
 

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم »                                   

 ذِىلِ وَ سُولِلِلرَّ وَ ُخمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍشىَ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا اعْلَمُواْ وَ 

  هِِباللَّ امَنتُمءَ تُمْكُن إِن لِالسَّبِی ابْنِ وَ الْمَسَاكِینِ وَ الْیَتَامَى وَ الْقُرْبىَ

 رسی بر

 ارباح مكاسب خمسنظریات مطرح شده 

 اماميّه از دیدگاه



مطرح شده است که این چهار ، ابتدای غیبت کبری تاکنون چهار نوع نگرش نسبت به مسئله خمس
  :نوع نگرش بدین قرارند

 

الف( نیمی از خمس ملک شخصی امام و نیم دیگر آن ملک شخصی سادات 

 . است

  .ب( همه خمس ملک شخصی امام است

 . مقام والیت امام است ج( همه خمس ملک

 . نیم دیگر آن ملک عناوین سادات استو  د( نیمی از خمس ملک والیت امام
 

نظریه ، می توان با بررسی این چهار نوع نگرش یا چهار نوع نظریه ی مطرح شده در مسئله خمس
 درست را تشخیص داد 

 



نیم دیگر آن ملک شخصی  نیمی از خمس ملک شخصی امام و» :اول بررسی نظریه

 : « سادات است

بر و  سادات دانسته اندو  خمس را ملک شخصی امام، از ابتدای غیبت کبری تا کنون بسیاری از علما
 که در ابتدا دالیل این نظریه بیان، اساس همین طرز نگرش در مورد چگونگی مصرف خمس فتوا داده اند

  .اخته می شوداین نظریه پرد و نقد بعد از آن به بررسیو 
 

 :اول دالیل نظریه

 

 الف : الم ملکیت در آیه خمس 

 ب: روایات  

 

 



 

  توضیح دلیل اول:

 وَ الْقُرْبىَ لِذِى وَ لِلرَُّسولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍشىَ  مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا اعْلَمُواْ وَ»: در آیه خمس

« ذی القربى، رسولال، للّها»بر سر سه گروه اول مصرف خمس  « سَّبِیلِال ابْنِ  وَ الْمَسَاكِینِ وَ الْیَتَاَمى

سه  می گویند و وجود چنین المی بر سر« الم اختصاص» ،«الم»وارد شده است که به این « حرف الم»
و در  1، شخصی دارندسلطنت بر این دارد که ایشان بر نیمی از خمس ملکیت و داللت ، گروه اول خمس

نیامده است اما چون با « الم»اگر چه این  «ابن السّبیل، مساکینال، تامىالی»رف خمس سه گروه دوم مص
بر سر این سه گروه هم « الم»معطوف شده است مثل این است که  به قبل از خود« واو»حرف عطف 

 پس ایشان هم بر نیمی از خمس ملکّیت شخصی دارند ، داخل شده است
 

 

                                                 
 . 321، ص1ج ، حسینى جرجانى 1



  :توضیح دلیل دوم

 َبْعضِ »  :نوع نگرش به خمس را تأیید می کند که به روایتی در این مورد اشاره می شودروایاتی این  

برخی از  1؛  لِلَّهِ سَهْمٌ أَسْهُمٍ سِتَّهِ عَلَى فَیُقْسَمُ الْخُمُسُ فَأَمَّا ...قَالَ الَْحدِیثَ رََفعَ أَصْحَابِنَا

، سهمی برای خدا :تقسیم می شود اما خمس به شش سهم ...: فرموندع  که امام :اصحاب ما گفتند
سهمی و  سهمی برای مساکینو  سهمی برای یتامی سهمی برای ذی القربی و سهمی برای رسول و

پس آن چه برای خدا است پس برای رسول خدا است چرا که رسول خدا احق نسبت به ، برای ابن سبیل
پس ، حجت در زمان خود استآن برای ذی القربی است و او ، چیزی که برای رسول استو  آن است

کسانی ، مساکین و ابن سبیل از آل محمد استو  نصف دیگر برای یتامیو  نصف خمس فقط مال اوست
صدقه[ برای ایشان خمس را و  که صدقه و زکات بر ایشان حالل نیست پس خداوند در عوض ]زکات

