
 

 * ءیف هیدرباره آ نیقیفر یریتفس یآرا یبررس

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 1چکيده

 یمیزان همگرایی و واگرایی آرا ،این نوشتار با بررسی ابعاد مختلف آیه فیء از سوی مفسران فریقین
آرایی که در این دیدگاه وجود دارد برخی از اختالف را در کانون توجه قرار داده است. آنهاتفسیری 

های این اریخی است. آنچه در ارزیابیهای تهای فقهی، کالمی، ادبی و برداشتمتأثر از رهیافت
پرداختن به ارتباط معنایی آیه فیء با آیات پیشینی و پسینی و همچنین  بدان توجه شده،پژوهش 

باشد که برآیند آن در سه محور مستقل، مبین و منسوخ ظهور نموده است. نسبت آن با آیه انفال می
ی است که واحدهای معنایی متفاوتی را از موضوع برخورداران از اموال فیء یکی دیگر از وجوه

مهاجرین و  ،القربی، انصارسهم الله، سهم رسول، ذی سوی مفسران برای این آیه رقم زده است.
شود که گاه بر اثر تفسیری در آن دیده می یتابعین، از مواردی است که تکثر و پراکندگی آرا

وجود آمده است. نقد و ارزیابی و گزینش  های ادبی بههای کالمی و گاه به علت استنباطگرایش
های مطروحه انجام گرفته بر پایه نگرش دربارهترین آرا که از سوی نوشتار حاضر صحیح
 های منطبق با چارچوب معنایی گزارهای قرآنی سامان یافته است.بخشی به دریافتاولویت
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 مقدمه

ای از گسترده یترین آیاتی است که تنوع و تکثر و گاه اختالف آراآیه فیء از بحث برانگیز
شود. این اختالف آراء از چند حیث به سوی مفسران در تحلیل و ارزیابی آن دیده می

آیه با آیات مشابه و همچنین نوع این نخست در خصوص ارتباط  :ظهور رسیده است
پسینی و پیشینی در سوره حشر، به این مجموعه از آرای تفسیری سمت و ارتباط آن با آیات 

خاصی ترکیب یافته که  یسوی مختلفی داده است. عالوه بر این، آیه فیء از ارکان و اجزا
که باید اضافه نمود  ،های متفاوتی را رقم زده استهرکدام از آنها به فراخور نیاز، رهیافت

بر اهمیت این مقوله  ،اب در خصوص مصادره فدکمبنای عمل متفاوت برخی از اصح
با حکومت سقیفه در خصوص نوع برداشت و دریافتی که  ^بیتافزوده است. تقابل اهل

مفسران  یاند توجه بیشتری به این آیه جلب نموده است. با بررسی تطبیقی آرااز فیء داشته
شناسی آیه ختلف شناختهای مفریقین میزان تفاوت و تضارب و گاه تشابه آنها در حیطه

 آید. فیء به دست می

 شناسی فیءمفهوم

فیء در لغت به معنای بازگشت به حالت پسندیده است. راغب اصفهانی در تعریف واژه 
 .(056: 4141راغب اصفهانی، ) الّرجوع إلی حالة محمودة است:آورده ء چنین فی

که بدون جنگ به دست شود در تعریف اصطالحی آن آمده است: به اموالی گفته می
 .)همان(مسلمانان افتد 

 .(796/ 9: 4731طبرسی، )ن را به آن افزوده است ااما طبرسی در تعریفی که ارائه داده قید مشرک
چرا که این  ؛تواند منحصرًا ذیل مفهوم فیء جای گیردن نمیارسد که قید مشرکبه نظر می

نان از منظر قرآنی در جرگه مشرکان قرار زیرا آ ؛گرددلفظ از نظرگاه قرآنی شامل یهود نمی
توان از آن در این مورد به کار برد های قرآنی میگیرند بنابراین لفظی که بر طبق گزارهنمی
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که در سوره حشر نیز برای بیان این معنا از همین لفظ استفاده شده ن است چنانالفظ کافر
آید ولی کافر حربی به دست می اموالی که از گوید:است.شهید مطهری در تعریف فیء می

 .(413/ 13تا: )مطهری، بیبدون اینکه زور شمشیر در کار باشد 
مفهوم فیء مطابق با  .استگیری قرآن از این مفهوم نیز در نوع خود جالب فلسفه بهره

تا حامل بار معرفت قرآنی گردد. بر اساس نگرش است گفتمان توحیدی به کار رفته 
گردد که انسان در طریق توحید های الهی زمانی جایز میمندی از نعمتتوحیدی قرآن، بهره

استفاده از آن، مصداق غصب خواهد بود و تسلط مسلمانان بر آن به  ، وگرنهگام بردارد
 :گویدمیشهید مطهری در این باره  معنای بازگشت به جایگاه اصلی آن است.

شمارد.با یعنی او را غاصب می یعنی آن که به جای اصلی خودش برگشته است؛« ءفی»
فلسفه قرآن مطلب کامل و روشن است؛ چون هرچه هست از آِن خداست، همه چیز مال 
خداست و خدا در این عالم بشر را برای مقصدی خلق کرده است که آن مقصد توحید است 
و استفاده از سفره الهی آن قدر برای انسان جایز است که با هدف صاحب اصلی موافق و 

العظیم است مالك حقیقی نیست؛ در واقع ماهنگ باشد. از نظر اسالم کسی که کافر باللهه
خورد. این مال وقتی خورد مثل کسی است که از نظر قانونی مال غصبی را میآنچه را که می

 .)مطهری، همان(است « ءفی»گردد که به مسلم برمی

 سبب نزول سوره 

در ن و مفسران انضیر نازل شد هر چند میان مورخنیاین سوره در پی عهد شکنی یهودیان ب
اما عمدتًا ظرف نزول آن را پس از جنگ  ،زمان نزول این سوره اختالف نظر وجو دارد مورد

کند که هر دو از حیث زمانی اند. عالمه طبرسی دو نقل را برای این سوره ذکر میاحد دانسته
های تاریخی نیز برابر با گزارش. (780 /9: 4731طبرسی، )پس از جنگ احد روی داده است 

یعقوبی وقوع این رخداد را چهار ماه پس از جنگ احد  ،نمونه برایگردد. چنین زمانی تأیید می
دیگر منابع متقدم تاریخی همچون مغازی واقدی نیز  .(18/ 1تا: بییعقوبی، )تعیین نموده است 



اما آنچه به این رخداد اهمیت  .(707/ 4: 4169واقدی، )قائل به چنین سیر تاریخی است 
توافقی است که بدون حضور تسلیحات نظامی در معرکه جنگ و درگیری  ،تری بخشیدهفزون

تقسیمی خاص موارد  شیوهمی فراچنگ آمد که یفیزیکی به دست آمد. در پی این توافق، غنا
ر لشکر های گذشته تغییر یافت و چیزی از آن نصیب حاضران دمصرف آن بر خالف رویه

 ای چرایی این کار را از رسول خدا جویا شدند آیه فیء نازل گردید:وقتی عده .اسالم نشد
فاء   ما و  

