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ijk  

  ي ناشر مقدمه

  ي گمنام حيدر علي قلمداران، نابغه

متر كساني باشند كه بدانند روزي تمام ملت ايران كنوني اهـل سـنت بـوده    شايد ك

ي  و صـحابه  صاست، و اهل سنت يعني دوسـتداران واقعـي اهـل بيـت پيـامبر      

نگرنـد، پـس اهـل     جانفداي آن حضرت، كه با چشم حقيقت به دين و زندگي مـي 

نـد،  ك هيچ فرقي نمـي  سو  ؛ي واقعي يعني دوستدار علي  سنت واقعي با شيعه

مشكل فقط در افراط و تفريط است، حقايق را وارونه جلوه دادن نه شيعيت اسـت  

را ملعـون خوانـدن و يـاران و     صي فــداكار رسـول اهللا    و نـه سنيت، صحابــه 

را لعنت و نفرين كردن نه تنهـا   صي درجه يك پيامبر گرامي  همسران و خانواده

و ديـن علـي اسـت، و غلـو و      پيروي از علي نيست بلكه دشمني با علي و پيـامبر 

نه تنها محبت با پيامبر و اهل بيـت حضـرتش    صي اهل بيت پيامبر  افراط درباره

  نيست كه دشمني با آنان است.

و دانشمنداني هستند كه حاضـر   ءي كنوني ايران علما آري امروز نيز در جامعه

بلكـه بـا    ي كنـوني ايـران نيسـتند    به تقليد كوركورانه از خرافات موجود در جامعه

مخلصانه گام بر مي دارند و آنچـه   ،حقبراي يافتن حس حقيقت جويي در تالش 

از قرآن و سنت واقعي برايشان حق بنمايـد بـدور از تعصـب آن را بـا جـان و دل      

  پذيرند. مي
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اما متأسفانه كمتر كساني در ايران بزرگ با علماء و دانشمنداني همچـون آيـت   
العظمي سيد رضا بن ابوالفضل البرقعـي، و عالمـه   اهللا شريعت سنگلچي و آيت اهللا 

ــان،    ــي مظفري ــر عل ــي قلمــداران و دكت ــدر عل اســماعيل آل اســحاق و اســتاد حي
ودكترمرتضي راد مهر و دهها عالم و دانشمند ديگري آشنا هستند كه مذهب پدري 

انـد، گرچـه شخصـيتهاي     را با تشخيص دقيق رها كرده ومكتـب حـق را برگزيـده   
اند اما آثار گرانبهايشان نشـان دهنـده و معـرف     رحمت خدا رفته مذكور همگي به

شخصيتهاي واالي اين بزرگواران است، اينك به مناسبت نشر يك اثر گران سـنگ  
استاد حيدر علي قلمداران شما را با چهره اين مرد مجاهد و دانشـمند، و متفكـر و   

ش از خانواده و شاگردان كنيم البته پيشاپي اسالم شناس بي نظير ايران زمين آشنا مي
طلبيم كه اطالعات ما جسـته گريختـه و    و دوستداران اين استاد بزرگوار پوزش مي

  پراكنده است چنانچه نقص و اشتباهي مالحظه فرمودند ما را ببخشند.
خورشـيدي در روسـتاي    1292حيدر علي قلمداران فرزند اسـماعيل در سـال   

اي  از توابـع شهرسـتان قـم در خـانواده     اراك -كيلو متري جاده قم 55ديزيجان در 
كشاورز و نسبتاً فقير چشم به جهان گشود، در پنج سالگي مادرش را از دست داد، 
و به علت فقر و عاجز ماندن از پرداخت حتي دو قران پول مكتب خانه روسـتا از  

ايستاد و مخفيانـه   حضور در كالس درس زن آخوند محروم بود، فقط پشت در مي
ي پرسشهاي پيرزن كه  داد، باري بدليل پاسخ دادن به همه رزن گوش ميبه درس پي

  ها از آن عاجز مانده بودند اجازه يافت مجاني در كالس شركت كند. بچه
ي  به علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز افـزون خوانـدن و نوشـتن از دوده   

  كرد. ميحمام به جاي مركب و از كاغذهاي اضافي ريخته به جاي دفتر استفاده 
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حيدر علي در سن پانزده سالگي پدرش را نيـز از دسـت داد، پـدر وي مـردي     
خشن و تند مزاج و مخالف درس خواندن وي بود حيدر علـي در سـن بيسـت و    

