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یارت حضرت ابو الفضل العباس ؟ع؟ . ز

 ، َسْینِ َسِن  واْلُ ، َواْلَ ْؤِمنینَ طیُع هّلِل َوِلــَرُسوِلِه َوِلمیِر  اْلُ َعْبُد الّصاِلُح، اْلُ
ْ
ــَها ال ْیَك أّیُ

َ
الُم َعل  »  الّسَ

وِحـ َك  ُر َوَعیل  َوَمْغِفَرُتُه  َوِرْضواُنُه،  َبـَركاُتـُه  َو اهّلِل  ُة  َوَرْحَ ْیَك 
َ
الُم  َعل الّسَ َم، 

َّ
َوَسل ْم  ْیِ

َ
َعل اهّلُل   

َّ
َصیل

جاِهُدوَن یف َسبیِل  َواْلُ وَن  ّیُ َبْدِر
ْ
ــَك َمَضْیَت َعیل ما َمیض  ِبِه  ال ـَّ أنـ ْشِهُد اهّلَل 

ُ
أْشَهُد وأ َبَدِنـَك،   َو

وَن َعْن أِحّباِئِه، َفَجزاَك  باِلُغوَن یف  ُنْصَرِة أْوِلیاِئِه، الّذاّبُ ُه یف ِجهاِد  أْعداِئِه، اْلُ
َ
ناِصُحوَن ل اهّلِل، اْلُ

ُه 
َ
ل َواْسَتجاَب  ِبَبْیَعِتِه،  یف  َو ْن  أَحٍد  ِمَّ َجزاِء  یف  َوأْو زاِء،  َ َوأْوَفَر  اْلج زاِء،  َ اْلج ْكَثَر  َوأ زاِء  َ اْلج  

َ
أْفَضل  اهّلُل 

ْجُهوِد،  اْلَ غاَیَة  َوأْعَطْیَت  صیَحِة،  الّنَ یِف  ْغَت 
َ
بال َقْد  ــَك  ـَّ أْمِرِه،  أْشَهُد  أنـ َة  ُوال َوأطاَع  َدْعَوَتُه، 

َعداِء، َوأْعطاَك  ِمْن ِجناِنِه أْفَسَحها َمْنِزاًل،  واِح الّسُ وَحَك َمَع أْر  ُر
َ

َهداِء، َوَجَعل
ُ

َفَبَعَثَك  اهّلُل یِف  الّش

 ، اِلینَ َهداِء  َوالّصَ
ُ

ّدیقینَ َوالّش ِبّیینَ َوالّصِ ،  َوَحَشَرَك َمَع الّنَ ّیینَ ِ
ّ
ْكَرَك یف ِعل ، َوَرَفَع ِذ

ً
ها ُغَرفا

َ
 َوأْفَضل

أْمِرَك،  ِمْن  َمَضْیَت  َعیل  َبصیَرٍة  ــَك  ـَّ أنـ َو   
ْ

َتْنُكل َوَلْ  ْن  َتِ َلْ  ــَك  ـَّ أنـ أْشَهُد  َرفیًقا.  َوَحُسَن  أولِئَك 

ِل  َوأْوِلیاِئِه یف َمناِز َبْینَ  َرُسوِلِه  َو َبْیَنَك  َو َبْیَننا  ، َفَجَمَع  اهّلُل  ِبّیینَ ِللّنَ  
ً
ِبعا َوُمّتَ  ، اِلینَ  ِبالّصَ

ً
ُمْقَتِدیا

 ، ْؤِمنینَ اْلُ اْبَن  أمیِر  اَس  َعّبَ
ْ
ال َفْضِل 

ْ
أَبا  ال یا  ْیَك 

َ
َعل الُم  الّسَ  ...  . اِحینَ الّرَ ُه  أْرَحُم 

َ
َفإّن  ، ْخِبتینَ اْلُ

 ،
ً
، َوأْقَدِمِهْم إمیانا

ً
ــَقْوِم إْسالما

ْ
ِل ال ْیَك َیا ْبَن أّوَ

َ
الُم  َعل ،  الّسَ َوِصّیینَ

ْ
ِد ال ْیـــَك َیا ْبَن َسّیِ

َ
الُم َعل الّسَ

َفِنْعَم  َوِلخیَك،  َوِلَرُسوِلِه  َنَصْحَت  هّلِل  َقْد 
َ
ل أْشَهُد    اْلْسالِم، 

َ
َوأْحَوِطِهْم َعیل اهّلِل،   َوأْقَوِمِهْم ِبدیِن 

ِمْنَك  ْت 
َّ
اْسَتَحل ًة  أّمَ اهّلُل  َعَن 

َ
َول َمْتَك، 

َ
َظل ًة  أّمَ اهّلُل  َعَن 

َ
َول ْتَك، 

َ
ًة  َقَتل اهّلُل  أّمَ َعَن 

َ
َفل وایس،  اْلُ اْلُخ 

الّداِفُع  َواْلُخ  الّناِصُر،  حاِمی  جاِهُد،  اْلُ اْلُ الّصاِبُر  َفِنْعَم  اْلْسالِم،  َكْت  ُحْرَمَة  َواْنَتَ حاِرَم،   اْلَ

ناِء 
َ
یِل،  َوالّث ز َ واِب اْلج

َ
ِه، الّراِغُب فیما َزِهَد فیِه َغْیُرُه، ِمَن الّث ّبِ جیُب إیل طاَعِة  َر َعْن أخیِه،  اْلُ

یاَرِة  أْوِلیاِئَك، َرْغَبًة  ْضُت ِلِز ُهّمَ إّن َتَعّرَ
ّ
عمِی،  الل اِت الّنَ َقَك اهّلُل ِبَدَرَجِة آباِئَك یف َجّنَ میِل، َوأْلَ َ  اْلج

یَن،  اِهر ٍد َوآِلِه  الّطَ ّمَ ِ  َعیل ُمَ
ّ

ــَك أْن ُتَصیل
ُ
یِل إْحساِنَك، َفأْسأل ْغِفَرِتَك َوَجز یف َثواِبَك، َوَرجاًء  ِلَ

َبًة، َوأْدِرْجین  ْم َطّیِ ًة، َوَحیایت ِبِ
َ
ْم  َمْقُبول یت  ِبِ یاَر ا، َوِز ْم قاّرً ا، َوَعْییش ِبِ ْم داّرً یق ِبِ  ِرْز

َ
َعل ْ ج

َ
َوأْن ت

،  َقِد اْسَتْوَجَب 
ً
 ُمْنِجحا

ً
یاَرِة َمشاِهِد أِحّباِئَك ُمْفِلحا ْن َیْنَقِلُب ِمْن  ِز ین ِمَّ

ْ
،  َواْجَعل ْكَرمینَ إْدراَج اْلُ

ْغِفَرِة«.   اْلَ
ُ

ْقوی َوأْهل  الّتَ
ُ

ــَك أْهل ـَّ وِب،  إنـ ُكُر
ْ
ُعُیوِب،  َوَكْشَف ال

ْ
ُنوِب، َوَسْتـَر ال

ُ
ُغْفراَن الّذ

که درود   »سالم بر تو اى بندۀ شایستۀ مطیع خدا و رسولش و مطیع امیر مؤمنان و حسن و  حسین -  

خدا و  سالمش بر آنان باد - . سالم بر تو و رحمت خدا و برکاتش و آمرزش  و رضوانش بر تو و بر روح تو و  بدنت 

که جنگجویان  باد. من شهادت می دهم  و خدا را نیز به شهادت می گیرم  که براستی تو به همان راهی رفتی 

یارویی با دشمنانش و نیز آنانی  که مجاهداِن  راه خدا و خیرخواهان او در رو بدر رفتند و به همان راهی رفتی 
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رفتند که در یاری اولیای خدا و  دفاع از دوستانش از هیچ کوششی فرو گذار نکردند. پس خداوند تو را پاداش 

که به هر ی ك از  افرادی  کامل ترین پاداشی  دهد؛ به  بهترین پاداش و بیشترین  پاداش و شایان ترین پاداش و 

که  کرد.  شهادت می دهم  که به بیعتش با او، وفا  کرد و دعوتش را پذیرفت و از اولو االمر او اطاعت  می دهند 

کوشش خود را در  خیرخواهی بکار بردی و نهایت تالش  خود را در این راه مبذول داشتی.  براستی  تو تمام 

کند به تو از بهشت  پس، خدا تو را در زمرۀ شهیدان برانگیزد و  روح تو را با ارواح  نیکبختان قرار دهد و عطا 

خویش، فراخترین منزل را و بهترین  غرفه ها را و  نامت را در علیین، در باالترین جایگاه ها، باال برد و تو را با 

که  انبیا و صّدیقان و  شهیدان و  شایستگان محشور سازد و آنان چه نیکو رفیقانی هستند. شهادت می دهم 

کامل  در  ی بصیرت و بینایی  که تو از رو کوتاهی ننمودی و شهادت می دهم  براستی تو  سستی نکردى و هرگز 

کردی و از پیامبران تبعیت نمودی. پس خداوند، میان  ما و تو و رسولش  این راه رفتی؛ به مردم شایسته اقتدا 

که او  مهربانتریِن مهربانان است.    که به حق تن داده اند زیرا  و دوستانش را در جایگاههاى آنانی جمع سازد 

سالم بر تو اى ابو الفضل العباس فرزند امیر مؤمنان. سالم بر تو اى  فرزند سید االوصیاء. سالم بر تو اى  فرزند 

نخستین فردی که مسلمان شد و جلوترین کسی که  ایمان آورد و سالم بر تو ای فرزند محکمترین و ایستاتریِن 

که تو بخوبی در بارۀ خدا و  مردم، نسبت به  دین خدا و با  احتیاط ترین افراد در بارۀ اسالم. شهادت می دهم 

گذشته ای هستی . خدا  کردى. پس، تو چه نیکو برادر همدرِد از جان  رسولش و در بارۀ  برادرت خیرخواهی 

کند  مردمی  کردند و خدا لعنت  که به تو ستم  کند مردمی  کشتند  و خدا لعنت  که تو را  کند مردمی   لعنت 

به این  وسیله حرمت اسالم  که  را  آنانی  کند  کردند و خدا لعنت  پایمال  تو را حالل شمردند  و  که حرمت 

که از برادرش دفاع  یدند. پس تو چه نیکو شکیباى مجاهد و حامی و  یاور و چه نیکو  برادرى هستی  را در

که  که به اطاعت پروردگارش  پاسخ مثبت می دهد و چه نیکو فردی هستی  می کند و چه نیکو فردی هستی 

گیری می کنند مشتاق است. و خدا تو را به درجۀ  کناره  که دیگران از  آن  به پاداش بسیار و ستایش زیبایی 

که  یارت دوستانت  کردم بخاطر اشتیاقی  پدرانت در بهشتهاى پرنعمت ملحق  سازد. خدایا من اقدام به ز

که - اواًل  - بر محمد  یاد تو؛ پس از تو می  خواهم  در پاداش نیك تو دارم و  به امید آمرزشت و احسان بسیار ز

یم را بواسطة ایشان به وفور برایم ببارانی و زندگی ام را بوسیلۀ آنان  ثابت  کش  درود فرستی و ثانیًا - روز و آل پا

یارتم را بخاطر آنان بپذیری و حیاتم را بواسطۀ آنان طیب و دل پسند  کنی و مرا در زمرۀ  و مستقر سازی و ز

یارتگاه های  یارِت ز که  وقتی از ز کسانی قرار دهی  گرامی داشته  شده اند و مرا از جمله  که  افرادی قرار دهی 

شدن  و  برطرف  عیبها  و  پوشیدن  گناهان  آمرزِش  مستوجِب  و  کامیاب  و  رستگار  می گردد  دوستانت  باز 

که تو اهل آمرزشی«.  کنند و براستی  که تقوای تو را  پیشه  که تو شایستۀ آن هستی  گرفتاریهاست. براستی 

*****

علمای عامه در مقابله با کتاب خدا؟ج؟، نظرهای بسیاری را در مورِد ملکیت و عدم ملکیِت پیامبر 
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کرده اند و به نظر می رسد  رحمت؟ص؟ نسبت به »غنایم« و »خمِس آنها« و یا »بخشی از خمِس آنها«، ارائه 

کنون و بعد از تعییِن تکلیِف  که دیگر صفر تا صِد سهم پیامبر خدا؟ص؟، در این مکاتب روشن شده باشد! ا

سهم پیامبر رحمت؟ص؟، نوبت به تعییِن تکلیِف سهِم »ذو القربی« می رسد.

که به هیچ عنوان قابل  نظرهای مختلفی در مورد »حّق ذو القربی« و چگونگی تقسیم آن وجود دارد 

جمع نیست. احمد حنبل با نقل روایتی، اعالم کرده است که پیامبر رحمت؟ص؟ اختیار این حق و چگونگی 

تقسیم آن را در زمان حیات خودش نیز به دست امیر مؤمنان؟س؟ سپرده بود:

َنا 
َ
أ اْجَتَمْعُت   :

ُ
َیُقول ا  َعِلّیً ْؤِمِنینَ  اْلُ ِمیَر 

َ
أ ْعُت  َسِ  :

َ
َقال  ،

َ
ْییل

َ
ل ِب 

َ
أ ْبِن  اِن  ْحَ الّرَ َعْبِد  َعْن   ...«

َكِبَر   اهّلِل! 
َ

اُس: َیا َرُسول َعّبَ
ْ
 ال

َ
ْیُد ْبُن َحاِرَثَة، ِعْنَد َرُسوِل اهّلِل؟مص؟. َفَقال اُس، َوَز َعّبَ

ْ
َوَفاِطَمُة، َوال

ُمَر یِل ِبَكَذا َوَكَذا َوْسًقا ِمْن 
ْ
ْن َتأ

َ
 اهّلِل! أ

َ
ْیَت َیا َرُسول

َ
 َعْظِمی، َوَكُثَرْت ُمْؤَنِت. َفِإْن َرأ

َ
ّق ، َوَر ِسیّنِ

ُمَر 
ْ
ْن َتأ

َ
ْیَت أ

َ
 اهّلِل! ِإْن َرأ

َ
ْت َفاِطَمُة: َیا َرُسول

َ
. َفَقال

ُ
 اهّلِل؟مص؟: َنْفَعل

ُ
 َرُسول

َ
. َفَقال

ْ
َطَعاٍم، َفاْفَعل

 
َ

َنا: َیا َرُسول
َ
: َفَقلْت أ

َ
 َذِلَك. ... َقال

ُ
 اهّلِل؟مص؟: َنْفَعل

ُ
 َرُسول

َ
. َفَقال

ْ
َك، َفاْفَعل َمْرَت ِلَعّمِ

َ
َكَما أ یِل 

ْقِسُمُه 
َ
َفأ ُمِس،  اْلنُ َهَذا  ِمْن  ِكَتاِبِه  یِف  َنا 

َ
ل اهّلُل  ُه 

َ
َجَعل ِذی 

َّ
ال ّقَ  اْلَ َهَذا  َییِن  ِ

ّ
ُتَول ْن 

َ
أ ْیَت 

َ
َرأ ِإْن  اهّلِل! 