 
ه   أ لی اللَّ وِلهِ  ع  س  ْم  ر  ما ِمْنه  ْم  ف  ْفت  ْوج 

 
یهِ  أ ل  یل   مْن  ع  لِكنَّ  ِرکاب   ال و   خ  ه   و   اللَّ

ط   لِّ ه   یس  ل  س  لی ر  ْن  ع  و   م  ه   یشاء  لی اللَّ لِّ  ع  ی ک  ِدیر   ء  ش   .(0: )حشر ق 

 نقش آیه

 ،و همچنین نسبت آن با آیه انفال 0نوع ارتباط آیه هفتم با آیه  دربارهدر آرای تفسیری فریقین 
 نظر یکسانی وجود ندارد:

لی ه  ع  فاء  اللَّ
 
یل  و  ال ِرکاب  و  لِكنَّ اللَّ  و  ما أ یِه ِمْن خ  ل  ْم ع  ْفت  ْوج 

 
ما أ ْم ف  وِلِه ِمْنه  س  ه  ر 

لی ه  ع  ل  س  ط  ر  لِّ لی یس  ه  ع  ْن یشاء  و  اللَّ ی م  لِّ ش  لیک  ه  ع  فاء  اللَّ
 
دیر  ما أ ْهِل  ء  ق 

 
وِلِه ِمْن أ س  ر 

رى بی اْلق  ْر وِل و  ِلِذى اْلق  س  ِه و  ِللرَّ ِللَّ ی ال  و  اْلیتامی ف  بیِل ک  ساکیِن و  اْبِن السَّ و  اْلم 
 
 
ین  اْل ًة ب  ول  ون  د  وا و  یك  ه  اْنت  ْنه  ف  ْم ع  وه  و  ما ن هاک  ذ  خ  ول  ف  س  م  الرَّ ْم و  ما آتاک  ْغِنیاِء ِمْنك 

دید  اْلِعقاِب  ه  ش  ه  ِإنَّ اللَّ وا اللَّ ق   .(3 - 0انفال: ) اتَّ
در  .منسوخ پدید آمده است در میان آرای تفسیری اهل تسنن سه دیدگاه مستقل، مبین و

بر خالف اهل تسنن که برخی از آنها  .ظرمستقل و مبین وجود داردمیان مفسران شیعه فقط دو ن
 گردد.در شیعه همه آرا در دو محور مستقل و مبین خالصه می ،قائل به نسخ این آیه هستند

 مستقل. 1

اند به این معنا که این آیه در مقام بیان دانسته 0را مستقل از آیه  هفتمای از مفسران آیه عده
: 4168)ابن عربی، ز آن چیزی است که در آیه پیشین از آن سخن گفته شد حکمی جدید غیر ا

نضیر فقط مخصوص بنی ششماین طایفه بر این باورند آیه  (116/ 41: 4145آلوسی،  ؛4334/ 1
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 «ریق  »در پی بیان اخباری از سایر موارد فیء به دست آمده در دیگر  هفتماست و آیه 
 ابه است. قریظه و دیگر موارد مشهمچون بنی

کید بر  است که در این آیه بر خالف آیه پیشین، عبارت اهل  ایناستدالل این گروه تأ
حکم آیه پیش از آن متفاوت است  بادهد حکم این آیه نشان می کهالقری به کار رفته است 

 .(37/ 18تا: )ابن عاشور، بی
نیست که  ششمآیه  الفی درکند که هیچ اختابن عربی در آغاز این بحث به این نکته اشاره می

کند مختلفی وجود دارد و به چهار قول اشاره می یمخصوص رسول خداست و درباره آیه بعد آرا
اختالفی که در آیه وجود دارد این است که  :گویداو در توضیح آیه می. (4334/ 1: 4168)ابن عربی، 

وی معانی مستقلی را برای هرکدام از  در ادامه .با در نظر گرفتن آیه انفال با سه معنا مواجه هستیم
ای خاص دانسته که فقط به رسول خدا نضیر را مسئلهگزیند و مسئله بنیاین سه آیه بر می

یش به نوع رفتار عمر بن خطاب در فتح عراق استناد أاو جهت تأیید ر .اختصاص یافته است
تا اموال به دست آمده را  که قومی از اصحاب از او خواستند زمانی :(4331)همان: جسته است 

استناد  «وا من بعدهمؤالذین جا و»حاضر به انجام آن نشد و به آیه  ،میان آنها تقسیم نماید
ای که اما نکته بن خطاب او را از چنین کاری بازداشت. امام علی نیز پس از مشاوره عمر .جست

نضیر و سایر ق شبیه فتح در بنیدر اینجا وجود دارد و نباید از نظر دور داشت آن است که فتح عرا
کی در جنگ به دست یاین جنگ با درگیری و حضور فیز ،بلکه به تعبیر آلوسی ،است نبودهموارد 

الزمه پذیرش چنین که در ادامه باید خاطرنشان ساخت . (116/ 41: 4145آلوسی، )مسلمانان افتاد 
چرا که فاصله زمانی غزوه  ؛دیدگاهی قائل شدن به جداانگاری واحد نزول در این سوره است

های پسینی بنابراین بر پایه این دیدگاه بخش .نضیر با سایر موارد نامبرده به مدت دو سال استبنی
 ساله، ضمیمه آیات پیشینی شده است. با فاصله دو

به نظر  از جمله تفاسیری است که به این نظر گرویده است. العرفان کنزدر شیعه، تفسیر 
این وجه را از اجود وجوه خوانده است  یو .داردششم بیانی مستقل از آیه  مهفتایشان آیه 

 .(150/ 4: 4737)فاضل مقداد، 



آیه این در تتبعات تفسیری خود بدین نتیجه رسیده که  العرفان کنزنیز بسان  کاشفتفسیر 
گنجد و نه در کنند که نه در حیطه ناسخ و منسوخ میدو حکم کاماًل مستقل مطرح می

القری را او نیز در بیان این دیدگاه تعبیر من اهل شود.مبین تعریف می رچوب مجمل وچا
البته او در تفسیر دیگرش با  .(180/ 3: 4111)مغنیه، است  دانستهدلیلی بر صحت این تفسیر 

سازد که در هر دو آیه این نکته را خاطرنشان می وتفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته 
نظر است با این تفاوت که نوع مصرف هرکدام از دیگری متفاوت بوده  مسئله فیء مد

اما در  ،به رسول خدا تعلق گرفت ،نضیراست.در قضیه فیء تمام مال حاصل از قضیه بنی
 .(376: 4115)مغنیه، های دیگر نیز اختصاص داده شد سایر موارد به گروه

 مبين. 2

ن آیه دوم را أکنند و شرا به آیه اول عطف میای دیگر بر خالف دیدگاه نخست، آیه دوم عده
فما اوجفتم علیه من خیل ولکن الله یسلط رسله من »روشنگر و مبین اجمال آیه نخست درباره 

 .(499/ 5: 4148 ،بیضاوی؛ 561/ 1: 4163 ،زمخشری ؛748/ 5: 4165جصاص ) اندتلقی نموده «یشاء
القری شیخ طوسی در معنای اهل اند.یدهدر تفاسیر شیعه نیز عمدتًا این دیدگاه را برگز

نیز  من وحی القرآنصاحب  .(501/ 9تا: )بینضیر را مقصود این تفسیر دانسته است بنی
تفاوت در تعبیر  ووحدت موضوع و وحدت سیاق را دال بر پیوند معنایی دو آیه حمل نموده 

