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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های 
وارد عرصه خدمت  تحصیل،  از  که پس  دانشجویانی  است.  نموده  خود جلب 
ایفای وظیفه مشغول می شوند.  به  و جایگاه های گوناگون  و در مناصب  شده 
منابع علمی یی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل 
پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های 
پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب 
نیز رشته  و  این رشته  دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی 
که  کتبی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  از گذشته  بیش  باید  به حقوق،  قریب  های 
از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها، 
باشد. موسسه آموزش عالی  ناشر و نویسنده، قرار گرفته  مورد توجه و لحاظ 
آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد 
و غنی، توانسته است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با 
رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است که در این مسیر، بتواند با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه
ذاتی  حق  که  است  الهی  حق الطاعه ی  شرعی،  قوانین  به  انسان  التزام  وجه 

خدا نسبت به انسان است و براساس این حق، انسان حتی در تنهاترین 

حالت، مسئول رعایت احکام شرعی است و هرگز نمی تواند خود را از این 

مسئولیت، خواه در زندگی شخصی یا زندگی اجتماعی مبرا سازد.

بنابراین مبنای قانونمندی فقهی مسلمانان، حق ذاتی خداوند نسبت به انسان 

است که پس از معرفت عقل نظری از جهان آفرینش و آفریدگار، توسط 

عقل عملی درک می شود.

عینیت  یافتن رعایت حق ذاتی خداوند نسبت به انسان با تبلیغ انبیا و اولیای 

الهی و بیان گزاره ها به نحو قضیه ی حقیقیه از مفاهیم اعتباری به تکلیف 

منبع  مسلمان  انسان  می شود.  انجام  آن ها  فعل  ترک  یا  فعل  به  انسان 

  فرامین الهی را دو منبع اصلی؛ یعنی، کتاب خداوند و سنت رسول اسالم

می داند و روایات صحابه ی پارسای حضرت رسول  و روایت های فرزندان 

  معصوم آن رسول گرامی، کاشف و بیانگر سنت و روش حضرت رسول

است که برای همه ی مسلمانان به حکم قرآن، اسوه و الگوست.

بدیهی است قانونمندی شخصی و اجتماعی انسان طبق قانونی است که تأیید 

آموزه های  به  است  ممکن  انسان  الزام آور  قوانین  است.  پروردگار  شده ی 

وحی الهی یا تنها به داده های عرفی و اعتبارهای انسانی بازگردد و هیچ 

توجهی به اراده ی خداوند و آموزه های وحی نشود؛ بنابراین قوانین به دو 

منبع دینی یا غیردینی قابل ارجاع است. کسانی که آن را منبع استنباط 

قوانین می دانند، الزم است به طور مشخص، به مذهبی خاص معتقد شوند 

و آموزه های آن را به عنوان منبع وضع و استنباط قوانین قرار دهند.

دین اسالم به  عنوان آخرین دین الهی، طی بیست وسه سال نبوت پیامبراسالم 

پیامبراسالم طی دویست وپنجاه سال  از رحلت  بعد  و  ابالغ شد  به مردم 

)۱۰- ۲۶۰ ق( توسط اولیای الهی، فرزندان و ُذریه ی معصوم رسول خدا 

 تبیین و توسعه یافت. مفاهیم دین اسالم از طریق بیان رسول اکرم  و 



۱۱ مقدمه

سنت ایشان در بیست وسه سال شریعت به طور آشکار ابالغ شد، اما اینکه 

چگونه آن مفاهیم پس از ارتحال پیامبراسالم در سال دهم هجری به بعد 

تا  عصر ما، توسعه و استمرار یافت یا اینکه چه کسانی یا چه نهادهایی به 

چه دالیلی صالحیت یافتند تا وصی و جانشین و نائب مناسب پیامبراسالم 

 در امر ریاست حکومت )قوه مجریه( و تشریع )قوه مقننه( و قضای 

)قوه قضائیه( جهان اسالم شوند، بحثی جدا و مفصل را اقتضاء دارد که از 

حوصله ی این مقدمه خارج است بدیهی است که در مکتب امامیه چنین 

امر خطیری مطابق روایات شیعه و سنی و امارات تاریخی به جانشینان 

معصوم دوازده گانه که ذریه ی رسول خدا  هستند، واگذار شده است.

فقه که به معنای اندیشیدن است، از آنجا مطرح شده است که مسلمانان برای 

  فهم و چگونه زیستن نیاز داشتند در روایات وارده از سوی پیامبراسالم

و جانشینان معصومش در طول دویست وشصت سال حضور آن ها اندیشه 

کنند و با این ابزار اصلی، یعنی، ابتدا بیان شرعی و سپس تحلیل عقلی 

  ربط بین مفاهیم شرعی را از میان روایات به جای مانده از معصومین

اجتهاد و استنباط کنند. آنجا که نص صریح وجود داشت، تنها استظهار 

از بیان شرعی برای درک حکم الهی کافی بود ولی اکنون در عصر غیبت 

با توجه به تحول تاریخ بشریت و فقدان نصوص مرتبط با مسائل جدید، 

و  مسائل  احکام  استنباط  و  روائی  متون  در  بیشتر  اندیشه ی  ضرورت 

انکارناپذیر  موضوعات جدید به روش فقیهان بزرگ سلف شیعه ضرورت 

پیدا کرده است و در این بین، حفظ میراث گران بهای آسمانی کتاب خدا 

و سنت رسول خدا  برای جلوگیری از تفرقه و لغزش امت اسالم ضرورت 

پیدا می کند تا مسلمانان با اندیشه ی عمیق در کتاب و روایات معصومین 

 وحدت امت اسالم را حفظ کنند.

پذیرش،  و  دانش  و  می شود  حاصل  معرفت  و  فهم  از  که  است  دینی  اسالم 

اکراه بردار نیست و معرفت دینی به مطالعه و خواندن هرآنچه که  هرگز 

دین  گزاره های  به عنوان  واقعی اش  جانشینان  و  آسمانی  دین  پیام آور  از 



نشر چتر دانش/ خمس۱۲

اسالم برای چگونه زیستن بیان شده نیازمند است و نکته ی مهم تر آنکه، 

فهم صحیح از اشتباه است؛ چرا که جاعالن اخبار و بدخواهان دین اسالم 

به دروغ روایاتی را جعل کردند یا اینکه شرائط را به گونه ای پیش آوردند 

که حقیقت دین مکتوم  بماند و تقیه رمز بقای میراث ماندگار باشد و این 

خسارت سنگین در سایه ی حکومت های ظالم و ستمگر اموی و عباسی 

به وقوع پیوست و به همین دلیل به علم روایت شناسی نیاز افتاد. از سوی 

دیگر، تحلیل های عقلی و زبان شناسی در فهم روایات، موجب نیاز به علم 

اصول به عنوان منطق فقه شد. بنابراین در طول تاریخ، معارف اسالم ابتدا 

به آیات قرآن و روایات معصومین و سپس به علوم مرتبط با آن ها برای 

فهم بهتر و فقیه شدن روزبه روز نیاز بیشتری پیدا کرد و علومی چون فقه، 

... برای فهم گزاره های معصومین، در مواد درسی  رجال، درایه، اصول و 

نیاز  حد  در  علوم  این  دانستن  بدون  محقق  و  گرفت  قرار  اسالم شناسی 

نمی تواند فهم درستی از معارف اسالم داشته باشد.

خمس در کنار فیء و انفال یکی از منابع مالی و درآمدهای عمومی مسلمین و 

پشتوانه ی دولت اسالمی و یکی از واجباتی است که در اسالم بر مسلمانان 

یکم سوره ی  و  آیه چهل  است.  بسیار شده  تأکید  آن  بر وجوب  و  فرض 

انفال موسوم به آیه خمس »َو اْعَلُمواْ َأنََّما َغِنْمُتم مِّن شیَ ْءٍ َفَأنَّ لِلَِّه ُخُمَسُه 

ِبیِل «۱  َو لِلرَُّسول و ِلِذی اْلُقْربَی  َو اْلَیَتاَمی  َو اْلَمَساِکیِن َو اْبِن السَّ

»و بدانید هر چیزی را به غنمیت گرفتید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر  و 

برای خویشاوندان و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است.« بر این امر 

تصریح دارد. در کنار این آیه روایاتی از معصومین  صادر شده و در کتب 

این  میان  در  این مطلب هستند.  مؤید  است، که  روایی جمع آوری شده 

الشیعه  عاملی و جامع االحادیث  کتب، کتاب های وسائل الشیعه شیخ حر 

آیت الله بروجردی روایات را به صورت منظم و با دسته بندی مناسب تری 

۱- انفال 4۱.