 
ُ

َرُسول ِنیِه  َفَواّل َذاَك.   
ُ

َنْفَعل اهّلِل؟مص؟:   
ُ

َرُسول  
َ

َفَقال َبْعَدَك.  َحٌد 
َ
أ ُیَناِزَعِنیِه  اَل  َكْی  َحَیاِتَك  یِف 

ِنیِه ُعَمُر َفَقَسْمُت یِف  َّ َواّل ُ
ُبو َبْكٍر َفَقَسْمُتُه یِف َحَیاِتِه. ث

َ
ِنیِه أ َّ َواّل ُ

اهّلِل؟مص؟. َفَقَسْمُتُه یِف َحَیاِتِه. ث
َكِثیٌر«.     

ٌ
َتاُه َمال

َ
ُه أ

َ
َكاَنْت آِخُر َسَنٍة ِمْن ِسیِن ُعَمَر. َفِإّن َحَیاِتِه. َحّتَ 

که می گفت:  گفت: من از امیر مؤمنان علی شنیدم  که  »... از عبد الّرحمان بن ابو لیلی نقل است 

گفت:  ای رسول  که عباس  گرد آمده بودیم  ید بن حارثه در نزد پیامبر خدا؟مص؟  من و فاطمه و عباس و ز

گر موافق باشی فرمان  یاد و استخوانم ضعیف شده و هزینه هایم باال رفته است. ای رسول اهلل!  ا خدا! ِسّنم ز

تا به مقدار چنین و چنان »وسِق« طعام به من بدهند. رسول خدا؟مص؟ فرمود: چنین می کنیم. پس از  بده 

که برای عمویت فرمان دادی،  گر موافق باشی برای من نیز به همان صورتی  گفت: ای رسول خدا! ا آن فاطمه 

گفتم:  گفت:  ی )=حضرت امیر مؤمنان؟س؟(  گفت: ما چنین می کنیم. ... راو فرمان بده. رسول خدا؟مص؟ 

کن  کتابش از این خمس قرار داده است، امیر  که خدا برای ما در  گر موافق هستی مرا بر حقی  ای رسول خدا! ا

کنم تا بعد از تو هیچ فردی در مورد آن با من منازعه نکند. رسول خدا؟مص؟  تا من آن را در زمان حیاتت تقسیم 

فرمود: ما چنین می کنیم. پس از آن رسول خدا؟مص؟ مرا بر آن حق امیر ساخت و من در زمان حیات او آن را 

کردم و بعد از ابو بکر، عمر  کردم. بعد از رسول خدا، ابو بکر مرا امیر ساخت و من در زمان او آن را تقسیم  تقسیم 
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یادی  که به سال آخر عمر ُعمر رسید. در آن موقع مال ز کردم تا آن  مرا امیر ساخت و من در زمانش تقسیم 

به دست او رسید«.

که در ظاهر، روایتی به نفع »اهل البیت؟مهع؟« و به نفِع »ذو القربی« و به نفع امیر مؤمنان؟س؟  این روایت 

که به خانداِن وحی؟مهع؟ و به ویژه به حضرت  است، روایتی سراسر ظلم است و حکایت از ستِم بزرگی دارد 

صدیقۀ مطهره؟اهس؟ روا داشته شده است! 

او  برای  کتاب خدا  گویا هیچ حقی در  این اساس، حضرت زهرای مطّهره؟اهس؟ _ که  »بر 

که  مشخص نشده است _ تقاضای آن را دارد تا از راه لطِف اضافۀ پیامبر رحمت؟ص؟  _ 

کیلوگرم  به چند  آن نیست _  در  نیز  القربی«  و حق »ذو  کتاب خدا  از حق  هیچ بحثی 

 امارتی 
ً
گندم و جو و خرما دست یابد! در این میان، سهم امیر مؤمنان؟س؟ هم احتماال

خیالی بر اموالی خیالی است«!

به هر حال و بر این اساس، پیامبر رحمت؟ص؟ امیر مؤمنان؟س؟ را بر حقی امیر ساخته که آنان در خمس 

 همان حق »ذو القربی« است. 
ً
دارند و احتماال

بنا به تصریح این روایت، این عمل در زمان رسول خدا؟ص؟ و در کنار رسول خدا انجام شد تا برای پس از 

گویا تمام انتصابهای  او منازعه ای در این مورد وجود نداشته باشد! اما با رحلت یا شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ 

یخت و امیر مؤمنان با شهادت پیامبر رحمت؟ص؟ دوباره نسبت به آن حقوق، مسؤولیت خودش  او نیز به هم ر

را از دست داد! بر اساس این روایت، البته امیر مؤمنان؟س؟ در زمان ابو بکر و عمر نیز به همین سمت دست 

که بنا بود دیگر در این مورد  که پیامبر رحمت؟ص؟  او را امیر ساخته بود و نه به آن دلیل  یافت اما نه به آن دلیل 

که هیچ وجود  که ابو بکر و عمر او را برای باری دیگر بر اموالی  منازعه ای وجود نداشته باشد، بلکه به آن جهت 

خارجی نداشت، امیر ساخته بودند!

که سهم »ذو  کنند  باید مشخص  از حقوقشان دور شوند، دیگران  قرار باشد، صاحبان حق   وقتی 

القربی« چیست، به چه مقداری است و به چه افرادی باید برسد؟!

َنسایی در این خصوص چنین آورده است: 

ُه 
َ
: ِإّن

َ
َفِقیُر. َوَقْد ِقیل

ْ
ْم َوال َغیِنُّ ِمْنُ

ْ
ُم ال ِلِب َبْیَنُ ّطَ َبُنو اْلُ َب َوُهْم َبُنو َهاِشٍم َو ُقْر

ْ
»... َوَسْهٌم ِلِذی ال

َواهّلُل  ِعْنِدی.  َواِب  ِبالّصَ ْینِ 
َ
َقْول

ْ
ال ْشَبُه 

َ
أ َوُهَو  ِبیِل.  الّسَ َواْبِن  َیَتاَمی 

ْ
َكال َغیِنِّ 

ْ
ال ُدوَن  ْم  ِمْنُ َفِقیِر 

ْ
ِلل

ْم، َوَقَسَمُه  ُ  َذِلَك لَ
َ

 َجَعل
َّ

ّنَ اهّلَل َعّزَ َوَجل
َ
ْنَث َسَواٌء. ِل

ُ
َكُر َواْل

َ
َكِبیُر َوالّذ

ْ
ِغیُر َوال ُم. َوالّصَ

َ
ْعل

َ
َتَعایَل أ
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 َبْعٍض«.   
َ

 َبْعَضُهْم َعیل
َ

ل
َ

ُه َفّض
َ
ّن
َ
ِدیِث أ ْیَس یِف اْلَ

َ
 اهّلِل؟مص؟ ِفِیْم، َول

ُ
َرُسول

»... و سهمی برای »ذو القربی« است که آنان بنو هاشم و بنو مطلب هستند که این سهم به غنی و فقیر 

که آن سهم برای فقیران آنان است و به اغنیای آنان چیزی داده نمی شود  گفته شده است  آنان داده می شود و 

مانند یتیمان و ابن سبیل و به عقیدۀ من، این نظر از میان این دو نظر به نظر درست نزدیکتر است. و خدا 

که خدای عز و جل، این حق را برای آنان قرار  عالم است. و کوچک و بزرگ و مرد و زن در این مورد برابرند زیرا 

که او بعضی از آنان را بر بعضی  داد و رسول خدا؟مص؟ نیز میان آنان تقسیمش کرد. و در حدیث نیامده است 

دیگر، برتری داد«.

بنا به ادعای نسائی در میان »ذو القربی« هم فقیر است و هم غنی؛ هم مرد است و هم زن، هم بزرگ 

گویا هیچ  که سهم هر یک از این افراد، به چه میزان است و  کرد  کوچک و طبیعتًا باید بحث  است و هم 

فرقی هم میاِن »القربی«، »ذو القربی« و »َذُوو القربی« نیست!

در »آیۀ غنیمت«، قید و قرینه ای وجود ندارد که حکم »غنیمت« را به زمان خاصی نسبت داده باشد. 

به این سبب، این آیه حکم »غنیمت« را برای همیشۀ عالم مشخص کرده است اما مّدعیان عمل به احکام 

که اّدعا دارند به احکام قرآن بیش از هر فردی پای بندی دارند، این احکام را فقط برای چند  قرآن و آنان 

خارج  انتفاع  حّیِز  از  را  آنها  حکم،  تغییر  ادعای  و  »نسخ«  ادعای  با  آن،  از  بعد  و  دانسته اند  جاری  روزی 

کتاب خدا؟ج؟ را در خصوِص »غنیمت«، تنها به زماِن حیات ظاهرِی  گروه، حکم  از این  بعضی  کرده اند. 

کرده و آنها را  پیامبر خدا؟ص؟ مربوط دانسته اند و برای بعد از آن، احکام دیگری را از سوی خودشان صادر 

عملی نیز ساخته اند و یا از عملیاتی بودِن آنها دم زده اند:

ْسُهٍم، َسْهٌم ِلَرُسوِل 
َ
َسِة أ  َخْ

َ
ُه ُیْقَسُم َعیل

َ
ّن
َ
...: أ اِفِعّیِ

َ
ُسوِل؟مص؟، َفِعْنَد الّش ا َبْعَد َوَفاِة الّرَ ّمَ

َ
»َوأ

ِح، 
َ

ال ُكَراِع َوالّسِ
ْ
ُغَزاِة ِمَن ال

ْ
ِة ال

َ
َكُعّد  ، ْسِلِمینَ ْیِه ِمْن َمَصاِلِح اْلُ

َ
َكاَن َیْصِرُفُه ِإل اهّلل، ُیْصَرُف ِإیَل َما 

َبایِق 
ْ
َوال  ، ْنَثَیْینِ

ُ
اْل َحّظِ   

ُ
ِمْثل َكِر 

َ
ِللّذ ْم  َبْیَنُ ُیْقَسُم  ْم  َوُفَقَراِئِ ْم  ْغِنَیاِئِ

َ
أ ِمْن  َب  ُقْر

ْ
ال ِلَذِوی  َوَسْهٌم 

َوَفاِة  َبْعَد  ِإّنَ  َحِنیَفَة...:  ُبو 
َ
أ  

َ
َوَقال ِبیِل.  الّسَ َواْبُن   ، ِكینُ َسا َواْلَ َیَتاَمی، 

ْ
ال َوُهْم:  َثِة 

َ
ال

َ
الّث ِق  ِفَر

ْ
ِلل

إمنا  َب، و ُقْر
ْ
ال َوَكَذِلَك َسْهُم َذِوی  َمْوِتِه.  ِبَسَبِب  ُم َسْهُمُه َساِقٌط 

َ
ال َوالّسَ ُة 

َ
ال ْیِه الّصَ

َ
ُسوِل َعل الّرَ

 ِ ِكین َسا َیَتاَمی َواْلَ
ْ
 ال

َ
ْغِنَیاُؤُهْم. َفُیْقَسُم َعیل

َ
ُفَقَراِء. َواَل ُیْعَطی أ

ْ
ْسَوُة َساِئِر ال

ُ
یعطون لفقرهم، فهو أ

 َهُؤاَلِء 
َ

ی ِقْسَمَتُه َعیل
َ
َماِم ِإْن َرأ ِی اْلِ

ْ
ٌض ِإیَل َرأ ْمِس ُمَفّوَ ْمُر یِف اْلنُ

َ
 َماِلٌك: اْل

َ
ِبیِل. َوَقال َواْبِن الّسَ

ِلَقْوِل  ُمَطاِبٌق  اْلَیِة  َظاِهَر  ّنَ 
َ
أ ْم 

َ
َواْعل َذِلَك.  ُه 

َ
َفل َبْعٍض،  ُدوَن  َبْعِضِهْم  ِإْعَطاَء  ی 

َ
َرأ ِإْن  َو  ،

َ
َفَعل
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ا. َوَكْیَف َوَقْد  ْقَوی ِمْنَ
َ
 ِلَدِلیٍل ُمْنَفِصٍل أ

َ
 َعْنُه ِإاّل

ُ
ُعُدول

ْ
وُز ال  َیحجُ

َ
یٌح ِفیِه، َفال ... َوَصِر اِفِعّیِ

َ
الّش

ِقْسَمِة. 
ْ
ِذِه ال وا ِبَ ُ ُكْنُتْ آَمْنُتْ ِباهّلِل َفاْحكُ ِه<، َیْعیِن: ِإْن   یِف آِخِر اْلَیِة: >ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِبالّلَ

َ
َقال

مَیاُن ِباهّلِل«.    ِقْسَمِة، َلْ َیْحُصِل اْلِ
ْ
ِذِه ال ْكُم ِبَ ُه َمَت َلْ َیْحُصِل اْلُ

َ
ّن
َ
 أ

َ
 َعیل

ُّ
َوُهَو َیُدل

»و اما بعد از وفات پیامبر خدا؟مص؟، نزد شافعی... به پنج قسمت تقسیم می شود، سهمی برای رسول 

که مصالح مسلمانان در آن بود. مانند آماده سازی جنگاوران از نظر  که او در مواردی خرجش می کرد  خدا 

که در میان  ساز و برگ جنگی اعم از اسب و سالح. و سهمی برای »ذوو القربی« اعم از اغنیاء و فقرای آنان 

که  گروه دیگر  که به مردان، دو برابر سهم زنان داده می شود و بقیه میان سه  گونه تقسیم می شود  آنان به این 

که بعد از وفات  گفته است  یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان هستند ، تقسیم می شود. و ابو حنیفه... 

یرا  رسول خدا _ علیه الصالة و السالم _ سهم او به سبب موتش از بین می رود و هم چنین سهم »ذوو القربی«. ز

که به آنان فقط به خاطر فقرشان داده می شد و آنان الگوی سایر فقیران هستند و به اغنیای آنان داده نمی شود. 

موضوع  گفته است:  و به این جهت، میان یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان تقسیم می شود. و مالک 

گر  کند،  تقسیم می کند و ا که میان این افراد تقسیم  گر  او صالح دانست  در خمس به نظر امام وابسته است ا

که ظاهر این آیه  که به بعضی از آنان بدهد و به بعضی دیگر ندهد، او این حق را دارد. و بدان  صالح دانست 

کردن از آن جایز نیست مگر آن  با نظر شافعی... مطابق است و در آن صراحت دارد و به این خاطر، عدول 

کنارش باشد. و چگونه غیر از این باشد در حالی که در آخر آیه آمده است:  گانه ای قویتر از آیه در  که دلیل جدا

کنید و این  گر شما به خدا ایمان آورده اید بر اساس این تقسیم بندی حکم  ِه<. یعنی ا >ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِبالّلَ
که هر زمان بر اساس این تقسیم بندی حکم نشود، ایمان به خدا حاصل نشده  داللت بر این واقعیت دارد 

است«.

