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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 گذشته: خالصه جلسه 

 |تا اینجا معلوم شد که منظور از ذی القربی به حسب روایات، ائمه معصومین )علیهم السالم( می باشند، خود آیه با قطع نظر از 

روایات داللت بر این مطلب ندارد، روایات برای ما این معنا را مشخص کرده، البته در عمده آیات األحكام همین مسئله جریان 

 از مطالبی که از آیات األحكام استفاده میكنیم به کمک روایات است. دارد، یعنی بسیاری 

 بررسی اشکاالت: 

 اشکال اول: 

یک اشكالی در این رابطه ممكن است به ذهن بیاید که اگر منظور از ذی القربی ائمه معصومین باشند، این در زمان رسول خدا 

د در حالی که شخصی به این عنوان وجود خارجی نداشته تحقق خارجی نداشته، چطور می شود آیه یک گروهی را معرفی کن

باشدد تا سدهم او داده شدود، خدا، رسول، یتامی، مساکین و ابن السبیم، مشكلی در تسهیم و تقسیم نداشتند، البته سهم خدا به    

به معنایی که از  رسددول داده می شددود، ر  در زمان نآول آیه رسددول، یتامی، مسدداکین و ابن السددبیم بوده اند، اما ذی القربی

 روایات استفاده می شود وجود نداشته و این خودش یک مانعی است بر سر تفسیر ذی القربی به امام معصوم. 

 پاسخ: 

راسخ این اشكال معلوم است چون به طور کلی جعم احكام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است و اگر به این نحو باشد در آن 

و الزم نیست مثم قضیه خارجیه، موضوع، وجود خارجی داشته باشد، اگر فرض وجود  وجود موضوع مفروض گرفته می شود

موضوع هم شود برای ثبوت حكم کافی است، حكم در قضایای حقیقیه طبق تفسیر مشهور، برای موضوع، اعم از مقدرة الوجود 

ه آنها که وجودشان مفروض گرفته و محققة الوجود ثابت اسدت، یعنی حكم چه برای آنها که وجودشدان تحقق ریدا کرده و چ  

 شده ثابت است. 

 اشکال دوم: 

ریامبر در زمان خودشان طبق برخی از روایات سهم ذی القربی را به نآدیكان خود دادند، یعنی بخشی از خم  را بین نآدیكان 

وم نیست، در بعضی از و اقربای خودشدان تقسدیم کرده اند، این هم نشدان دهنده این اسدت که منظور از ذی القربی، امام معص    

جمله روایتی که مربوط به صدفو المال اسدت این مطلب بیان شدده است. در خم  بحثی است که در ئنائم جن ی    روایات از 

مطرح شده و آن با اینكه بعضی از ئنائم مختص امام یا رسول خدا است که قبم از اخراج خم  برای خوشان بر می دارند که 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي حکامآیات األدرس 

 3/9313 /03 تاریخ:                                   )خمس( حکامآیات األ موضوع کلی:

 9435 رجب 23 مصادف با:                               خمس صاحبان بخش سوم: موضوع جزئی:

 23جلسه:                                                                                 
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می شود و از خم  در ئنائم جن ی استثناء شده صفایا عبارت است از اموال برجسته و برگآیده و ممتاز،  از آن به صفایا تعبیر

از ئنائم برجسددته و ممتازند مثال طبق روایات المرکب الفاره یا کنیآ فاره و یا زره و شددمشددیر از نوع  در ئنائم جن ی بعضددی

این را « اذا اتاه المغنم اخذ صفوه»خدا و امام، وقتی ئنائم می آمد خدمت ریامبر شده به رسول  ممتازش، اینها اختصدا  داده 

اخذ می کرد بعد اموال را تخمی  می کرد که چهار رنجم را به مقاتلین می داد و یک رنجم را به عنوان خم  بر می داشدددت، 

یأخذ خم  اهلل »وان خم  بر میداشدددت بعدد آن یدک رنجم را هم تخمی  میكرد، بعد می فرماید: آن یک رنجم را که به عن  

ودش و یعنی بین خویشاوندان خ« عآوجم لنفسده ثم یقسم اربعة األخما  بین ذوی القرب  والیتام  و المساکین و ابن السبیم 

ویتامی و مسداکین و ابن السدبیم تقسیم میكرد، ر  طبق روایت، ذی القربی همان اقربا و خویشاوندان ریامبر بودند که ریامبر   