۱۳ مقدمه

در کتاب خود آورده اند که می توان ادعا کرد؛ چنان که محقق با رجوع به 

این کتاب ها از مراجعه به سایر کتب بی نیاز می شود. در این تحقیق روایاتی 

که در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده اند مورد بررسی قرار می گیرند.

وجود روایات صحیح و غیر آن در این کتاب ها، به پژوهش و بررسی فراوانی 

نیاز دارد تا این مجموعه، مورد بررسی سندی قرار گیرند تا صحت و سقم 

هر یک بازشناخته شود؛ همچنین با وجود دسته بندی مرتب و باب بندی 

منظم احادیث، به خاطر برداشت های مختلف از روایات، پژوهشی دیگر از 

جهت داللت می طلبد تا موضوع و داللتهای آنها روشن تر و گویاتر شود. 

خمس  مصارف  و  موارد  روایات  مستقیمًا  تحقیق،  این  در  مطالب  این  پیرو 

بررسی شده است تا ضمن فهم صحیح مضامین آن ها و بررسی اسنادشان 

جمله  از  و  مالی  اساسی  منابع  از  یکی  که  وجوب خمس  موارد  بتوانیم. 

به  اقتصاد اسالمی  به منزله ی ستون فقرات  مالیات های رسمی است که 

شمار می رود را به صورت کاماًل علمی مورد بررسی قرار دهیم.

این کتاب برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد اینجانبان می باشد که 

در دانشگاه قم با نمره عالی دفاع شد. نگارنده گان بر خود الزم می دانند 

آقای  بزرگوار، جناب  اساتید  مداوم  و  بی دریغ  و دلسوزی های  از زحمات 

دکتر عبدالله امیدی فرد، استاد راهنما و نیز جناب آقای دکتر محمدجواد 

حیدری خراسانی، استاد محترم مشاور کمال تشکر را داشته باشند.

         رضا رحیمی دهسوری - حسن طالبی

  rezarahimi127@yahoo.com
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فصل�اول:�کلیات

بخش�اول:�اصطالحات�فقهی
1-1-1��خمس

در  و  است۱  »اخماس«  آن  جمع  و  »یک پنجم«  معنای  به  لغت  در  خمس 

زکات  به جای  بنی هاشم  برای  که  است  غنائم  در  اصطالح خمس حقی 
باالصاله ثابت است.۲

خمس حقی مالی است که باالصاله به جای زکات از آن بنی هاشم است که با 
کتاب و سنت و اجماع ثابت شده است.3

امام خمینی  نیز در تحریرالوسیله بیان می دارد: خمس آن است که خداوند 

متعال برای محمد  و اهل بیتش، که خداوند زیاد کند نسلشان را، به 
جای زکاتی که از آلودگی دست مردم است برای اکرام ایشان قرار داد.4

تعاریف مذکور تفاوتی با هم ندارند و مقصود از قید )باالصاله( در کالم شهید 

اول و صاحب مدارک طبق نظر فقها یعنی اینکه خمس بدون هیچ عارضی 

مانند فقر و... باالصاله به ذی القربی تعلق دارد لذا چنین نیست که اگر امام 
فقیر نبود خمس به ایشان تعلق نگیرد.5

2-1-1��انفال
در لغت: جمع نفل )به فتح نون و فاء( به معنای غنیمت و هبه و عطّیه است یا 

جمع نفل )به سکون فاء( به معنای زیاده است که در شرع، غنائم جنگی 

۱- ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم]ابن منظور[، لسان العرب، ج ۶، ص۷۰.
۲- محمدبن مکی عاملی]شهید اول[، الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه، ج ۱، ص۲5۸: »و هو حّق یثبت فی 

الغنائم لبنی هاشم باألصاله عوضا من الزکاة«
3- محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج 5، ص35۹: »الخمس 

حق مالی ثبت لبنی هاشم باألصل عوض الزکاه و هو ثابت بالکتاب و السنه و االجماع«
4- روح الّله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص35۱: »و هو الذی جعله الّله تعالی لمحمد  و ذریته 

کثر الّله نسلهم المبارک عوضا عن الزکاه التی هی من أوساخ أیدی الناس إکراما لهم«.
5- محمدصالح بن احمدبن شمس سروی مازندرانی، شرح الکافی، ج ۷، ص3۹4 ؛ همچنین نک: کاشف الغطاء 

نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، )جعفربن خضر مالکی(، ج 4، ص۱4۲ .



۱7 فصل اول: کلیات

یا هر نوع مالی است که مالک خاّصی ندارد.۱

به دلیل منصب  به خصوص    امام  انفال چیزهایی است که  در اصطالح: 

امامتش، مستحق آن است همان طورکه به دلیل ریاست الهی و امامتی که 

پیامبر  داشت، انفال متعّلق به او بود.

در ادامه موارد آن را بیان نموده اند که عبارت است از:

۱. هر چیزی که با اسبان و سواران بر آن تاخته نشده است و از طریق جنگ با 

کّفار به دست مسلمانان نافتاده است زمین باشد یا غیر آن، اهالی آن از آن 

کوچ کرده باشند یا آن را با میل و رغبت به مسلمانان تسلیم کرده باشند.

۲. زمین مواتی که استفاده نمی شود مگر اینکه آباد و اصالح شود یا برای آنکه 

نی زار است یا برای اینکه آب از آن قطع شده است یا برای اینکه آب آن 

باشد مانند  واقع نشده  این ها، چه ملک دیگری  برای غیر  یا  را فراگرفته 

صحراهای بی آب و علف و سوزان یا ملک کسی بوده است ولیکن مالک آن 

از بین رفته و اآلن شناخته نشود. قریه ها و شهرهایی که اهل آن ها کوچ 

کرده اند سپس خراب شده است مانند بابل و کوفه و مانند این ها به زمین 

موات ملحق می شود، پس این شهرها زمین و آثار آن مانند سنگ ها و مثل 

آن ها از انفال است و زمین مواتی که در زمین مفتوح عنوه واقع شده بنابر 

اقوی مانند غیر آن جزء انفال است. ولی اگر معلوم باشد که در حال فتح 

مسلمانان، آباد بوده است و بعد از آن حالت موات بر آن عارض شده است 

پس در اینکه از انفال است یا بر ملک مسلمین باقی است، مانند زمینی 

که فعاًل آباد است، تردید و اشکال است که دومی آن ها خالی از رجحان 

نیست.

3. کناره های دریاها و نهرها، بلکه هر زمینی که صاحب نداشته باشد، البته 

اطالق آن اشکال دارد، اگرچه خالی از قرب نیست و اگرچه موات نباشد، 

بلکه بدون زحمت و تکّلف قابل استفاده باشد، مانند جزایری که در دجله 

۱- ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم]ابن منظور[، ج ۱۱، ص۶۷۱.
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و فرات و مانند آن ها بیرون می آید.

4. سر کوه ها و آنچه از گیاه و درخت ها و سنگ ها و مانندشان در آن ها است 

درختان  و  نی  به  که  است  زمین هایی  آن  و  »آجام«  و  وادی ها  عرضه  و 

پوشانده شده است.

در این سه، بین آنکه در زمیِن امام  یا در مفتوح عنوه یا در غیر این ها 

باشد فرقی نمی کند؛ البته آنچه ملک شخصی باشد سپس مثاًل نیزار شود 

بر آنچه بوده است باقی می ماند و ملک صاحبش است.

5. آنچه از مختصات شاهان بوده است از اموال غیرمنقول و منقول.