 .(465/ 11: 4149الله، )فضلکند خاص حمل می را طبق قواعد عام و
و این معنا را معنای  کردهرا در ادامه آیه پیشین معناشناسی  هفتمعالمه طباطبایی نیز آیه 

کند و آیه مذکور موارد مصرف فیء را بیان می :گویدظاهر آیه دانسته است و در تفسیر آن می
دهد نضیر به سایر موارد مشابه تعمیم میبه صورت کلی قانون فیء را از مورد خاص بنی

 .(757 /49: 4731ایی، طباطب)
نضیر مخمس مقتضی است طبق این قول اموال بنی :گویدابن عاشور در نقد این نظر می

پس باید  (،پیامبر بر اساس چنین قانونی عمل نکرد)حال آنکه ضد آن ثابت شده است  .شود
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از با این شرط که پس  ،نضیر خاص باشد یا آیه هفتم ناسخ آیه قبل باشدیا حکم اموال بنی
 .(31/ 18تا: بیابن عاشور، )مدتی نازل شده باشد 

 منسوخ. 3

/ 1: 4144)ابن البارزی، برخی دیگر معتقدند که آیه انفال آیه سوره حشر را نسخ کرده است 
اند که این آیه، آیه انفال را نسخ کرده است برخی نیز گفته. (160/ 1: 4111کیاهراسی،  ؛163

 .(35/ 18)همان: 
چون  ؛سوره انفال پیش از سوره حشر نازل شده است :گویداین نظر می قرطبی در نقد

باشد که در سال دوم رخ داده و سوره حشر پس از جنگ احد جنگ بدر می دربارهسوره انفال 
خر از منسوخ أدر مسئله نسخ شرط است که ناسخ مت . عالوه بر آن،به وقوع پیوسته است

 .(41/ 48: 4701قرطبی، )باشد 

 ررسینقد و ب

نخست آنکه به  .استرسد که دیدگاه مبین بودن آیه از قوت بیشتری برخوردار به نظر می
من وحی کند که در تعبیر صاحب تعبیر عالمه طباطبایی ظاهر آیه چنین معنایی را افاده می

پس اگر معنایی جز این  .از آن با عنوان وحدت موضوعی و سیاقی یاد شده است القرآن
اند تا به استناد هرچند که برخی کوشیده ای دال بر آن وجود داشته باشد.قرینه باید بودمدنظر 

 ،ظاهر آیه را متفاوت از معنای پیوسته آن با آیه پیشین نشان دهند «من اهل القری»به عبارت 
مفهوم  «من اهل القری»چون عبارت  نیست؛اما چنین دلیلی از صحت کافی برخوردار 

نضیر را از ای که بنیشود و در ظاهر آیه نیز قرینهیز شامل آن مینضیر نعامی است که بنی
 مفهوم عام من اهل القری استثنا کند وجود ندارد.

القری اهل در توضیح این مسئله باید بازشناسی مفهوم اهل القری را از نظر گذراند.
القری وادی  جهتو بدین  .شودحد فاصل میان تیماء و خیبر گفته می ای دربه منطقه

هایی به هم پیوسته وجود داشت و این منطقه محل نامیده شد که از ابتدا تا انتهایش قریه



عالمه طبرسی در بیان مصادیق . (778/ 1: 4995)یاقوت حموی، سکونت یهود بوده است 
ید: میاهل القری  پس از آن فدک و خیبر و  .نضیر هستندقریظه و بنیمراد از آن بنیگو

طبرسی، )که با فاصله بیشتری از مدینه هستند نیز جزء آن قرار داده است عرینه و ینبع 
4731 :9/ 796). 

گفتنی  ،ای که ابن عاشور در ذیل دیدگاه استقاللی آیه ابراز داشتهدر خصوص خدشه
نضیر دلیل کافی برای عدم پذیرش این دیدگاه است که عدم مخمس شدن فیء در جنگ بنی

نیز میان مفسران اهل تسنن پراکندگی نظر وجود دارد؛برخی از زیرا از حیث فقهی  نیست؛
اند و نقش الله را در گزاره مذکور فراتر از یک نقش تشریفاتی برداشت آنان قائل به شش سهم

اند که چهار سهم گانهدیگر نیز قائل به تقسیم پنج ایعدهو  (166/ 5: 4148)بیضاوی، اند نموده
های برخوردار از این سهم در سهم پنجم نیز شریک دیگر گروهایشان  از آن رسول خداست و

 .(4681/ 1: 4145)واحدی، گردد می
توجه به نقش کانونی رسول  استآنچه بیش از این در فروکاستن ابهام پیش آمده مؤثر 

آید در بر اساس آنچه از سبب نزول این سوره به دست می است. نضیرخدا در رخداد بنی
ای که در آیه آمده ضرورت ندارد اما رعایت زومًا رعایت تقسیم چندگانهتخصیص این مال ل

پس رسول خدا بنابر  نماید.چارچوبی که در نوع مصرف آن مشخص شده قطعی می
دهد در اجرای این دستوالعمل طبق این چارچوب و بر اساس اقتضائات تشخیصی که می

له یکی از مفسران شیعه چنین خصوص این مسئ در تواند گزینشی عمل نماید.موجود می
 توضیح داده است:

گذارد و در آیه دوم مصارف ء" را در اختیار شخص پیامبر می"فی هرچند آیه اول ظاهراً 
هایی است که گانه ذکر اولویتکند، زیرا این مصارف ششای برای آن ذکر میگانهشش

 این |پیغمبر اکرم :به تعبیر دیگر .در مورد اموالی که در اختیار دارد باید رعایت کند |پیامبر
خواهد بلکه به عنوان رهبر و رئیس حکومت اسالمی همه ثروت را برای شخص خودش نمی

 .(569/ 17: 4731)مکارم شیرازی، کند در هر موردی الزم است صرف می
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 برخورداران سهم فیء

نامبردگان به دو این  .آیه فیء برخورداران این نوع مال را به چند بخش تقسیم نموده است
برخی از نامبردگان به صورت مشخص با  گردند.عناوین و اوصاف تقسیم می بخش کلی

عنوان و اسم از آنها یاد شده است که بحث ما در این حیطه خواهد بود و بخشی از آیه نیز به 
ذکر اوصافی همچون یتیم و مسکین و ابن السبیل پرداخته است که به دلیل عدم اختالف در 

 ضرورتی برای ورود به این بحث وجود ندارد.  ،ن اوصاف از سوی مفسرانای

 سهم اهلل

 برخی از مفسران جایگاه الله را در آیه تشریفاتی و به منظور :در این باره دو نظر وجود دارد
ای نیز آن را عده .(561/ 17: 4731مکارم، ؛ 116/ 41: 4145)آلوسی، اند تبرک حمل نموده

که  در تفاسیر اهل تسنن آنان ؛ مثالً البته هرکدام از دیگری متفاوت است ند.دانمیمعنادار 
اند اند آن را محدود به مصارف و مخارج کعبه یا مساجد دانستهقائل به این نظریه

اما در برخی از تفاسیر شیعه معنای آن را وسیع و گسترده تلقی ، (118/ 8: 4987السعود، )ابی
تواند مصداقی از سهم که هرچه در راه رضای خدا فرض شود میایی به گونه ،اندنموده

