن هنــگام بخیــة ]نــام شــخصی اســت؛ 

ی دو  اســت[ اجــازه ورود خواســت و امــام اجــازه داد، و او وارد شــد و در مقابــل امــام رو

ــه  کــه ب گفــت: فدایــت شــوم! ســؤالی دارم  ــه امــام؟ع؟  ــو نشســت، و ســپس خطــاب ب زان

خــدا قســم مقصــودم از طــرح آن چیــزی جــز رهایــی از عــذاب جهنــم نیســت. در ایــن 

گویــا امــام مالطفتــی فرمودنــد، پــس او راحــت تــر بــر زمیــن نشســت. در ایــن حــال  هنــگام 

کــه هــر چــه بپرســی جــواب خواهم داد. آن شــخص  امــام فرمودنــد: ای بخیــة از مــن بپــرس 

گفــت: فدایــت شــوم، نظــر شــما در مــورد فالنــی و فالنــی چیســت؟ امــام فرمودنــد: ای 

ــه خــدا  ــرای مــا قــرار داده شــد. ب کتــاب خــدا خمــس و انفــال و صفــو المــال ب بخیــة! در 

کرده انــد آن دو نفــر بوده انــد  کــه در قــرآن آمــده، غصــب  کــه حــق مــا را  کســانی  قســم اولیــن 

کــه ]در ایــن عصــر[ مــا همــه آن حقــوق را بــر  کــه فرمــود: - خدایــا شــاهد بــاش  - تــا آنجــا 
ــم... 1 کردی شــیعیان حــالل 

یــت بــه دلیــل وجــود جعفــربنمحمــدبنحکیــمدر ســند آن ضعیــف اســت، ولــی  ایــن راو

کــرد. بــه نظــر مــا بایــد بــه روایــات ضعیــف هــم عنایــت داشــت و آنهــا را بررســی 

کــه بــه فــالن و فــالن  کــه می گویــد دو خلیفــه پــس از پیامبــر؟لص؟  ظاهــر روایــت ایــن اســت 

ــة  ــاب إباح ــاب 4، ب ــس، ب ــاب الخم کت ــیعة؛ ج 6، ص 383،  ــائل الش ــی؛ وس ــن حرعامل ــد بن حس 1. محم
حصــة اإلمــام مــن الخمــس الشــیعة...، ح 14.
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کــه خمــس باشــد و در قــرآن هــم آمــده،  تعبیــر شــده، پــس از رســول خــدا؟لص؟، حــق امامــان را 

کــه بــه دســت شــیعه افتــاد حــالل  کجــا  نداده انــد. بــه همیــن دلیــل امــام؟ع؟ آن حــق را در هــر 

کــه دســت آنهــا بــوده اســت؛ یعنــی غنائــم  کــرده اســت، و ظاهــر ایــن روایــت غنائمــی اســت 

کــه توســط حکومــت، پــس از تصاحــب خمــس بــرای خــود، بــه آنهــا  جنگــی و فــیء و امثــال آن 

داده شــده، بــدون آنکــه حــق اهــل بیــت داده شــده باشــد. در ایــن اســتظهار، روایــت ناظــر بــه 

تحلیــل خمــس ســود و درآمــد اشــخاص نیســت.

روایتچهاردهم:

محمــدبــنعلــیبــنالحســینفــیالعلــلعــنمحمــدبــنالحســنعــنالصفــارعــن

العبــاسبــنمعــروفعــنحّمــادبــنعیســیعــنحریــزعــنزرارةعــنأبــیجعفــر؟ع؟

لیطیــب الشــیعة یعنــی الخمــس مــن لهــم
ّ
حل أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ »إّن قــال: أّنــه

مولدهــم«. 

کــه حضــرت امیــر مؤمنــان؟ع؟ خمــس را بــرای ایشــان  زراه از امــام باقــر؟ع؟ نقــل می کنــد 
کــی والدت داشــته باشــند.1 کــرد تــا شــیعیان، پا یعنــی بــرای جماعــت شــیعه حــالل 

کــه شــیعیان در  بــوده  امــام؟ع؟در زمانــی  از ســوی  کــه تحلیــل خمــس  مخفــی نمانــد 

بــه حکــم خمــس را نداشــتند. مضیقــه بودنــد و امــکان عمــل 

آیت اهلل میالنی؟هر؟ در این بحث می فرماید:

 اینکــه روایاتــی بــا عنــوان تحلیــل و اباحــه در مــورد خمــس نقــل شــده، وجــوب خمــس را 

کــه آن حضــرات؟مهع؟  م بــوده، 
ّ
کیــد می کنــد، زیــرا معلــوم می شــود وجــوب خمــس مســل تأ