با  را  مختلف  موضوعهای  در  مختلف  احکام  دانشمندان  این  که  یباست  ز »چقدر 

کرده و پس از جرح و تعدیل، احکام جدیدی را برای »خمس« ساخته و  یکدیگر تلفیق 

آنها را جاری کرده اند و مدافعانی نیز یافته اند که نظر آنان را بر سایر نظرها ترجیح می دهند 

کتاب خدا؟ج؟ مطرح شده ،  که در  اما در میاِن تماِم این احکام، احکام خدای جهانیان 

جایش خالی است«!

وضع  خدا؟ج؟  کتاب  برابر  در  را  مختلف  احکام  دانشمندان  این  که  یباست  ز »چقدر 

که: ظاهر این آیه با نظر شافعی... مطابق است و در آن  می کنند و در پایان اظهار می کنند 

تفسیر الرازی = مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر )15/ 485(.  1
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گانه ای  که دلیل جدا کردن از آن جایز نیست مگر آن  صراحت دارد و به این خاطر، عدول 

که در آخر آیه آمده است:  کنارش باشد. و چگونه غیر از این باشد در حالی  قویتر از آیه در 

این تقسیم  بر اساس  آورده اید  ایمان  گر شما به خدا  ا ِه<. یعنی 
َ
الّل �بِ ْم  �تُ َم�نْ

آ
� ْم  �تُ �نْ ُك�نْ >�إِ

بندی حکم کنید و این داللت بر این واقعیت دارد که هر زمان بر اساس این تقسیم بندی 

حکم نشود، ایمان به خدا حاصل نشده است«!

کوبید و یا محترمانه باید آنها را به  که باید آیات خدا را به دیوار  صاحب نظراِن عامه بر این باورند 

که حجِت آنان در این عمل، عملکرِد ابو بکر و عمر و عثمان است:  یخت! و صد البته  کناری ر

َیتامٰی، وِقْسٌم 
ْ
َثَة أْقساٍم: ِقْسٌم ِلل ؟مص؟، َمْقسوٌم َثال ِبَّ ُمُس بعَد الّنَ أِی: اْلنُ  أصحاُب الّرَ

َ
»قال

ٰب،  ُقْر
ْ
 اهّلِل؟مص؟ َل ُیوَرْث، َفَسَقَط َسْهُمُه وَسْهُم َذِوی ال

ُ
بیِل. وَرسول كینِ وِقْسٌم اِلْبِن الّسَ َمسا

ْ
ِلل

ٰب«.    ُقْر
ْ
ْم فیِه َمْنُع أب َبْكٍر وُعَمَر وُعْثماَن ِلَذِوی ال ُتُ وُحّجَ

گفته اند: بعد از پیامبر خدا؟مص؟ خمس به سه قسمت تقسیم می شود:  قسمتی از  »صاحب نظران 

آن، از آِن یتیمان است، قمستی، از آِن مسکینان و قسمتی نیز از آِن ابن سبیل است. و از رسول خدا؟مص؟ 

ارث برده نمی شود به این خاطر، سهم او و سهم ذوی القربی ساقط می شود. و حّجِت آنان در این خصوص، 

که ابو بکر و عمر و عثمان، سهم »ذوی القربی« را ندادند«. این بود 

کرد؟!   ُیوَرْث«، مگر چه مقدار می توان آیات خدا را نابود 
َ

 اهلِل؟مص؟ ل
ُ

با یک قاعدۀ ساختگِی »وَرسول

کرده از باب ارِث پیامبر  که خدا در »خمس« و در »فیء نوِع دوم« برای »ذو القربی« مشخص  مگر سهمی را 

ساقط  القربی«  »ذو  سهم  نمی شود،  برده  ارث  خدا؟ص؟  رسول  از  چون  که  است  کرده  مشخص  خدا؟ص؟ 

می شود؟! حّقِ خوِد خدا چطور؟! سهم یتیمان و مسکینان و ابن سبیل چطور؟! آیا سهم هر شش، به سبب 

که از رسول خدا؟ص؟ ارث برده نمی شود، ساقط می شود؟! بله. و صد البته بله. ساقط می شود! چرا؟!  این 

که مالحظه  گونه  کرد! و همان  گونه  کرد و چون عثمان این  گونه  کرد و چون عمر این  گونه  چون ابو بکر این 

ٍر 
ْ

َبك َمْنُع أیب  ْم فیِه  ُتُ »وُحّجَ کتاب خدا؟ج؟ عملکرد این سه است:  برابر  می شود، حجت این جماعت در 

یٰب«! ُقْر
ْ
ِوی ال

َ
وُعَمَر وُعْثماَن ِلذ

را با همین  او  یا نرفته بود _ تمام داراییهای  از دنیا رفته و  او  در زمان شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ _ 

که حضرت صّدیقۀ مطّهره؟س؟ برای حقوِق  گاه  ک، از ملکیِت او خارج ساختند و آن  بهانه و یا با همین مال

که او  کرد  که از پیامبر خدا؟ص؟ ارث برده نمی شود، اّدعا  کرد، ابو بکر پس از این اّدعا  غصب شده اش، اقدام 

تفسیر ابن عطیة = المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز )2/ 530(.  1
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که خوِد پیامبر در زمان حیاتش عمل می کرد:  در داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ به همان صورتی عمل می کند 

ِمْن  ا  ِمیَراَثَ ُه 
ُ
ل

َ
َتْسأ ِب َبْكٍر 

َ
أ ِإیَل  ْت 

َ
ْرَسل

َ
أ ؟مص؟،  ِبِّ الّنَ ِبْنَت  َفاِطَمَة؟اهع؟  ّنَ 

َ
أ َعاِئَشَة،  َعْن   ...«

َبْكٍر:  ُبو 
َ
أ  

َ
َفَقال َخْیَبَر.  ُخُِس  ِمْن  َبِقَ  َوَما  َوَفَدٍك  ِدیَنِة،  ِباْلَ ْیِه 

َ
َعل اهّلُل  َفاَء 

َ
أ ا  ِمَّ اهّلِل؟مص؟  َرُسوِل 

ٍد؟مص؟ یِف َهَذا اَلاِل.  ّمَ  ُمَ
ُ

 آل
ُ

ُكل
ْ
ا َیأ َ َ

ِإّن َتَرْكَنا َصَدَقٌة.  : اَل ُنوَرُث، َما 
َ

 اهّلِل؟مص؟ َقال
َ

ِإّنَ َرُسول

ا یِف َعْهِد َرُسوِل  ْیَ
َ
َكاَن َعل ِت 

َّ
ا ال ُر َشْیًئا ِمْن َصَدَقِة َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َعْن َحاِلَ َغّیِ

ُ
ِإّنِ َواهّلِل اَل أ َو

ا  ْن َیْدَفَع ِإیَل َفاِطَمَة ِمْنَ
َ
ُبو َبْكٍر أ

َ
َب أ

َ
 اهّلِل؟مص؟. َفأ

ُ
 ِبِه َرُسول

َ
ا َعِمل ّنَ ِفَیا ِبَ

َ
ْعَمل

َ
اهّلِل؟مص؟. َوَل

   .»...
َ

َیْت ْمُه َحّتَ ُتُوّفِ ِ
ّ
ْم ُتَكل

َ
ِب َبْكٍر یِف َذِلَك. َفَهَجَرْتُه َفل

َ
 أ

َ
َشْیًئا. َفَوَجَدْت َفاِطَمُة َعیل

که از »فیِء  میراثی را  که فاطمه؟اهع؟ دختر پیامبر؟مص؟ به نزد ابو بکر فرستاد تا  »از عایشه نقل است 

مدینه« و »فدك« و »باقیماندۀ خمِس خیبر«، از رسول خدا؟مص؟ برای او به جا مانده بود، درخواست نماید. 

گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود: از ما ارث برده نمی شود، آن چه را به جا گذاردیم، صدقه است. آل  ابو بکر به او 

محمد؟مص؟ فقط از این مال می خورند. و به خدا قسم! من وضعّیِت هیچ یك از صدقه های رسول خدا؟مص؟ را 

از حالی که در زمان پیامبر خدا؟مص؟  داشت، تغییر نمی دهم و خودم در آنها به همان گونه که رسول خدا؟مص؟ 

کرد. فاطمه  که به فاطمه چیزی را به عنوان ارث بدهد، امتناع  عمل می کرد، عمل می کنم. پس ابوبکر از این 

گرفت و تا زنده بود با او حرف نزد...«. کناره  از ابوبکر غصه دار و خشمگین شد و از او 

که ابو بکر، خویشان رسول خدا؟ص؟ را از  کرده اند  کرده اند، چنین نقل  که چنان نقل  اما همان افرادی 

کرده بود: گذاشته اش هم استثنا  ی خود 
ّ
کل این قاعدۀ 

 اهّلِل؟مص؟ َلْ َیْقِسْم ِلَبیِن َعْبِد 
َ

ّنَ َرُسول
َ
َثَنا ُجَبْیُر ْبُن ُمْطِعٍم، أ

َ
: َحّد

َ
ِب، َقال َسّیِ »َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُ

َبا َبْكٍر 
َ
ّنَ أ

َ
ِلِب. َوأ ّطَ َبیِن اْلُ َكاَن َیْقِسُم ِلَبیِن َهاِشٍم َو َكَما  ُمِس َشْیًئا  ٍس َواَل ِلَبیِن َنْوَفٍل ِمَن اْلنُ ْ َ

ش

َكَما  َب َرُسوِل اهّلِل؟مص؟  ُه َلْ َیُكْن ُیْعِطی ُقْر
َ
ّن
َ
َو َقْسِم َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َغْیَر أ ْ َ

ُمَس ن َكاَن َیْقِسُم اْلنُ
 اهّلِل؟مص؟ ُیْعِطِیْم. َوَكاَن ُعَمُر ُیْعِطِیْم َوُعْثَماُن ِمْن َبْعِدِه ِمْنُه«.   

ُ
َكاَن َرُسول

که رسول خدا؟مص؟ به بنو عبد  کرد  گفت: جبیر بن مطعم نقل  که  »از سعید بن مسیب نقل است 

که او به بنو هاشم و بنو مطلب از سهم  گونه  شمس و بنو نوفل هیچ سهمی از خمس را پرداخت نکرد همان 

که او به خویشان رسول  کرد با این تفاوت  خمس داد. و ابو بکر خمس را مانند تقسیم رسول خدا؟مص؟ تقسیم 

که رسول خدا؟مص؟ به آنان می داد. و عمر به آنان پرداخت می کرد و عثمان  گونه  خدا؟مص؟ چیزی را نداد همان 

صحیح البخاری )5/ 139(، صحیح مسلم )3/ 1380(.   1
مسند أحمد مخرجا )27/ 329(.  2
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بعد از عمر، از خمس به آنان می داد«.

کرده اند: این افراد، تمام قریشیان را به عنوان خویشان پیامبر خدا؟ص؟ معرفی 

ُجَبْیٍر:  ْبُن   َسِعیُد 
َ

َفَقال  :
َ

َقال الُقْربَی<   :  فِی  َة  الَمَوّدَ ا 
َّ
>ِإل اٍس...،  َعّبَ اْبِن  »... َعْن َطاُوٍس، َعِن 

ْت 
َ
َفَنَزل َقَراَبٌة.  ُه ِفیِه 

َ
َول  

َ
ِإاّل ْیٍش،  َلْ َیُكْن َبْطٌن ِمْن ُقَر ؟مص؟  ِبَّ ِإّنَ الّنَ  :

َ
ٍد؟مص؟، َفَقال ّمَ َب ُمَ ُقْر

َبْیَنُكْم««.    وا َقَراَبًة َبْییِن َو
ُ
ْن َتِصل

َ
 أ

َ
ْیِه: »ِإاّل

َ
َعل

که او  گفت: پس سعید بن جبیر  َة فِی الُقْربَی< نقل می نماید  ا الَمَوّدَ
َّ
  »طاووس از ابن عّباس، در بارۀ >ِإل

نبود مگر  قریش  از  بطنی  گفت: هیچ  ابن عّباس  نزدیك محّمد؟مص؟ است. پس  گفت: مقصود خویشان 

وا َقَراَبًة َبْیِن 
ُ
ْن َتِصل

َ
 أ

َّ
آنکه  رسول خدا؟مص؟ در آن بطن خویشاوندی داشت. پس بر او این  آیه نازل شد: »ِإل

ْم«. )=»مگر آنکه خویشی ما بین من و خودتان را  نُبرید«(«.   
ُ

َبْیَنك َو

که خاتِم پیامبران با  که _ نستجیر باهلل _ خدا یا پیامبِر او؟ص؟ پیش از  این آیه نمی دانستند    مثل این 

که به مجّرِد توّجـه به این ارتباط بزرگ و بر اساس اظهاِر  قریش از چنین خویشاوندی بزرگی  برخوردار است 

ْم«.  تفسیر دیگری از این 
ُ

َبْیَنك وا َقَراَبًة َبْیِن َو
ُ
ْن َتِصل

َ
 أ

َّ
ابن  عّباس: »پــس از آن«، این »آیه« بر او نازل شد: »ِإل

بر  را  آیه  کرد،  این  با قریشیان توّجه پیدا  ارتباط پیامبرش  که به این  از آن  که  خدا پس  فرمایش این است 

کرد!  پیامبرش نازل 

کتاب  در  و  است  بخاری  گوی  صحیح  راویان  یا  و  بخاری  ساز  دست  آیۀ  آیه،  »این 

خدا؟ج؟، اثری از آثار این آیه و این آیات یافت نمی شود! البته و با منطق بخاری می توان 

کرده اند، همین افراد هستند.  که قرآن را تحریف  که قرآن تحریف شده است و آنان  ادعا 

بخاری  صحیح  ارزشی  بی  به  حکم  آن  و  دارد  وجود  اصالح  برای  البته  هم  دیگری  راه 

با  اختیار  که  البته  صد  و  البته  هم  باز  و  است.  شده  درج  آن  در  که  است  روایتهایی  و 

خودشان است«!