ي فرهنگ قم در آمد از  هفت سالگي ازدواج كرد و در سي سالگي به خدمت اداره
قلمـش از مهـارت    ي تحقيقات و مطالعات وي گسـترش يافتـه و   آن پس كه دائره

هاي استوار و سرچشمه در قم و وظيفه، در تهـران   خوبي بهره يافته بود در روزنامه
كـرد   نوشت مجله يغما نيز مقـاالت و اشـعار زيبـاي اسـتاد را چـاپ مـي       مقاله مي

ي وزيـن حكمـت كـه آيـت اهللا      وهمچنين مقاالت فقهـي و ارزشـمندي در مجلـه   
  رسيد. زدند هم به چاپ مي ر آن قلم ميطالقاني و مهندس مهدي بازرگان نيز د

اي منتشر  ي فرهنگ به چاپ رسيد مقاله اي كه از سوي اداره باري در يك مجله
اي در رد  اي قاطع وكوبنـده  شد كه به حجاب اسالمي اهانت كرده بود استاد جوابيه

ي استوار به چاپ رساند اين اقدام از سوي يـك شخصـيت    آن نگاشت و در مجله
شم رئيس فرهنگ قم را برانگيخت، و در يك جلسه عمـومي در برابـر   فرهنگي، خ

گويـد: مـن نيـز     حضار از استاد انتقاد كرد و تهديد به اخراج وي نمود و استاد مـي 
اجازه خواستم و پشت تريبون رفتم و با كمـال صـراحت لهجـه، سـخنان پـوچ و      

ن جلسـه بـه   تهديدات پوشالي وي را در برابر حضار پاسخ دادم، پس از سخنان مـ 
هم خورد و الحمد هللا هيچ اتفاقي برايم نيفتاد و رئيس فرهنگ پس از مدتي منتقـل  

  شد.
فرمود: علت انتقال رئيس فرهنگ قم اقدام يكي از روحانيون معـروف   استاد مي

ي اداره  دادند، ايشـان بعـد از قضـيه    قم بود كه در آن وقت در قم درس اخالق مي
ستاد كه با شـما كـار دارم وقتـي نـزد ايشـان رفـتم       فرهنگ، كسي را به منزل ما فر

موضوع را جويا شدند، و پس از تعريـف مـاجرا گفتنـد ابـدا نتـرس هـيچ غلطـي        
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گذارم اين مردك در اين شهر بماند اگر باز هم چيزي گفت  تواند بكند من نمي نمي
جوابش را بدهيد من در جواب گفتم: آقا پيش از اينكـه شـما حمايـت كنيـد مـن      

  دهيد! را دادم چه رسد از اين پس كه شما هم وعده حمايت ميجوابش 

  آشنايي قلمداران با شخصيتهاي معاصر

از علماي مجاهـد و مبـارز مقـيم عـراق،      "عالمه شيخ محمد خالصي " -1

شروع شـد   "المعارف المحمديه "ي كتاب  آشنايي استاد با عالمه خالصي با ترجمه
و كتـاب سـه جلـدي إحيـاء     » ده والسـالم اإلسالم سبيل السعا«ي كتاب  و با ترجمه

الشريعه و آثار ديگر عالمه ادامه يافت، و ديدارهاي بعدي و مكاتبات علمـي را بـه   
دنبال آورد البته آقاي خالصي مدتي بعـد تحـت تـأثير افكـار روشـنگرانه مرحـوم       

اش مشهود است،  قلمداران قرار گرفت وعالئم اين تغييرات فكري او در آثار بعدي
اي كه عالمه خالصي بـر كتـاب ارمغـان آسـمان اسـتاد       از تقريظ يا مقدمه همچنين

 نويسد:   نوشت اين تأثر مشهود است ايشان مي

جواني مانند استاد حيدر علي قلمداران در عصر غفلـت و تجاهـل مسـلمين و    

بـرد و مـا    فراموشي تعاليم اسالمي بلكه در عصر جاهليت پي به حقايق اسالمي مي

ند، اين حقايق را بدون ترس و هراس، باكمال شـجاعت و دليـري   بين جاهالن معا

  توان نمود؟ نمايد چگونه اداي حق اين نعمت را مي منتشر مي

استاد قلمداران در سفرهايي كه به شهرهاي عراق به ويژه كربال نمود عالوه بـر  

عالمه خالصي با عالمه كاشف الغطاء و عالمه سيد هبـه الـدين شهرسـتاني مؤلـف     

نيز مالقات و آشنايي داشت، وي عالوه بـر مكاتبـات بـي     "الهيئه واإلسالم "كتاب

ي مسائل كالمي به  شماري كه با عالمه خالصي داشت با عالمه شهرستاني هم درباه

  وسيله نامه مباحثه كرد.
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كنـد نحـوه    آنگونـه كـه خـود اسـتاد نقـل مـي      مهندس مهدي بازرگـان:   -2