کرده انــد. آن را در مــواردی اباحــه 

روایتپانزدهم:

کتــابإکمــالالدیــنعــنمحمــدبــنمحمــدبــنعصــامالکلینــیعــنمحمــد فــی

بــنیعقــوبالکلینــیعــنإســحاقبــنیعقــوبفیمــاوردعلیــهمــنالتوقیعــاتبخــط

1. همان، ح 15.
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صاحــبالّزمــان؟جع؟:»أّمــامــاســألَتعنــهمــنأمــرالمنکریــنلــی-إلــیأنقــال-

کلالنیــران؛وأّمــا کلــهفإّنمــایــأ فأ
ً
وأّمــاالمتلّبســونبأموالنــافمــناســتحّلمنهــاشــیئا

الخمــسفقــدأبیــحلشــیعتناوُجعلــوامنــهفــیحــّلإلــیأنیظهــرأمرنــا،لتطیــب

ولدتهــمولتخبــث«. 

کلینــی از محمــد بن یعقــوب  کمــال الدیــن از محمــد بن محمــد بن عصــام  کتــاب ا در 

کــه بخــط صاحــب  کــه از جملــه توقیعاتــی  کلینــی از اســحاق بن یعقــوب نقــل اســت 

کــه از منکریــن  الزمــان؟جع؟ بــه ایشــان رســیده، ایــن مطلــب اســت: »امــا در مــورد ســؤالی 

گــر  کننــد ا کــه در امــوال مــا تصــرف مــی  کســانی  کــه فرمــود: - امــا  مــن پرســیدی - تــا آنجــا 

منکــر حــق مــا هســتند، اینــان در حقیقــت آتــش می خورنــد؛ امــا خمــس تــا زمــان ظهورمــان 

بــرای شــیعیان مــا مبــاح و حــالل شــده ]یعنــی خمــس را بــه آنــان بخشــیدیم[ تــا والدت 
کــی در آن نباشــد«.1 کیــزه باشــد و ناپا فرزنــدان آنــان پا

گفــت اّواًل، در ســند ایــن روایــت إســحاق بــن یعقــوب  در ارتبــاط بــا ایــن روایــت بایــد 

اســت.  الحــال  مجهــول 

که سؤال طرح شده در این روایت چه بوده است؟  و ثانیًا، معلوم نیست 

ــه  ک ــت  ــن اس ــر در ای ــت، ظاه ــل روای ــارت لتطیــبولدتهــم در ذی ــت عب گف ــوان  ــاید بت ش

ــوده اســت.  ــه مــوردی خــاص ب ســؤال ناظــر ب

کــه نشــان می دهــد امــام زمــان ؟جع؟  ــا روایــات بســیاری  و ثالثــًا، ایــن روایــت ضعیــف ب

ــرای جمــع آوری خمــس داشــته اند، معــارض اســت. ــی ب نمایندگان

روایتشانزدهم:

وعــنعــدةمــنأصحابنــاعــنأحمــدبــنمحمــدعــنمحمــدبــنســنانعــنیونــس

بــنیعقــوبعــنعبدالعزیــزبــننافــعقــال:طلبنــااإلذنعلــیأبــیعبــداهلل؟ع؟

وأرســلناإلیــه،فأرســلإلینــاأدخلــواإثنیــنإثنیــن،فدخلــُتأنــاورجــلمعــی،فقلــت

1. همان، ح 16.
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حــّبأنتحــّلبالمســألة،فقــال:نعــم.فقــاللــه:جعلــتفــداكإّنأبــیکان
ُ
للرجــل:ا

ــوا، ل
ّ
ــواولیحل ــمیکــنلهــمأنیحّرم ــهل ــدعلمــتأّنبنیامی ــةوق ــنســباهبنوأمّی مّم

إّنمــاذلــكلکــم،فــإذاذکــرتالــذی کثیــرو ــْمیکــنلهــممّمــافــیأیدیهــمقلیــلول
َ
ول

کنــتفیــهدخلنــیمــنذلــكمــایــکادیفســدعلــّیعقلــیمــاأنــافیــه.فقــاللــه:»أنــت

کانفــیمثــلحالــكمــنورائــیفهــوفــیحــّل کانمــنذلــك،وکّلمــن فــیحــّلمّمــا

مــنذلــك.«قــال:فقمنــاوخرجنــافســبقنامعّتــبإلــیالنفــرالقعــودالذیــنینتظــرون

إذنأبــیعبــداهلل؟ع؟،فقــاللهــم:قــدظفــرعبدالعزیــزبــننافــعبشــیءمــاظفــربمثلــه