و شمشیر  گران قیمت  لباس  و  نجیب  سواری  اسِب  مانند  ممتاز،  غنیمت   .۶

برنده و زره فاخر و مانند این ها؛

۷. غنیمت هایی که )جنگ در آن( با اذن امام  نباشد؛
۸. ارث کسی که وارثی نداشته باشد.۱

3-1-1��غنیمت
در لغت؛ به دست آمدن چیزی را بدون زحمت، غنیمت گویند.۲

آن تصریح  تعریف  به  و  پرداخته اند  غنائم  احکام  به  بیشتر  فقها  در اصطالح؛ 

توضیح  در   ، امام خمینی  کالم  به  اینجا  در  دلیل  همین  به  نکرده اند 

المسائل، در تعریف غنیمت اکتفا کرده و در فصل دوم در ضمن بررسی 

داللی روایات بیشتر به آن می پردازیم.

کفار  با    امام  امر  به  مسلمانان  اگر  می فرماید:  غنیمت  تعریف  در  ایشان 

به آن ها غنیمت گفته  جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، 
می شود.3

۱- روح الّله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ص3۷۱ : »و هی ما یستحقه االمام  علی جهه الخصوص 
لمنصب إمامته کماکان النبی  لرئاسته اإللهیه«

۲- ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم]ابن منظور[، ج ۱۲، ص44۶ .
3- روح الّله موسوی خمینی، توضیح المسائل، ص3۶4.
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4-1-1��معدن
در لغت؛ معدن هر چیزی جایی است که اصل آن شیء در آن است.۱

معادن جاهایی را گویند که جواهر زمین مانند طال و نقره و مس و غیره از 
آن ها استخراج می شود؛ مفرد معادن، معدن است.۲

در اصطالح؛ فقها معدن را تعریف نکرده اند بلکه چون این لغت دارای معنای 

واضحی است مصادیق آن را بیان کرده اند به همین دلیل صاحب جواهر 

دراین باره به ذکر مصادیق آن پرداخته است و می فرماید: در وجوب خمس 
در طال و نقره هیچ شّکی نیست.3

همچنین امام خمینی  درباره معدن نوشته اند که معیار در صدق آن، عرف 
است و بعد به ذکر مواردی از آن پرداخته اند.4

5-1-1��کنز
مال  ذخیره کردن  و  جمع کردن  معنای  به  می گوید:  العلوم  شمس  لغت؛  در 

است.5

مخفی،  ذخیره،  که  است  مالی  اسم  کنز،  است:  گفته شده  چنین  نیز  العین 

می شود و همچنین به چیزی که مال با آن نگهداری و پوشانده می شود 
نیز گفته می شود.۶

در اصطالح؛ کنوز جمع کنز است که در کالم بعضی مانند صاحب تذکره و 

منتهی، رکاز به معنای خفاء نامیده شده است و این مطلب در کتاب خالف 

۱- احمدبن محمد مقری فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج ۲، ص3۹۷: »َمْعِدُن کلِّ 
َشی ٍء َحیُث یکوُن َأْصُلُه«

۲- مبارک بن محمد جزری]ابن اثیر[، النهایه فی غریب الحدیث و األثر، ج 3، ص۱۹۲: »المواضع التی تستخرج 
منها جواهر األرض کالّذهب و الفّضه و النَّحاس و غیر ذلک، واحدها مْعِدن«.

3- محمدحسن نجفی]صاحب الجواهر[، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج ۱۶، ص۱3.
4- روح الّله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ص35۲.

5- نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، ج۹، ص5۹۱3: »کنُز الماِل: جمعه 
و اّدخاره«

به  لما یحرز  الذی یکنزه و  للمال  الکْنُز: اسم  العین، ج 5، ص3۲۲: »و  ۶- خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب 
المال«.
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و حدایق و ظاهر غنیه یا صریح آن بدون مخالف قلمداد شده است.۱

برای صدق گنج الزم  اینکه قصد ذخیره کردن  بیان  از  بعد  نیز  انصاری  شیخ 

نیست؛ می نویسد: انصاف این است که رکاز و کنز به معنای مالی است که 
در زمین دفن شده است.۲

آیت الله بروجردی نیز تعریفش از کنز این است: فقها، کنز را به معنای مالی 

که در زمین نگهداری و ذخیره شده است، تعریف کرده اند که این تعریف 

با قید »المذخور« مفید این مطلب است که گنج برخالف معدن، از اجزای 

زمین نیست؛ بلکه مال خارجی است که در زمین مخفی کرده اند. همچنین 

این قید داللت می کند بر اینکه باید یک فرد این مال را با قصد و اراده، 

پنهان کرده باشد که از این مال در آینده استفاده کند. پس مخفی کردن 

اجباری، موجب صدق اسم گنج نیست. همان طورکه قید »تحت االرض« 

آنچه داخل درخت مخفی شده باشد یا غیردرخت مانند دیوار و... که زیر 
زمین نیست؛ خارج می کند.3

6-1-1��غوص
در لغت؛ مکانی است که از آن مروارید خارج می شود؛ و غّواص: کسی است که 

۱- محمدحسن نجفی]صاحب الجواهر[، ص۲4: »الکنوز جمع الکنز المسمی فی جمله من عبارات األصحاب 
منها التذکره و المنتهی بالرکاز من الرکز بمعنی الخفاء بال خالف فیه فی الخالف و الحدائق و ظاهر الغنیه 

أو صریحها«.
إلی  الکنز  و  الرکاز  انصراف  »اإلنصاف  ص4۰:  الخمس،  کتاب  دزفولی،  انصاری  مرتضی بن محمدامین   -۲

المدفون فی األرض«
3- حسین طباطبایی بروجردی، رساله فی الخمس، ص35۶: » و قد عّرفه الفقهاء بأّنه المال المذخور تحت 
األرض و التقیید بالمذخور یفید أّنه الیکون من أجزاء األرض متکّونا فیها، کالمعدن الذی عرفت أّنه عباره 
عّما یتکّون فی األرض مّما تکون األرض أصله و یحصل له التغییر فی الصوره النوعیه بسبب الحراره الموجوده 
فی باطن األرض أو بسبب غیرها و علیه فالکنز عباره عن المال الخارجی الذی ذخر فی األرض و ال یعّد من 
أجزائها کما أّن هذا القید یفید کون الذاخر له إنسانا صدر منه هذا العمل عن قصد و إراده متعّلقه بکونه 
ذخیره له ینتفع به فی االستقبال فاستتار المال فی األرض قهراً ال عن إراده صاحبه الیوجب صدق عنوان 
الکنز علیه علی ما هو مقتضی التعریف کما أّن التقیید بکونه مذخورا تحت األرض یخرج ما إذا کان مذخوراً 

فی بطن شجر أو غیره مّما ال یکون تحت األرض کالجدار و غیره«.
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برای به دست آوردن مروارید در دریا فرو می رود.۱

غوص: فرورفتن در آب را گویند و غوص: جایی است که از آن مروارید به دست 
می آید.۲

در اصطالح؛ فقها فقط موارد آن را که مقصودشان است ذکر کرده اند. از این رو:

مرحوم آقا رضا همدانی که می گوید: از مواردی که خمس در آن واجب است: 

هر چیزی است که از دریا خارج می شود؛ مانند جواهرات و مرواریدها و 
مانند این دو، بین فقها ظاهراً بدون اختالف است.3

امام خمینی : پس آنچه از جواهر با غواصی به دست آید، مانند لؤلؤ و مرجان 

است،  متعارف  آب  در  غواصی  با  آن  اخراج  که  از چیزهایی  آن ها  غیر  و 

خمس آن در صورتی که قیمت آن به یک دینار و بیشتر برسد واجب است 

و بین این که از یک نوع باشد یا نه، در یک دفعه باشد یا چند دفعه؟ فرق 

نمی کند؛ پس بعضی از آن ها به بعضی دیگر ضمیمه می شود. بنابراین، اگر 

مجموع به یک دینار رسید، خمس آن واجب است و حکم شرکت کردن 
عّده ای در بیرون آوردن آن، مانند شرکت آن ها در ]استخراج[ معدن است4

7-1-1��مؤونه
در لغت؛ یعنی قوت: مأن القوم و مأنهم: )=یعنی به امور قوم رسیدگی کرد5( در 

حرف قاف نیز برای معنای قوت می نویسد: »قوت یعنی هرچیزی که جان 

انسان را از تلف شدن حفظ کند؛ پس ُمقیت یعنی کسی که با عطاکردن 

۱- ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم]ابن منظور[، ج ۷، ص۶۲: »الَغْوُص موضع یْخَرج منه اللؤلؤ؛ و الَغّواص: 
الذی یُغوُص فی البحر علی اللؤلؤ«.