کتاِب صحیِح ابن  که در  دانشمندان)!( غیر امامّیـه در این  خویشاوند سازی تا آنجا پیش رفته اند 

ْصَطَف؟مص؟«   3 آمده است که به توضیح  ُ َها ُهْم َقَراَبُة الْ
َّ
ُكل ْیٍش  ّنَ ُبُطوَن ُقَر

َ
َبَیاِن ِبأ

ْ
ْكُر ال ِحـّبـان، بابی با  عنواِن: »ِذ

که »تمام بطوِن قریش، با  پیامبر رحمت؟ص؟ خویشِی نزدیک دارند«.  پیرامون این مطلب اختصاص دارد 

سورۀ شوری/23.  1
صحیح البخاری )4/ 178(.  2
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ک، نباید به هیچ یک از قریشیان چیزی از اموال پیامبر خدا؟ص؟ را می دادند  بدین ترتیب و با این مال

ّنَ 
َ
کهای تعریف شدۀ بخاری و مانندهایش، خویشاِن پیامبر خدا بودند و قاعدۀ »أ یرا همۀ آنان بر اساِس مال ز

 
ُ

َكاَن َرُسول َكَما  یَب َرُسوِل اهلِل؟مص؟  ْن ُیْعِطی ُقْر
ُ

ْ َیك ُه لَ
َ
ّن

َ
َو َقْسِم َرُسوِل اهلِل؟مص؟ َغْیَر أ ْ َ

ُمَس ن خُ َكاَن َیْقِسُم الْ ٍر 
ْ

َبا َبك
َ
أ

مگر  کرد؟!  استثنا  را  امیه«  »بنو  می شود  مگر  اما  باشد  استثنا  بدون  قاعده ای  بود  قرار  نیز  ُیْعِطهِیْم«  اهلِل؟مص؟ 

که ابو بکر و عمر از »تیم و عدی« بودند و عثمان نیز فردی از  کرد؟! در حالی  می شود »تیم و عدی« را استثنا 

که قرار بود همگی با پیامبر خدا؟ص؟  که این سه، سه بطن از بطون قریش است؛ همان بطونی  »بنو امّیه« بود 

یخ این دوره است! این سه تن، روزی در  خویشاوندی نزدیک داشته باشند! این یکی از بزرگترین طنزهای تار

که می خواستند، برخورد  گونه ای  همین جامعه، مالک تمام داراییهای پیامبر خدا؟ص؟ شدند و با آنها به هر 

گفته پیداست که آنان، این قاعده را وضع کردند تا آن   کردند و بیش از همه به خویشان خودشان بخشیدند.  نا

که فقط حق »اهل البیت؟مهع؟« را از آنان باز دارند:

َمَساِكیِن، 
ْ
َوال َیَتاَمی، 

ْ
َوال ُقْربَی 

ْ
ال َوِلِذی  ُسوِل  َوِللّرَ ِه  >ِلّلٰ اْلَیِة:  َهِذِه  َسِن، یِف  اْلَ ْشَعَث، َعِن 

َ
أ »َعْن 

ا.  َواَل َغْیُرُهَ َواَل ُعَمُر،  ُمَس،  اْلنُ َبْعَد َرُسوِل اهّلِل؟مص؟  َبْیِت 
ْ
ال  

َ
ْهل

َ
أ َلْ ُیْعِط   :

َ
ِبیِل<. َقال َواْبِن الّسَ

َراَدُه اهّلُل«.   
َ
ُفَقَراِء َحْیُث أ

ْ
یِف ال َماِم َیَضُعُه یِف َسِبیِل اهّلِل َو ّنَ َذِلَك ِإیَل اْلِ

َ
ْوَن أ َفَكاُنوا َیَر

ِبیِل<  َمَساِكیِن، َواْبِن الّسَ
ْ
َیَتاَمی، َوال

ْ
ُقْربَی َوال

ْ
ُسوِل َوِلِذی ال ِه َوِللّرَ »از اشعث، از حسن، در مورد این آیه: >ِلّلٰ

گفت: بعد از رسول خدا؟مص؟ او )=ابو بکر( به »اهل البیت« چیزی از خمس را نداد و عمر هم  که  نقل است 

که این به اختیار امام است و او در راه خدا و برای فقرا هر  نداد و غیر از آن دو نیز ندادند. آنان بر این باور بودند 

کرده باشد، آن را قرار می دهد«. که خدا اراده  جا 

که: کرده بودند  که عامه با نقل روایت و روایتهایی اعالم  باید به خاطر آورد 

»امیر ابرار؟س؟ اختیار دار این حق در زمان پیامبر خدا؟ص؟ و در زمان ابو بکر و در زمان عمر 

که در پایان زماِن عمر، وضع مسلمانان از نظر مالی خوب شد و به همین  شده بود تا آن 

جهت، والیت امیر ابرار؟س؟ بر این اموال نیز به خودی خود و یا با صدور حکمی از سوی 

عمر، ملقی شد   «!

َبْیِت َبْعَد َرُسوِل 
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْ ُیْعِط أ حسن بصری یا اشعث و یا ابن ابو شیبه و یا... نام ابو بکر را نیز از عبارِت  »لَ

گر شده به مقداری  ا تا به سردمدار این حرکت، حّتی  کرده اند  ا« حذف  َغْیُرُهَ  
َ

َول ُعَمُر،   
َ

َول ُمَس،  خُ الْ اهلِل؟مص؟ 

به  را  آنان  و  بدارد  دور  رحمتش  از  را  البیت؟مهع؟«  »اهل  حقوق  غاصباِن  خدا  باشند.  کرده  خدمتی  ناچیز 

مصنف ابن أبی شیبة )6/ 517(.  1
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کند! شدیدترین عذاب، عذاب 

آنان چه  که  آنان سلب شود، دیگر مهم نیست  از  کی  با هر مال القربی«  که حق »ذو  وقتی بنا باشد 

این وصف  قریش، مشمول  از  تنها بعضی  یا  قریش است  تمام  القربی«  »ذو  از  آیا مقصود  کسانی هستند! 

بنو هاشم  از  بعضی  به  تنها  این وصف،  یا  و  بنو هاشم است  تمام  القربی«،  »ذو  از  آیا مقصود  می شوند؟! 

اطالق می شود؟! و باالخره آیا مقصود از »ذو القربی« تمام »اهل البیت« می باشد و یا مقصود از این تعبیر، 

تنها فرِد مشخصی از »اهل البیت؟مهع؟« یعنی حضرت صّدیقۀ مطّهره، فاطمۀ زهرا؟اهس؟ می باشد؟!  اما برای 

که این افراد، حق چه افرادی را و به چه میزان  نابود کردِن آیات کتاب خدا و برای آن که فردا روزی معلوم نشود 

کرده اند، به معرفی »ذو القربی« پرداخته اند. اولین حرکت، تبدیل »ذو القربی« به »ذوی القربی« بود: غصب 

ُهْم   : ... اِفِعّیُ
َ

الّش  
َ

َوَقال َهاِشٍم.  َبُنو  ُهْم   :
َ

ِقیل َب.  ُقْر
ْ
ال َذِوی  یِف  ُفوا 

َ
اْخَتل اِمَسُة:  اْلنَ ُة 

َ
ل

َ
ْسأ »اْلَ

َوَعِقیٍل،  َوَجْعَفٍر،   ، َعیِلٍّ  
ُ

آل  :
َ

َوِقیل ْیَناُه.  َو َر ِذی 
َّ
ال َبِر  ِباْلنَ َواْحَتّجَ  ِلِب.  ّطَ اْلُ َبُنو  َو َبُنو َهاِشٍم 

ِب َحِنیَفَة...«.   
َ
 أ

ُ
ِلِب، َوُهَو َقْول ّطَ ُد الرث ْبِن َعْبِد اْلُ

َ
اٍس، َوَول  َعّبَ

ُ
َوآل

گفته شده است:  آنان بنو هاشم هستند. و  کرده اند.  »مسألۀ پنجم: در مورد »ذوی القربی« اختالف 

که ما روایتش  گفته است: آنان بنو هاشم و بنو المطلب هستند. او برای درستی این نظر به خبری  شافعی... 

گفته شده: آنان آل علی و جعفر و عقیل و آل عباس و فرزندان حرث بن عبد  کرده است. و  کردیم، احتجاج 

المطلب هستند. و این نظر، نظر ابو حنیفه است«.

که پیامبر خدا؟ص؟ سهم »القربی« را از »خیبر« تقسیم  کرده اند  گاهی ادعا  برای تثبیت این مطلب، 

گویی و سیره نویسیها، »القربی« و »ذو القربی« را نیز به  کرده است.  2 در این سیره  کرده و به آنان پرداخت 

کرده اند: که خودشان خواسته اند، تعریف  گونه  همان 

َهاِشٍم  َبیِن  َبْینَ  َخْیَبَر  ِمْن  َب  ُقْر
ْ
ال َسْهَم   اهّلِل؟مص؟ 

ُ
َرُسول َقَسَم  ا  َلَّ  :

َ
َقال ُمْطِعٍم،  ْبِن  ُجَبْیِر  »َعْن 

ُیْنَكُر  اَل  َهاِشٍم  َبُنو  َهُؤاَلِء  اهّلِل !   
َ

َرُسول َیا  ُت: 
ْ
َفُقل اَن، 

َ
َعّف ْبُن  َوُعْثَماُن  َنا 

َ
أ ِلِب، ِجْئُت  ّطَ َبیِن اْلُ َو

ِلِب  ّطَ َبیِن اْلُ ِمْن  ِإْخَواَنَنا  ْیَت 
َ
َرأ

َ
أ ْم،  ِمْنُ ِبِه _   

َّ
َوَجل َعّزَ  اهّلُل  َوَصَفَك  ِذی 

َّ
_ ال َكاِنَك  ِلَ ُهْم 

ُ
َفْضل

ٍة َواَل  ِن یِف َجاِهِلّیَ ْم َلْ ُیَفاِرُقو ُ : ِإّنَ
َ

ٍة َواِحَدٍة؟! َقال
َ
ْنِزل ُن َوُهْم ِمْنَك ِبَ ْ َ

ا ن َ َ
ِإّن ْم َوَتَرْكَتَنا، َو ْعَطْیَتُ

َ
أ

تفسیر الرازی = مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر )15/ 485(.  1
که پیامبر خدا؟ص؟ چیزی از خیبر را به آنان نداده بلکه فقط برای خوش  گر این ادعا راست باشد، باید پذیرفت  ا  2
که  پذیرفت  باید  این صورت،  در غیر  و  ق می گیرد! 

ّ
تعل آنان چیزی  به  که  کرده است  وانمود  گونه  این  آنان،  کردِن دل 

که صلوات و درود خدا بر یکایک آنان باد! _ از  حضرت صّدیقه و امیر مؤمنان و امام مجتبی و حضرت سید الشهداء _ 
»ذو القربی« نبودند!
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َصاِبِعِه«.   
َ
َك َبْینَ أ َّ َشّبَ ُ

: ث
َ

ٌء َواِحٌد. َقال ِلِب َشْ ّطَ َبُنو اْلُ ا ُهْم َبُنو َهاِشٍم َو َ َ
ِإّن ٍم. َو

َ
ِإْسال

میان  »خیبر«  از  را  »القربی«  سهم  خدا؟مص؟  رسول  وقتی  گفت:  که  است  نقل  مطعم،  بن  جبیر  »از 

گفتم: ای رسول  کرد، من و عثمان بن عفان به نزِد آن حضرت آمدیم. من  بنو هاشم و بنو المّطلب تقسیم 

که تو نسبت به آنان داری انکار نمی شود؛ همان  خدا! اینان بنو هاشم هستند و فضل آنان به خاطر جایگاهی 

بنو مطلب  از  برادران من  به  که  این نظری  بر  آیا  کرده است.  آن وصف  با  را  تو  که خدای عز وجل  جایگاهی 

یم؟! او  که ما و آنان نسبت به تو از یک جایگاه برخوردار ببخشی و به ما چیزی ندهی و این در حالی است 

فرمود: آنان نه در جاهلیت و نه در اسالم از من جدا نشدند و قطعًا بنو هاشم و بنو مّطلب یک چیزند. جبیر 

گوید: او سپس انگشتانش را در هم فرو برد«.

یاِن این روایت و احمد حنبل، در این روایت، دروغ نگفته اند،  که راو گفت و بتوان پذیرفت  گر بتوان  ا

ُهْم 
ُ
ُر َفْضل

َ
 ُیْنك

َ
َبُنو َهاِشٍم ل ِء 

َ
کتاب خدا؟ج؟ تعریف شده است:  »َهُؤل جایگاه بنو هاشم در  که  باید پذیرفت 

گر چنانچه مقصود این جماعت از این وصف قرآنی،  ْم«. حال ا  ِبِه، ِمْنُ
َّ

ِذی َوَصَفَك اهلُل َعّزَ َوَجل
َّ
اِنَك ال

َ
ك ِلَ

که این راویان و احمد حنبل و مفّسران، در شرح این تعابیر،  تعابیر »القربی« و »ذو القربی« باشد، باید پذیرفت 

کار برده اند تا مردم از آنها چیزی نفهمند! تالشهای بسیاری را به 

گروهی از خویشان نسبت  که برای علت استحقاِق  ٍم« 
َ

 ِإْسل
َ

ٍة َول ِن ِف َجاِهِلّیَ ْ ُیَفاِرُقو ْم لَ ُ عبارِت »ِإّنَ

گروهی دیگر نسبت به این حق، مطرح شده است، جسارتی به پیامبر  به »حق الخمس« و عدم استحقاِق 

خدا؟ص؟ نیز هست. راویان بدین وسیله، برای پیامبر رحمت؟ص؟ در کنار اسالم، جاهلیت را نیز اثبات کرده اند!