يك روز كه براي مراجعت از روستا بـه  «د: اش با آقاي بازرگان اين گونه بو آشنايي

قم در كنار جاده منتظر اتوبوس ايستاده و مشغول مطالعه بـودم متوجـه شـدم يـك     

اتومبيل شخصي كه چند مسافر داشت به عقب برگشت جلو بنده كه رسيد: آقايـان  

تعارف كردند كه سوار شـوم در مسـير راه فهميـدم كـه يكـي از سرنشـينان آقـاي        

] يديخورشـ  1331يـا  1330ازرگان است كه گويا آن موقع [سـال  مهندس مهدي ب

گشـتند آقـاي    ليت صنعت نفت ايران را به عهده داشـتند و از آبـادان بـر مـي    ؤومس

بازرگان به بنده گفتند: براي من بسيار جالب بود كه ديدم شخصي در حوالي روستا 

مودت را در ميان اين اتفاق بذر دوستي و » كنار جاده ايستاده غرق در مطالعه است

ولوژي ئما پاشيد و بارور ساخت تا جايي كه مهندس بازرگان در كتاب بعثت و ايد

ارمغـان  «اسـتاد اسـتفاده فـراوان نمـود، وكتـاب      » حكومت در اسالم«خود ازكتاب 

استاد قلمداران نيز كه قبال چاپ شده بـود مـورد توجـه و پسـند مهنـدس      » آسمان

  ر علي شريعتي وصف آنرا گفته بود.بازرگان واقع گرديده و براي دكت

مهندس مهدي بازرگان پس از آزاد شدن از زندان چهار مرتبه بـراي ديـدار بـا    

  آقاي حيدر علي قلمداران به قم آمدند.

را ديـده بـود و پـس از شـنيدن     » ارمغان الهـي «كتاب  دكتر علي شريعتي -3

نشـجويان  وصف كتاب آرمغـان آسـمان اسـتاد قلمـداران از زبـان دانشـمندان و دا      

روشنفكر دانشگاه بويژه مهندس بازرگان، بيشتر جذب افكار استاد گرديـد، همـين   

نامه اي در اين خصـوص  يدي خورش 1342امر باعث شد كه دكتر در آذر ماه سال 

  از پاريس براي استاد قلمداران بنويسد. 
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بعدها كه دكتر شريعتي به ايران بازگشت به يكي ازدوسـتان خـود آقـاي دكتـر     

ي كه با استاد قلمداران آشنايي داشت گفته بود كه قلمداران سهم بزرگـي در  اخرو

توانيد ترتيب اين  جهت بخشيدن به افكار من دارد و مشتاق ديدار او هستم اگر مي

ديدار را بدهيد اما متأسفانه اين ديدار عملي نشد و دكتر شريعتي چشم از اين دنيـا  

  فرو بستند.

اي پنهـان بـه اسـتاد     اشخاصي بود كه عالقه نيز ازاستاد مرتضي مطهري:  -4

قلمداران داشت ولي از بيم سرزنش ديگران اين عالقه اش را علنـي نكـرد و طبـق    

اظهار آقاي قلمداران در يك مالقات خياباني باري به وي گفته بود: كتاب ارمغـان  

  آسمان شما را خواندم بسيار خوب بود.