۲- خلیل بن احمد فراهیدی، ج 4، ص43۲: »الَغْوُص: الدخول تحت الماء و الَغْوُص: موضع یخرج منه اللؤلؤ.«
3- رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، ج ۱4، ص۸3: »مّما یجب فیه الخمس: کّل ما یخرج من البحر 

بالغوص کالجواهر و الدرر و نحوهما بال خالف فیه علی الّظاهر«
4- روح الّله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ص355: »فکل مایخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و 
غیرهما مما یتعارف إخراجه بالغوص یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دینارا فصاعدا و الفرق بین اتحاد النوع 
و عدمه و بین الدفعه و الدفعات فیضم بعضها الی بعض فلو بلغ المجموع دینارا وجب الخمس و اشتراک 

جماعه فی اإلخراجها هنا کاالشتراک فی المعدن فی الحکم.«
5- ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم]ابن منظور[، ج۱3، ص3۹۶.
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چیزی به قدر احتیاج انسان او را حفظ کند.«۱
»مأن القوم« یعنی قوت و غذای آن ها را متحّمل شد.۲

در اصطالح؛ بعضی از فقها برای مؤونه تعریفی را نقل نکرده اند و فقط به ذکر 

موارد آن پرداخته اند؛ ولی بعضی دیگر تعریف خاصی را بیان کرده اند.

ابن زهره در کتاب غنیه می گوید: »آنچه از سود تجارت و زراعت یا غیر آن ها از 
مؤونه سال اضافه بیاید، خمس آن واجب است.«3

چیز  چند  به  خمس  »وجوب  است:  گفته  کافی  کتاب  در  حلبی  ابوالصالح 

اختصاص دارد... و همچنین چیزی که انسان از راه تجارت، صنعت، زراعت، 

اجاره، هبه، صدقه، ارث یا غیر این ها به دست می آورد، اگر پس از مؤونه 
سال چیزی از آن باقی بماند خمس به آن تعلق می گیرد.«4

ابن حمزه گفته است: »آنچه از غاّلت )گندم، جو و ذّرت و...( بعد از پرداخت 

و  از درآمدها و سود کسب  و  بیاید...  اضافه  از قوت یک سال  زکات آن، 

آن  بیاید، خمس  اضافه  در یک سال  زندگی خود  نفقه  از  آنچه  تجارت، 
واجب است.«5

ابن ادریس در سرائر می نویسد: »غیر از گنج و معدن، آنچه انسان از راه کسب، 

زراعت و غیر آن به دست می آورد، در صورتی که بعد از صرف آن در مؤونه 

خود و افراد واجب النفقه اش به مّدت یک سال قمری در حّد یک زندگی 

متوسط، اضافه آید، کم باشد یا زیاد، خمس آن واجب است... بنابر اجماع 

نیز پرداخت خمس در صورتی واجب است که از مؤونه یک سال او و اهل و 

عیالش اضافه بیاید، هرچند اندک باشد؛ چون مؤونه را نمی شود در ابتدای 

سال اندازه گیری کرد بلکه با گذشت سال معلوم خواهد شد که مؤونه یک 

۱- ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم]ابن منظور[، ج۲، ص۷5.
۲- محب الدین زبیدی حنفی واسطی، تاج العروس من جواهر القاموس، سید محمدمرتضی حسینی، ج ۱۸، 

ص5۲۰: »َمَأَن الَقْوَم: اْحَتَمَل َمُؤوَنَتُهْم، َأی ُقوَتُهْم و قاَم علیهم«.
3- حمزه بن علی حسینی]ابن زهره حلبی[، غنیه النزوع إلی علم األصول و الفروع، ص۱۲۹ .

4- تقی الدین بن نجم الدین]ابوالصالح حلبی[، الکافی فی الفقه، ص۱۷۰.
5- محمدبن علی بن حمزه طوسی، الوسیله إلی نیل الفضیله، ص۱3۷.
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سال انسان و اهل و عیالش چقدر است. زیرا در طول سال اموری مانند 

ازدواج، تولد فرزند، تعمیر یا ساخت مسکن، خرید مرکب یا غالم و غیر 

آن از نیازهای ضروری برای انسان اتفاق می افتد که قابل پیش بینی نیست 

از  بعد  نکرده است مگر  به پرداخت خمس مکّلف  را  او  و خداوند متعال 

او باقی  رفع همه این احتیاجات و مؤونه زندگی که در پایان سال برای 
می ماند.«۱

قاضی ابن براج می گوید: »خمس غاّلت، درآمد تجارت و کسب بعد از اخراج 

حق حاکم )خراج و مالیات( و قوت انسان و عیال او به مّدت یک سال- 
بدون اسراف یا سخت گیری- واجب است.۲

امام خمینی  درباره مؤونه چنین می نویسد: »آنچه در زیارت ها و صدقه ها و 

جایزه ها و هدیه ها و میهمانی ها و قراردادهایش خرج می کند و حقوقی که 

با نذر یا کّفاره و مانند آن بر او الزم می شود از مصادیق مؤونه است، و آنچه 

بدان نیاز دارد از چارپا یا کنیز یا بنده یا خانه یا فرش یا اثاث یا کتاب بلکه 

آنچه برای ازدواج فرزندان و ختنه آن ها و برای مرگ عائله اش به آن نیاز 

دارد و غیر این ها از چیزهایی که جزء احتیاجات عرفی او حساب می شود، 

است  آنچه ذکر شد الزم  در  البته  است.  مؤونه سال  از  این مخارج  همه 

که اکتفاء نماید به آنچه مناسب حال او است، نه آنکه سفاهت و اسراف 

به حساب آید، پس اگر بر مقدار مناسب حالش بیفزاید، جزء مؤونه سال 

آنچه  احتیاط آن است که در مصارف، حّد وسط  بلکه  حساب نمی شود. 

مناسب مثل خودش هست، رعایت کند نه صرف مخارجی که الیق حال او 

نباشد و از مثل او متعارف نباشد؛ بلکه لزوم رعایت آن خالی از قوت نیست. 

ولی توسعه مخارج که از مثل او متعارف است، از مؤونه است. و مقصود از 

مؤونه آن چیزی است که بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پس اگر به 

خودش سخت بگیرد یا متبّرعی مخارجش را تبّرعا بدهد به مقدار آن از 

۱- محمدبن منصوربن احمد]ابن ادریس حّلی[، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۱، ص4۸۹ .
۲- قاضی عبدالعزیز ابن براج طرابلسی، المهذب، ج ۱، ص۱۷۸ .
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مؤونه حساب نمی شود بلکه اگر در اثنای سال، خرج کردن مال در چیزی 

مانند حج یا ادای دین یا کّفاره و مانند آن ها بر او واجب شود، و از روی 

اقوی،  بنابر  باشد  نکرده  مانند آن، در آن مصرف  و  فراموشی  یا  معصیت 
مقدار آن از مؤونه حساب نمی شود.۱

8-1-1��حاکم�
عموم واژه شناسان، »حکم« را به معنای منع گرفته و حاکم را نیز به همان 

اساس معنا می کنند. به عنوان نمونه راغب اصفهانی در مفردات، می نویسد:

»اصل واژه حاکم از منع است برای اصالح و لذا به افسار چهارپایان »حکمة« 

گفته می شود... و حکم به چیزی، یعنی قضاوت به اینکه چنین است یا 

الزامی برای دیگران به  اینکه، این قضاوت  از  با صرف نظر  چنان نیست، 

وجود بیاورد یا نه، ... و به کسی که میان مردم حکم می کند حاکم و حکام 
گفته می شود.«۲

و  فقه  و  »علم  معنای  به  اسالمی  متون  در  حکم  اینکه  به  اشاره  با  طریحی 

اسامی خداوند  از  یکی  درباره »حکم« که  است،  آمده  به عدل«  قضاوت 

متعال است می فرماید: »مقصود از حکم، حاکم است چون خداوند مردم 
را از ستم ها منع می کند.«3

 اما ابن اثیر این اسم از اسماء حسنی را به معنای قاضی دانسته و علت تسمیه 

حاکم به این نام را منع ستمگر از ستمکاری می داند.4 در مقابل، ابن منظور 

حکم  تنفیذکننده  را  حاکم  است  عرب  واژه شناسان  مشهورترین  از  که 

با جست وجو در کتاب و سنت  از فقیهان معاصر  به نظر بعضی  می داند. 