مقداری از خم  را بین آنها تقسیم می کرد. اگر این مال امام معصوم بود و مربوط به خویشاوندان نبود، سهم مربوط به امام را 

اگر  «ما کان لرسول اهلل فهو لإلمام و ما کان لإلمام فهو لرسول اهلل»باید ریامبر خودشدان بر می داشدتند، چون روایت داریم که:   

نطور که در روایت وارد شده: م معصدوم بود باید آن سهم ذی القربی را هم ریامبر خوش برمی داشت، هما مراد از ذی القربی اما

باید سددهم ذی القربی را هم لنفسدده بر می داشددت، همانطور که سددهم خدا را برای خودش « خم  اهلل عآوجم لنفسدده ذیأخ»

 یتامی و مساکین و ابن السبیم تقسیم میكرد، ر  همین برداشت سهم ذی القربی را هم برای خودش بر می داشت و بقیه را بین

القربی همان اقربا و خویشاوندان است و نمی تواند  -که سدهم ذی القربی را برای خودش برنداشدته این نشان می دهد که ذی   

 منظور امام معصوم باشد.

 پاسخ:

م در اختیار او قرار ب یرد وجود نداشت و اساسا در آن زمان امام معصوم وجود نداشت، یعنی شخصی به عنوان امام که این سه

امام در طول رسدول خدا امامت دارد، سدهم خم  ابتداء مال خدا بعد رسول خدا بعد امام معصوم است و تا زمانی که رسول   

ر   .خدا هست به امام معصوم نمی رسد، ر  امام معصوم موضوعیت ندارد و سهم او هم به تبع، سالبه به انتفاع موضوع است

چون امام معصدوم وجود خارجی نداشدته دی ر معنا نداشت سهم به امام معصوم داده شود، وقتی که موضوعی برای اختصا    

این سدهم نبود آنوقت ریامبر بر اسدا  اختیار خودش که این سدهم هم در واقع در اختیار خودش می باشد می توانسته آن را    

ین، این روایت نمی تواند خدشه و اشكالی در اصم مطلب ایجاد کند. به طور کلی صرف اقربا و خویشاوندان خودش کند؛ بنابرا

تا اینجا بحث ما در مصارف خم  است، در مصارف خم  تا اینجا معلوم شد خداوند و رسول و ذی القربی، اینها سه سهم از 

از رسول خدا سهم در اختیار امام  سدهام شدگ گانه خم  در اختیار اینهاسدت، که البته سهم خدا در اختیار رسول است، بعد   

است؛ ر  مجموعة از این شگ قسمت سه قسمت در اختیار امام باید قرار گیرد، حال اینكه بعد از امام معصوم در زمان ئیبت 

 در اختیار فقهاست به عنوان سهم امام و مصارفگ، یک بحث دی ر است که فعال از محم بحث ما خارج است. 

 السبیل: يتامی و مساکین و ابن 

مسدئله مهمی که در اینجا وجود دارد این اسدت که منظور از یتامی، مساکین و ابن السبیم چیستد دوم اینكه آیا منظور مطلق   

یتامی و مسداکین و ابن السبیم است یا یتامی و مساکین و ابن السبیم از ذریه ریامبرد معنای این سه گروه معلوم است، یتیم که  

ز ناحیه ردر محروم شود و ردرش را از دست داده باشد، البته فرقی هم نمی کند آمده یعنی کسی که ادر اینجا به صورت جمع 
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که این شدخصی که ردرش را از دست داده بال  باشد یا نباشد؛ مسكین هم یعنی کسی که در واقع ناتوان است و توانائی کسب  

ابن السبیم هم یعنی در راه مانده را می گویند؛ ظاهر آیه مطلق در آمد و معیشت خودش را ندارد، نیاز دارد ولی درمانده شده؛ 

ید هیچ قیدی ذکر نشده، نه ق یتیم و مسدكین و ابن السدبیم اسدت که اینها سهام داران خمسند، مستحقین خمسند، یعنی در آیه   

ه کرده اند، یكی از شروطی کایمان و نه قید عدالت، اما وقتی به کتب فقهی مراجعه می شود برای این سه گروه شروطی را ذکر 

ذکر کرده اند این است که اینها از ذریه ریامبر باشند، مطلق یتیم و مسكین و ابن السبیم مراد نیست که این مهم ترین خصوصیت 

 این سه صنف است، دوم بعضی قید ایمان و شیعه بودن را ذکر می کنند و بعضی ها این را معتبر نمی دانند، مسئله عدالت را نیآ

 بعضی مطرح کرده اند، ولی مبسوطگ را باید به کتب فقهیه مراجعه کرد. 