  ستاد قلمدارانجريان ترور و ديگر حوادث ناگوار زندگي ا

پس از انتشار مخفيانه كتاب شاهراه اتحاد (بررسي نصوص امامت) و كمي پيش از 

پيروزي انقالب يكي از آيات عظام قم به نام شيخ مرتضي حائري فرزنـد آيـت اهللا   

شيخ عبد الكريم حائري مؤسس حوزه ي علميه ي قم بواسطه ي شخصي از آقاي 

رود فرداي آن روز كه آقاي قلمداران به خانه قلمداران خواست كه به منزل ايشان ب

آقاي حائري رفته بود ايشان به استاد گفته بود: آيا كتاب نصـوص امامـت را شـما    

گويم من ننوشته ام اما در كتاب كـه اسـم    دهد: بنده نمي نوشته ايد؟ استاد پاسخ مي

يف خورد! آقاي حائري گفتند: ممكن است شما را بـه سـبب تـأل    بنده به چشم نمي

اين كتاب به قتل برسانند! آقاي قلمداران فرمود: چه سعادتي باالتر از اين كه انسان 

توانيـد همـه را    به خاطر عقيده اش كشته شود سپس آقاي حائري گفتند: اگـر مـي  

جمع آوري نموده و در خاك دفن كنيد يا بسـوزانيد! ايشـان پاسـخ داد: در اختيـار     
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ا همـه را خريـداري كنيـد و بسـوزانيد! از     بنده نيست، فرد ديگري چاپ كرده، شم

گري در اين كشـور چـاپ و منتشـر     طرفي اين همه كتاب كمونيستي و تبليغ بهائي

  كنيد؟! شود چرا شما در باره ي آنها اقدامي نمي مي

خورشـيدي   1358پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقـالب در تابسـتان    -1

تاد قلمـداران طبـق عـادت هـر     هجري قمري كه اس 1399شب بيستم رمضان سال 

گذراند جوان مزدوري كه از جانب كوردالن متعصـب   سال تابستان را در روستا مي

تحريك و مسلح شده بود نيمـه شـب وارد خانـه ي اسـتاد شـد و او رادر حالـت       

خواب ترور كرده و گريخت، ليكن علي رغم فاصله بسيار كم گلوله فقـط پوسـت   

  كف اتاق فرو رفت.گردن ايشان را زخمي كرد و در 

طبق اظهاراتي كه از خود استاد نقل شده روز قبل از حادثه جواني از قم نزد او 

ي كتـاب سـؤاالتي    اي عقايد و نظريات ايشان و نيز درباره آمده بود و در مورد پاره

كرده بود! بدون شك نوشتن كتاب خمس و شاهراه اتحاد انگيزه ي قوي اين تـرور  

  بوده است.

مشيت و تقدير الهي مرگ استاد قلمداران را اقتضا نكرده بود! با  در هر صورت

  داد. اين وجود استاد رفت و آمدش به روستا و فعاليتش را ادامه مي

تفصيل جريان ترور از اين قرار بود كه سه يا چهار نفر بـا يـك اتومبيـل شـب     

ي فـرار   بيستم رمضان وارد روستا شده اتومبيل را روي پل رودخانه روشن و آماده

ي  دارند دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسـته شـدن در خانـه وارد باغچـه     نگه مي

كنند، چندين بار فرزندان استاد در  منزل شده و البالي درختان كنار ديوار كمين مي

بينند مجدداً باز شده ولي هرگز متوجه قضيه  بندند اما با كمال تعجب مي خانه را مي

آن دو نفر مأمور بوده كه در خانه را براي فـرار بـاز نگـه     شوند مسلما يكي از نمي
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اند فرد ضـارب بـا چـراغ     كنند همه بخواب رفته هاي شب كه اطمينان مي دارد نيمه

شود، همسر ايشان كه از تـرس و   ي كمري وارد اتاق خواب استاد مي قوه و اسلحه

علي اسـت،  كند پسرش  برد و در رختخواب نشسته بود فكر مي دلهره خوابش نمي

بينـد بـا عجلـه     زند فرد تروريست كه وضع را اينگونه مـي  لذا با اسم او را صدا مي

گـذارد،   رود وشـليك كـرده و پـا بـه فـرار مـي       اسلحه را به طرف استاد نشانه مـي 

ها نيز كه بـا   كشيد و بچه همسراستاد كه زبانش از ترس بند آمده بود فقط فرياد مي

كشـيدند حـاجي آقـا را     وحشت زده فريـاد مـي   صداي گوله ازخواب پريده بودند

كشتند مردم روستا سراسيمه بيرون آمده و استاد راكه خون از گردنش جـاري بـود   

ي يكي از اهالي روسـتا كـه بـا اتومبيـل از قـم       رسانند و به وسيله به كنار جاده مي

بـه   رسانند چند روز بعد جواني كه ظاهرا طلبه بـود  آمد به بيمارستان كامكار مي مي

منزل استاد مراجعه كرد وسـراغ وي راگرفـت پسـر آقـاي قلمـداران او را تعقيـب       

هاي علميه در محله يخچال قاضي شهر قـم   بيند كه وارد يكي ازحوزه كند و مي مي

  گرديد.