کرده  که خدا به او اعطا  که بنا به ادعای بخاری و مانندهای او _ در مورد داراییهایی  پیامبر خدا؟ص؟ 

که از دنیا  که حق تقسیم را نیز البته خدای جهانیان؟ج؟ به او داده بود، در زمانی  است _ انبارداری بیش نبود 

که به جای او تکیه زده بود!  رفت، سهامدار شد و سهام او را مردم، به فردی دادند 

که از ملکیت پیامبر خدا؟ص؟ در مورِد داراییهای او خبر  که در آیاتی داده شد  البته این تنها تغییری نبود 

که بر  کردند  گذار  که سهم و حق پیامبر خدا؟ص؟ را بعد از شهادت آن حضرت به خلیفه ای وا می داد. مردمی 

کردند. این عملکرد و باور  گذار  جای او نشسته بود، سهم و حق »ذو القربی« را نیز به »خویشان خلیفه« وا

که خودشان را به قرآن، نزدیک می دانند: افرادی است 

ِ َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل  ْهَمْین اُس یِف َهَذْیِن الّسَ َف الّنَ
َ
: اْخَتل

َ
ِة، َقال َنِفّیَ ِد اْبِن اْلَ ّمَ َسِن ْبِن ُمَ »َعِن اْلَ

ِلیَفِة.  اْلنَ ِلَقَراَبِة  وَن: 
ُ
َقاِئل  

َ
َوَقال ؟مص؟.  ِبِّ الّنَ ِلَقَراَبِة  َب  ُقْر

ْ
ال وَن: َسْهُم َذِوی 

ُ
َقاِئل  

َ
َفَقال اهّلِل؟مص؟. 
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َهَذْیِن  وا 
ُ
َعل َیحجْ ْن 

َ
أ  

َ
َعیل ْم  ُیُ

ْ
َرأ َفاْجَتَمَع  َبْعِدِه.  ِمْن  َخِلیَفِة 

ْ
ِلل ؟مص؟  ِبِّ الّنَ َسْهُم  وَن: 

ُ
َقاِئل  

َ
َوَقال

ِب َبْكٍر َوُعَمَر«.    
َ
َفِة أ

َ
 َذِلَك یِف ِخال

َ
ِة یِف َسِبیِل اهّلِل. َفَكاَنا َعیل

َ
ُعّد

ْ
ْیِل َوال ْهَمْینِ یِف اْلنَ الّسَ

گفت: مردم در مورد این دو سهم بعد از وفات رسول  که  »از حسن بن محمد بن حنفیه، نقل است 

و  است.  خدا؟مص؟  پیامبر  خویشاِن  برای  القربی  ذوی  سهم  گفته اند:  بعضی  کردند.  اختالف  خدا؟مص؟ 

گفته اند: سهم پیامبر خدا؟مص؟ برای خلیفۀ  گویندگانی  گفته اند: برای خویشان خلیفه است. و  گویندگانی 

بعد از اوست. در نهایت، آنان بر این نظر، هم اندیشه شدند که این دو سهم برای خرید و نگهدارِی  اسب و نیز 

گرفته شود. در زمان خالفِت ابو بکر و عمر، امر به همین صورت بود«. کار  تجهیز لشکر در راه خدا، به 

که مالحظه می شود:  گونه  همان 

»برای ختم این بحثها و جنگ و جدلها، به جای آن که سهم »ذو القربی« را به »ذو القربی« 

بدهند و سهم پیامبر خدا؟ص؟ را نیز از آِن او بدانند، آیات کتاب خدا را به دیوارها کوبیدند 

کشیدند و با این داراییها به خرید اسب و سالح پرداختند؛ اسب و  و یا آنها را به آتش 

که با آنها به جنگ دشمنان ابو بکر و عمر بروند و در صورِت پیروزی، از  سالح برای آن 

سرهای دشمنان ابو بکر، دیگهای بسیاری را به اصطالح عامیانه، بار کنند و شاید همان 

که پیش از این به بخشهایی از آن اشاره شد، برای آتش زدِن خوِد آن افراد، از خرید  گونه 

هیزم و آتش زنه ها نیز غافل نمانده باشند«!

نیز  و  »آیۀ غنیمت«  به داللت  بنا  پیامبران؟ص؟،  از شهادت خاتم  پس  که  این همه در حالی است 

که در »خمس غنیمت« و نیز در »فیء  کنندۀ حقوقی  »آیۀ فیِء نوع دوم«، مالک و صاحب حق و تقسیم 

نوع دوم«، معرفی شده، »ذو القربی« هستند. ابن جریر، به این مطلب در ضمِن نقل روایتی از حضرت سید 

کرده است: الساجدین؟س؟، تصریح 

َسْینِ َعِن  ْبَن اْلُ َوَعیِلَّ  ْبِن َعیِلٍّ  ِد  ّمَ ْبَن ُمَ ُت َعْبَد اهّلِل 
ْ
ل

َ
: َسأ

َ
و، َقال ْبُن َعْمٍر  

ُ
ال ْنَ اْلِ نا 

َ
»... حدّث

ِبیِل<    !  َمَساِكیِن َواْبِن الّسَ
ْ
َیَتاَمی َوال

ْ
>َوال  :

ُ
ِإّنَ اهّلَل َیُقول  : ُت ِلَعیِلٍّ

ْ
َنا. َفُقل

َ
ل ُمِس. َفَقااَل: ُهَو  اْلنُ

ِكیُنَنا«.    : َیَتاَماَنا َوَمَسا
َ

َفَقال

که از عبد اهلل بن محمد بن علی و علی بن الحسین در بارۀ  کرد  »... منهال بن عمرو برای ما حدیث 

السنن الکبری للبیهقی )6/ 557(، تفسیر السمرقندی = بحر العلوم )2/ 22(.  1
سورۀ انفال/41.  2

تفسیر الطبری = جامع البیان ط هجر )11/ 199(.  3
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خدا می فرماید:  گفتم:  گوید: به علی  »خمس« از آِن ماست. منهال  گفتند:  کردم. آن دو  »خمس« پرسش 

ِبیِل< ! او فرمود: یتیمان ما و مسکیان ماست«. َمَساِكیِن َواْبِن الّسَ
ْ
َیَتاَمی َوال

ْ
>َوال

که »تماِم خمس« از آِن »ذوی القربی«  کثیر، این مطلب را به ابن جریر طبری منتسب ساخته  ابن 

کرده است: است و بعد از آن، به این روایت نیز استناد 

یر...«.    َواُه اْبُن جر َكَما َر َب  ُقْر
ْ
یُعُه ِلَذِوی ال ُمَس َجِ : ِإّنَ اْلنُ

َ
»... ِقیل

که ابن جریر آن را روایت  گونه  گفته شده است: تمام خمس به »ذوی القربی« تعلق دارد همان   ...«

کرده است...«.

که در مورِد »حق الخمس« در  باالخره و در پایان، به گوشۀ کوچکی از نظرهای مختلفی اشاره می شود 

کرده است:  میان عامه در جریان است و ابن حجر در شرح صحیح بخاری به آنها اشاره 

ُمُس ُیْؤَخُذ ِمْن  َفِة: اْلنُ
َ
َخال ِة اْلُ ِئَّ

َ
 أ

ُ
َحُدَها َقْول

َ
َثٍة: أ

َ
ْكَثُر ِمْن َثال

َ
َماِء أ

َ
ُعل

ْ
 َمَذاِهِب ال

ُ
»... َحاِصل

ُمِس هلِِل َوِلَرُسوِل  اٍس: ُخُُس اْلنُ اِن َعن ابن َعّبَ
َ
َكَما یِف اْلَیة. الّث َسًة  َبایِق َخْ

ْ
َّ ُیْقَسُم ال ُ

َسْهِم اهّلِل ث

ُخُذ 
ْ
َیأ َواَل  َب  ُقْر

ْ
ال ِلَذِوی  َوَرُسوِلِه  اهّلِل  َسْهَم   

ُ
َیُرّد ؟مص؟  ِبُّ الّنَ َوَكاَن  یَن  َمْذُكوِر

ْ
ِلل َبَعٌة  ْر

َ
َوأ اهّلِل؟مص؟ 

َیَتاَمی َیَتاَمی 
ْ
َراُد ِبال َب َواْلُ ُقْر

ْ
ُه ِلَذِوی ال

ُّ
ُكل ُمُس  َعاِبِدیَن: اْلنُ

ْ
ْیِن ال  َز

ُ
اِلُث َقْول

َ
ِلَنْفِسِه َشْیًئا. الّث

َواٍه.  ْیِه 
َ
ِإل َنَد  الّسَ ِكّنَ 

َ
ل َعْنُه،  یٍر  َجِر ابُن  أْخَرَجُه  ِبیل.  الّسَ وابُن  ِكینُ  َسا اْلَ َوَكَذِلَك  َب  ُقْر

ْ
ال َذِوی 

ُف ِفیِه  َیَتَصّرَ َماِم َو ِ
ْ

اِمُس: ُهَو ِلل ِفِه. اْلنَ َباِقیِه ِلَتَصّرُ ِتِه َو ؟مص؟؛ َفُخُمُسُه ِلَخاّصَ ِبِّ اِبُع: ُهَو ِللّنَ الّرَ

اِبُع: َیُكوُن َبْعَد  . الّسَ ْسِلِمینَ َصاِلِح اْلُ اِدُس: ُیْرَصُد ِلَ ِء. الّسَ َفْ
ْ
ُف یِف ال َكَما َیَتَصّرَ َحِة 

َ
ْصل ِباْلَ

ِكَر َبْعَدُهْم یِف اْلَیِة«.    َب َوَمْن ُذ ُقْر
ْ
؟مص؟ ِلَذِوی ال ِبِّ الّنَ

»... حاصل مذاهب علماء بیش از سه قول است: اولیِن آنها نظر پیشوایان مخالفت است: در تقسیِم 

خمس، بخشی از سهم خدا برداشت می شود و بقیه به پنج قسمت تقسیم می شود. همان گونه که در آیه آمده 

است. دومین نظر از ابن عباس است: یک پنجم خمس از آن خدا و رسول خدا؟مص؟ است و چهار قسمت 

القربی باز  را به ذوی  که در آیه ذکر شده است و پیامبر خدا؟مص؟ سهم خدا و رسولش  آِن افرادی است  از  آن 

می گرداند و برای خودش چیزی را بر نمی داشت. نظر سوم از آِن زین العابدین )=حضرت امام زین العابدین 

و سید الساجدین؟س؟( است: تمام خمس از آِن ذوی القربی است و مقصود از یتیمان، یتیمان ذوی القربی 

کین و ابن سبیل نیز به همین صورت است. این روایت را ابن جریر از او آورده  می باشد و مطلب در مورد مسا

کثیر ت سالمة )4/ 62(. تفسیر ابن   1
فتح الباری البن حجر )6/ 238(.  2
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ین العابدین؟س؟( می رسد،  ضعیف است. چهارمین نظر: خمس از آِن  که به او )=حضرت امام ز اما سندی 

از آِن خویشاِن بسیار نزدیک او و بقیه برای مصارف اوست. پنجم:  پیامبر خدا؟مص؟ است و یک پنجِم آن، 

که در »فیء« تصّرف  گونه  خمس از آِن امام است و او در آن اموال، بر اساِس مصلحت تصّرف می کند، همان 

گذاشته می شود. هفتمین نظر: بعد از پیامبر خدا؟مص؟ از  کنار  می کند. ششمین نظر: برای مصالِح مسلمانان 

که بعد از »ذوی القربی« در آیه ذکر شده است«. آِن »ذوی القربی« و سایر افرادی است 

که این نمونه هایی از آنهاست، بسیار فراتر از حّدِ تصور است و به هیچ عنوان با یکدیگر  مذاهبی 

قابل جمع نمی باشد.  

که روشن شود، »غنیمت« اختصاصی به میدان جنگ ندارد: مطلب وقتی مهمتر می شود 

َو>ِمْن  الغنیمة.  اْسُم  ْیِه 
َ
َعل َیْصُدُق  ٍء  َشْ  

َّ
ُكل  

ُ
َیْشَمل َشْیٍء<  ِمْن  َغِنْمُتْم  ما  ّنَ

َ
أ ُموا 

َ
>َواْعل ُه 

ُ
»َقْول

ِة«.   
َ
ْوُصول ا اْلَ َشْیٍء< َبَیاٌن ِلَ

ما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء< شامل تمام چیزهایی می شود که اسم غنیمت بر آن  ّنَ
َ
ُموا أ

َ
»این فرمایش خدا: >َواْعل

صدق می کند و >ِمْن َشْیٍء< بیانی برای »مای موصوله« است«. 

را  مالش  تمام  خمس  که  است  کرده  وصیت  بکر  ابو  شود  معلوم  که  می شود  جالبتر  وقتی  هم  باز  و 

بدهند:

ْرَض ِمْن 
َ
اَل أ

َ
: أ

َ
ُمِس ِمْن َماِلِه. َوَقال ُبو َبْكٍر ِباْلنُ

َ
ْوَص أ

َ
: أ

َ
َسِن َقال یٍر: ... َعِن اْلَ  اْبُن َجِر

َ
»َقال

َحَة، َعِن اْبِن 
ْ
ِب َطل

َ
َوی َعیِلُّ ْبُن أ َقْوِل، َفَر

ْ
و َهَذا ال

ُ
َف َقاِئل

َ
َّ اْخَتل ُ

ا َرِضَ اهّلُل ِلَنْفِسِه؟! ث َمایِل ِبَ

ا،  ْیَ
َ
َعل  

َ
َقاَتل َمْن  َبْینَ  ا  ِمْنَ َبَعٌة  ْر

َ
َفأ اٍس،  ْخَ

َ
أ َسِة  َخْ  

َ
َعیل ُتْقَسُم  َغِنیَمُة 

ْ
ال َكاَنِت   :

َ
َقال اٍس  َعّبَ

َبَعٍة: ...«.    ْر
َ
 أ

َ
َوُخٌُس َواِحٌد ُیْقَسُم َعیل

را  مالش  خمس  که  کرد  وصیت  بکر  ابو  گفت:  که  است  نقل  حسن  از   ... است:  گفته  جریر  »ابن 

پرداخت کنند و گفت: آیا من از مالم راضی نشود به آن مقدار ی که خدا برای خودش از آن راضی شده است؟! 

که  کرده است  کردند. پس علی بن ابو طلحه از ابن عباس روایت  گویندگاِن این قول، اختالف  بعد از آن، 

که برای آن  گفت: غنیمت به پنج قسمت تقسیم می شود: چهار قسمِت آن، میان افرادی تقسیم می شود 

جنگیده اند و یک پنجم آن به چهار قسمت تقسیم می شود: ...«.

فتح القدیر للشوکانی )2/ 353(.  1
کثیر ت سالمة )4/ 60(. تفسیر ابن   2
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باالخره و در نهایت، یادآوری یک نکته ضروری به نظر می رسد: 

»سهم پیامبر خدا؟ص؟ از غنایم، به عنوان یکی از افرادی که در جنگ شرکت کرده است، 

گر چه در  نیز نباید از نظرها به دور ماند. این سهم دارایی بسیار بزرگی را تشکیل می دهد ا

مجموِع داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ عدد بزرگی را به خودش اختصاص نمی دهد. این 

که در آغاز این بحث ارائه شد، پنجمین  داراییها در فهرست داراییهای پیامبر خدا؟ص؟ 

عنوان را به خودش اختصاص داده است«.

دݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤ ا�ب �ن
ݨݨݨت ی و ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسهمݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣاو در ݣݣݣݣݣک�ݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ر�ݭݭݭݭݭݭݭݭب

ت
و اݣݣݣݣݣل� ِی دن

ن
ݢ� ݢ ݢ معرّ

ِمْسِكیَن 
ْ
ُه َوال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
ِبیِل<  1 و >َفآِت َذا ال ِمْسِكیَن َواْبَن الّسَ

ْ
ُه َوال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
مخاطِب دو آیۀ: >َوآِت َذا ال

انجام، متوّجه وجوِد مبارک  و در  آغاز  و شاید در  آغاز  فرمان در  این  و  ِبیِل<    رسول خدا؟ص؟ است  الّسَ َواْبَن 
م و تعیین شده از سوی خداست و باز هم بر همین 

ّ
اوست. بر این اساس، »ذو القربی« دارای حقوقی مسل

کند. که این حق را پرداخت  اساس، پیامبر خدا؟ص؟ از سوی خدا وظیفه یافته است 

که در این آیه صادر شده پس از پرداخِت حّقِ »ذو القربی« باید  پیامبر رحمت؟ص؟ بر اساِس فرمانی 

که در این دو آیه، برای پرداخت این سه  کند. تعبیری  به »مسکین« و به »ابن سبیل« نیز حقشان را پرداخت 

که پرداخت حّقِ »ذو القربی« در اولویت است. این  کار رفته تعبیر ویژه ای است و حکایت از آن دارد  حق به 

اولویت برای پرداخِت حّقِ »مسکین« نسبت به »ابن سبیل« نیز وجود دارد.