اختیار این سهم نیز از منظر این تفاسیر بر عهده رسول . (461/ 11: تاالله، بیفضل)الله باشد 
از روایت هایی است  برگرفتهالبته این برداشت . (173/ 18: 4705)صادقی تهرانی، خداست 

ْنه   و  : »دست آمده استه ب امان شیعهکه از حیث سندی به طور صحیح از ام ْن  ع   ع 
اِهیم   اِشم   ْبِن  ِإْبر  ْن  ه  ادِ  ع  مَّ ی ْبِن  ح  ْن  ِعیس  ِد  ع  مَّ ح  ْسِلم   ْبِن  م  ْن  م  ِبي ع 

 
ْبِد  أ هِ  ع  ه   ×اللَّ نَّ

 
 أ

ه   ِمع  ول س  ق   «یحب حیث یضعه للرسول فهو لّله کان فما للرسول و لّله النفال و:ی 
 (477/ 1: 4163)طوسی، 

 سهم الرسول  

جز آنکه اهل تسنن و تشیع متناسب با  ،شوددر این باره دیده نمی اختالف نظر چندانی



شیعیان تصرف در  دانند.گرایش اعتقادی خود متصدی مصرف این مال را متفاوت می
روایاتی نیز در این باره از سوی امامان که دانند سهم رسول خدا را حق امامان شیعه می

پس از آن این . (791/ 9: 4731)طبرسی،  «لنا سهم رسول الله» ده است:شیعه نقل ش
 ؛178/ 18: 4705)صادقی تهرانی، دانند مسئولیت را متوجه مجتهدان و حکومت اسالمی می

 .(569/ 17: 4731مکارم شیرازی، 
پندارند که البته مذاهب فقهی اهل تسنن در هل تسنن تدبیر آن را بر عهده خلفا میاما ا

 .(41/ 48: 4701قرطبی، ؛ 130/ 9: 4111)ثعلبی، متفاوتی دارند  یآرا ،وص مصرف آنخص

 ذی القربی

 بیت رسول خدا هستند.القربی همگان متفق القولند که مقصود از آن اهلدر مصداق ذی
فخر رازی، )افزاید مطلب نیز بر آن مییالبته او بن .کندفخر رازی به اجماع تصریح می

آلوسی از دیگر مفسران اهل تسنن نیز همین معنا را انتخاب کرده است . (563/ 19: 4116
 .(114/ 41: 4145آلوسی، )

دو وجه ذکر  ،القربی اختصاص داده شدهدر این باره که چرا از مال فیء سهمی به ذوی
هاشم و طبق قولی که اند و دوم آنکه بنیاز صدقه محروم شده آنهانخست آنکه  :اندنموده

چه در زمان جاهلیت و چه در زمان اسالم ـ ره از پیامبر اهمو ،اندب نیز به آن افزودهمطلیبن
 .(079/ 7: 4115شربینی،  ؛114/ 41: 4145)آلوسی، اند حمایت نمودهـ 

 القربی پس از پيامبرسهم ذی

به روشنی و  ،القربی پس از پیامبر چگونه مصرف خواهد شداما در این باره که سهم ذی
فدک را به  مسئلهآن در تفاسیر اهل تسنن بحثی نشده است. فخر رازی پس از آنکه  وضوح از

اما در  ،کند که این حق را برای ابوبکر ثابت کندای آن را نقل میبه گونه ،بحث گذاشته
که فدک به دستش افتاد بخشی را برای نفقه  رسول خدا هنگامی :گویدهمین نقل نیز می

مین أساند و بخشی دیگر را به مستمندان و بخشی نیز برای ترخانواده اش به مصرف می
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/ 19: 4116)تسلیحات نظامی اختصاص داد.پس از آن ابوبکر نیز بدین شیوه عمل نمود 
کند که رسول خدا بخشی از درآمد حاصل از جصاص نیز در روایتی از ابوبکر نقل می (560

کند او همچنین از زهری نقل می. (748/ 5: 4165)رساند فیء را به مصرف خانواده اش می
گرفت و موارد مصرف آن غیر از خراج و جزیه المال مسلمین قرار نمیکه اموال فیء در بیت

 .)همان(چون این مال خاص رسول خدا بوده است  باشد؛می
بیت القربی برای اهلرسد که مفسران اهل تسنن همگی اتفاق نظر دارند که سهم ذیبه نظر می

 ،شودعمدتًا آنچه مطرح می .باشد کردهماند و کمتر مفسری است که در این باره تشکیکی ثابت می
زیرا اگر در این باره ؛ در خصوص مصداق ذی القربی و چگونگی تقسیم آن در میان آنان است

که اختالف در مورد چنان ؛شدداشت قطعًا در تفاسیر منعکس میمیاختالف نظری وجود 
از فیء که به رسول خدا اختصاص داشت در خصوص چگونگی هزینه چگونگی مصرف بخشی 

 .(130/ 9: 4111)ثعلبی، کردن پس از رسول خدا میان صاحب نظران اهل تسنن واقع شده است 
القربی مغفول مانده ذی دربارهدر مطالعات تفسیری فریقین که رسد آنچه به نظر می

القربی و  همراهی الم در کنار ذیعدم توجه به ساختار کلمه ذی القربی است. ،باشد
ای یکسان با چینش آن با همین ترکیب در کنار نام الله و رسول، معنایی خاص در موازنه

کند که به هیچ وجه آن را دستخوش تحوالت زمانی و مکانی الله و رسول افاده می
الم را به  ابوالفتوح رازی از معدود مفسرانی است که با تکیه بر این ساختار، سازد.نمی

بیت ساقط معنای مالکیت اخذ نموده است که با درگذشت رسول خدا این حق از اهل
 .(445 49: 4168)ابوالفتوح رازی، شود نمی

را از این  ÷نماید آن است که ابوبکر، حضرت زهرااما آنچه از جهت تاریخی ثابت می
گذارند و همین ی باقی نمیانبیا ارث :با این توجیه که رسول خدا فرموده ،حق محروم ساخت

ای که تا پایان عمر با ابوبکر به گونه ،امر موجبات خشم دختر رسول خدا را فراهم ساخت
گردد که موضوع روشن می ،سخنی نگفت.در گزارشی که بخاری در این باره نقل نموده

یء او به صراحت از آیه ف وبا ابوبکر بر سر مسئله فیء بوده  ÷اختالف میان حضرت زهرا



ابن  ؛0/ 4: 4149بن حنبل، ا ؛455/ 5تا: مسلم، بی ؛81/ 5: 11/ 1: 4111)بخاری، خبر داده است 
 4.(15/ 4تا: یعلی، بیابی ؛17/ 8: 4146سعد، 

مسئله  در موردبیت با حکومت سقیفه هرچند که در خصوص مسئله اختالف اهل
اما به  ،این مسئله استها به صورت خاص ناظر به خمس نیز سخن رفته و بعضی از نقل

که عبارتند  کرددر خصوص سه مسئله با حکومت وقت مخالفت  ÷طور کل حضرت زهرا
نوع رفتار حاکمان . (491/ 1: 4110ری، ک)عسالقربی از:بخشش پیامبر به او، ارث و سهم ذی

سازد که آنها در این قضیه با نفی میراث پیامبر در صدد حذف سهم سقیفه روشن می
که محدثان اهل چنان شود و هم شامل فیء.ی برآمدند که هم شامل خمس میالقربذی

پس از رسول خدا مردم در خصوص که کنند تسنن از حسن بن محمد بن حنفیه نقل می
ای بر آن شدند که سهم پیامبر عده القربی دچار اختالف نظر شدند.سهم پیامبر و سهم ذی

رسد القربی به خویشاوندان پیامبر میکه سهم ذیو گروهی گفتند  از آن خلیفه پس از اوست
در نهایت در زمان ابوبکر و عمر این  و جمعی نیز آن را از آن خویشاوندان خلیفه دانستند.