أحــدقــّط.قیــللــه:ومــاذاك؟ففّســرهلهــم،فقــامإثنــانفدخــاعلــیأبــیعبــد

اهلل؟ع؟فقــالأحدهمــا:جعلــتفــداكإّنأبــیکانمــنســبایابنــیأمیــةوقــدعلمــت

ــن ــیم حــّبأنتجعلن
ُ
ــاا ــر،وأن کثی ــلول ــكقلی ــنذل ــمیکــنلهــمم ــةل ــیأمّی أّنبن

ذلــكفــیحــّل،فقــال:»وذلــكإلینــا؟مــاذلــكإلینــا،مــالنــاأننحــّلولأننحــّرم.«

فخــرجالّرجــانوغضــبأبــوعبــداهلل؟ع؟فلــمیدخــلعلیــهأحــدفــیتلــكاللیلــة

ــا تعجبــونمــنفــانیجیئنــیفیســتحلنیمّم ل
َ
ــوعبــداهلل؟ع؟فقــال:»ا ــدأُهأب ب

ّ
إل

ــمینتفــعأحــدفــیتلــكاللیــلبقلیــلول
َ
کأّنــهیــریأّنذلــكلنــاول میــة

ُ
صنعــتبنوا

الّولیــنفإنهمــاعنیــابحاجتهمــا«. 
ّ

کثیــرإل

عبدالعزیــز بن نافــع روایــت می کنــد: اجــازه ورود بــر امــام صادق؟ع؟خواســتیم و پیغامــی 

وارد شــوید.  نفــر  نفــر دو  کــه دو  نــزد آن حضــرت فرســتادیم. حضرتــش پیغــام دادنــد 

کــه  گفتــم  ــه آن مــرد  ــود، خدمــت آن حضــرت رفتیــم. مــن ب کــه همراهــم ب ــا مــردی  مــن ب

گفــت: قربانــت،  ــه آن حضــرت  ــر طــرح ســؤال باشــی. پذیرفــت، و ب ــو آغازگ می  خواهــم ت

کردنــد ]و طبعــًا اموالــی از ایشــان بــه  کــه بنی امیــه آنهــا را اســیر  پــدرم از جملــه آنهایــی بــود 

کــه چیــزی را بــرای  کــه بنی امیــه حــق نداشــتند  تصــرف او درآمــده اســت[ و مــن می  دانــم 

کــم و چــه بیــش،  کننــد و در آنچــه در دستشــان بــود، چــه  کننــد و نــه حــالل  کســی حــرام 

ذی حــق نبودنــد، و اموالشــان از آن شــما بــوده اســت، و مــن هــرگاه ایــن امــوال را بــه خاطــر 
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کــه نزدیــک اســت دیوانــه شــوم از آنچــه در آن  مــی  آورم، بــه مــن حالتــی دســت می  دهــد 

گرفتــارم. امــام بــه او فرمــود: هــر آنچــه از ایــن امــوال در اختیــار تــو اســت، بــر تــو حــالل بــاد، 

کــه حــال تــو را دارد. کــس  و همچنیــن بــر هــر آن 

امــام صــادق؟ع؟(  ُمَعّتــب )خــادم  و  آمدیــم،  بیــرون  و  مــا برخاســتیم  ی می گویــد:  راو

کــه در انتظــار ورود بــر حضــرت نشســته بودنــد، و  پیــش از مــا بــه نــزد آن جمعــی رفــت 

ــه ماننــد  کــه هرگــز احــدی ب ــه چیــزی دســت یافــت  ــز بن نافــع ب گفــت: عبدالعزی ــه آنهــا  ب

ــه تفصیــل ماجــرا  ــز اســت؟ و او ب گفتــه شــد: آن چــه چی ــه او  آن دســت نیافتــه اســت. ب

کــرد. پــس دو تــن برخاســتند و خدمــت امــام صــادق؟ع؟ رســیدند. یکــی از آنهــا  را بیــان 

ــم  ــی می دان ــه خوب ــن ب ــود و م ــه ب ــیران بنی امی ــن از اس ــدر م ــتی پ ــه راس ــت، ب ــت: قربان گف

ــتند  ــردم[ نداش ــر م ــت ب ــی حکوم ــی در آن ]یعن ــش، حق ــه بی ــم و چ ک ــه  ــه، چ ــه بنی امی ک

ــه اجــازه  کــه در امــوال ب ــی  کــه  شــما مــرا در ایــن مــورد ]یعنــی تصرفات و مــن دوســت دارم 