روشن می شود که واژه های حکم، حکومت، حاکم و حکام بیشتر درباره 

نیز  والی  و  عامه  والیت  معنای  در  اگرچه  می روند،  کار  به  قاضی  و  قضا 

۱- روح الّله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ص35۷.
۲- حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، )محمد سیدگیالنی(، ص۱۲۶.

3- فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۶، ص4۶.
الحدیث و األثر، ج ۱، ص4۱۸. النهایه فی غریب  4- مبارک بن محمد جزری]ابن اثیر[، 
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استعمال می گردند.۱

سپس با ذکر شواهدی از آیات و روایات تأکید می کنند که حکم و مشتقات آن 

به هر دو معنا به کار رفته و می رود و باالخره این نکته را اضافه می کنند 

نه  اشتراک معنوی وجود دارد  این دو معنا )قضاوت و زعامت(  بین  که، 

اشتراک لفظی؛ زیرا هم قاضی و هم والی با کالم و دستور خود از فساد 

منع می کنند و بلکه باید گفت: قضاوت شعبه ای از زعامت است و قدرت 

آن در خارج، غالبًا از ناحیه قدرت زعیم و نیروهای اوست و گرنه قاضی به 
تنهایی توان منع کردن و اجرای دستور را ندارد.۲

اهتمام فقهای عظام در کنکاش پیرامون واژه حکم و حاکم، به دلیل حساسیت 

و ورود آن در بسیاری از متون مهم و به ویژه مقبوله عمربن حنظله است. 

در این روایت مفّصل که از محکم ترین مدارک روایی والیت فقیه است، 

امام صادق  می فرمایند: »فأّنی قد جعلته علی کم حاکم«3 از این رو 

این بحث پیش آمده است که مقصود از حاکم در این روایت چیست؟ قاضی 

یا زعیم یا هر دو؟ برخی معتقدند در صورت تجرد از قرائن، این واژه به 

معنای رهبر است که قضاوت نیز شأنی از شئونات اوست. برخی دیگر نیز 

با دالئلی، از جمله مشهوره ابی خدیجه، حاکم را به معنای قاضی گرفته 

است و لذا  والیت مستفاد از مقبوله برای فقها را در همین محدوده مقید 
می کنند.4

در  معنوی  اشتراک  وجود  می رسد،  نظر  به  فقیهان  از  برخی  نزد  اقوی  البته 

کلمه حاکم است. توضیح اینکه می توان گفت: »حکم« به معنای »دستور« 

است که با توجه به شرائط، گاه دستور قضایی است که حاکم به آن قاضی 

نامیده می شود و گاه نیز دستور والیی و اجرایی است که به تعبیر رایج، 

ج۱، ص434. الدوله اإلسالمیه،  الفقیه و فقه  ۱- حسین علی منتظری نجف آبادی، دراسات فی والیه 
۲- همان، ص434.

3- محمدبن حسن]حّر عاملی[، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعة، ج۱۸، ص۹۸.
4- احمدبن محمد نراقی، عوائد االیام، ص۱۸5.
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حکم حکومتی نامیده شده است و از حاکم، به معنای والی و مرجع قدرت 

اجرایی، صادر می گردد. بنابراین اینطور نیست که کلمه حاکم در برخی از 

آیات و روایات به معنای قاضی و در برخی دیگر به معنای والی به کار رفته 

باشد، بلکه این واژه در همه آن ها به یک معنا یعنی دستوردهنده است که 
با توجه به شرائط می تواند قاضی یا والی بوده باشد.۱

خالصه اینکه، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر می رسد 

مقصود فقها از این واژه در اینجا عبارت است از »فقیه جامع الشرائط که 

عالوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنای عام آن را 
دارا است و دارای صالحیت اداری وسیعی است.«۲

9-1-1��یتیم
یتیم کسی است که پدرش فوت کرده باشد و او یتیم است تا وقتی که به بلوغ 

برسد، و وقتی که بالغ شد اسم یتیم بودن از او برداشته می شود و جمع 
آن أیتام و َیتاَمی و َیَتمة3

در اصطالح یتیم )در اینجا( به سّیدی که پدر خود را از دست داده و به بلوغ 

اموال  از نظر فقهی مهجور پنداشته شده و  را می گویند و  نرسیده است 

و دارایی هاییش به دست ولی او سپرده می شود و طبق آیه ای خمس و 

روایات وارده سهمی از خمس را می برد.

10-1-1��ابن�سبیل
ِبیل: مسافری کسی است که از راه جا مانده است و می خواهد  در لغت ابن السَّ

به وطن خویش برگردد ولی هزینه ای که او را بدانجا برساند را ندارد و برای 
او در صدقات سهمی است.4

۱- مصطفی محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ج 3، ص۲۱۲ .
۲- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۲۰۷.

3- لسان العرب، ج۱۲، ص ۶45: »فهو یتیم حّتی یبلغ، فاذا بلغ زال عنه اسم الیتم، والجمع أیتام و یتامی و َیَتمٌة.«
4- همان، ج۱۱، ص3۲۱: »المسافُر الذی اْنُقِطع به و هو یرید الرجوع إِلی بلده و ال َیِجد ما َیَتَبلَّغ به َفَله 

َدقات نصیب .« فی الصَّ
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ابن الّسبیل مسافری است که از منزل خود دور افتاده است، به خاطر رفت و 
آمد زیاد به سبیل نسبت داده شده است.۱

در اصطالح ابن الّسبیل )در اینجا( به سّیدی که در طول مسافرت به خاطر از 

دست دادن هزینه ای سفر از ادامه راه باز مانده است. و محتاج هزینه ای 

است که او را به خانه ای خود برساند. که طبق آیه ای خمس و روایات وارده 

سهمی از خمس را می برد.

11-1-1��مسکین
در لغت؛ ِمسکین و َمسکین، که دومی نادر است زیرا در کالم عربی مفعیل 

نیست. )مسکین( کسی است که چیزی )مالی( برای او نیست و گفته شده 

به کسی گویند که چیزی )مالی( نداشته باشد که با آن عیال و خانواده 
خود را کفالت کند.۲

می گویند مسکین به کسی گفته می شود که چیزی )مالی( نداشته باشد، و 
آن بلیغ تر از فقر است.3

در اصطالح مسکین )دراینجا( به سّیدی گفته می شود که مال و اموالی که با 

آن هزینه ای زندگی را تامین کند، نداشته باشد و طبق آیه ای خمس و 

روایات وارده سهمی از خمس را می برد.

ِبیِل: المسافر البعید عن منزله، نسب إلی الّسبیل لممارسته  ۱- مفردات فی غریب القرآن، ص3۹۶: »ابن السَّ
إّیاه .«

۲- لسان العرب، ج۱3، ص۲۱4: »الِمْسکیُن و الَمْسِکین، اأَلخیرة نادرة أَلنه لیس فی الکالم َمْفعیل: الذی ال 
شی ء له، و قیل: الذی ال شی ء له یکفی عیاله«

3- المفردات فی غریب القرآن، ص4۱۷: »اْلِمْسِکیُن قیل: هو الذی ال شی ء له، و هو أبلغ من الفقیر.«
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بخش�دوم:�اصطالحات�حدیثی

1-2-1��حدیث
در لغت؛ به معنای هر چیز نو و تروتازه است.۱ بر این اساس به شخص کم سن 

و سال »حدیث السن« و به نوجوان »شاب حدث« گفته می شود.۲

اما حدیث در اصطالح فقها وحدیث پژوهان؛ »حدیث کالمی است که از قول 
معصوم یا فعل یا تقریر ایشان حکایت می کند.«3

2-2-1��اصطالحات�ناظر�به�سند
۱- مسند: روایتی است که سلسله اسناد آن در تمامی طبقات متصل به معصوم 

باشد. اهل سنت چون عنوان معصوم را منحصر در پیامبر می دانند، روایتی 

که سند آن تا پیامبر متصل است، مسند می دانند. اما محدثان شیعه به 

دلیل تعمیم به ائمه، اتصال به معصوم را در تعریف مسند لحاظ کرده اند. 