: 4718نسایی،  ؛099/ 3: 4169شیبه، )ابن ابی کردنددو سهم را به صرف تقویت مسائل نظامی 
 .(711 /0: تابیبیهقی،  ؛418/ 1تا: حاکم نیشابوری، بی ؛477/ 3

الله گذاشت و از این القربی را در مالابوبکر سهم ذی ،های تاریخیبر اساس گزارش
 ×طالببیا بن علی بن محمد بن منابع اهل تسنن ازحسن طریق این حق را نسخ کرد.

 1.(174/ 40: 4163الحدید، ابن ابی ؛448 :4164)جوهری، اند چنین نقل نموده
طبری نیز در این  .(0/ 46 :4141)طبری، ن خبر گزارش شده است از ابن عباس نیز همی

 .(10/ 18: 4141طبری، )باره چنین گفته است 
ای عمل کرد که نشان داد او بر این باور بوده که سهم اما عثمان خلیفه سوم به گونه

القربی سهم خویشاوندانش است.از همین روی در نقل پیشین فقط به ذکر نام ابوبکر و ذی
بسنده شده  ،مر در این باور که این دو سهم را باید در مسائل نظامی به مصرف رساندع

عثمان خمس اولیه فتح آفریقا را به عبدالله بن ابی سرح بخشید و خمس  :نمونه برایاست. 
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)ابن اثیر، به دامادش مروان بن حکم بخشید  ،فتوحات دوم را که به فتح همه آفریقا انجامید
 .(498/ 4: 4163الحدید، بن ابیا ؛94/ 7: 4785

 نقد و بررسی

القربی بیانگر باور او به نسخ است رفتار ابوبکر در الغای سهم ذی مطلب گذشته،بر اساس 
اما استناد وی به حدیثی که تنها او ناقل آن  ،هر چند که وی صراحتًا به نسخ آن حکم ننموده

گزارش  ÷یی که میان او با حضرت زهراگوواز گفت نماید.باشد چنین باوری را القا میمی
 7.(549/ 4: 4791)بالذری، شود شده چنین برداشتی حاصل می

توانست زمانی ابوبکر می که خبر واحد قابلیت نسخ حکم الهی را ندارد. در حالی
القربی در صدر مشموالن این سهم قرار نگرفته چنین حکمی را اعمال نماید که نام ذی

یز در مقابل آنچه از ابوبکر سر زد به همین اصل احتجاج ورزید ن ÷حضرت زهرا باشد.
 1.(17/ 7: 4163)ذهبی، 

 ،اندی خلفا برگزیدهأدهد که مفسران اهل تسنن نظری بر خالف راما آنچه نشان می
 اند.القربی از این سهم طرح نمودهمباحثی است که در خصوص چگونگی برخورداری ذی

حال  ،گردیدله از چارچوب مطالعات تفسیری آنها خارج میئساگر جز این بود قطعًا این م
پژوه اهل تسنن قرار گرفته است.در ادامه آنکه این موضوع در کانون توجه صاحب نظران قرآن

 .کردخواهیم  بررسیاین موضوع را 
بیت در این باره که آیا این سهم فقط مختص فقرای اهل مصادیق مصرف در ذی القربی

شیخ  اختالف نظر وجود دارد. ،گردنداغنیای آنان نیز مشمول این مال می رسول خداست یا
کند که صحابه در زمان عمر بن خطاب اجماع داشتند که طوسی به این نکته تصریح می

فقرای قوم رسول خدا حق برداشت از مال فیء دارند. شافعی معتقد است که فقیر و غنی 
شیخ  .(507/ 9تا: )طوسی، بیاند از صدقه منع شدهچون  ؛دارند راخاندان رسول خدا این حق 

 .(501/ 9)همان: طوسی نیز همین نظر را برگزیده است 



خاندان رسول  ،در بعضی از روایات شیعه آمده است که مقصود از طوایف چهارگانه
 .(501/ 9)همان: شیخ طوسی نیز همین نظر را برگزیده است . ، همان(طباطبایی)خداست 

توسعه در  وداند ین روایات را محصور و محدود به خاندان رسول خدا نمیاما طبرسی ا
 5.(791/ 9: 4731طبرسی، )مصرف آن را پذیرفته است 

، مجمع البیانهای دهد و با استناد به گزارشعالمه طباطبایی این مورد را عمومیت می
 .(701 /49: 4731طباطبایی، )کند انحصار در این مورد را رد می

که در اطراف  ایفقهی ییان اهل تسنن نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و به آرادر م
ثعلبی دو حکم فقهی شافعی و حنفی را  ،نمونه . برایاندبه وجود آمده اشاره نموده مسئلهاین 

ثعلبی، )از نظر گذرانیده است نیز تفاوت یا عدم تفاوت در سهم زن و مرد را  وبازتاب داده 
اما آنچه در خور توجه  .آلوسی نیز به تفصیل از این مسئله سخن گفته است .(131 /9: 4111

ای را خاطر نشان ساخته که در نماید آن است که وی پس از ارائه مسئله مذکور نکتهمی
او  :نماید که بار دیگر از این زاویه به آن نگریسته شودگذشته نیز به آن اشاره شد و شایسته می

ذعان دارد که رفتار خلفا بر خالف آن چیزی است که آیه بر آن حکم نموده است به این نکته ا
 0.(114/ 41: 4145آلوسی، )القربی در عمل قائل نشدند گاه سهم مستقلی برای ذیو آنان هیچ

کند که امام علی نیز با وجود آنکه در بعضی البته وی در ادامه به این مسئله نیز اشاره می
اما در زمان حکومتش در این مورد مخالفتی از خود نشان  کردها مخالفت از موارد با خلف

کند تا وجهی را ارائه دهد که بر پایه آن امکان توجیه رفتار آلوسی پس از آن سعی می .نداد
 .)همان(داشته باشد وجود خلفا 

علی  اند، امامدادهکه منابع اهل تسنن نیز گزارش چنان :اما در پاسخ باید گفت
در برابر این عمل ساکت نماند و به آن اعتراض  ،که ابوبکر فدک را مصادره نمود امیهنگ
 .(16/ 9: 4168)هیثمی،  کرد

های اسالمی فاصله گرفته بود که امام جامعه آن روز آنقدر از ارزشکه رسد به نظر می
 توانست برای این بخش از احکامی که مسخ شده بودتر نمیعلی برای اصالحات اساسی
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که چنانآن ،ی امام علی را در این باره با خلفا یکسان پنداشتأتوان رهزینه نماید. پس نمی
امام علی هنگام به قدرت رسیدن از غصب فدک در یک خطبه از اندوه آن شکوه نمود اما به 

  :نکردآزاد کردن آن اقدامی 
ان ْت  ا ِفي ک  ْیِدین 

 
ك   أ د  لِّ  ِمْن  ف  ا ک  ْته   م  لَّ ظ 

 
اء  السَّ  أ ْت  م  حَّ ش  ا ف  ْیه  ل  وس   ع  ف  ْوم   ن   و   ق 

ْت  خ  ا س  ْنه  وس   ع  ْوم   ن ف  ین   ق  ِر از آنچه آسمان بر آن ؛ (15)نهج البالغه، نامه  آخ 
سایه افکنده فدک در دست ما بود که مردمی بر آن بخل ورزیده و مردمی دیگر 

 سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند.