  «.قرار داده است
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 :نظریه و نقد بررسی

، این نظریه از زمان غیبت کبری تا به حال، عوامل سیاسیو  صوصاً عللعوامل زیادی مخو  علل بنابر 
 حتی در سنّت هم مؤیداتی داشته است اماو  ،نسبت به مسئله خمس بوده است نظریه مشهور علما

اشکاالتی بر این نظریه وارد است که باعث می شود این نظریه دچار چالش شود و حتی شهرت آن هم 
کاالت وارده بر آن نادیده گرفته شود که این اشکاالت هم در مورد ملکیت نمی تواند باعث شود اش

 هم در مورد سه گروه دومو  شخصی سه گروه اول مطرح است

 

  :اشکاالت وارده بر ملکیت شخصی سه گروه اول در آیه خمس 

ون است اما بد« سلطنتو  الم ملکیت»وارده بر سر سه گروه اول در آیه خمس « الم»درست است که 
و  داللت بر ملکیت« الم»یقین گفت که این و  مراجعه به آیات دیگر قرآن و سنّت نمی توان به طور قطع

می توان ثابت کرد که این ، بر خمس را نشان می دهد و با مراجعه به قرآن و سنّت "شخصی"سلطنت 
 : به آن اشاره می شود داللت بر ملکیت شخصی ندارد که« الم»



« الم»باید قایل شد که این ، باشد« سلطنت شخصیو  الم ملکیت»رده بر سر سه گروه اول وا« الم»اگر  الف(

ی که خداوند بی نیاز از احتیاج به چنین اموال شخصی در حال، در مورد خداوند هم داللت بر ملکیّت شخصی می کند
ی همانند پادشاهان احتیاج است همان طور که رسول و ذی القربی هم برای اداره زندگی شخصی خود به اموال زیاد

بی آالیش و با زهد همراه بوده ، همواره ساده ع و ائمه معصومص  چرا که زندگی شخصی پیامبر اکرم1ندارند
  .رهبر جامعه اسالمی باید مانند ضعیف ترین مردم زمانه خود زندگی کند، است و بنا به گفته خودشان

در تبلیغ دین ص رفت که پیامبران الهی مخصوصاً پیامبر اکرمبا بررسی آیات قرآن می توان چنین نتیجه گ ب( 

ولی اگر نیمی از خمس که  2پاداش دنیوی نمی خواهندو  خدا تأکید کرده اند که در برابر هدایت مردم هیچ مزد

ذی القربی و  صملک شخصی پیامبر، منظمی مالی محسوب می شودو  غنیو  سرمایه خطیر و منبع عظیم

هیچ مزد دنیوی نخواسته است پس تملّک شخصی  صبهه را به وجود می آورد که اگر پیامبراین ش، محسوب شود
  ؟نیمی از خمس چه معنایی می تواند داشته باشد
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باید خمسی که در دست ایشان به جامانده ، ذی القربی باشدو ص اگر نیمی از خمس ملک شخصی پیامبر ج(

عکس این قضیه را ، م شود در حالی که احادیث رسیده در این موردمیان وارثان ایشان تقسی، باشد بعد از وفاتشان
رُوِيَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَِن »  :ثابت می کند که به روایتی در این مورد اشاره می شود

 هِفَرٍ ع ِعنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَاَل مَا كَانَ لِأَبِی ع بِسَبَِب اْلإِمَامَءِ فَیُقَاُل هَذَا كَاَن لِأَبِی جَعْالثَّاِلثِ ع إِنَّا نُْؤتَى بِالشَّیْ

هر  :گفتمع  امام[ گفت به امام هادیوکیل ]ابى على بن راشد 1؛ فَهُوَ لِی وَ مَا كَانَ َغیَْر ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عََلى كِتَابِ اللَّهِ

هر چه از پدر من  :حضرت فرمودند ؟چه کنیم، نزد ماست عابی جعفر گویند که این ازىم و آورندچیزى مى نزد ما ]وکال[گاه 
باید بر اساس کتاب خداوند ]میان باشد آن میراث است و غیر از این ست و اگر ا آن از من [مثل خمس]است به سبب امامت 