کنیــد. امــام در پاســخ فرمــود: و آیــا ایــن بــا مــا اســت!؟ ایــن امــر  کرده ایــم[ حــالل  بنی امیــه 

کنیــم. آن دو مــرد بیــرون شــدند، و  ــا حــرام  کنیــم ی کــه حــالل  ــا مــا نیســت. مــا را نرســد  ب

امــام صادق؟ع؟خشــمگین شــد و احــدی آن شــب خدمــت آن حضــرت نرســید، مگــر 

کنیــد از فــالن  کــرد و فرمــود: شــما تعجــب نمــی   آنکــه امــام صــادق؟ع؟ بــا او آغــاز ســخن 

کردنــد، از مــن حاللیــت می خواهــد!؟  کــس، آمــده اســت و نســبت بدانچــه بنی امیــه 

ــه  ــه آنچ ــس ب ک ــچ  ــب هی ــت! و در آن ش ــا اس ــا م کار ب ــن  ــه ای ک ــد  ــرش می  رس ــه نظ ــا ب گوی

کــه تنهــا آن دو  یــاد، نرســید، جــز همــان دو مــرد نخســتین،  کــم یــا چــه ز می خواســت، چــه 
تــن حاجــت روا شــدند.1

کــه طلــب تحلیــل  کــه تحلیــل امــام موقتــی و محــدود بــه شــخص بــوده  پــر واضــح اســت 

می کــرد.

کــه محمــد بن ســنان در آن واقــع شــده را  عالمــه مجلســی؟هر؟ در مــرآةالعقــول هــر ســندی 

1. همان، ح18.
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کــه بــه نظــر خودشــان  می فرماینــد: »ضعیــفعلــیالمشــهور«. ایــن عبــارت نمایانگــر آن اســت 

ی ضعیــف نیســت، مــا هــم او را ضعیــف نمی دانیــم، زیــرا غلــو او را در حــّد غلــو در  ایــن راو

الوهیــت نمی دانیــم. 

کــه شــاید ایــن روایــت بــر تقیــه حمــل شــود یــا مصلحتــی  عالمــه مجلســی؟هر؟ فرموده انــد 

ــم  ــا ه ــت ب ــل روای ــدر و ذی ــرا ص ــت، زی ــول نیس ــل قب ــه قاب ــن توجی ــی ای ــد، ول ــوده باش کار ب در 

تناقــض دارد.

کــه تحلیــل خمــس مقطعــی و در مــورد خــاص بــوده  اجمــااًل از روایــت فهمیــده می شــود 

اســت.

روایتهفدهم:

عــنعلــیبــنمحمــدعــنعلــیبــنالعبــاسعنالحســنبــنعبدالرحمنعــنعاصم

بــنحمیــدعــنأبــیحمــزةعــنأبــیجعفــر؟ع؟فــیحدیــثقــال:»إّناهللجعــللنــا

ــی:“واعلمــواأنمــا ــةفــیجمیــعالفــیء،فقــالتبــاركوتعال ثاث
ً
أهــلالبیــتســهاما

کین غنمتــممــنشــیءفــأنهللخمســهوللرســولولــذیالقربــیوالیتامــیوالمســا

وابــنالســبیل”فنحــنأصحــابالخمــسوالفــیء،وقــدحّرمنــاهعلــیجمیــعالنــاس

ــاأباحمــزةمــامــنأرضتفتــحولخمــسیخمــسفیضــرب مــاخــاشــیعتناواهللی

 »...
ً
کانأومــال

ً
علــیمــنیصیبــهفرجــا

ً
کاَنحرامــا 

ّ
علــیشــیءمنــهِإل

کــه در ضمــن حدیثــی فرمــود: ... خــدای تبــارک  ابوحمــزه از امــام باقــر؟ع؟ روایــت می کنــد 

ــن  ــّل چنی ــّز و ج ــدای ع ــت. خ ــرار داده اس ــم ق ــه غنائ ــهم از هم ــه س ــا س ــرای م ــی ب و تعال

فرمــوده: »بدانکــه هــر چــه منفعــت برگیریــد، پنــج یــک آن از آن خــدا و پیغمبــر و خویشــان 

او، و یتیمــان و تنگدســتان و در راه مانــدگان اســت«، پــس مائیــم صاحبــان خمــس و 

کرده  ایــم. بــه خــدا ای  غنیمــت، و مــا آن را بــر تمــام مــردم، بــه جــز شــیعیان مان، حــرام 

کســی بــر  اباحمــزه، هیــچ ســرزمینی فتــح نشــود و هیــچ خمســی از آن اخــراج نشــود، و 

کــه رســیده حــرام باشــد، چــه  کــس  چیــزی از آن دســت نزننــد، جــز آنکــه بــه دســت هــر آن 
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کنیــزی باشــد و چــه مالــی ... 1

کــه خــوردن و  کــه بــه دســت شــیعیان می افتــد  ظاهــر روایــت مخصــوص بــه حقوقــی اســت 

تصــرف در آن بــرای شــیعیان حــالل شــده اســت.