حادثه تلخ ديگر در زندگي استاد وفات ناگهاني يكي از پسـرانش در سـال    -2

عميق وي گرديد پس از ايـن حادثـه   خورشيدي بود كه منجر به تألم روحي  1360

سكته مغزي آن مرحوم او را از فعاليت هاي قلمي وتحرك جسمي محروم ساخت 

  وديگر نتوانست كار تأليف را ادامه دهد ليكن مطالعه را حتي االمكان رها نساخت.

ي تلخ زندگي استاد قلمداران زنداني كردن او در زندان سـاحل   ديگر واقعه -3

ي  روزي كـه مـن در اثـر دو سـكته    «فرمود:  تاد شنيده شده كه ميقم بود ازخود اس

مغزي پي در پي روي تخت خوابيده بودم دو نفر از طرف دادگـاه انقـالب قـم بـه     

منزل ما آمدند و بنده را به جرم واهي ضديت بـا انقـالب اسـالمي بـا مقـداري از      
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رم اين در شرايطي كتابهايم با خود بردند و حتي اجازه ندادند داروهاي خود را بردا

بود كه بنده اصال قادر بـه كنتـرل ادرارم نبـودم و بـراي مواقـع ضـروري دسـتگاه        

مخصوص به همراه داشتم سپس مرا به زندان ساحل قم منتقل كردنـد و در حـالي   

ي سـلول   كه فقط يك پتوي زير انداز در سلول داشتم به علت شكسته بودن شيشه

م و شام هم به من نرسيد زيـرا سـاير زنـدانيان    چسبيد تا صبح از سرما به ديوار مي

چپاول كردند فقط يكي از زندانيان از سهم غذاي خودش مقداري به من داد صـبح  

 هم اوضاع به همين منوال بود لذا مجبوراً نيت روزه كردم. 

البته فرزندانم جريان دستگيري و زنداني شدنم رابه منزل آيت اهللا منتظري كـه  
رهبري بود اطالع دادند (قابل ذكر است كه آيت اهللا منتظـري بـا    آن زمان قائم مقام

فرمود: آقاي  استاد قلمداران دوستي ديرينه داشتند و از زبان استاد شنيده شده كه مي
دادنـد) يـك    منتظري كتاب حكومت در اسالم مرا در نجف آباد اصفهان درس مـي 

و عـذرخواهي صـبح    وقت ديدم چند نفر پاسدار با دست پاچگي توأم بـا احتـرام  
ام اطالع داده برايم لباس بياورند  همان روز مرا از زندان بيرون آوردند و به خانواده

  سپس با گرو گرفتن سند مالكيت منزل بنده را آزاد كردند.
حاال تصور كنيد كه استاد قلمداران عالوه بر لطف وعنايت خداوند متعال اگـر  

داشـت و از ايشـان    ن رابطه ي دوستي نميشخصيتي مانند آيت اهللا منتظري با ايشا
آمد، الزم به ياد آوري است كه اداره اطالعات  كرد چه بر سر ايشان مي حمايت نمي
نمايشــگاهي در گلــزار شــهداي ايــن شــهر برپــا كــرد بــه نــام  1374قــم درســال 

كه چند اثر اسـتاد قلمـداران را بـه عنـوان افكـار و عقايـد       » مجاهدتهاي خاموش«
مايش گذاشته بودند كما اينكه در كنار آن اسناد و مداركي عليـه آيـت   انحرافي به ن

  خورد. اهللا منتظري نيز به چشم مي
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  اخالق واال و آزاد منشي استاد قلمداران

ايشان در طول زندگي شخصيتي راستگو، عفيف، راست كردار، عابـد، زاهـد، شـجاع،    
ا ايشـان ارتبـاط نزديـك    ي كساني كه به نحوي ب سخاوتمند و صريح اللهجه بود و همه

اعتنـاء بـه خـوراك و پوشـاك      تكلف، و بـي  پيرايه، بي اند ايشان را انساني واال، بي داشته
و ساير بزرگان ديـن   سو  ؛شناختند. گويا استاد در اين راستا به هم نامش علي  مي

اقتداء كرد. و زندگي اش شباهب زيادي به زندگي سلف و پيشگامان راستين اين امـت  
  داشت.