یَب  ُقْر
ْ
ا ال

َ
ِبیِل< به جای تعابیر دیگری از قبیِل »آِت ذ ِمْسِكیَن َواْبَن الّسَ

ْ
ُه َوال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
تعبیِر >... آِت َذا ال

که اولویِت  ِبیِل«، حکایت از آن دارد  ِ َواْبِن الّسَ ْسِكیخ ِ
ْ
یَب َوال ُقْر

ْ
ُهْم« و »آِت َحّقَ ِذی ال

َ
ِبیِل َحّق ْسِكیخَ َواْبَن الّسَ ِ

ْ
َوال

»ذو القربی« نسبت به »مسکین« و »ابن سبیل« با اولویِت »مسکین« نسبت به »ابن سبیل« از دو نوع متفاوت 

که این سه حق از یک نوع است و بر یک پایه واجب شده است! است. این تعبیر هم چنین نشان می دهد 

کنار هم آمده، »آیۀ غنیمت« و »آیۀ فیء در صورِت فتح  که در آنها، بحثی از این حق در  تنها دو آیه ای 

که پیش از این، در این خصوص به تفصیل مباحثی مطرح شده است. آبادیها با جنگ« است 

برای بریدِن ارتباط پیامبر خدا؟ص؟ با »ذو القربی« و با »این حق  مفّسران عامه در تفسیر این دو آیه، 

سورۀ اسراء/26.  1
سورۀ روم/38.  2
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م الهی« و نیز با »پرداخِت این حق« و هم چنین برای بریدِن این ارتباطها با »دو آیه ای که به آن اشاره شد«، 
ّ
مسل

گسترده ای طرح و پی گیری شده  که به صورِت  اقدامهای پردامنه ای را انجام داده اند. یکی از این اقدامها 

فرمان این آیه اختصاصی به پیامبر رحمت؟ص؟ ندارد و تمام مؤمنان باید به این آیه عمل  که  این اّدعاست 

کنند و حقوق واجب آنان را بپردازند: کنند و بر اساس فرماِن آیه، به خویشان خودشان رسیدگی 

ُه«.   
َ

ٰب َحّق ُقْر
ْ
َق، َذا ال ز ُه الَرّ

َ
ُد َوَمْن َتِبَعُه أْو َفآِت یا َمْن َبَسَط ل ّمَ  »َفآِت یا ُمَ

که خدا روزی را برای او  کسی  که از او تبعیت می کنید! بدهید یا پس ای  »پس، ای محمد و ای آنانی 

کن«. گسترش داده است! حّقِ »ذو القربی« را پرداخت 

آلوسی و امثال آلوسی این نمایشنامه را البته به صورتی نوشته اند که حّتی در بعضی از شرایط _ و مثاًل 

که پیامبر خدا؟ص؟ تنگ دست باشد _  ممکن است مخاطِب این دو آیه، اصاًل پیامبر خدا؟ص؟  در شرایطی 

نباشد! 

فخر رازی در این ارتباط، چنین آورده است:

ّقَ َما ُهَو؟  ّنَ َذِلَك اْلَ
َ
ْیَس ِفیِه َبَیاُن أ

َ
 َول

ٌ
َمل ْ ُه<، ُمج

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
ُه َتَعایَل: >َوآِت َذا ال

َ
ّنَ َقْول

َ
ْم أ

َ
»َواْعل

ْنَفاُق  ُب اْلِ  َقْوٌم: َیحجِ
َ

َواِلَدْیِن، َوَقال
ْ
ِد َوال

َ
َول

ْ
 ال

َ
 َعیل

َ
ْنَفاُق ِإاّل ُب اْلِ ُه اَل َیحجِ

َ
ّن
َ
... أ اِفِعّیِ

َ
َوِعْنَد الّش

م إاّل  ُ َعّمِ َفال َحّقَ لَ
ْ
ْبَناِء ال

َ
َكأ َحاِرِم  ّنَ َمْن َلْ َیُكْن ِمَن اْلَ

َ
 أ

َ
َفُقوا َعیل

َ
اَجِة َواّت َحاِرِم ِبَقْدِر اْلَ  اْلَ

َ
َعیل

اِء...«.    ّرَ
َ

اِء َوالّض ّرَ َفُة یِف الّسَ
َ
َؤال َعاَشَرِة َواْلُ یاَدُة َوُحْسُن اْلُ ُة والَزّ

َ
واّد اْلُ

ُه<، مجمل است و در این عبارِت ُمْجمل 
َ

ُقْربَی َحّق
ْ
که این فرمایِش خدای واالمرتبه: >َوآِت َذا ال »بدان 

و به عقیدۀ شافعی... انفاق فقط به فرزندان و به پدر و مادر  که آن حق چه چیزی است؟  مشخص نشده 

واجب است و گروهی بر این نظرند که انفاق به محارم به اندازۀ نیازشان واجب است. و همه بر این نظرند که هر 

یاده بخشی و معاشرت نیکو و دل به دست  فردی از محارم نباشد _ مانند پسر عمو _ هیچ حقی جز محبت و ز

گرفتاری ندارند...«. آوردن در سختی و 

که  گونه  هر چه این احکام با دقت بیشتری مطرح شود، اذهان از مدلول آیه دورتر می شود. و همان 

کار برده است تا احکام انفاِق به خویشان، با دقِت هر  مالحظه می شود، شافعی تمام تالش خودش را به 

ُقْربَی 
ْ
که مخاطِب فرماِن آیۀ >َوآِت َذا ال چه تمامتر، مطرح شود تا پس از آن، تردیدی در این موضوع باقی نماند 

ُه<، شخص خاتم پیامبران؟ص؟ نیست و تمام مؤمنان با او در این فرمان شریکند.
َ

َحّق

تفسیر األلوسی = روح المعانی )11/ 44(.  1
تفسیر الرازی = مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر )20/ 328(.  2



غالمرضا صادقی فرد20 کودتای یهود پشتیبانی انسانی و مالی  منزل آقای مهندس سید مهدی موسوی

که خطاِب این آیات، اختصاصی به پیامبر خدا؟ص؟ هم ندارد _  گر این اّدعا _  به هر حال و  حّتی ا

ادعای درستی هم باشد، این پرسش مطرح است که آیا خود پیامبر رحمت؟ص؟ که این آیه خطاِب به اوست، 

گر او نیز باید به این آیه عمل کند، به کدام »ذو القربی« باید حقش را بدهد؟! و در  نباید به این آیه عمل کند و ا

که باید به آنان بدهد،  کدام »ابن سبیل« باید حقشان را بدهد؟! و حقی  کدام »مسکین« و به  مرحله بعد، به 

چه حقی است؟

که پیامبر خدا؟ص؟ و یا بنا به اّدعای طبریها، پیامبر خدا و تابعانش،  برای شناخِت این »ذو القربی« 

کنند، طرح بحثی پیراموِن »آیۀ موّدت« الزم به نظر می رسد. باید حق او یا حّقِ آنان را پرداخت 

که در آنها مطالبی پیراموِن اجر رسالت پیامبر رحمت؟ص؟ و پرداخِت  کتاب خدا آیاتی وجود دارد  در 

آن، مطرح شده است. یکی از این آیات، »آیۀ موّدت« است: 

ا 
َّ ل �إِ ًر�  ْ �ب

أَ
� ِه  �یْ

َ
َعل ْم 

ُ
ك

ُ
ل

أَ
ْسا

أَ
� ا 

َ
ل ْل  �تُ اِلَحا�تِ  �لّصَ و� 

ُ
َوَعِمل و�  َم�نُ

آ
� �نَ  �ی ِ �ن

َّ
�ل اَدُه  َ ِع�ب ُه 

َ
�لّل ُر  ِ

ّ �ش �بَ ُ �ی ی  ِ �ن
َّ
�ل ِلَك  >دنَ

وٌر<.    
ُ

ك َ وٌر سش �نُ َه عنَ
َ
�نَّ �لّل ا �إِ

ً َها ُ�ْ��ن �ی ُه �نِ
َ
ْد ل ِ رن

هتً �نَ ِر�نْ َ�َ��نَ �تَ �تْ َ َی َوَم�نْ �ی
ْر�ب

�تُ
ْ
 �نِی �ل

هتَ
َ

َمَوّد
ْ
�ل

که ایمان آوردند و اعمال صالح  که خدا به بندگانش بشارت داده است؛ بندگانی  »این همان است 

را انجام دادند. بگو: تنها پاداشی که من در ازای آن )=تبلیغ رسالت و این هدایت( از شما می خواهم این است 

کند ما خود به نیکِی آن  کسب  که حسنه ای را  کس  که »القربی« را مرکِز تمام »موّدت« خود قرار دهید و هر 

که خدا بسیار درگذرنده و بسیار پاداش افزا و سپاس پذیر است«. حسنه برای او می افزاییم. به درستی 

ُقْربی َوَمْن َیْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد 
ْ
َة فِی  ال َمَوّدَ

ْ
 ال

َ
ْیِه أْجًرا إلّا

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ا أْسأل

َ
به بخش پایانِی این آیه، یعنی >...ُقْل ل

گفته می شود. وٌر<،  »آیۀ موّدت« 
ُ

ُه فیها ُحْسًنا إّنَ الّلَه َغُفوٌر َشك
َ
ل

که به پیامبرش؟ص؟  »آیۀ موّدت« با فرمان »ُقـل« شروع می شود. یعنی این خدای جهانیان؟ج؟ است 

فرمانی  این جمالت مطرحش  کند،  با  که  پیامبِر رحمت؟ص؟  هر درخواستی  »بگو«. پس  که  فرمان می دهد 

کند.   یت یافته است آن را  بازگو  که از سوی خدا مأمور که  خدا به او داده و او باید همانگونه  است 

که شکل  آغاز می شود  با عبارتی  پیامبران؟ص؟ جاری  می شود  زبان خاتم  بر  که  الهی  فرمایش  متن 

»حصر«ی دارد. این »حصر« به شکل » نفی و استثنا« مطرح شده است.  

گویای »استمراِر در  فعل« نیز  »نفی«  که می دانیم،  »نفی« است و همانگونه  ْم<، 
ُ

ك
ُ
ا أْسأل

َ
>ل عبارِت 

که چیزی از شما در  خصوِص آن درخواست نکنم«.   هست. یعنی: »این روش من در رسالت است 

سورۀ شوری/23.  1
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« در جمله می آید، از حکم آنچه پیش  از آن آمده است 
ّ

« از ادوات استثناست. آنچه پس از »إل
ّ

»إل

َة فِی الُقْربَی< یعنی ترکیب این »نفی«  و »استثناء«، »حصر«  ا الَمَوّدَ
َّ
ْم< و >ِإل

ُ
ـك

ُ
خارج می شود. مجموِع >ٰلا أْسـأل

که این فرد یا این عضو از آن استثنا شده است،  « می آید »ُمْسَتثنی« و مجموعه ای  را 
ّ

است.  آنچه پس از »إل

»مستثنی ِمنه« می خوانند.  

استثنا بر سه نوع است:

كـاِبَرهم« )=»از آن قوم، فقط - 1 استثنای »مّتصل«. در چنین استثنایی _ مانند جملۀ »ما جاَء القوُم إّل أ

بزرگانشان آمدند«( _ »ُمْستثنی«  فردی از میاِن »ُمستثنی  منه« و عضوی از آن مجموعه می باشد. یعنی 

کابر قوم«، عضوی از مجموعۀ »قوم« است. »ا

استثنای »منقطع«. در چنین استثنایی _ مانند جملۀ »ما جاَء القوُم إّل مطایاهم« )=»از آن قوم، فقط - 2

پایانشان آمدند«( _ »ُمْستثنی«  فردی از میاِن »ُمستثنی  منه« و عضوی از آن مجموعه نیست. چار

3 - _ آمد«(  »ما جاَء  إّل السُن« )=»فقط حسن  _ مانند جملۀ  »ُمـَفـّرغ«. در چنین استثنایی  استثنای 

»مستثنی ِمنه« ذکر نمی شود.

در »آیۀ موّدت«، »مستثنی ِمنه« ذکر شده پس استثنای آن، یا »مّتصل« است و یا »منقطع«. 

که استثنای آیه، »متصل« باشد، مفهوم آیه چنین می شود: در صورتی 

که در ازای رسالت )یا هدایت و یا قرآن( از شما می خواهم  این است  ای پیامبر! بگو: من تنها پاداشی 

که »القربی« را  ظرف تماِم محّبت خود قرار دهید.

که استثنا »منقطع« باشد، مفهوم آیه چنین می شود: در صورتی هم 

ای پیامبر! بگو: تنها خواستۀ من از شما، در ازای رسالت )یا هدایت و یا قرآن( این است که  »القربی« 

را مرکِز تماِم محّبت عملی خود قرار دهید.

در  ازای  از مخاطباِن خود،  کرم؟ص؟  ا پیامبر   _ یا »مّتصل«  باشد  استثنا »منقطع«   _ در هر دو صورت 

و  »مّتصل«  استثنای  دارد.  تفاوت  »القربی««  »موّدِت  بر  مبنی  آنان درخواستی  از  آنان،  یا هدایت  رسالت 

در حالت اول، »موّدِت »القربی««  که  که مالحظه می شود _ این است  گونه  »منقطع« در این آیه _ همان 

گفته  با  پاداش رسالت پیامبر خاتم؟ص؟  برابر دانسته شده و در حالت دوم در خصوص این برابری  مطلبی 

نشده است.

یادی را در بارۀ واژۀ »َمـَوّدة« گفته اند. گفته اند که این لغت به مفهوِم »محبت«  1 و یا »محّبـت  مفاهیم ز

تفسیر القرطبی )9/ 90(، المعجم الوسیط )2/ 1020(.  1
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گفته اند: به مفهوم »محّبـت در تمام زمینه های خیر«  2 است.  تمام عیار«  1 است.  همچنین در بارۀ این لغت 

کوچکتر«  3، به مفهوِم  که »موّدت«،  به مفهوم »محبت بزرگتر نسبت به  یفی دیگر در این باره آمده  در  تعار

»محبت میان زن و شوهر«  4 به مفهوِم »محبت نسبت چیزی در گذشته و حال و آرزوی بودِن چیزی در گذشته 

کردن«  5 است.  اما شاید مفهوِم » موّدت« با »شّدت محّبـت و محّبت عملی« سازگارتر باشد. به هر حال،  را 

کار می رود تا دخل و تصرفی در مفهوم آیه نشده باشد. در ادامۀ بحث، این واژه به همان صورِت »موّدت« به 

»موّدت  از  سخن  آن،  از  بعد  و  قبل  و  موّدت«  »آیۀ  در  زیرا  است  جنس«  »ال  »المودة«،  در  »ال« 

گزارش نشده است.  به این سبب، »الموّدة« در   خاصی« نیست و »عهدی ذهنی« نیز در میان نمی باشد یا 

»آیۀ موّدت«، یعنی »تمام موّدت«.