  مهاجران

ه» راِء اْلم  ق  ِه و  ِلْلف  ْضاًل ِمن  اللَّ ون  ف  غ  ْمواِلِهْم یْبت 
 
وا ِمْن ِدیاِرِهْم و  أ ْخِرج 

 
ذین  أ ین  الَّ اِجر

ون اِدق  م  الصَّ ولِئك  ه 
 
ه  أ ول  س  ه  و  ر  ون  اللَّ ر   .(8: )حشر «ِرْضوانًا و  یْنص 

که  البته کسانی .نه و ده با آیه هفتم است ،بحث بعد در خصوص ارتباط آیات هشت
اما  ،به نسخ این آیه هستند طبیعتًا ادامه این بحث نیز برای آنها خالی از فایده استقائل 

 ،این آیات دارند بهکه  نگاهیپندارند بر اساس نوع ای محکم میکه آیه فیء را آیه کسانی
 برای آنها مصادیق مصرف فیء متغیر خواهد شد.

داخته است که البته برخی از آیات پس از آیه فیء به ذکر وصف گروه مهاجر و انصار پر
اما  اند.دارند به این موارد افزوده می خاصی که از آیه دهأمفسران، تابعین را نیز بر طبق ر

مال فیء هستند یا  پرسش این است که آیا مهاجرین و انصار از سهامداران و برخورداران
آیه فیء در بر دارد  به بحثی مستقل از آنچه محتوای ،اینکه آیات مذکور مستقل از آیه فیء

 ؟ورود نموده است
؛ اندمهاجرین را بدل از عبارات به کار رفته در آیه فیء حمل نموده ،برخی از مفسران

القربی و یتاما و مساکین و مهاجرین بدل از ذی :گویدمیفخر رازی در تفسیر این آیه  مثالً 
ن هستند و ادامه آیه، معرفی فقیر و از مهاجری ،در نتیجه این چهار گروه ،ابن السبیل است



 .(563/ 19: 4116فخر رازی، )مهاجرین است 
ابن عاشور نیز از  .(567/ 1: 4163زمخشری، )زمخشری نیز این قول را برگزیده است 

گیرد که مهاجرین و انصار و تابعین به ی را انتخاب کرده و نتیجه میأمفسران معاصر این ر
 .(38/ 18تا: بیر، ابن عاشو)شوند این جمع افزوده می

رسد که این دیدگاه به نظر می .این دیدگاه بر آن است که فیء مخصوص مهاجران است
ای از آنها این سهم را خاص نظر اکثر مفسران اهل تسنن باشد با این تفاوت که عده

ای هم تابعین را بر اساس آیات پس از اند و برخی از آنها انصار و عدهمهاجرین تلقی نموده
 اند.افزوده ، بداننآ

ای دیگر آیه را تفسیر نموده به گونه ^عالمه طباطبایی طبق اخبار رسیده از معصومین
نه  ،المهاجرین بیان مصداق و موارد مصرف فیء در راه خداست ایشان للفقراء وبه نظر  است.

مورد آنان  اینکه فقرای مهاجرین یکی از سهامداران فیء باشند بلکه به این معناست که اگر در
عالمه طباطبایی با در نظر . (751 /49: 4731طباطبایی، )صرف شود در راه خدا خرج شده است 

است تا گرفتن معنای حقیقی و واقعی به نقش الله در ترتیب مصادیق مصرف فیء موفق شده 
 که میان مفسران در تبیین این مسئله به وجود آمده سامان بخشد: ایآشفتگی تفسیری

او  .ء را به رسول خود ارجاع دادشود: خدای عزوجل امر فینای آیه چنین میحاصل مع
راهنمایی آن جناب به موارد صرف  جهتآنگاه  .تواند مصرف کندبه هر نحو که بخواهد می

القربی، ء فرموده: یکی از موارد آن راه خداست، و یکی هم سهم رسول است، یکی ذیفی
م ابن السبیل. سپس موارد راه خدا و یا بعضی از آن موارد چهارم یتامی، پنجم مساکین و شش

ه فقرای مهاجرین است که رسول هر مقدار که را نام برده، می فرماید: یکی از موارد سبیل اللَّ
 .(751 /49: همان)دهد مصلحت بداند به آنان می

 انصار

ْبِلِهْم یِح » ار  و  اْْلیمان  ِمْن ق  ا الدَّ ؤ  وَّ ب  ذین  ت  ون  فیو  الَّ یِهْم و  ال یِجد  ر  ِإل  ْن هاج  ون  م   بُّ
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لی ون  ع  وا و  یْؤِثر  وت 
 
ا أ ًة ِممَّ وِرِهْم حاج  د  ْن یوق   ص  ة  و  م  صاص  ْو کان  ِبِهْم خ  ِسِهْم و  ل  ْنف 

 
أ

ون   ْفِلح  م  اْلم  ولِئك  ه 
 
أ ْفِسِه ف  حَّ ن   .(9: )حشر «ش 

انصار نیز آیا آمده این است که  دوجو یکی دیگر از مسائلی که در خصوص مسئله فیء به
توان آیه مذکور را در چارچوب معنایی آیه فیء می و مشمول موارد مصرف فیء خواهند شد

 قرار داد؟
نفه و أبرخی از مفسران این جمله را مستدارد:  این آیه دو نظر وجود در موردبه طور کلی 

هرکدام از این دو نظر  اند.دهکربه ما سبق برخی نیز آن را عطف  .اندمستقل از آیه قبل پنداشته
 کند.دو حکم مستقل از دیگری ثابت می

دیدگاه نخست بر آن است که چون در آیه پیشین حقی را برای انصار ثابت نکرد در این آیه 
این طیف از مفسران آیه . (119/ 8: 4987السعود، )ابیبه مدح آنان پرداخته است تا دلگرم شوند 

 .(14/ 48: 4701)قرطبی، دانند نفه میأتقل از آیه پیشین دانسته و واو را مستمذکور را مس
در نتیجه در پی این نظر انصار نیز به  ،داندگاه دوم، آیه مذکور را عطف به آیه قبل میددی

  .(711/ 5: 4165)جصاص، شوند سهامداران موارد مصرف فیء افزوده می
 رگزیده و در تأیید آن اظهار داشته است:برا دیدگاه  همینعالمه طباطبایی نیز 