 . و ذی القربی باشدص گونه روایات خمس نمی تواند ملک شخصی پیامبر  بنابراین« . ورثه[ قسمت شود

د که خمس به دو ین دارنح بر افقط داللت واض، د( روایاتی که برای اثبات این نظریه مورد استدالل قرار گرفته اند
 قحکه این  اما این حق سادات استو  نیم دیگر آن ملکو  حق امامو  قسمت تقسیم می شود که نیمی از آن ملک

 . استفاده نمی شود است از چنین روایاتی "شخصی"ملکیّت و 
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  :اشکاالت وارده بر ملکیت شخصی سه گروه دوم در آیه خمس 

بر سر سه گروه دوم نیامده است با عطف این سه گروه دوم به سه گروه اول « الم ملکیت»درست است با آن که 
بر نیمی از ملکیت و  الم بر سر این سه گروه دوم هم داخل شده است، مثل این است که« عطف واو»به وسیله 

ثابت نباشد به طریق ، برای سه گروه اول، بر خمس« ملکیت شخصی»خمس برای ایشان هم ثابت است اما اگر 
خمس برای سادات اشکاالت دیگری هم  اولی برای سه گروه دوم هم ثابت نیست و هم چنین ملکیت شخصی بر

  :دارد که به آن اشاره می شود

و  دات باشد باید اگر روزی مقادیر زیادی از سهم ایشان اضافه آمداگر نیمی از خمس ملک شخصی سا الف(

بر این و  هم چنان راکد بماند که شاید روزی به آن احتیاج باشد، این ثروت عظیم، محتاج به آن تا مدتها پیدا نشد
طوایف  آیا اختصاص نیمی از خمس به سادات تبعیض میان :اساس سؤال بزرگی را به وجود می آورد و آن این که

  ؟مردم نیست در حالی که اسالم تمام چنین تبعیض هایی را نفی کرده است

، ایشان باید بتوانند در اموالی که متعلق خمس است، اگر نیمی از خمس ملک شخصی اصناف سادات باشد ب(

 در حالی که چنین، در آن مقداری که ملک ایشان است تصرف کنند، حتی بدون جلب رضایت مالک آن اموال
 . نه علما به آن فتوا داده اندو  نه سنّت تأیید می کندو  نظری را نه عقل سلیم می پسندد



 :  «همه خمس ملک شخصی امام است»دوم : بررسی نظریه 

  
ابتدای غیبت کبری برخی علما همه خمس را ملک شخصی امام می دانستند و بر اساس این نوع  در

   :رف خمس سه نوع نظر به وجود آمددر مورد چگونگی مص، نگرش به مسئله خمس
 

  .الف( همه خمس را باید در زمین دفن كرد

  .ب( همه خمس را باید در دریا انداخت

 . ج( همه خمس را باید به ثقه داد تا به دست امام برسد

 

 

 

 



  :دالیل نظریه
ه هم نیمی از خمس که در نظریه قبلی مطرح شد در این نظری همه دالیل ملکیت شخصی امام بر

الم ملکیت و »آن که در آیه خمس  بنابراما  ) الم ملکیت در آیه خمس و روایات( صدق می کند
و  مفید ملکیت الممی توان از نیامدن و  بر سر سه گروه دوم مصرف خمس نیامده است« اختصاص

 رسول، اهلل»ی که سلطنتو  آن ملکیت نتیجه گرفت که «مساکین و ابن السَّبیلال، تامىالی »ربر س سلطنت
ثابت نیست پس همه خمس مال سه  ذکر شده در آیه گانهاصناف سهخمس دارند برای  در« ذی القربیو 

این که این اصناف به عنوان سه گروه از مصارف خمس در آیه در کنار سه گروه اول و  گروه اول است
و 1خمس هستند مصرفموارد  از مهم ترین بیان شده اند می تواند برای این باشد که این اصناف سه گانه

به عبارت دیگر خداوند با ذکر این اصناف سه گانه به عنوان گروه های مصرف خمس در کنار سه گروه 
 فقط خواسته است اهمیت این اصناف را در مصرف خمس بیان و تأکید کند ، اول
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  :که به آن اشاره می شود دارد این نظریه مؤیداتی شواهدی در سّنت