اصطالح مسند با توجه به اینکه از بیان عقیده و اخالق راویان؛ یعنی اثبات 

ایمان و عدالت، ساکت است، از کارایی چندانی برخوردار نیست. گاه نیز 

مقصود از مسند مجموعه روایی است که روایات آن براساس ترتیب صحابه 
و روایات نقل شده از آنان تنظیم شده است؛ نظیر مسند احمدبن حنبل.4

۲- متصل: متصل بسان مسند، روایتی است که در تمامی طبقات دارای اتصال 

است با این تفاوت که در متصل، روایت می تواند از معصوم نقل شود یا 

به صورت موقوف به غیرمعصوم منتهی گردد. از این نظر؛ متصل، اعم از 
مرفوع و موقوف است. به حدیث متصل، موصول نیز می گویند.5

3- عالی و نازل: مقصود از عالی السند روایتی است که به رغم برخورداری از 

۱- خلیل بن احمد فراهیدی، ج 3، ص۱۷۷.
۲- محب الدین زبیدی حنفی واسطی، ج 3، ص۱۹۰.

3- جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۱۹.
4- ضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۷.

5- جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۶۶.
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اتصال از واسطه کمتری تا معصوم برخوردار باشد و نازل در برابر آن است؛ 

یعنی اگر واسطه زیاد باشد.

4- مضمر: روایتی است که در انتهای سند به جای تصریح به نام معصوم از 

ضمیر غایب استفاده شده باشد. 

امام  نام  بردن  از  تقیه  دلیل  به  راوی  که  است  آن  از  ناشی  کاربردی  چنین 
اجتناب کرده است یا نام امام بر او مشتبه شده است.۱

5- مفرد: حدیثی است که تنها از یک راوی یا یک فرقه یا یک شهر خاص 

نقل شده باشد. نظیر روایت »نحن معشر االنبیا النورث دیناراً و الدرهمًا و 

ما ترکناه صدقه« )=ما گروه پیامبران دینار و درهم را به ارث نمی گذاریم 

و آنچه به ارث گذاشته ایم صدقه است( که تنها ابوبکر آن را از پیامبر نقل 
کرده است.۲

۶- موقوف: به روایتی که سلسله سند آن به صحابی پیامبر یا مصاحب امام 

معصوم منتهی شود موقوف می گویند. روایت موقوف به دلیل اعتبار صحابه 

در بسیاری از موارد از نگاه اهل سنت حجت است. اما محدثان شیعه روایت 

از معصوم ثابت شود  از طریق قرائن  موقوف را تنها زمانی که صدور آن 
حجت می دانند.3

نشود  منتهی  تابعان  از  یکی  به  آن  سند  سلسله  که  روایتی  به  مقطوع:   -۷

و  است  رایج  اهل سنت  روایات  بیشتر در  این اصطالح  مقطوع می گویند. 

حدیث مقطوع مانند موقوف به رغم اتصال سند از نظر محدثان شیعه فاقد 
حجیت است.4

۸- مشهور: روایتی است که نقل آن شایع باشد. اعم از آنکه در برابرش روایت 

شاذ باشد یا نباشد. شهرت روایی ضرورتًا به معنای صحت سند آن نیست. 

۱- ضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص3۷.
۲- جعفرسبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۷۱.

3- همان، ص۱۰۱.

4- همان، ص۱۰۲.
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به  فقه،  همچون  اسالمی؛  علوم  مختلف  عرصه های  در  مشهور  اصطالح 
روایات تاریخی و به ویژه حدیث به صورت گسترده توجه شده است.۱

به معنای سرازیر شدن آب است و در  الماء«  از ریشه »فاض  ۹- مستفیض: 

اصطالح به حدیثی گفته می شود که راویان آن در هر طبقه زیاد باشند. اما 

بیشتر محدثان معتقدند که مستفیض حدیثی است که راویان آن در هر 
طبقه بیش از سه تن باشند.۲

۱۰- عزیز: هر روایتی که شمار راویان و طرق آن دو تن باشد، عزیز است و 

شاید به دلیل اندک بودن چنین روایاتی به آن عزیز می گویند یا شاید به 

آن دلیل که وجود طرق دیگر دارای قوت است، به آن عزیز گفته شده 
است. اصطالح عزیز رواج و کاربرد چندانی ندارد.3

۱۱- شاذ یا نادر: شاذ به روایتی گفته می شود که تنها دارای یک اسناد و راویان 

آن ثقه باشند و مخالف روایتی باشد که گروهی )مشهور( آن را نقل کرده 

باشند. به روایت شاذ، نادر نیز گویند. نظیر روایت: »و الله ما نقص من شهر 

رمضان« )به خدا قسم ماه رمضان هرگز دچار نقصان )۲۹روز( نمی شود.( 
اصطالح شاذ از جمله اصطالحاتی است که تا حدودی متداول است.4

پیوسته  به طور  واسطه  یا چند  آغاز سند حدیث، یک  از  هرگاه  معلق:   -۱۲

حذف شده باشد و حدیث به راویان بعدی استناد داده شود، حدیث معلق 

است. چنانکه روایات من ال یحضره الفقیه و نیز بسیاری از روایات تهذیب 

االحکام و استبصار چنین است. یعنی شیخ صدوق و شیخ طوسی راویان 
آغاز سند را حذف کرده و روایت را از آخرین راوی امام نقل می کنند.5

۱3- منقطع: شامل هر حدیثی است که به صورتی به معصوم متصل نباشد 

و از آغاز سند یا از وسط یا از آخر سند یک یا چند راوی ساقط باشد. 

۱- ضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۰.
۲- حسین طباطبایی بروجردی، هایه االصول ص4۸۶.

3- جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۸۱.
4- همان، ص۸۲.
5- همان، ص۶۹.



۳۱ فصل اول: کلیات

فاقد  اقسام حدیث  از  قسم  منقطع شامل شش  اصطالح  اساس  این  بر 

اتصال سند خواهد بود. اما منقطع به معنای اخص، که اصطالح منقطع 

از وسط سند  این معنا شناخته شده است، روایتی است که  بیشتر در 

برای منقطع  نیز  تعاریف دیگری  البته  باشد.  آن یک راوی حذف شده 

گفته شده است. این اصطالح از جمله اصطالحات کم کاربرد به شمار 
می رود.1

۱4- معضل: معضل روایتی است که از وسط سند آن بیش از یک راوی حذف 

شده باشد و از آنجا که در منقطع، حذف تنها یک راوی از وسط سند لحاظ 

شده، منقطع یا معضل متفاوت است؛ زیرا در معضل بیش از یک راوی در 
وسط سند حذف شده است.۲

۱5- مرفوع: دارای دو تعریف است:

این که  از  اعم  است؛  مرفوع  داده شود  نسبت  به معصوم  که  ۱- هر حدیثی 

دو  برابر  در  مرفوع  اصطالح  تعریف  این  طبق  منقطع.  یا  باشد  متصل 

اصطالح موقوف )روایت منتصب به صحابی( و مقطوع )روایت منتسب به 

تابعی( قرار دارد.

۲- هر روایتی که از وسط یا آخر سند آن، یک راوی یا بیشتر افتاده است و 

تصریح به لفظ رفع شده باشد، مرفوع است. مثاًل گفته شود: »ُرِوی الکلینی 

عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، رفعه عن ابی عبدالله...« که در این سند میان 

یا چند  امام صادق یک  تا  ابراهیم بن هاشم  پدر علی بن ابراهیم قمی؛ یعنی 
راوی حذف شده و به لفظ »رفع« نیز تصریح شده است.3

۱۷- مرسل: مرسل از ریشه »ارسال الدابه« به معنای برداشتن قید و بند از 

چهارپا آمده است. گویا در حدیث مرسل با حذف سند قید و ربط حدیث 

رها شده است.

۱- همان، ص۱۰3.

۲- همان، ص۱۰5.
3- همان، ص۶۷.