ِذیَن  جمله که است آن ترمناسب هم ما نظر از ا ..." و "َوالَّ ؤ   که را بعدی جمله همچنین َتَبوَّ
ِذیَن  "َو  فرماید:می " عطف ِمن   جاؤ   الَّ ِدِهم  چون  ؛استیناف "المهاجرین" بگیریم، نه کلمه بر َبع 

ه بیلس سهم مصادیق "للفقراء" بیان کلمه  نفر سه "به فرماید:می که هم روایتی بلکه است. اللَّ
 سهیم اگر؛ زیرا است نظریه این مؤید خود گفت مفسر آن که طورداد" همان سهم انصار از
 هم انصار فقرای اگر داد، ونمی سهم انصار از نفر سه بس، به و بودند مهاجرین تنها ءفی در

 انصار از بسیاری تاریخ شهادت به اینکه گرفتن نظر در بردند، بامی سهم مهاجرین مانند
 دیدیم که طورهمان نفر، و سه به فقط داد، نهمی سهم انصار فقرای همه به باید، بودند فقیر

 |خدا رسول به ءفی اختیار: اوالً  که شد این کالم خالصه داد )و سهم مهاجرین تمامی به
 سهم مهاجرین اینکه بوده، نه مصداق بیان نظورم به صرفاً  مهاجرین ذکرًا: ثانی شد، و سپرده



نیست(  جدید ایجمله است و قبل ما به "والذین ..." عطف جمله ثالثاً  اند، وداشته
 .(750 /49: 4731طباطبایی، )

   تابعين

ونا» ق  ب  ذین  س  ا الَّ ْخواِنن  نا و  ِْلِ ا اْغِفْر ل  ن  بَّ ون  ر  ول  ْعِدِهْم یق  ذین  جاؤ  ِمْن ب  ِباْْلیماِن و  ال  و  الَّ
ْل فی ْجع  حیم ت  ف  ر  ؤ  نا ِإنَّك  ر  بَّ وا ر  ن  ذین  آم  وِبنا ِغالًّ ِللَّ ل    .(46: )حشر «ق 

ن واقع شده است. در نتیجه امحل بحث میان مفسر «جاووا»و  «واو»در این آیه دو کلمه 
 از دو حیث مصداقی و حکمی نظری یکسان وجود ندارد.

 عاطفه بدانیمگیرد.اگر واو را ر وجه از واو معنایی خاص به خود میاین آیه نیز با تفسیر ه
عالمه  این جمله بر طبق سیاق، گفتار منسوب به انصار خواهد بود. ،و به آیه پیشین برگردانیم

 (758 49: 4731)ین نظر را برگزیده است همطباطبایی 
هاجرین نخستین دانسته را م «من بعدهم»آلوسی واو را به معنای عاطفه گرفته و مراد از 

کسانی  امعتقد است که مراد از جاؤ   ویلأمحاسن التصاحب  .(118/ 41: 4145آلوسی، )است 
هستند که پس از دوران عسرت و هجرت اولیه و در زمان قدرت اسالم به مدینه هجرت کردند 

 است طبرسی مقصود از مصداق این آیه را تابعین برداشت نموده .(489/ 9: 4148قاسمی، )
مکارم شیرازی، )الله مکارم شیرازی نیز همین نظر را برگزیده است آیت. (797/ 9: 4731طبرسی، )

جمهور علما معتقدند که مصداق این آیه تابعین  :گویدمیاندلسی  ابن عطیه (511/ 17: 4731
 .(188/ 5: 4111اندلسی، ) و همه کسانی است که پس از مهاجرین و انصار خواهند آمد

َقراءِ »ای آیه را معطوف به از جهت حکمی عدهاما  ف  هاِجِرین ِلل  م  ای نتیجه .انددانسته «ال 
آید آن است که اموال فیء مشمول بعد از که از حمل واو بر این عبارت به دست می

باشد می پس با این بیان مراد از آیه تابعین و همه کسانی مهاجرین و انصار نیز خواهد شد.
/ 18: 4705صادقی تهرانی،  ؛517/ 17: 4731)مکارم، جرین و انصار خواهند آمد که پس از مها

ما برخی همچون ا. (71/ 48: 4701قرطبی، )قرطبی نیز همین نظر را برگزیده است . (113
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 .(163/ 1: 4111کیاهراسی، )اند تابعین را مشمول این سهم ندانسته ،کیاهراسی

 نتيجه 

آنچه از اختالف نظر میان مفسران فریقین در خصوص  که از مطالب بیان شده به دست آمد
آیه فیء وجود دارد به صورت کلی به دو بخش ارتباط معنایی درونی و بیرونی آیه با سوره 

هرکدام  حشر و آیه انفال و همچنین تعیین مصادیق دارندگان سهم فیء به وجود آمده است.
 های ادبی، روایی و کالمی مستند سازند.وردهی خویش را برپایه آأاند تا راز این آرا کوشیده

که بیش از هر  را ارائه دهدتواند معنای دقیقی از آیه فیء نگرشی میکه رسد اما به نظر می
در قضیه فدک  ÷که حضرت زهراچنانآن ؛چیزی معنای اولیه آیه را ا ز از منظر قرآن بجوید

بر  ششمین نظر ارتباط آیه هفتم با آیه بیش از هر چیزی به کالم الهی استناد جست.بر طبق ا
مبنای ظاهر قرآن به صورت پیوسته و در هم تنیده است و آیه هفتم در مقام تبیین، نقش مبین 

القربی نیز آیات قرآنی صراحتی آشکار در در خصوص مسئله سهم ذی نماید.را ایفا می
کاماًل سیاسی  ر زده یک رفتاربیت دارند و آنچه از خلفا در این باره ساعطای این حق به اهل

خلفا در این  خود فاقد هرگونه مبنای قرآنی است که ناهمگونی رفتار وای و شخصی و سلیقه
القربی از سوی طرح بحث کیفیت دریافت چنین حقی در میان ذی آن است.باره گواه 

جرین و جایگاه مها .استگانه مفسران اهل تسنن حاکی از مخالفت آنان با سیره خلفای سه
نقشی )کند انصار و تابعین نیز بر اساس نقشی که الله در این آیه بر طبق نظر عالمه ایفا می

به عنوان چگونگی مصرف فیء در جهت رضای الهی  (مستقل و فراتر از حضور تشریفاتی
 .شویمقائل برای آنان آنکه سهمی مستقل در کنار سایر سهامداران شود بیتعریف می



   هانوشتپی

 .....................................................................................................  
ه رسول ابنة ÷فاطمة أّن . 4  رسول ترك ما میراثها لها یقّسم أن |الّله رسول وفاة بعد بکر أبا سألت |اللَّ

 بنت فاطمة صدقة؛ فغضبت ترکناه ما نوّرث ال: قال |الّله رسول إّن : أبوبکر لها فقال .علیه الّله أفاء مّما الّله
 .توّفیت حّتی مهاجرته تزل فلم بکر، أبا فهجرت |الّله رسول
 الکراع. و السالح في الله سبیل في جعله و – القربی ذوي سهم هاشم بني و فاطمة أبابکرمنع أن. 1
ه، رسول . یا بنة7  صدقته و بخیبر، سهمه :فقالت. کذا ال و کذا، ال و فّضة، ال و ذهبا أباك ورثت ما اللَّ