ل سی قایهیچ کو  همه خمس به ایشان تحویل داده می شده است ع  ن حضور ائمهدر زما الف(

  .تم اسنیست که فقط نیمی از خمس تحت اختیار امام بوده است پس همه خمس ملک شخصی اما

روایاتی است که همه خمس را ملک امام می داند بدون این که نیمی از آن را به سادات اختصاص ب( 

أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ مَا حَقُّ الْإِمَامِ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ »  :این باره بیان می شود دهد که به روایتی در

 ؟ابی بصیر گفت که آن ها گفتند به او ]امام[ که حق امام چیست 1؛...ءُ وَ الْأَنْفَالُ وَ الْخُمُسُقَالَ الْفَیْ 
 « ...خمس انفال و فیء و :امام فرمودند

همه شیعیان ، اجتماعیو  مقتضیات سیاسی بنابر ع ائمه، روایاتی وجود دارد که در برخی از زمان ها ج(

این گونه روایات به طور واضح داللت و  یا برخی از شیعیان را از پرداخت همه خمس معاف می کردند
شته است که اگر نیمی از خمس ملک سادات باشد چگونه امکان داو  دارد که همه خمس ملک امام است

  2امام بتواند کسانی را از پرداخت همه خمس معاف کند
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  :نظریهو نقد بررسی 

وارد بود بر این نظریه هم وارد « نیمی از خمس ملک شخصی امام است»همان اشکاالتی که بر نظریه 
ده وارد نش« الم»چون بر سر اصناف سه گانه » :می باشد اما این که در این نظریه گفته شده است که

بیان  یکی از این اشکاالت اشکاالتی وارد است که« خمس ندارند ان هیچ گونه ملکیتی براست پس ایش
  :می شود

واو »وارد نشده است اما این سه گروه با « الم ملکیت»درست است که بر سر سه گروه دوم در آیه خمس 
بر سر این سه گروه دوم « م ال»، به سه گروه اول معطوف شده اند پس به خاطر این عطف در اصل« عطف

با وجود عطف نتیجه گرفت که سه گروه « الم»نمی توان به خاطر نبودن و  هم داخل شده است در آیه خمس
چرا که چنین نظری به جز این ، هیچ گونه ملکیتی برای ایشان ثابت نیستو  دوم فقط مصرف خمس هستند

خداوند در آیه اول سوره انفال می ، آن را نقض کرد، آنمی توان با شاهدی از قر، که با قواعد ناسازگار است

و هر گونه مال ، ز تو درباره انفال ]غنایما؛ ...قُلِ اْلأَنفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ لُونَکَ عَنِ الْأَنفَالِئیَسْ» :فرماید

آن که بر سر و در این آیه با  «.انفال مخصوص خدا و پیامبر است :کنند بگو[ سؤال مىبدون مالک مشخص
 .در انفال هیچ مالکیتی ندارد« الرسول»نیامده است ولی کسی قایل نیست که  «الم»، «رسول»



 : «مقام والیت امام است همه خمس ملک» سوم: ی نظریهبررس

در قرن های اخیر نظریه ای مطرح شده است که در آن همه خمس را ملک والیت امام بر مردم می 
بعد و  که در ابتدا به دالیل چنین نظریه ای اشاره 1پی اثبات این نظریه هستندهنوز هم کسانی در و  داند

  .به بررسی آن پرداخته می شود

  :دالیل نظریه

وارد شده است و مسلم « اختصاصو  الم ملکیت»بر سر این سه گروه اول مصرف خمسدر آیه خمس 
 رسولبعد  اهللراجع به  ن ملکیت اولبر آن در این آیه طولی است یعنی ایخمس و سلطنت این ملکیت بر 

و  جانشینان بر حق خداوند بر روی زمین هستند، ذی القربیو  رسول بنابراینو ، ذی القربى استبعد و 
خداوند ، برای انجام وظایف والیتی شان می باشند ایشان به عنوان والی مردم دارای هزینه های زیاد

 آن را به جانشین خود بر روی زمین یعنی پیامبر اکرم سلطنت خمس که به خود اختصاص داردو  ملکیت