 اختصاص سهم اصناف ثالثه به سادات: 

به طور کلی آنچه که مورد اتفاق است این است که نصف خم  مربوط به یتامی و مساکین و ابن السبیم از سادات است. برای 

زکات و صدقه را برای آنها « انما الصدقات للفقراء والمساکین»ده شده، سدایر اصناف از فقراء و مساکین صدقه در زکاة قرار دا 

قرار داده اند، خم  که برای یتیم و مسدكین و ابن السدبیم از ذریه ریامبر قرار داده شدده، عوضدا از زکات است، یعنی از این     

ست از قرار داده اند، ولی اینطور نی جهت مشكلی نیست که چرا نسبت به ذریه ریامبر تبعیض قائم شده و برای آنها چیآ خاصی

 طرف دی ر هم صدقات و زکات را برای دی ران قرار داده اند که آن صدقات برای اینها حرام است. 

در مورد یتیم هم این بحث اسددت که آیا در یتیم که در این آیه ذکر شددده فقیر بودن مالت اسددت یا نهد در آیه چیآی به عنوان 

ه شود وجود ندارد، بلكه مطلق یتامی ذکر شده، یعنی به هر کسی که ردرش را از دست داده باشد و ثابت اینكه به یتیم فقیر داد

شدود که از ذریه ریامبر میباشدد اطالق می شدود، البته فقها معموال فقر را در یتیم معتبر دانسته اند. این مطلب هم باید در کتب    

ه آیا در این آیه مطلق یتیم و مسدكین و ابن السبیم به عنوان صاحبان  فقهیه مورد بحث واقع شدود. عمده مسدئله این اسدت ک   

خم  شدناخته می شدوند یا یک گروه خاصدی از اینها مراد هستندد طبق عقیده امامیه مطلق یتامی، مساکین و ابن السبیم به    

 تامی، زا سادات مشهور اصطالح به و ریامبر ذریه و باشند ریامبر نسم از باید بلكه شوند، عنوان صداحبان خم  شناخته نمی 

  هدن یا شود می ای استفاده چنین آیه این خود از روایات، از نظر قطع با ببینیم حال. است منظور السبیم ابن و مساکین

القربی و عدم دخول الم بر سر یتامی، مساکین و ابن السبیم می  ذی و رسول و خدا سر بر الم دخول شدود  گفته اسدت  ممكن

تواند قرینه ای باشدد براینكه سه صنف اخیر حتما باید از ذی القربی، یعنی از ذریه امام معصوم باشند؛ واقع این است که چنین  

دعا کرد چون الم را بر سر اینها مطلبی از این آیه اسدتفاده نمی شدود، یعنی به صدرف دخول الم و عدم دخول الم، نمی توان ا   

نیاورده ر  معلوم می شدود ذی القربی و اینهایی که به ذی القربی مربوطند منظور است. نهایت چیآی که در اینجا استفاده می  

شدود این اسدت که توزیع و تقسیم سهم یتامی، مساکین و ابن السبیم در اختیار و به اذن امام است و چون به اذن امام است و   

 مستقال به اینها داده نمی شود، الم بر سر اینها نیامده. 

ر  خود این آیه با قطع نظر از روایات و با قطع نظر از سدائر آیات داللت بر اینكه این سه صنف باید از ذی القربی و از نسم  

م  و انفال و ست یا نهد یعنی آیه خریامبر باشند استفاده نمی شود. اما ببینیم آیا به قرینه آیات دی ر این مطلب قابم استفاده ا
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فیء را در کنار آیه زکاة قرار دهیم و یک تفاوتی را از این دو آیه اسددتخراج کنیم، در آیه مربوط به زکاة هیچ نامی از خداوند 

رده، نبرده، اما در آیه خم  و هر جا که بحث خم  است و در آیه انفال، قبم از همه تصریح به تعلق این حق برای خدا هم ک

اگر بخواهیم از این بیان نتیجه گیری کنیم، همین که در کنار یتامی، مساکین و ابن السبیم در آیه خم  تصریح به خداوند شده 