ــا آنهــا  گردیــده و ب ــرای شــیعیان نقــل  ــرای حــالل بــودن اســتفاده از خمــس ب کــه ب روایاتــی 

ــا  ــر آنهــا وارد اســت بیــان شــد. ب کــه ب اســتدالل شــده، در ایــن بخــش ذکــر، و اشــکاالتی هــم 

چشم پوشــی از اشــکاالت مزبــور، بــه نظــر مــا تحلیــل مطلــق خمــس بــه زمــان خــاص و ویــژه ای 

کــه امــکان بیــان حکــم خمــس و رســاندن آن بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ ممکــن  اختصــاص دارد 

نبــوده اســت.

ــه  ــر طبــق ایــن روایــات فتــوی نــداده و ب کــه فقهــا ب ایــن نکتــه را هــم بایــد مــّد نظــر داشــت 

کرده انــد، چــون یــا داللــت آنهــا چنانکــه اشــاره نمودیــم  اصطــالح از ایــن روایــات اعــراض 

کافــی نبــوده، یــا اشــکاالت ســندی و... داشــته اند.

کــه ایــن اباحــه و تحلیــل را در مــورد خمســی روا  ــات هســت  ــادی در روای ی بلــه، شــواهد ز

کــه  کــه در معامــالت و ارتباطــات اجتماعــی و اقتصــادی، از ســوی غیرشــیعیان  مــی دارد 

اعتقــاد بــه خمــس ندارنــد، وارد امــوال شــیعیان می شــود. بنــا بــه فتــوای بعضــی از فقهــاء، ایــن 

کــه  ــی از ســوی شــیعه فاســقی  کــه در ارتباطــات فــوق، مال حکــم شــامل وقتــی هــم می شــود 

خمــس نمی دهــد، وارد امــوال دیگــران شــیعیان می شــود.

1. همان، ح 19.
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نظر صاحب حدائق؟هر؟

کــه نقــل و بررســی  کرده انــد،  صاحــب حدائــق؟هر؟ چنــد مطلــب در مــورد خمــس بیــان 
کتــاب خالــی از فایــده و لطــف نیســت.1 آنهــا بــرای حســن ختــام 

مطلب اول:

کــه تنهــا مــادرش ســید  کســی نیــز می رســد  برخــی از فقهــا معتقــد شــده اند خمــس بــه 
باشــد.2

کــرده،  ایــن نظــر در میــان فقهــا طرفدارانــی دارد، و اولیــن بــار آن را ســید مرتضــی؟هر؟ مطــرح 

و صاحــب حدائــق؟هر؟ آن را بــه طــور مفصــل مــورد بررســی قــرار داده اســت. ایشــان می فرمایــد: 

؟:و منشــأ ایــن اختــالف آن 
ً
ومنشــأهــذاالخــافأنأولدالبنــتأولدحقیقــةأومجــازا

ــا اوالد دختــر یــک شــخص، حقیقتــًا اوالد آن شــخص محســوب می شــوند  کــه آی اســت 

یــا مجــازًا؟

ــه  ــدر و پســری نیســت، بلکــه ب ــار پ ــه اعتب ــه انتقــال ســیادت ب ک ــد  کرده ان ایشــان غفلــت 

کــه از طــرف پــدر بــه انســان می رســد. بنابرایــن چــون خمــس بــه  خاطــر هاشــمی بــودن اســت 

کــس ســیده بــود، می تــوان  کــه مــادر هــر  کــرد  بنی هاشــم تعلــق دارد، نمی تــوان حکــم بــه ایــن 

ــدر  ــل و طوایــف از ســوی پ ــه قبائ کــه انتســاب ب ــه او خمــس داد، چــون از مســلمات اســت  ب

محقــق می شــود.

مطلب دوم:

فقیــه محــدث، صاحــب حدائــق؟هر؟ دربــارۀ مصــرف خمــس در زمــان غیبــت امــام 

می فرمایــد: زمــان؟جع؟ 

کمــا وأمــافــیحــالالغیبــةفالظاهــرعنــدیهــوصــرفحّصــةالصنــافعلیهــم

علیــهجمهــورأصحابنــا...وأمــاحّقــه؟جع؟فالظاهــرتحلیلــهللشــیعة...