که »قربی« به معناِی »قرابة«  6،  گفته اند  در بارۀ واژۀ »قربی« نیز مفاهیم بسیاری مطرح شده است. 

گفته اند:  »قربی« به مفهوم  به مفهوم »مطلق نزدیکی«  7 و به مفهوِم »نزدیکی در نسبِت خویشی« است  8. 

کم در این جا _ با  که طرح این مفاهیم _ دسِت  البته به نظر می رسد  »نزدیکی  به خدای واالمرتبه«  9 است. 

گرفته باشد! کردن از مفهوم آیه انجام  هدف دور 

که دانسته شود، مفاهیم ارائه شده توسط مفّسران و علمای  برای آشنایی بیشتر با این واژه و برای آن 

کتاب خدا؟ص؟، ضروری به نظر  گرفته است، مروری بر چند آیه از  کردن از مفهوم آیه صورت  عامه برای دور 

می رسد:

قربی« آشنا 
ْ
»ال با مفهوِم واژۀ  را  یادی ما  که تا حدود ز کار رفته است  »آیۀ یوم االنذار« تعبیری به  در 

می کند:

     .> �نَ �ی َر�بݭݭݭݭݭِ �تْ
اأَ

ْ
َك �ل َر�تَ �ی ْر َع�شِ �نِ �نْ

أَ
 >َو�

تفسیر الرازی = مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر )7/ 51(.  1
المحکم والمحیط األعظم )9/ 368(، لسان العرب )3/ 453(.  2

کلبی. تفسیر الماوردی = النکت والعیون )4/ 305( از قول   3
تفسیر الماوردی = النکت والعیون )4/ 305( از قول مقاتل.  4

یادة )ص: 143(. معجم الفروق اللغویة = الفروق اللغویة بترتیب وز  5
المعجم الوسیط )2/ 723(.  6

المخصص )4/ 485(.  7
المحکم والمحیط األعظم )6/ 389(، مختار الصحاح )ص: 250(، لسان العرب )1/ 665(.  8

کالم العرب من الکلوم )8/ 5442(. شمس العلوم ودواء   9
سورۀ شعراء/214.  10 
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کن«. »و نزدیکتریِن افراد از خاندانت را انذار 

کم در حد داستانی از این واقعه _ برای بسیاری از ما مشخص و روشن  ماجرای »یوم االنذار« _ دست 

است. در این روز، پیامبر رحمت؟س؟ بنا به فرمان خدای جهانیان؟ج؟ نزدیکتریِن افراد خاندانش را دعوت 

و آنان را »انذار« کرد. البته دعوت برای حضور در این جلسه، توسط امیر مؤمنان؟س؟ انجام پذیرفت. دعوت 

شدگان، حدود چهل نفر بودند و این در حالی است که عدِد »عشیرۀ« پیامبر رحمت؟ص؟ بسیار بزرگتر از این 

 دارای صفِت »اقربون« بودند.
ً
 مرد بودند و ثانیا

ً
رقم بود. این چهل فرد، اّوال

که خدا  کنار این آیه، به عنواِن آیه ای  به دالیل شناخته شده ای بخاری و امثال او، آیۀ دیگری را در 

که در مجلس  افرادی  به درستی معلوم نشود  تا  کرده اند  و عرضه  پرداخته  و  کرده است، ساخته  نازل  را  آن 

حاضر بودند، از چه ویژگیهایی برخوردار بودند و تا بعدها بتوانند افراد دیگری را با این عنوان، برای پیامبر 

کنند: رحمت؟ص؟ معرفی 

ِصیَن<، 
َ
ْقَرِبیَن    * َوَرْهَطَك ِمْنُهُم الُمْخل

َ
ْنِذْر َعِشیَرَتَك الأ

َ
ْت: >َوأ

َ
ا َنَزل : َلَّ

َ
اٍس... ، َقال »َعِن اْبِن َعّبَ

ْیِه. 
َ
وا: َمْن َهَذا؟ َفاْجَتَمُعوا ِإل

ُ
َفا َفَهَتَف: َیا َصَباَحاْه! َفَقال  اهّلِل؟مص؟ َحّتَ َصِعَد الّصَ

ُ
َخَرَج َرُسول

ْبَنا  وا: َما َجّرَ
ُ
؟ َقال یِقَّ ُكْنُتْ ُمَصّدِ

َ
َبِل، أ َ ُرُج ِمْن َسْفِح َهَذا الج نْ َ

 ت
ً

ّنَ َخْیال
َ
ْخَبْرُتُكْم أ

َ
ْیُتْ ِإْن أ

َ
َرأ

َ
: أ

َ
َفَقال

 
َ

ْعَتَنا ِإاّل َك! َما َجَ
َ
ا ل ٍب: َتّبً َ ُبو لَ

َ
 أ

َ
ُكْم َبْینَ َیَدْی َعَذاٍب َشِدیٍد. َقال

َ
: َفِإّنِ َنِذیٌر ل

َ
َكِذًبا. َقال ْیَك 

َ
َعل

َها اَلْعَمُش َیْوَمِئٍذ«.   
َ
<. َهَكَذا َقَرأ َهٍب َوتَّبَ    *  َوَقْد تَّبَ

َ
بِی ل

َ
ْت: >َتّبَْت َیَدا أ

َ
َّ َقاَم. َفَنَزل ُ

َذا؟ ث ِلَ

ْقَرِبیَن * َوَرْهَطَك 
َ
ْنِذْر َعِشیَرَتَك الأ

َ
گفت: وقتی این آیات نازل شد: >َوأ که  »از ابن عباس... نقل است 

این  از  آورد: وای  بر  فریاد  و  باال رفت  کوه صفا  از  و  از خانه خارج شد  ِصیَن<، رسول خدا؟مص؟ 
َ
الُمْخل ِمْنُهُم 

ِگردش جمع شدند. او فرمود: آیا شما این  کیست؟ و به  گفتند: این  که بوی جنگ می دهد! آنان  صبحی 

کوه به قصد شما می آید، آیا شما مرا تصدیق  که لشکری از پشِت این  گر من به شما خبر دهم  که ا گونه اید 

که پیش  یم. او فرمود: پس من شما را هشدار می دهم  گفتند: ما تجربۀ دروغگویی را از تو ندار می کنید؟ آنان 

کردی؟!  گفت: روزگارت سیاه باشد! تو ما را فقط برای همین جمع  یتان عذابی شدید قرار دارد. ابو لهب  رو

<. اعمش در آن روز،  این آیات را  َهٍب َوتَّبَ *  َوَقْد تَّبَ
َ
بِی ل

َ
او سپس برخاست و این آیات نازل شد: >َتّبَْت َیَدا أ

کرد«. گونه قراءت  این 

« آیه نیست بلکه از آیات اّدعایی بخاری و امثال اوست  ِصیخَ
َ
ُم اُلْخل قسمت بعدی یعنی عبارِت »َوَرْهَطَك ِمْنُ  1

کرده است! گویا شیطان بر آنان نازلش  که 

« نیز از آیات ساخت بخاری و بخاریهاست. عبارِت »َوَقْد َتّبَ  2
صحیح البخاری )6/ 179(.  3
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که »عشیرۀ اقربوِن« پیامبر رحمت؟ص؟ و ماجراهای بعدی »یوم االنذار«  که برای آن  مالحظه می شود 

گوییهایی را متحمل شده اند! یاِن او، چه زحمتها و چه دروغها و چه بی ربط  مشخص نشوند، بخاری و راو

که در آن روزگار، هنوز سیزده سال  کرده  که آنها را از قول ابن عباسی نقلش  بخاری در این عبارتها _ 

که میاِن دو واژۀ »عشیرة«  به والدتش باقی مانده بود _ با آیۀ ساختگِی خودش یا ابن عباسش، بر آن بوده است 

کند. و تالش دومش یعنی ایجاِد این  ص« ارتباط این همانی ایجاد 
َ
و »رهط« و نیز دو واژۀ »اقرب« و »ُمخل

که در مورِد »آیۀ موّدت« هم انجامش داده است و انجامش  همانی، میان »اقرب« و »مخلص« همان است 

داده اند. 

کار رفته است که بخاریها دیگر نیازی نمی دیدند  در آیه ای دیگر از کتاب خدا، این واژه به صورتی به 

کنند:  ص« عوض 
َ
که جای »اقرب« را با استفاده از آیاِت ساختگی، با »مخل

 ِ َمْعُرو�ن
ْ
ال  �بِ

�نَ �ی َر�بݭݭݭِ �تْ
اأَ

ْ
�نِ َو�ل ْ َو�ِلَ��ی

ْ
هتُ ِلل َوِص�یَّ

ْ
ًر� �ل �یْ

َرَك �نَ �نْ �تَ  �إِ
َمْو�تُ

ْ
ُم �ل

ُ
َحَدك

أَ
َر � � َ�صنَ دنَ ْم �إِ

ُ
ك �یْ

َ
�بَ َعل �تِ

ُ
 >ك

    .> �نَ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ی �ل

َ
ا َعل

ً  َ��تّ

گر چیز خوبی را از خودش  که مرگ یکی از شما فرا رسید، ا »بر شما مکتوب و واجب است در زمانی 

کند. این حقی  گذاشت، برای پدر و مادر و »اقربون«، به صورِت شایسته و شناخته شده ای وصیت  به جا 

است بر مّتقیان«.

مشخص است که واژۀ »اقربون« بر فرزندان و در مرحلۀ بعد، بر برادران و خواهران، داللت دارد؛ بخواهیم 

یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم! و این افراد، نزدیکتریِن افراد یک خانواده به یکدیگرند.

کار رفته و در آیه ای بعد   روشنی، دو بار به 
ً

کامال کتاب خدا؟ج؟ این واژه، با داللِت   در آیۀ دیگری از 

کاربرد در  که نگاهی به این دو  کار رفته است  گروه _ یعنی »اولو القربی« _ به  از این آیه، تعبیر دیگری از این 

کنار هم، برای بحِث جاری منفعت بسیاری را به همراه دارد:

و�نَ  ُ َر�ب �تْ
اأَ

ْ
َو�ل  ِ َو�ِلَ���ن

ْ
�ل َرَك  �تَ ا  ِمّمَ �بٌ  ِص�ی �نَ َ�اِء  ِ

َوِلل�نّ و�نَ  ُ َر�ب �تْ
اأَ

ْ
َو�ل  ِ َو�ِلَ���ن

ْ
�ل َرَك  �تَ ا  ِمّمَ �بٌ  ِص�ی �نَ اِل  َ حب  >ِللّرِ

�نُ  َمَ�اِك�ی
ْ
اَمی َو�ل َ �ت �یَ

ْ
َی َو�ل

ْر�ب
�تُ
ْ
و �ل

ُ
ول

أُ
� 

ْ�َمهتَ �تِ
ْ
َر �ل � َ�صنَ دنَ ا * َو�إِ ً ُروصن ا َم�نْ ً �ب ِص�ی َر �نَ ُ ْو َك�ش

أَ
ُه � ّلَ ِم�نْ ا  �تَ ِمّمَ

ا<.    ً ْولًا َمْعُرو�ن ُهْم �تَ
َ
و� ل

ُ
ول ُه َو�تُ وُهْم  ِم�نْ �تُ رنُ اْر

َ �ن

»برای مردان، از آنچه پدر و مادر و »اقربون« از خود بر جای می گذارند، سهمی است و برای زنان، از 

سورۀ بقره/180  1
سورۀ نساء/7 و 8.  2
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یاد باشد. که این سهم،  آنچه پدر و مادر و »اقربون« بر جا می گذارند، نیز سهمی است؛ خواه آن مال، کم و یا ز

گر به هنگام تقسیِم »ماترک«، »اولو القربی« و یتیمان و مسکینان  سهمی تعیین شده و الزم االجرا است. و ا

حضور داشته باشند، چیزی از آن اموال را به آنان بدهید! و به آنان سخنان نیک و شایسته ای را بگویید«. 

»قربی«، مفرد و »اولو القربی« جمع است و جمع بودِن »اولو القربی« از جمع بودِن »اولو« ناشی می شود. 

»اقربون« هم جمع و مفرِد آن، »اقرب« است. بدین ترتیب، هم »اولو القربی« تعدادی از خویشاونداِن نزدیک را 

شامل می شود و هم »اقربون« اما بر اساس این آیات، »اقربون« دارای نصیب و سهم هستند اما »اولو القربی« از 

این نصیب، بی بهره اند و بر اساس این فرماِن الهی تنها باید به آنان، در کناِر »یتیمان« و »مسکینان«، »رزقی« 

داده شود.

تعبیر دیگری در کتاب خدا به کار رفته که می تواند به محّققان در تشخیص این تعابیر، یاری بسیاری 

کاربرد قرآنی، »اولو االرحام« هم »اقربون« را شامل می شود و هم  برساند و آن، »اولو االرحام« است. بر اساس 

که  مقصود از »القربی«، »نزدیکتر بودن در خویشاوندی«  »اولو القربی« را. این تعبیر هم چنین نشان می دهد 

است: 

ا�بِ �هلِل ...<.    َ ْع�نٍ �نِی ِك�ت �بَ ی �بِ
َ
ْول

أَ
ُهْم � ْع�نُ َ ْرَحاِم �ب

اأَ
ْ
و �ل

ُ
ول

أُ
>... َو�

کتاب خدا، بعضی از »اولو االرحام« نسبت به بعضی دیگر، سزاوارترند...«.    »... و در 

بدین ترتیب و همان گونه که مالحظه می شود، واژۀ »اقربون« بدون هیچ پیشوند و بدون هیچ پسوندی، 

کار می رود.  برای تعبیر از فرزندان و در مرحلۀ بعد برای تعبیر از خواهران و برادران به 

»قربی« مؤنِث »أقرب« است و »أقرب«، مفرِد »اقربون« و صفِت تفضیلی یا صفِت عالِی »قریب«  و به 

کاربردها، زمانی  تنهایی به مفهوِم »خویِش نزدیکتر« و یا به مفهوِم »نزدیکترین خویش« است. در بسیاری از 

بردهای مشابهش _ به عنواِن »صفِت عالی« و یعنی  کار کار می رود _ مانند بسیاری از  که »قربی« به تنهایی به 

که »القربی« مفرد است و برای جمع  به مفهوِم »نزدیکترین خویش« به کار می رود. باز هم باید به خاطر داشت 

کردِن آن از پیشوندهای »ذوو« و »اولو« استفاده می شود.