بر مردم است بعد از ص سر پرستی پیامبر چون این ملکیت به خاطر والیت وو  اختصاص داده استص 
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به طور متناوب در مدت والیتشان ، هستندع  قایم مقام ایشان که ائمه معصوم وفات ایشان به جانشین و
و  حق، شخصی نیست بلکه خمس، سلطنت ایشان هم بر خمسو  کیتو مل؛ بر مردم اختصاص می یابد

 بنابراز طرف دیگر و  پرستی ایشان بر مردم به عنوان جانشین خدا بر روی زمین استسرو  ملک والیت
بر سر سه گروه دوم مصرف خمس نیامده است پس « الم ملکیت و اختصاص»آن که در آیه خمس 

 مصرففقط به عنوان مهم ترین موارد و  ی هیچ گونه ملکیتی نیستندذکر شده در آیه دارا گانهاصناف سه
اختصاص برای و  همه خمس ملک والیت امام می باشد و این گونه ملکیتو  1مطرح شده اند خمس

توسط  مسلمینو  کاربرد خمس در مصالح اسالممتعددی می باشد که و  دارای حکمت های بالغه، امام
است و تمام دالیل مطرح شده برای اثبات در نظریه قبلی در این جا هم  ایشان بهترین نمونه این حکمت

به هیچ وجه داللتی بر و  مطرح است چرا که آن دالیل فقط ملکیت امام را بر همه خمس ثابت می کند
 . ملکیت شخصی امام بر خمس ندارد

 

                                                 

 . 321، ص1ج ، حسینى جرجانى 1 



  :نظریه و نقد بررسی

 :به جز آن باید گفت کهو  یه هم وارد می باشدهمان اشکاالتی که بر نظریه قبلی وارد است بر این نظر
 چند سوال مطرح میشه: مصرف مطرح شده اند "مهم ترین"اگر اصناف سه گانه در آیه خمس به عنوان 

 باید در و  آیا این نظر با این که ایشان قایل به این هستند که همه خمس ملک والیت امام است
 وظایف والیتی امام مصرف شود سازگار است؟ 

 ترویج و  بر طرف کردن احتیاج سادات است یا حفظ، مهم ترین مسئله، آیا در مقام والیت امام
  دین؟

 مسئله ، شعایر آن و بدون بر پایی سنن خاتم النبیّنو  شریعت اسالمو  آیا اصال بدون ترویج دین
 خمس به مرحله اجرا در نمی آید؟ 

 و  ترویج دین ایسته تر نبود که در ابتداآیا اگر منظور خدا بیان مهم ترین مصارف خمس بود ش
 بیان می داشت؟  شریعت را



نیم دیگر آن ملک و  خمس ملک مقام والیت امام نیمی از»چهارم : بررسی نظریه 

 : «عناوین سادات است

 طرح شدهمگری نظریه ای دی، در پی اشکاالتی که در نظریه های مطرح شده در مسئله خمس داشتند
ئله خمس ه مسبسد که این نظریه را می توان جدیدترین و بهترین نوع نگرش است که به نظر می ر

  :دانست که دالیل اثبات این نظریه بیان می شود

  :دالیل اثبات نظریه 
و مسلم این ملکیت 1وارد شده است« الم ملکیت»حرف ، بر سر سه گروه اول مصرف خمس، در آیه خمس

ذی القربى بعد و  رسولبعد  اهللراجع به  است یعنی این ملکیت اولبر آن در این آیه طولی خمس و سلطنت بر 
حکمت های بالغه ای نهفته ، می باشد و در این بیان عجو در حال حاضر این ملکیت برای امام زمان ، است
وظایفی مشخصی دارد که واضح است این وظایف به هزینه های زیادی ، چرا که امام براساس والیتش، است

 د و قرار دادن نیمی از خمس برای انجام این وظایف بسیار بجا و درست استاحتیاج دار
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اگر چه حکومت را از ایشان غصب کنند یا برای مدتی طوالنی ، هیچ گاه والیت از امام ساقط نمی شود 
حضور فیزیکی در میان امّت نداشته باشد پس وظایفش هم از او ساقط نمی شود و اگر امام حضور فیزیکی 