1. یوسف بحرانی؛الحدائق الناضرة؛ ج 12، از صفحه 390 تا 470 یا 480.
2. همان، از صفحه 390 تا 419.
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گانــه ســهم ســادات،  کــه حّصــه اصنــاف ]ســه  امــا در زمــان غیبــت، ظاهــر آن اســت 

یعنــی یتیمــان و تنگدســتان و در راه مانــدگان از ســادات[ بایــد بــه مصــرف مســتحقین 
آن برســد ... و امــا ســهم امــام؟ع؟ بــرای شــیعیان تحلیــل شــده اســت. 1

ــالل  ــرات ح ــوی آن حض ــت از س ــان غیب ــام در زم ــهم ام ــا س ــه تنه ک ــده  ــد ش ــان معتق ایش

ــد. کن ــالل  ــد ح ــوده می توان ــودش ب ــال خ ــه م ک ــهمی را  ــام س ــرا ام ــت، زی ــده اس ش

کــه هشــتمین آنهــا نظــر  کــرده،  ایشــان 14 قــول دربــارۀ مصــرف ســهم های خمــس نقــل 
کاشــانی؟هر؟ اســت.2 فیــض 

مرحــوم فیــض؟ع؟ نیــز تحلیــل را مخصــوص ســهم امــام می دانــد، نــه ســهم ســادات و 

بــرای ایــن نظــر بــه توقیــع اســحاق بن یعقــوب تمســک می کنــد.

بــه نظــر مــا آنچــه در روایــات مزبــور بیــان شــده همــه خمــس اســت، و نــه تنهــا حــق امــام؟ع؟ 

کــی امــوال  ــود طیــب والدت و پا ــر تنهــا بخشــی از خمــس حــالل می شــد چطــور ممکــن ب گ ا

گرفتــه شــود؟! شــیعیان از آن نتیجــه 

گمــان مرحــوم فیــض؟هر؟، چــون انســان تنهــا وقتــی مالــک چیــزی باشــد می توانــد آن را  بــه 

کــه  ببخشــد، در مــورد ائمــه اطهــار؟مهع؟ هــم همین گونــه اســت، و اهــل بیــت فقــط ســهم خــود را 

کــه امــام؟ع؟ بــه  ملــک ایشــان اســت می تواننــد ببخشــند و حــالل کننــد. ایــن در حالــی اســت 

گــر قــرار بــر اباحــه و تحلیــل باشــد، می توانــد تمــام  یــک لحــاظ مالــک همــۀ خمــس اســت، و ا

کنــد. ایــن در مــورد انفــال و مثــل آن  هــم جــاری اســت. آن را حــالل 

گفــت ائمــه؟مهع؟ بــر ســادات والیــت خــاص دارنــد، و تزکیــه نفــوس و طیــب  عــالوه بــر ایــن می تــوان 

کــرده باشــند. کــه ســهم ســادات هــم در اختیــار ائمــه؟مهع؟ باشــد تــا آن را حــالل  والدت احتیــاج دارد 

و  حــال،  وهــو می فرماینــد:  بن نافــع  عبدالعزیــز  روایــت  صــدر  در  امــام؟ع؟  ضمــن  در 

کــردم«، بلکــه در ذیــل آن می فرماینــد: مــالنــاأننحــّلولأننحــّرم  نمی فرماینــد: »مــن حــالل 

1. همان، ص 448.
2. یوسف بحرانی؛ الحدائق الناضرة؛ ج12، ص 442.
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کنیــم؟! یعنــی مگــر می شــود مــا حــالل و حــرام 

ــا مراعــات قاعــده الهــم کــه فقیــه نیــز بــه عنــوان ثانــوی و مصالــح روز ب یــم  مــا اعتقــاد دار

فالهــم می توانــد در مدتــی محــدود حاللــی را حــرام کنــد، مثل کاری که میرزای شــیرازی؟هر؟ 

کــه بگوینــد: رســول خــدا  کــو انجــام داد، و ایــن غیــر از اجتهــاد خلفــا اســت  در تحریــم تنبا

کار  کــرد و مــن حــرام می کنــم! ائمــه؟مهع؟ در روایــات تحلیــل خمــس واژۀ الیــوم را بــه  حــالل 

برده انــد؛ یعنــی امــروزه مصلحــت این گونــه اقتضــا می کنــد.
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خالصه فصل

کــه در آن خمــس بــرای شــیعیان  در ایــن فصــل، بــه بررســی داللــت روایاتــی پرداختــه شــد 