ه رسول سمعت: فقال بفدك؟ ها أطعمنیها طعمة هي إنما: یقول |اللَّ   .المسلمین بین فهی مت فإذا حیاتي، للَّ
ه لرسول صافیة کانت و فدك إلی عمدت .  قد1 ه أنزل ما إلی عمدت و فأخذتها، |اللَّ  السماء من اللَّ
 .مّنا فرفعته
َقَهاءِ  َجِمیع   َقاَل  . َو 5 ف  م   ال  اِس  َیَتاَمی ه  ةً  النَّ َمَساِکین   َکَذِلَك  َو  َعامَّ َناء   َو  ال  بِ  َأب  ِوَي  َقد   َو  َقاَل  یِل السَّ  َذِلَك  ر 
م   ه   و القربی ذي سهم و الرسول سهم لنا: یقول أبی کان: قال ×جعفرأبی عن مسلم بن محمد روی و .×َعن 
دهد دست آمده نشان میه بررسی سندی این روایت که از تهذیب االحکام ب .بقي فیما الناس شرکاء نحن

ن   َعِلي   ده است:سند کامل آن در تهذیب چنین آم صحیح است. َحَسِن  ب  ِدي   َعن   ال  ِن  ِسن  د   ب  َحمَّ  َعاَلء   َعن   م 
ِد  َعن   َحمَّ ِن  م  ِلم   ب  س  َفر   َأِبي َعن   م  ه   َقاَل  ×َجع  ت  ول َسِمع   .(471/ 1طبرسی، همان: ) َیق 

تامی و سهم الخلفاء الثالثة لم یخرجوا لهم سهما مخصوصا، و إنما قسموا الخمس ثالثة أسهم: سهم للی. 0
 للمساکین و سهم البن السبیل.
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   تابنامهک

 .....................................................................................................  
یم  قرآن کر

 ، ترجمه محمد دشتینهج البالغه
 .ق5151، چاپ اول، ، دارالکتب العلمیه، بیروتروح المعانی، ، سید محمودآلوسی

 ق.5123، اولبیروت، دارالفکر، چاپ ، المصنفابن ابی شیبه، 
 ق.4163چاپ اول، ، دارالجبل بیروت، البالغه شرح نهج، ، عبدالحمیدالحدیدابن ابی

 .5931، بیروت، دار صادر، الكامل محمد بن جریر، ابن اثیر،
 ق.5155، بغداد، وزارة التعلیم العالی، ناسخ القرآن و منسوخهابن البارزی، 

 ق.4149چاپ اول، ، بیروت، عالم الکتاب، مسنداحمد،  ،بن حنبلا
 .ق5152، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ، بیروتكبرىلالطبقات ا، ابن سعد

یر و التنویر محمد بن طاهر، ابن عاشور،  .تاچا، بی، بیالتحر
، بیروت، دارالجبل، چاپ اول، احكام القرآن ابوبکر، بن عبدالله بن محمد ابن عربی،

 ق.5123
 ق.5100، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، الوجیز محررابن عطیه، 

)ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن  السعودتفسیر ابید بن محمد، ابوالسعود، محم
 .4987چاپ اول، الکریم(، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 

، مشهد، آستان قدس رضوی، روض الجنان و روح الجنان حسین بن علی، ابوالفتوح رازی،
 ق.4168چاپ اول، 

 ق.4111لنجاة، ، دارالطریق االصحیحبخاری، محمد بن اسماعیل، 
 .5931، بالذری، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات، چاپ اول، انساب االشرافبالذری، 
، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، انوار التنزیل و اسرار التاویل، ، عبدالله بن عمربیضاوی
 ق.5153چاپ اول، 
 .تاچا، بی، بیروت، دار الفکر، بیسنن الكبرىبیهقی، 



، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، چاپ الكشف و البیان ابراهیم، بن احمد اسحاق ابوثعلبی، 
 ق.4111اول، 

 ق.4165، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، چاپ اول، احكام القرآن، ، احمد بن علیجصاص
 ق.4164، بیروت، شرکه الکتبی للطباغه ئ النشر، چاپ اول، السقیفه و الفدکالجوهری، 

 .تاچا، بیبیروت، دارالمعرفة، بی، المستدرک حاکم نیشابوری،
یخ االسالمذهبی،   ق.5121چاپ اول، ، بیروت، دارالکتب العلمیه، تار

، بیروت، دار الشامیة، چاپ اول، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
 ق.4141

 ق.4163، بیروت، دارالکتب العربی، الكشاف، ، محمودزمخشری
 ق.4115، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، السراج المنیرب، شربینی، خطی

، قم، انتشارات فرهنگ اسالمی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمد، 
 ق.5931چاپ دوم، 

، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات المیزانطباطبایی محمدحسین، 
 ق.5911اسالمی جامعه مدرسین، 

 .4731، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 
، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر، 

 ق. 4141
 تاچا، بی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان، ، محمد بن حسنطوسی

 ق.5121هران، دار الکتب االسالمیه، چاپ چهارم، ، تتهذیب االحكام، ــــــــ
، تهران، انتشارات اسالم، چاپ دوم، اطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب سید عبدالحسین، 

5913. 
 ،^، مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمی ألهل البیتمعالم المدرستینعسکری، مرتضی، 

 ق.4110قم، چاپ دوم، 
، تهران، مرتضوی، کنز العرفان فی فقه القرآن، عبدالله بن دادمق الدین ، جمالفاضل مقداد

 ق.5919چاپ اول، 
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، بیروت، احیاءالتراث العربی، چاپ سوم، مفاتیح الغیبفخر رازی ابوعبدالله محمد بن عمر، 
 ق.5102

، بیروت، دارالمالک للطباعه والنشر، چاپ من وحی القرآنفضل الله سید محمد حسین، 
 ق.5153دوم، 

 ق.5153چاپ اول، ، لبنان دار الکتب العلمیه، محاسن التاویل، الدین جمال محمد ،یقاسم
 ق.4701، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، الجامع الحكام القرآن، ، محمد بن احمدقرطبی

 ق.4111، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، احكام القرآنکیاهراسی، 
 .تاچا، بیدارالفکر، بی، بیروت، الصحیحمسلم بن حجاج نیشابوری، 

 .تاچا، بی، تهران، صدرا، بیآشنایی با قرآنمرتضی،  ،مطهری
 ق.4111، قم، دار الکتب االسالمی، چاپ اول، الكاشفمحمد جواد،  ،مغنیه

 ق.4115، قم، دار الکتب االسالمی، چاپ سوم، المبین، ــــــــ
 .4731ی، چاپ دوازدهم ، قم، دارالکتب اسالمتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 

 .5913چاپ اول، ، بیروت دارالفکر، سنننسایی، 
 ق.5123چا، ، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیمجمع الزوائدهیثمی، 

 ق.5151، بیروت، دار القلم، چاپ اول، الوجیزواحدی، 
 ق.5123، سومچاپ ، بیروت، موسسه االعلمی، مغازىواقدی، 

 .5331، دومچاپ ، دار صادر، ، بیروتمعجم البلدانیاقوت حموی، 
یخیعقوبی،   .تا، بیروت، دار صادر، بییعقوبی تار

 
 

 
 

  
 