 . عهده دار انجام وظایف والیتی امام و متولی سهم ایشان شود باید قایم مقام امام، نداشت
نیامده است اما چون با حرف « الم ملکیت»در آیه خمس اگر چه بر سر سه گروه دوم مصرف خمس 

بر سر این سه گروه هم داخل شده « الم»به قبل از خود معطوف شده است مثل این است که « واو» عطف
ملکیت دارند اما ملکیت ایشان بر خمس شخصی نیست بلکه ملکیت ، پس ایشان هم بر نیمی از خمس، است

چون این ملکیت به عناوین اصناف سه گانه اختصاص دارد پس سهم و  بر عناوین اصناف سه گانه بار می شود
شین بر حق خداوند ایشان محتاج به یک متولی برای تطبیق بر عناوین است و مسلم در این باره کسی جز جان

مراجعه به سنّت می  بنابرو از طرف دیگر  نمی تواند چنین والیتی بر سهم سادات داشته باشد، بر روی زمین
توان برای امام والیتی فراتر از تطبیق عنوان بر سهم سادات را فهمید به طوری که می توان گفت که امام 

، تطبیق عنوان داشت تنها بر سهم سادات والیت برای دارای والیت تام بر همه خمس است چرا که اگر امام
 .داردبر یا بر برخی افرادو  همه خمس را در برخی زمان ها "پرداخت"هیچ گاه نمی توانست حکم وجوب 

 )مسئله تحلیل خمس(



 : بودن خمس« وجه الماره»

ا نظریه جدید در مسئله خمس به جز این که جمع بین روایات مربوط به مصرف خمس است ب
، این روایت، هماهنگی کامل دارد، یاد کرده است« وجه الماره»روایتی که از خمس به عنوان 

 مَعَاِیشِ ذِكْرِ مِنْ الُْقرْآنِ فِی جَاءَ مَا أَمَّا وَ قَالَ عَلِیٍّ»  :خمس را چنین معرفی می کند

 الْإِمَارَهِ وَجْهُ فَأَمَّا...أَوْجُهٍ سَهِخَمْ مِنْ ذَلِکَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَنَا فَقَدْ أَسْبَاِبهَا وَ الْخَلْقِ

از آن  :فرمودندع  امام علی 1؛ ...خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍشَیْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ فَقَوْلُهُ

اسباب آن در قرآن آمده است به تحقیق ما می دانیم آن بر پنج وجه و  چه در بیان معایش مردم

 فَأَنَّ  ءٍشَیْ مِنْ غَِنمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا"ما وجه االماره پس در سخن خدا است که او  ...: است

 « "...ُخمُسَهُ لِلَّهِ
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حکومت خود و  به معنای اموالی است که رئیس یک نظام به وسیله آن اهداف امارت «وجه االماره» 

والیت تام بر همه خمس را « االمارهوجه »خداوند با قرار دادن خمس به عنوان و  را به پیش می برد
رهبر حقیقی مردم قرار داده است تا ایشان به وسیله آن بتواند وظایف والیتی خود را به نحو و  برای والی

البته خداوند خود یک ، مسلمین آن را به مصرف برساندو  احسن انجام بدهد و بر اساس مصلحت اسالم
اما با این  اصل در مصرف خمس همان بودجه بندی اولیه استنوع بودجه بندی برای خمس قرار داده که 

اختیارات زیادی را در مورد خمس برای متوالی خمس گذارده است که متوالی خمس می ، حال خداوند
سیاسی حاکم بر جامعه و  اقتصادی، با توجه به این اختیارات و در نظرگرفتن مقتضیات اجتماعیتواند 

خمس را از دوش  "پرداخت"ی را بگیرد مانند این که برای مدتی وجوب در مورد خمس تصمیمات اسالمی
همه شیعیان یا برخی از افراد بردارد یا این که اگر مرزهای اسالم در تهدید نظامی یا فرهنگی بود تمام 
خمس را برای مبارزه با تهدیدات به کار ببرد و یا اگر نیمی از خمس برای رفع احتیاجات سادات کافی 

  ...از بقیه خمس برای رفع احتیاجات آنان استفاده کند و، نبود