توانست در پناه نام بلند و پـر آوازه و در پرتـو قلـم و علـم و      با وجوي كه مي
اش  تحقيقات وافرش به مناصب و مدارج دنيوي دست يابد و براي خود و خانواده

زندگي مرفهي فراهم آورد اما مشي زاهدانه اش مانع گرايش او به قـدرت زمـان و   
و همراهـي بـا خرافـات و اباطيـل      نيل به متاع و حطام دنيا و در پيش گرفتن تقيـه 

گرديد، و هرگز حقيقت را در پاي جو حاكم ذبح نكرد، بلكه نام و نان و متـاع زود  
  گذر دنيا را فداي حق و حقيقت نمود. خوشا به سعادتش.

  آثار و تأليفات استاد قلمداران

 اي كه در روزنامه ها و مجـالت  استاد حيدر علي قلمداران عالوه بر مقاالت عديده

رساند، تعداد قابل توجهي تأليف و ترجمه نيز دارد كه همگـي   مختلف به چاپ مي

  اي است. كتابهاي ارزنده و محققانه

كه يكي از آثار عالمـه خالصـي اسـت،    » المعارف المحمديه«ترجمه كتاب  -1

  خورشيدي ترجمه و چاپ شده است. 1325اين كتاب قبل از سال 
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ي  الصي كه تقريبا شبيه يك رسالهخ» إحياء الشريعه«ترجمه سه جلد كتاب  -2

، 36، 1330در سـالهاي  » آئـين جاويـدان  «توضيح المسائل بوده و با عنوان 

 به چاپ رسيده است. 37و

» اإلسالم سبيل السـعاده والسـالم  «ترجمه كتاب » آيين دين يا احكام اسالم« -3

خورشيدي ترجمه و  1335اين نيز از آثار عالمه خالصي است كه در سال 

 است. چاپ شده

خورشيدي كه قبال بـه   1339در سال » ارمغان آسمان«تأليف كتاب مشهور  -4

 صورت سلسله مقاالتي در روزنامه ي وظيفه چاپ و منتشر شد.

كه ترجمه كتـاب   1339در اثبات وجود نماز جمعه در سال » ارمغان الهي« -5

 عالمه خالصي است.» الجمعه«

 شمسي. 1340ي عظيم اسالمي در سال  رساله ي حج يا كنگره -6

كه دستنويس آن با خط خـودش  » مالكيت در ايران از نظر اسالم«رساله ي  -7

 باقي مانده و هنوز چاپ نشده است.

 .سو  ؛قيام مقدس حسين  -8

 1343درسـال » حكومت در اسالم«تأليف جلد اول كتاب ارزنده و معروف  -9

مبحث اهميت و كيفيت تشـكيل حكومـت از نظـر     68خورشيدي كه طي 

ي كرده است، و تا آن زمان در نوع خـود بـي سـابقه و بـي     اسالم را بررس

بديل بود و شايد بتوان ادعا نمود كه تاكنون نيز نظيـر آن در ايـران تـأليف    

 نشده است.

فرمود آيـت اهللا منتظـري ايـن كتـاب را قبـل از       از استاد شنيده شده كه مي

  داده است. انقالب در نجف آباد اصفهان درس مي
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در شب دوشنبه «كتاب را استاد چنين بيان داشته است:  ي تأليف اين انگيزه

قمري برابر با هيجدهم خرداد مـاه   1384بيست و هفتم محرم الحرام سال 

خورشيدي در خواب ديدم كه با چند نفر در صحراي كربال هسـتيم   1343

از  ؛نمود كه وجود سيد شهيدان و سرور آزادگـان حسـين    و چنين مي

يف ايشان در زمين به جاي مانده و من بايد ايشـان  ي شر دنيا رفته و جنازه

را غسل دهم، و ظاهرا كساني هم با من همكاري خواهند كرد، من خود را 

آماده كردم و لنگي پيچيدم و خواستم وضو بگيرم كه از خواب بيدار شدم، 

و تعبير اين خواب را چنين نمودم كه من با نوشتن اين رساله ي شريف و 

ي حقيقي و نوراني دين مبين اسالم را از گردهاي اوهام و  آثار ديگر چهره

خرافات خواهم شست و پيكر مقدس اسالم را آنگونـه كـه هسـت بـراي     

مردم نمايان خواهم كرد، لذا به شكرانه اين نعمـت بـه قيـام تهجـد اقـدام      

  كردم. والحمد هللا.