دهنده یک تفاوتی است بین خم  و زکاة، یعنی یک ویژگی و یک اختصاصی برای  و در مورد زکاة تصدریح نشدده این نشان  

اند وجود دارد در حالی که در زکاة اینطور نیست؛ این یک قرینیتی است که ممكن است  کسانی که در ردیف خدا نام برده شده

ادعا شدود بواسطه آیات دی ر بر اختصا  سهم اصناف ثالثه به سادات دارد. و همینطور به قیا  آنچه که در مورد آیه اول   

رفته اند اول  األمر باید یک خصوصیتی داشته باشد األمر گفته شدده، آنجا هم از ذکر اول  األمر در کنار خدا و رسول نتیجه گ 

که اطاعتگ واجب باشد، البته به نظر می رسد بین آن آیه و اینجا فرق است، مسئله اطاعت فرق می کند با تعلق یک حق مالی 

فاده را می کنیم که به بعضی از گروهها، قهر؛ وقتی اطاعت از اول  األمر را در کنار اطاعت از خدا و رسول می ذارد ما این است

این اول  األمری که اطاعتشددان در کنار اطاعت خدا و رسددول آمده هر اولی االمری نیسددتند، اطاعت یعنی اینكه ما همه امور  

زندگی را دست اینها بدهیم، ر  معلوم است که نمی شود در این رابطه مطیع هر کسی شد با هر خصوصیتی، اصال آنجا اطاعت 

یتی دارد که وقتی اطاعت کسدی را در کنار اطاعت خدا و رسول می گذارد معلوم می شود چون  در دل خودش یک خصدوصد  

اطاعت خدا و رسدول بی چون و چراست و ما اطمینان داریم به خدا و رسول که به راه نادرست امر نمیكنند و امر به زشتی و  

باید یک چنین خصدوصیتی داشته باشند و اهم خطا و   رلیدی نمیكنند و امر آنها امر به خیر و خوبی اسدت قهرا اولی األمر هم 

اشدتباه نباشدند، اما اینكه یک مال و یک حق مالی را برای فقرا و مساکین قرار داده اند در زکاة و در مورد خم  برای تامی،   

ه یک تفاوتی کنیم، البت مساکین و ابن السبیم قرار دادند، این الآامی برای ما ایجاد نمی کند که یک ویژگی برای این اصناف ثابت

را بین خم  و زکاة می رسداند که در زکواة برای رسدول خدا سدهمی در نظر گرفته نشده، فقر برای مساکین و فقراء در نظر    

گرفته شده. و اینكه این حق اختصا  داده شده به فقراء و مساکین و حقی برای خدا و رسول و ذی القربی در نظر گرفته نشده 

م  اینها ذکر شده اند قهرا یک تفاوتی را می توانیم استفاده بكنیم، یعنی اینكه خم  یک منبع مالی است برای در مقابم در خ

یک گروه و زکاة یک منبع مالی اسدت فقر برای فقراء و مساکین؛ اما اینكه ذکر خدا و رسول در آیه خم  و عدم ذکرش در  

د این را نمی باید از ذوی القربی باشن که یتامی، مساکین و ابن السبیم فقر آیه زکاة بتواند به عنوان یک قرینه محكم اثبات کند

توان رذیرفت بلكه بدون روایات بعید است ما بتوانیم این را اختصا  به سادات بدهیم. اما روایات متعدد داریم که هم سند و 

ن و ابن السبیم سادات هستند که اجماال اشاره هم داللتأ روایات خوبی اسدت که داللت میكند بر اینكه منظور از یتامی، مساکی 

والیتام ، یتامی آل الرسول والمساکین منهم و ابناء السبیم منهم فال یخرج منهم »به این روایات میكنیم. در روایتی می فرماید: 

ع( می تصدریح می کند یتامی و مسداکین و ابن السدبیم از آل رسدول ) (. و در حدیث دی ری حضرت علی )     9«إل  ئیره 

نحن واهلل عنی بذی القربی الذی بنفسه و برسوله و قال تعال  و اهلل و للرسول الذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن »فرماید: 

روایات متعدد است و سند و داللت قابم اعتماد است و بدون روایت مشكم است بتوان این را حمم بر  2«السدبیم فینا خاصدة  

 «والحمد هلل رب العالمین»                                                                                                  ذریه ریامبر کرد.
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