بــه نوعــی مبــاح اعــالم شــده اســت. ایــن روایــات دســتاویز عــده ای واقــع شــده تــا حکــم وجوب 

کننــد. ادای خمــس را در زمــان غیبــت منــع 

کامــاًل قابــل اعتمــاد  گذشــت، و از نظــر صناعــی  کــه در ایــن فصــل  بــه موجــب ادلــه ای 

اســت، معلــوم می شــود روایــات تحلیــل )اباحــه( خمــس بــر دو قســم اســت. بعضــی تحلیــل 

گاهــی اتفــاق  کــه توســط امــام باقــر؟ع؟ و احیانــًا ائمــه بعــد  هــای مقطعــی خمــس هســتند 

ــه ســبب اختــالط جامعــه  ــه ب ک ــه امــوال خمســی اســت  افتــاده اســت؛ بعضــی دیگــر ناظــر ب

کــه بــه خمــس قائــل نیســتند، بــه طــور طبیعــی وارد امــوال شــیعیان  شــیعه بــا اهــل ســنت 

می شــود. در ایــن دســته از روایــات تحلیــل، حضــرات معصومیــن؟مهع؟ می فرماینــد شــیعیان 

کــه وارد امــوال ایشــان می شــود نباشــند. بــه نظــر می رســد ایــن حکــم  نگــران حقــوق اهــل بیــت 

کــه شــیعه فاســق ادای خمــس نکنــد و بــه موجــب ارتبــاط بــا او مــال متعلــق  شــامل مــواردی 

ــرار بگیــرد هــم می شــود. خمــس در امــوال انســان ق

در پی بحث اصلی این فصل دو مسئلۀ فرعی هم مطرح شده است. 

کــه ادلــۀ فقهــی اقامــه  کــه آیــا بــه واســطه مــادر هــم منتقــل می شــود؟  یکــی مســئلۀ ســیادت 

شــده نشــان می دهــد پاســخ ایــن ســؤال منفــی اســت.

ــام  ــهم ام ــامل س ــا ش ــود، تنه ــوارد خ ــس در م ــه( خم ــل )اباح ــا تحلی ــه آی ــر آنک ــئلۀ دیگ مس

اســت یــا ســهم ســادات را هــم در بــر می گیــرد؟ پاســخ مباحــث فصــل بــه ایــن ســؤال ایــن 

ــه بخشــی از  ــر همــه خمــس ثابــت اســت و اختصــاص ب کــه والیــت اهــل بیــت؟مهع؟ ب اســت 

آن نــدارد.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین
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ــع، 1412 هــ  ش. ی للطباعــة والنشــر والتوز
الطبرســی، أبــی  علــی الفضــل بــن الحســن؛ مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن؛ حققــه وعلق 
علیــه لجنــة مــن العلمــاء والمحققیــن؛ بیــروت - لبنــان: مؤسســة األعلمــی للمطبوعات،]مــن 

یــخ الطبع[. دون تار
الطبــری، محمــد بــن  جریــر؛ جا مــع  البیــا ن  فــی  تا ویــل  القــرآن  المســمی  بتفســیر الطبــری؛ 

بیــروت: دارالکتــب  العلمیــه ، 1420  هــ  ق.
الطوســی، الشــیخ أبــی جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــی بــن الحســن؛ تهذیــب  األحــکا م  
کبــر الغفــا ری؛ تهــران: مکتبــة  الصــدوق ،  فــی  شــرح  المقنعــة ؛ صححــه  و علــق  علیــه : علــی  ا

1418 هــ  ق.
العیا شــی ، محمــد بــن  مســعود؛ تفســیر عیاشــی؛ تصحیحــه  و تحقیقــه  و التعلیــق  ها شــم  

تــی ؛ تهــران: المکتبــه  العلمیــه  االســالمیه . الرســولی  المحال
القرطبــی، أبــی  عبــداهلل محمــد بــن أحمــد األنصــاری، الجامــع الحــکام القــرآن، بیــروت 

لبنــان، داراحیــاء التــراث العربــی، 1405 هــ  ق.
تصحیــح  إســحاق؛الکافی؛  بــن  یعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبــی  الــرازی،  الکلینــی 
کبــر الغفــاری؛ الطبعــة الثالثــة، تهــران: دار الکتــب االســالمیة، 1388 هــ  ق. والتعلیــق: علــی أ

کعبه، 1405 ه  ق.  الزنجانی، موسی؛ مدینة البالغة؛ راجعه ابراهیم االنصاری؛ تهران: 
مالــك بــن أنــس، الموطــأ، صححــه ورقمــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــی، بیــروت - لبنــان، داراحیــاء التــراث العربــی، 1406 هــ  - 1985 م.
البغــدادی؛  االحــکا م   البصــری  حبیــب   محمــد  بــن   علــی   ابی الحســن   المــا وردی، 

الطبــع[. یــخ  تار دون  ]مــن  دارالفکــر  بیــروت:  الســلطا نیة ؛ 
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ــران:  ــول؛ ته ــار آل الرس ــی اخب ــول ف ــرآه العق ــی؛ م ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــی ، محم المجلس
دارالکتــب اســالمیه، 1363 هــ  ش.