نشر چتر دانش/ خمس۳۲

مرسل دارای دو اصطالح است:

۱- معنای عام: و آن هر حدیثی است که دچار ارسال و حذف اسناد باشد؛ 

اعم از این که همه راویان یا شماری از آنان حذف شده باشند. مرسل به 

این معنا شامل اصطالح نخست مرفوع )هر حدیث منتسب به معصوم(؛ 

موقوف )روایت صحابی(؛ مقطوع )روایت تابعی(؛ معلق )حذف آغاز سند(؛ 

منقطع )حذف یک راوی از وسط سند( و معضل )حذف بیش از یک راوی 

از وسط سند( می شود.

۲- معنای خاص: مرسل به این معنا، حدیثی است که تابعی بدون ذکر واسطه 

)=یعنی صحابی( از پیامبر نقل می کند. مثاًل سعیدبن مسیب، که از تابعان 

است، بگوید: پیامبر چنین فرموده است.
مفهوم متداول این اصطالح همان معنای نخست است.۱

۱۸- مجهول: روایتی است که نام تمام یا بعضی از راویان سند آن در منابع 

رجالی نیامده باشد و اگر هم آمده باشد به دلیل نامشخص بودن هویت، 

که  شده  گفته  مثال  به عنوان  شود.  آن  ناشناس بودن  و  جهالت  به  حکم 
عوف بن عبدالله، علی بن سلیمان و بنان بن محمد مجهولند.۲

۱۹- مهمل: حدیثی است که نام تمام یا بعضی از راویان آن در کتب رجال برده 

شده است، اما درباره مدح یا ذم او سکوت شده باشد. به عنوان مثال گفته 
شده است که محمد بن موسی قزوینی و حسن بن علی بن مهزیار، مهملند.3

۲۰- مشترک: روایتی است که نام بعضی از راویان سند آن میان چند تن مشترک 

است و بعضی از آنان ثقه و بعضی غیرثقه باشند. نظیر محمدبن قیس اسدی 

که میان چهار تن مشترک است و از میان آنان دو تن یعنی محمدبن قیس 

اسدی )ابونصر( و محمدبن قیس اسدی )مولی بنی نصر( ثقه و دو تن دیگر 

۱- ضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص3۸.
۲- همان، ص۱۱۹.
3- همان، ص۱۱۸.



۳۳ فصل اول: کلیات

غیرثقه اند.۱

۲۱- متشابه: روایتی است که اسامی راویان سند آن از نظر نگارش و تکلم برابر 

است. اما اسامی پدران آن ها گرچه از نظر نگارش برابر است، اما از نظر 

نطق و تکلم متفاوت است؛ نظیر محمدبن عقیل، که عقیل با فتح عین، نام 

نیشابوری و با ضم عین نام فریانی است. اصطالح متشابه در منابع رجالی 
تا حدودی متداول است.۲

3-2-1��اصطالحات�ناظر�به�متن
اصطالحات ناظر به متن را می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد:

۱- اصطالحاتی که ناظر به چگونگی داللت متنی روایات است، مثاًل اگر داللت 

صریح باشد، نص و اگر داللت ظنی باشد، ظاهر است.

۲- اصطالحاتی که به پذیرش یا رد روایت و به دلیل متن آن، ناظر است؛ نظیر 

اصطالح مقبول یا مطروح.

اینک به بررسی این اصطالحات می پردازیم:

اصطالحات متنی ناظر به چگونگی داللت

آن  در  تنها  که  باشد  چنان صریح  روایتی  داللت  هرگاه  ظاهر:  و  نص  ۱و۲- 

یک معنا احتمال داده شود به آن نص می گویند. ظاهر در مواردی است 

که داللت لفظ به صراحت نص نباشد و در آن احتمال خالف داده شود. 

اثبات  به عنوان مثال: روایت »االثنان جماعه« نص است؛ زیرا به روشنی 

آن  مخالف  دلیلی  و  می شود  برقرار  نفر جماعت  دو  وجود  با  که  می کند 

وجود ندارد. اما روایت »من کان یومن بالله و الیوم االخر فالیتبین اال بوتر« 

)=هرکس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، نباید شب بدون خواندن نماز 

وتره به خواب رود« ظاهر است؛ زیرا نهی، خالف ظاهر آن، یعنی استحباب 

۱- همان، ص۹3.

۲- همان، ص۹۲.



نشر چتر دانش/ خمس۳۴

موجد؛ اراده شده است.۱

3و4- مجمل و مبین: هرگاه داللت روایت ظاهر و آشکار باشد به آن مبین 

می گویند. مبین شامل نص و ظاهر می شود؛ یعنی به نص یا ظاهر می توان 

مبین اطالق کرد.

مجمل در برابر مبین، روایتی است که واژه ها یا مجموعه عبارت های آن فاقد 

ظهور باشد. غالبًا اجمال در مواردی است که کالم از تبیین تمام جوانب 

از  پس  مجلسی،  عالمه  نمونه  به عنوان  باشد.  مانده  ساکت  پرسش ها  و 

نقل روایات درباره زمان ظهور حضرت مهدی می گوید: این روایات جزء 
مجمالت است که تفسیر و تبیین آن ها در روایات دیگر آمده است.۲

5و۶- ناسخ و منسوخ: نسخ در لغت به معنای ازاله و نقل است و در اصطالح، 

با آمدن دلیل الحق است. به عبارت دیگر؛ ناسخ عموم  رفع حکم سابق 

زمانی دلیل منسوخ را پایان می بخشد. به دلیل نخست منسوخ و به دلیل 

دوم ناسخ می گویند. نسخ در روایات تنها به روایات پیامبر اختصاص دارد. 

زیرا نسخ شریعت پس از ایشان منتفی است و اگر از ظاهر بعضی از روایات 

اهل بیت نسخ محکمی به دست آید، مقصود کاشفیت از نسخ است نه نسخ 
حقیقی.3

۷و۸- محکم و متشابه: محکم از ریشه احکام به معنای اتقان و استواری است و 

مقصود از آن روایتی است که داللتش آشکار و دارای وجود معنایی مختلف 

نیست تا برای ترجیح یکی از آن وجوه نیازمند قرینه باشد. در مقابل آن 

متشابه قرار دارد و آن روایتی است که دارای معنای چندپهلو است و مراد 

جدی متکلم ورای معنای ظاهری آن قرار دارد.

به عنوان مثال: مرحوم عالمه شعرانی روایت »شاء و اراد و لم یجب...« را روایت 

محکمی دانسته که می بایست سایر روایات متشابه در زمینه انتساب افعال 

۱- جعفرسبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۹۶.
۲- همان، ص۹۷.
3- همان، ص۸۷.



۳۵ فصل اول: کلیات

به خداوند، به آن بازگردانده شود.۱

۹- مشکل: حدیثی است که دربرگیرنده مطالب غامض و پیچیده ای است که 

تنها صاحبان فن و حدیث شناسان ماهر قادر به فهم آن ها هستند. به عنوان 

جزء  را  بالرساله...«  الرسول  و  بالله  الله  »اعرفوا  روایت:  شبر  عالمه  مثال 
روایات دشوار و پیچیده دانسته است.۲

اصطالحات متنی ناظر به پذیرش، یا رد روایات

۱- مقبول: حدیثی که آن را تلقی به قبول کرده اند و بدون توجه به صحت یا 

عدم صحت سندی، به مضمون آن عمل می کنند. مثال شایع آن مقبوله 

عمربن حنظله است که در سند آن چنین آمده است: »محمد بن یعقوب، 

عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن 

صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله...« و به رغم 

آنکه در سند این روایت محمدبن عیسی و داودبن حصین تضعیف شده اند، 
اما به دلیل استواری متن، متن روایت پذیرفته شده است.3

۲- معتبر: روایتی است که همگان یا بیشتر عالمان به آن عمل کرده اند و به 

دلیل صحت اجتهادی یا وثاقت یا حسن، دلیل بر اعتبار آن رسیده است. با 

این تعریف »معتبر« اعم از مقبول است؛ زیرا معتبر می تواند عالوه بر قوت 
متن، عاری از ضعف سند باشد.4

3- مطروح: مطروح روایتی است که متن آن از سویی مخالف دلیل قطعی باشد 

و از سوی دیگر پذیرای تأویل نیز نباشد. بدین دلیل به آن مطروح، یعنی 
دور ریخته، اطالق می شود.5

این سه اصطالح از اصطالحات پرکاربرد حدیثی نیز هستند.