دم پس از آن با استفاده از يادداشتهايي كه در اين موضـوع تهيـه كـرده بـو    

خورشـيدي در   1343بالفاصله صبح همان روز يعنـي هجـدهم خردادمـاه    

قريه ي ديزيجان قم هنگامي كه تعطيالت تابستان را مي گذرانـدم بـه كـار    

  ».تأليف اين رساله پرداختم

  شمسي. 1344آيا اينان مسلمانند؟ در سال  -10
ي عالمـه خالصـي در بيمارسـتان     ي وصيت نامـه  اين كتاب كم حجم، ترجمه

هجري قمري به منشـي خـود امـال فرمـود و بعـدا       1377كه در سال است 
ي  ي آن رسـاله  به چاپ رسيد، نيز به ضميمه» هل هم مسلمون«تحت عنوان 
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ي قسمتهايي از كتـاب   كه ترجمه» ايران در آتش ناداني«كوتاهي است، به نام 
 باشد. اثر عالمه خالصي مي» شر و فتنه الجهل في ايران«

كه در سالهاي پنجاه تـا  » راه نجات از شر غالت«تيي پنج قسم مجموعه -11
شـود: علـم غيـب،     پنجاه و چهار نوشته شد و مباحث ذيل را شامل مـي 

امامت، بحث در واليت و حقيقت آن(كه تا كنون چاپ نشده) بحـث در  
ي شفاعت به چاپ رسـيد،   شفاعت، بحث در غلو و غاليان كه به ضميمه

بر، كه به نام زيـارت و زيارتنامـه   و بحث در حقيقت زيارت و تعمير مقا
  منتشر شد.

شمسي با همكاري مرحـوم مهنـدس    1351كه احتماال در سال » زكات«كتاب  - 12
مهدي بازرگان در شركت سهامي انتشار به چاپ رسيد و تـا مـدتي از انتشـار    

 آن جلوگيري به عمل آمد.

يـا كمـي پـس از آن    » زكـات «كه تقريبا همگام با كتـاب  » خمس«كتاب  -13
يافت اما به علت حساسيت روحانيت شيعه نسبت بـه موضـوع    نگارش

خمس كتاب تحويل چاپ خانه نگرديد، و تعدادي از همفكران استاد در 
اصفهان آن را تايپ نموده و با هزينه خودشان تكثير و منتشر كردند. البته 
ردهايي نيز بر اين كتاب به وسـيله اشخاصـي همچـون آيـت اهللا ناصـر      

رضا استادي و غيره نوشته كه آن مرحوم پاسـخ كليـه   مكارم شيرازي، و 
 آن ردود را نوشته و تعدادي را ضميمه ي كتاب خمس نموده است.

كـه ايـن كتـاب هـم بـه سـبب حساسـيت شـديد         » شاهراه اتحاد«كتاب  -14
روحانيت شيعه نسبت به موضوع كتاب به صورت تايـپ شـده تكثيـر و    

وسط دوستاني در تهران اين مخفيانه منتشر شد. اما نه توسط استاد بلكه ت



   

  ُخمس از نظر حديث و فتوي  ﴾18﴿

 

امر را به عهده داشتند. اين كتاب حاوي بررسي حوادث پـس از رحلـت   
ي بني ساعده و موضوع خالفـت پيـامبر    ي سقيفه واقعه صرسول خدا 

 و بحث جنجال بر انگيز امامت بود. صاسالم 

چنـد سـال قبـل از پيـروزي     » ذبيح اهللا محالتي«شخصي روحاني به نام  -15
و » ضرب شمشير بر منكـر غـدير  «ي نوشت تحت عنوان انقالب جزوه ا

  مطالب خالف حقيقت در آن خبر درج كرد.
پاسخ يك دهاتي «اي در جواب آن نگاشت به نام  استاد قلمداران نيز رساله

  »!به آيت اهللا محالتي
خورشيدي انتشار يافت  1358كه در سال » حكومت در اسالم«جلد دوم  -16

  م اسالمي پرداخت.و به بررسي وظايف حكومت و حاك
 .صسنت رسول از عترت رسول  -17

  اين بود معرفي كوتاهي از آثار استاد حيدر علي قلمداران.
  