الطبعــة  األئمــة األطهــار؛  لــدرر أخبــار  الجامعــة  األنــوار  ـــ ؛ بحــار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثانیــة، بیــروت لبنــان: مؤسســة الوفــاء، 1403 هــ  ق.

ــة المتقیــن فــی شــرح مــن ال یحضــره  المجلســی، محمــد تقــی بــن مقصــود علــی؛ روض
کوشــان پــور، 1406 هــ  ق. الفقیــة؛ قــم: بنیــاد فرهنــگ اســالمی، حــاج محمــد حســین 

مسلم بن حجاج؛ الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم؛ بیروت: دارالمعرفة.
المفیــد، الشــیخ  محمــد بــن  محمــد بــن  النعمــا ن ؛ تصحیــح  االعتقــا د بصــواب  اإلنتقــا د او 

شــرح  عقا ئــد الصــدوق ؛ قــم: مکتبــة الــداوری، بــی تــا(.
حســین   العظمــی  اهلل  آیــت  البحــا ث   تقریــرا  االصــول :  نها یــة   حســینعلی ؛  منتظــری، 

ق. هــ    1415 تفکــر،  نشــر  تهــران:  البروجــردی؛  الطبا طبا ئــی  
المیالنــی ، محمــد هــا دی؛ محا ضــرات  فــی  فقــه  اإلما میــة ؛ جمعهــا  و علــق  علیهــا : فا ضــل  

یــخ الطبــع[. الحســینی  المیالنــی؛ مشــهد: دانشــگاه فردوســی، ]مــن دون تار
ــ ؛ صد و ده پرسش؛ مشهد: دار التبلیغ  اسالمی ، 1401 ه  ق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهــران:  االســالم؛  فــی شــرح شــرائع  الــکالم  باقــر؛ جواهــر  بــن  النجفــی، محمــد حســن 
ش. هــ    1367 االســالمیة،  دارالکتــب 

النســائی، أبــو عبدالرحمــن أحمــد بــن شــعیب بــن علــی بــن بحــر، ســنن النســائی، بیــروت 
یــع، 1348 هــ  ق. - لبنــان، دارالفکــر للطباعــة والنشــر والتوز

نــور  الهمدانــی، رضــا بــن محمــد هــادی؛ مصبــاح الفقیــه؛ تحقیــق: محمــد الباقــری، 
مهــدی  موسســه  قــم:  جعفریــان؛  نورالدیــن  االشــراف:  المیرزائــی،  محمــد  النــوری،  علــی 

ق. هــ    1413 موعود)عــج(، 
الهیثمــی، نورالدیــن علی بــن أبــی بکــر؛ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد؛ بیــروت - لبنــان، 

دارالکتــب العلمیــة،1400 هــ  ق. 
بیــروت: موسســه   المغــازی؛ تحقیــق  ما رســدن  جونــس ؛  الواقــدی، محمدبــن  عمربــن ؛ 

للمطبوعــا ت ، 1409 هــ  ق. االعلمــی  
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تالیفات

حضــرت آیــت اهلل العظمــی دوزدوزانــی تبریــزی مدظلــه العالــی دارای تالیفــات متعــددی 

کــه اجمــااًل بــه آن هــا اشــاره می شــود: در زمینه هــای مختلــف علــوم دینــی هســتند 

که از چاپ خارج شده اند: کتاب هایی 

1. البیان الباهر فی صالة المسافر

2. دروس حول نزول القرآن 

3. دروس حول الموت و الحیات و البرزخ و اشراط الساعه 

4. دروس حول المعاد 

5. تغییر جنسیت؛ آری یا نه؟

6. رسالۀ هاللیه در آغاز ماه قمری

7. رسالۀ توضیح المسائل

8. مناسک حج

9. مناسک عمره

10.رسالۀ ارشاد المومنین

11. رساله استفتائات

که تکثیر شده است: کتاب هایی 

1. تحقیق اللطیف حول التوقیع الشریف

2. حاشیه بر عروة الوثقی

3. حاشیه بر منهاج الصالحین 
               