۱- جعفرسبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۹۲
۲- همان، ص۹۶.

3- ضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص33.
4- جعفرسبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۹۰

5- همان، ص۹5.
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4-2-1��الفاظ�جرح�و�تعدیل
دانشمندان علم رجال برای نشان دادن عدالت یا وثاقت راویان از الفاظی خاص 

استفاده می کنند که به آن ها الفاظ تعدیل و توثیق می گویند. چنانکه برای 

نشان دادن ضعف اعتقادی یا اخالقی راویان از الفاظی خاص بهره می گیرند 

که به آن ها الفاظ جرح گفته می شود. در این جا این الفاظ را جداگانه ذکر 

می کنیم.

1-4-2-1��الفاظ�دال�بر�توثیق
۱- عدل، امامی ضابط: با توجه به این که در این واژه ها با آمدن واژه »ضابط«، 

حوزه شخصیت راوی؛ یعنی برخورداری از قوه حفظ، ثبت و ضبط روایات 

و با آمدن واژه »عدل« بر حوزه اخالق راوی و پایبندی او به فرائض دینی و 

با آمدن واژه »امامی« به حوزه ایمان و عقیده راوی و شیعه اثناعشری بودن 

او تصریح شده، چنین عبارتی را بهترین و صریح ترین لفظ برای داللت بر 
تزکیه و تعدیل راویان دانسته اند.۱

۲- عدل: درصورتی که این واژه در منابع رجال شیعه به کار رفته باشد، به صورت 

داللت تضمنی یا التزامی، دال بر امامی بودن یا ضابط بودن راوی نیز خواهد 

بود؛ زیرا عدالت مطلق، فرع اسالم و ایمان است و بر کافر و پیروان سایر 

فرق اسالمی به صورت مطلق عادل گفته نمی شود.

از سوی دیگر در میان رجالیون شیعه کمتر مرسوم است که به امامی بودن یا 

بنابراین وقتی می گویند: »عدل« مقصود  ضابط بودن راوی تصریح کنند. 

آنان امامی و ضابط بودن در کنار عدالت است. با این حال، باید پذیرفت که 
داللت این لفظ به صراحت لفظ پیشین نیست.۲

3- ثقه: واژه ثقه در اصطالح علمای رجال برابر با عدالت است. ریشه این واژه 

از وثوق به معنای اطمینان است و مقصود از آن، کسی است که به دوری 

۱- همان، ص۱55.
۲- علی نصیری، ص۲۰۹.



۳7 فصل اول: کلیات

او از دروغ و اشتباه و فراموشی، اطمینان وجود دارد. زیرا اگر قرار باشد 

شخص، عادت به دروغ و اشتباه یا فراموشی داشته باشد چگونه می توان 

به گفتار او اطمینان داشت. نسبت به سایر گناهان غیر از دروغ نیز چنین 

است. زیرا انسان به سخن شراب خوار اطمینان نمی یابد. بنابراین هرگاه این 

کلمه به طور مطلق در منابع رجالی به کار رود، در داللت آن بر عدالت و 

ضابط بودن راویان جای اشکال نیست. اما در داللت آن بر امامیه بودن راوی 
جای مناقشه است.۱

5- ثقه فی الحدیث: داللت این لفظ نیز مانند داللت واژه ثقه است؛ یعنی بر 

عدالت و ضابط بودن راوی به صورت آشکار داللت می کند. اما در داللت آن 
بر امامی بودن جای تأمل است.۲

۶- حجت: به معنای صحت احتجاج به حدیث است. این لفظ برحسب معنای 

زیرا  است.  ضعیف  حتی  و  موثق  حسن،  صحیح،  حدیث  از  اعم  عامش، 

درباره هر یک از احادیث ناصحیح به دلیل وجود قرائنی، احتمال احتجاج 

و استدالل وجود دارد. اما در عرف خاص رجالیون واژه حجت به معنای 

»ثقه بودن« است و نظیر این واژه، داللت بر عدالت و ضابط و امامی بودن 
دارد.3

به کار می روند و گاه گفته  به طور مطلق  واژه  این دو  ۷- عین و وجه: گاه 

می شود: »من عیون اصحابنا« یا »من وجوه اصحابنا«. آیت الله سبحانی 

آورده است: »کسی که منابع رجالی را مورد بررسی قرار دهد، درمی یابد 

که این دو واژه فراتر از امامی و عادل بودن راوی، داللت بر جاللت راوی 

نیز دارد. و رجالیون این دو وصف را در مواردی به کار می برند که شخص 

جزء طبقه برجسته، در فضل و فضیلت باشد و این امر نشان می دهد که 

او در میان طائفه، از نظر وجاهت جایگاه و ارزش به مثابه چهره و چشم 

۱- همان، ص۲۰۹.

۲- همان، ص۲۰۹.
3- عبدالله المامقانی، ج۲، ص۱۷۰.
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است«.۱

2-4-2-1��الفاظ�دال�بر�جرح
این الفاظ را به سه قسمت تقسیم کرده اند:

۱- بعضی از این الفاظ به حوزه اخالق راوی ناظر بوده و به صراحت، عدالت او را 

نفی کرده و فسق و دروغ را به او نسبت می دهد. نظیر فاسق، شارب الخمر، 

حدیث  دروغ  روی  )=از  کذبا«  الحدیث  »یختلق  الحدیث،  وضاع  کذاب، 

به صورت  بعادل«، »لیس بصادق« که  الفاظی؛ نظیر »لیس  یا  می سازد( 

سلبی عدالت و وثاقت راوی را نفی می کند. 

از  برخورداری  و  بوده  راوی  عقیده  حوزه  به  ناظر  جرح،  الفاظ  از  بعضی   -۲

عقیده صحیح، یعنی امامیه اثناعشری بودن را نفی می کند؛ نظیر »غال«، 
»ناصب«، »فاسدالعقیده«.۲

3- بعضی دیگر از الفاظ جرح بی آن که مستقیمًا به اخالق یا عقیده او مربوط 

باشد، به شخصیت ضعیف اشاره می کند که نزد قدما به اشخاصی اطالق 
می شود که دارای قلت یا سوء حافظه بودند.3

5-2-1��اصحاب�اجماع
چون نسبت به مرّویات چند تن از مشایخ حدیث امامیه اجمااًل ادعای اجماع 

بر صحت شده است، نامبردگان به اصحاب اجماع، معروف گردیده اند.

افراد مزبور جمعًا ۱۸ نفر و در سه طبقه اند:

۱- شش نفر از اصحاب حضرت باقر و صادق  به شرح زیر:

اسدی  ابوبهیر  عجلی،  معاویه  بن  برید  خربوذ،  بن  معروف  اعین،  بن  زرارة 

)بامدادی(، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم طائفی.

۲- شش نفر از اصحاب حضرت صادق  )به تنهایی(، با این اسامی:

۱- جعفرسبحانی، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۶3.
۲- همان، ص۱۶۹.

3- علی نصیری، ص۲۱۰.



۳۹ فصل اول: کلیات

جمیل بن دراج، عبدالله بن مسکان، عبدالله بن بکیر، حماد بن عیسی، ابان 

بن عثمان، حماد بن عثمان.

3- شش نفر از اصحاب حضرت موسی بن جعفر  و حضرت رضا  به 

نام های زیر:

بن  عبدالله  عمیر،  ابی  بن  محمد  یحیی،  بن  صفوان  عبدالرحمن،  بن  یونس 

مغیره، حسن بن محبوب )یا حسن بن علی بن فضال یا فضاله بن ایوب یا 

فضاله بن عثمان(، بزنطی.

ظاهراً منظور کشی این است که اگر روایتی به سند صحیح از یکی از این جمع 

نقل شود، گر چه بقیه سند تا به معصوم صحیح نباشد یا به طور مرسل 

روایت کرده باشند، مورد قبول و متصف به صحت است؛ زیرا جماعت مزبور 
جز از ثقات، نقل حدیث نمی کرده اند.۱

 

۱- کاظم مدیرشانه چی، درایه الحدیث، ص 55و5۶.
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۴۱ فصل دوم: بررسي سندي و داللي روايات موارد خمس

فصل دوم: ربرسی سندی و داللی 

روایات موارد خمس