کار رفته است: »حسنی« مؤنِث »احسن« است و در آیاتی از کتاب خدا، به عنواِن »صفت عالی« به 

ُحْ��نَی...<.    
ْ
ِهُم �ل ِ

ّ و� ِلَر�ب ُ ا�ب �بَ
�نَ �ْس�تَ �ی �نِ

َّ
 >ِلل

سورۀ انفال/75.  1
سورۀ رعد/18.  2
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که به دعوِت پروردگارشان، پاسخ مثبت دادند...«. »نیکوترین نتایج از آِن افرادی است 

»نیکوترین اسماء« از آن خداست:

ُحْ��نَی<.    
ْ
ْسَماُء �ل

اأَ
ْ
ُه �ل

َ
ا ُهَو ل

َّ ل َه �إِ
َ
ل ا �إِ

َ
ُه ل

َ
 >�لّل

که الهی جز او وجود ندارد، نیکوترین اسماء برای اوست«. »»اهلل« 

»ُیسری« مؤنِث »أیسر« و »صفِت عالی« است:

ْ�َری<.     �یُ
ْ
ُرُه ِلل ِ�ّ �یَ

َ��نُ ُحْ��نَی * �نَ
ْ
ال  �بِ

�تَ
َ

ی * َوَصّ� �تَ
ْعَطی َو��تَّ

أَ
ا َم�نْ � ّمَ

أَ
ا َ  >�ن

اما آن کس که انفاق کند و تقوا پیش گیرد و آن »نیکوترین« را تصدیق کند، ما به زودی آن »آسان ترین« 

یم«.  را برای او آسان می ساز

کار رفته است.  »قربی« هم مؤنِث »اقرب« است و در استعمالهای قرآنی به عنواِن »صفِت عالی« به 

که »قربی« مؤنِث »اقرب« است، از اولیاِت  لغت عرب است اما شاید به همین خاطر، در هیچ  این مطلب 

از مفّسراِن  نتوان یک مفّسر  نیز نشده است! و شاید حّتی  به آن اشاره  از فرهنگهای لغت عامه،  فرهنگی 

که به این مطلب بسیار ساده  ماِن عامه و یا یک محّدث از محّدثاِن عامه را  یافت 
ّ
م از متکل

ّ
عامه، یک متکل

گاهی  که در آنها به تعریِف اصطالحات فقهی پرداخته شده،  کتابهایی  کرده باشد! تنها در بعضی از  اشاره 

به این موضوع بسیار ساده، اشاره ای شده است: 

ْبَعِد«.   
َ
ْقَرِب َواْل

َ
ِنیُث اْل

ْ
ُبْعَدی: َتأ

ْ
َب َوال ُقْر

ْ
»ال

»»ُقربی« و »ُبعدی«، مؤنِث »اقرب« و »ابعد« است«.

که  جایی  در  زیرا  می رسد.  نظر  به  هم  طبیعی  بسیار  جماعت،  این  برای  مطلب  این  اظهار  عدم 

»القربی« به پیامبر خدا؟ص؟ انتساب دارد، اظهار این مطلب، به معنای پذیرفتن و تصریح به این واقعیت 

که: است 

»حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ که  نزدیکترین خویِش  پیامبر خداست، تنها مقصود خدا از 

این آیات است. بدیهی است  خویشِی نزدیِک سایر اهل البیت؟مهع؟ با پیامبر رحمت؟ص؟ 

سورۀطه/8.  1
سورۀ لیل/5 تا 7.  2
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گر چه  امیر مؤمنان؟س؟ پسر عموی  نیز از همین طریق پدید آمده است و تعریف می شود. ا

پیامبر رحمت؟ص؟ نیز بود«. 

نکتۀ بسیار مهم دیگر در شناخت  »القربی«، »ال« موجود در این واژه است. این  »ال«، »ال عهد« 

بگیریم،  »ال جنس«  را  گر این »ال«  ا آیه می باشد.  زیرا  این  نزدیِك خاصی، مقصوِد  خویشاِن  یعنی  است. 

آیات  با  آیه،  این  صورت  این  در  و  می باشد  خویش  نزدیکی«  هر  به  »موّدت  آیه،  این  فرماِن  مورِد  »موّدِت« 

کریم مغایرت پیدا می کند.   بسیاری از قرآن 

که به خدا و به روز قیامت ایمان آورده اند از اعماِل »موّدت« نسبت  کتاب خدا، افرادی  در آیه ای از 

گر این خویشان، دشمن خدا و رسول خدا؟ص؟ باشند:  به خویِش دور و نزدیکشان باز داشته شده اند ا

ْو 
أَ
� اَءُهْم  َ �ب

آ
� و�  ْو َكا�نُ

َ
ُه َول

َ
َرُسول َه َو

َ
 �لّل

َ
و�نَ َم�نْ َحاّد

ُ
َو�ّد ُ ِر �ی اآ�نِ

ْ
ْوِم �ل �یَ

ْ
ِه َو�ل

َ
الّل و�نَ �بِ ِم�نُ وأْ ُ ْوًما �ی ُ� �تَ حبِ

ا �تَ
َ
 >ل

َر�تَُهْم...<.     �ی ْو َع�شِ
أَ
َو��نَُهْم � �نْ ْو �إِ

أَ
اَءُهْم  � َ �ن ْ �ب

أَ
�

که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند و در  همان حال، افرادی  گروهی را نمی بینی   »هیچ قوم و 

یا  آنان،  و رسول، پدراِن  این دشمناِن خدا  گر  ا او دشمنی می کنند  حّتی  و رسول  با خدا  که  را دوست بدارند 

پسرانشان، یا برادرانشان، یا  خویشاِن آنان باشند...«.

گر خویش  نزدیکی چون  که دشمناِن خدا و رسوِل او را نباید دوست داشت حّتی ا مالحظه می شود 

پدر و مادِر انسان و چون فرزندان و چون برادران و خواهران و... باشند. این به آن معناست که »ال«، »القربی«، 

»ال جنس« نیست و بلکه »ال عهد« است.

در »آیۀ موّدت« به فرماِن خدای جهانیان؟ج؟ و با امِر »ُقْل«، خاتم پیامبران؟ص؟ باید  سخن از رسالت 

بگوید و اجِر رسالت و ادای این پاداش. در این آیه، عهِد دیگری جز وجود مقّدِس  پیامبر رحمت؟ص؟ وجود 

ندارد تا بتوان »ال القربی« را به آن نسبت داد. پس »قربایی«  که در این آیه مطرح است، نزدیکترین خویش و 

خویش مشخِص خاتم پیامبران؟ص؟ است.

 _ و مثاًل با عبارِت »إّل اَلـَوّدَة ف ُقربای« یا »إّل 
ً
خاطر نشان می سازد: در این آیه، این »قربی« مستقیما

یب حممٍد« _ به رسول اکرم؟ص؟ نسبت داده نشده است تا پس از آن، افرادی پیدا شوند که با استناِد  اَلـَوّدَة ف  ُقر

به این  عبارت، بتوانند ابو لهب و یا ابو سفیان و یا عّبـاس و عّباسیان را در این مجموعه جا بدهند!  

که  مقصود از این »قربی«، قربای پیامبر  وجوِد این »ال« در این جا، ما را با این حقیقت آشنا می کند 

 به پیامبر خدا؟ص؟ نسبت داده شود.
ً
که این »قربی«، مستقیما رحمت؟ص؟ است، بدون آن 
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غالمرضا صادقی فرد28 کودتای یهود پشتیبانی انسانی و مالی  منزل آقای مهندس سید مهدی موسوی

پیامبر  برای  »القربی«  »ساخِت  موضوِع  به  همراهانش،  و  بخاری  ساخِت  آیه های  از  دیگر  یکی 

کرده، ساخِت »القربی« در  که بخاری آن را از قوِل ابن عباس نقل  رحمت؟ص؟« اختصاص دارد. در روایتی 

دو مرحله انجام شده است: 

َة فِی الُقْربَی<، »قربی محّمد« است. - 1 ا الَمَوّدَ
َّ
که مقصود از »القربی« در >ِإل اظهار این 

معرفی تمام قریشیان به عنواِن »قربی محّمد«. - 2

بخاری چنین آورده است:   

ُجَبْیٍر:  ْبُن   َسِعیُد 
َ

َفَقال  :
َ

الُقْربَی<، َقال فِی  َة  الَمَوّدَ ا 
َّ
>ِإل  : اٍس ...  َعّبَ اْبِن  »... َعْن َطاُوٍس، َعِن 

ْت 
َ
ُه ِفیِه َقَراَبٌة. َفَنَزل

َ
 َول

َ
ْیٍش، ِإاّل ؟مص؟ َلْ َیُكْن َبْطٌن ِمْن ُقَر ِبَّ : ِإّنَ الّنَ

َ
ٍد ؟مص؟.  َفَقال ّمَ َب ُمَ ُقْر

ْم<«.     
ُ

وا  َقَراَبًة َبْیِنی َوَبْیَنك
ُ
ْن َتِصل

َ
ا أ

َّ
ْیِه : >ِإل

َ
َعل

که او  گفت: پس سعید بن جبیر  َة فِی الُقْربَی< نقل می کند  ا الَمَوّدَ
َّ
  »طاووس از ابن عّباس، در بارۀ >ِإل

گفت: هیچ بطنی از قریش نبود مگر  گفت: مقصود، »خویشان نزدیك محّمد؟مص؟« است. پس ابن عّباس 

وا َقَراَبًة 
ُ
ْن َتِصل

َ
 أ

َّ
آنکه  رسول خدا؟مص؟ در آن بطن، خویشاوندی داشت. پس از آن، این آیه بر او نازل شد: »ِإل

ْم«. )=»مگر آنکه خویشی ما بین من و خودتان را  نُبرید«(«.
ُ

َبْیَنك َبْیِن َو

کرده اند اما  کتاب خدا معرفی  که بخاری و بخاریها ساخته اند و آنها را به عنواِن آیات  تعداد آیاتی 

یاد است. بسیاری از این آیات نیز _ همانند همین آیه _ در  کتاب خدا یافت نمی شود، بسیار ز این آیات، در 

موضوِع »هدِم القربی« و »هدم اهل البیت؟مهع؟« ساخته و پرداخته و عرضه شده است!

آنجا  پیش  تا  رحمت؟ص؟  پیامبر  برای  سازی  خویشاوند  در  امامیه،  غیر  جماعت  حال،  هر  به 

ها هم َقرابُة 
َّ
كل یٍش  كُر  البیاِن ِبأّنَ ُبطوَن ُقر که در »صحیح ابن حّبان« با این عنوان روبرو می شویم: »ذ رفته اند 

الصطف؟مص؟«.  

که در »آیۀ  یب« )=»مرکز »تمام موّدت«  در نزدیکترین خویش پیامبر خدا؟ص؟«(  ترکیِب »الوّدة ف القر

کاربرد این  عبارت، به  که نباید از نگاِه فهِم بیشتر، به دور ماند.  کار رفته ترکیب ویژه ای است  موّدت« به 

یب« )=»»تمام موّدت« برای  »الوّدة للقر »قربی««(،  یب« )=»»موّدِت« این  الُقر »موّدَة  جای عبارتهایی مانند: 

یا به خوِد آنان«(،  »این قربی«  یب« )=»»تمام موّدت« به سبِب  »الوّدة بالقر یا به خاطر آنان«( و  »این قربی« 

که: که آنچه مورد  درخواست می باشد این است  حکایت از آن دارد 

که مشخص نیز هست،  » مؤمنان صالح باید نزدیکترین خویِش پیامبر رحمت؟ص؟ را 

 ظرف و مرکِز »تماِم موّدِت« خودشان قرار دهند«. 

1   صحیح البخاری )4/ 178( .
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نگاهی به این ترکیبها در کنار هم، خودش به خوبی و به صورتی کامل، این گویایی را دارد. زمخشری 

در این باره چنین آورده است:  

َة فِی  َمَوّدَ
ْ
ا  ال

َّ
ٰب«؟ وٰما َمْعیٰن َقْوِلِه: >إل ُقر

ْ
َة ِلل

َ
وّد  اْلَ

َ
ٰب« أْو »إاّل ُقر

ْ
َة ال

َ
 َمَوّد

َ
: »إاّل

َ
 قٖیل

ّ
 »فإْن قلَت: َهال

ـَنـًة 
ّ

ٰب وُمَتـَمـَك ُقْر
ْ
َة  ثاِبَتًة یِف ال

َ
وّد  اْلَ

َ
ا... وَتْقدیُرُه: إاّل

َ
ا ل ِة وَمَقـّرً

َ
َموّد

ْ
وا َمٰكاًنا ِلل

ُ
ُت: َجـَعل

ْ
ُقْربٰی<؟ ُقل

ْ
ال

ا«.      فٖیٰ

یب«. و  مفهوم این فرمایش: >إلّا  َة ِللُقر
َ

یب« یا »إّل الوّد گفته نشده است: »إّل موّدَة الُقر گفتی: چرا  گر   »ا

َة فِی الُقربی< چیست؟ پاسخ این است: آنان »القربی« را مکاِن »موّدت« و جایگاه استقراِر آن، قرار دادند.   الموّدَ
کار می رود و جا می گیرد«.   که در »القربی« ثابت است و در آنان به  ... و تقدیرش چنین است: مگر » موّدتی« 

بدین ترتیب و بر پایۀ »آیۀ موّدت«:

صالح،  مؤمناِن  به  که  یافته  دستور  جهانیان؟ج؟  خدای  سوی  از  رحمت؟ص؟  »پیامبر 

که برای آنان آورده تنها یک پاداش را همواره  که او در ازای رسالت، یا هدایتی  کند  اعالم 

که آنان باید »نزدیکترین خویش مشخص او« را مرکِز  درخواست می کند و آن این است 

»تمام موّدت« خودشان قرار دهند«.

که: گرفته می شود  که از اجر رسالت پیامبر؟ص؟ بحث می کند، این نتیجۀ قطعی  با مالحظۀ آیاتی 

کرده  کرده اما او تنها از افرادی این پاداش را طلب  »پیامبر رحمت؟ص؟، از افراد طلب اجر 

که  رسالتش را پذیرفته اند«. است 

که مؤمنان  بر اساس همین آیات، اجر  رسالت او دینار و درهم نیست بلکه پاداش رسالتش این است 

صالح باید مرکِز »تمام موّدت« خودشان را در »نزدیکترین خویش مشخص« او قرار دهند.

حضرت  از  غیر  فردی  هیچ  نیز  رحمت؟ص؟«  پیامبر  مشخِص  خویش  »»نزدیکترین 

کبری، فاطمۀ زهرا؟اهع؟ نیست و  خویشاِن دیگر، اعم از مولی امیر مؤمنان؟س؟ و  صّدیقۀ 

ینب؟اهس؟ و  حضرت امام مجتبی؟س؟ و حضرت امام سید الشهداء؟س؟ و نیز حضرت ز

کلثوم؟اهس؟ و هم چنین سایر »اهل البیت؟مهع؟«، همگی از راِه این خویشی،  حضرت ام 

مشمول این قانون می شوند«. 

الکشاف ج4/219.    1