اما قابل ذكر است كه استاد عـالوه بـر تـأليف و تصـنيف و ترجمـه و نوشـتن       
مقاالت ديني، سخنراني ها و جلسـات تحقيقـي بسـياري نيـز در شـهرهاي تهـران       

امامت آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعـي) و تبريـز و    (مسجد گذر و زير دفتر در زمان
اصفهان داشـتند، همچنـين طـي يكـي از سفرهايشـان بـه كـربال در روز عاشـورا         

ايـراد فرمـود كـه مـتن آن در كتـاب       سسخنراني مهمي در صحن قبر امام حسين 
  آمده است.» زيارت و زيارتنامه«

ز سالها تحمل مشقات ي كم نظير ايران زمين پس ا اين دانشمند محقق و چهره

هاي زندگي، مجاهدت در راه نشر احكام و حقايق دين مبين اسالم و تحمل  و رنج
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هشت سال بيماري طاقت فرسا كه توأم با صـبري ايـوب وار بـود در روز جمعـه     

قمري در سن هفتاد و شش  1409رمضان المبارك  29بعد از سحر روز  15/02/68

ديدار معبود يگانه اش شتافت، و عصـر همـان    سالگي دار فاني را وداع گفت. و به

روز با حضور عده اي از همفكرانش و طـي مراسـمي سـاده و عـاري از هرگونـه      

  بدعت و تشريفات خرافي زائد پس از اقامه ي نماز به خاك سپرده شد.

  خداوند متعال از ايشان و ساير دعوتگران و مصلحان راضي و خشنود گردد.

يد عرض كنم كه ما معتقـديم ديـن اهللا و شـريعت پـاك     در پايان اين نكته را با

باالخره غالب خواهد شد، و ازميـان تـوده ي مـردم كـه      صوبي آاليش مصطفي 

عشق ومحبت دين در اعماق وجودشان ريشه دارد حتما كساني بلند خواهند شد و 

ي نازنين اسالم عزيز را خواهند زدود و آئينه حـق را   گرد و غبار خرافات از چهره

ا آب زالل ايمان و يقين و اخالص و تقوا و مجاهدت صيقل خواهند بخشيد اگـر  ب

چه همانند آيت اهللا برقعي بر سر نماز گلوله برسرش شليك كنند يا هماننـد اسـتاد   

قلمداران در آغوش فرزندانش بر گلويش گلوله شليك كننـد يـا صـدها و هزارهـا     

ر صفحات زرين تاريخ به ثبت ي ديگر از فداكاري ها و مجاهدت هايي كه د نمونه

رسيده است اما مطمئنا كسي كه طعم شيرين حقيقت را بچشـد از تيـر و گلولـه و    

رود امـا   ترسد بلكه عاشقانه به آغوش مـرگ و شـهادت پـر افتخـار مـي      مردن نمي

  حاضر نيست تن به ذلت دهد يا دست از حق پرستي بردارد.

عاشـقان و شـيفتگان حـق و    پس مژده باد به همه حق جويان و حق پرستان و 

حقيقت و پيروان راستين اسالم خالص و دين بي آاليش و شريعت شامل و كامـل  

  محمدي صلوات اهللا وسالمه عليهم.
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خدايا تو را سپاس كه ما را با نعمت اسالم خالص و پاك از شرك و خرافـات  

ق و بدعتها سر افراز كردي و افتخار بخشيدي پس برروح پاك همه رهروان راه حـ 

  بويژه صاحب اين كتاب استاد حيدر علي قلمداران هزاران رحمت فرست.   آمين.

  

  ناشر                   



  

 

  مقدمه

����� � ���	 
� �� 
�� ����� �������� �� ���� 
� ������� ��� ��� 
روشن  به آساني صبا نگاهي دقيق و تدبري عميق به كتاب خدا و سّنت رسول اهللا

و خُمسي كه اكنون بين مردم معروف و معمول است چندان  زكاتشود كه  مي
ارتباطي به دين مبين اسالم كه يگانه شاهراه سعادت دارين و تنها طريق وصول به فوز 

 يهبافتآراء و  ي هاي از آن ساخت توان گفت پاره است، ندارد. بلكه مي نشأتينو فالح 
حكمت احكام و حرمت و عظمت اسالم توجهي  رجالي است كه چندان به يهواا

گيرد.  اي مغرض مايه مي عده ي هاند! و از تعصبات جاهالنه و يا سياست خصمان نداشته
را كه از طرف پروردگار حكيم به نص قرآن عظيم هشت صنف عمده از  زكاتزيرا 

تضمين  مين معيشت فقراء و مساكين، وابراي مصرف آن پيشنهاد و تعيين شده ـ كه: ت
و كفيل  جر و مزد عاملين، و تأليف قلوب بيگانگان، و ترميم مكاتبه و آزادي بردگانا

آماده نمودن تجهيزات جهاد مجاهدان، و تعمير طرق  ي هرشكستگان، و بودجغرامت و

مر او احتياجات اجتماعي مسلمانان و تسهيل نفعة عام املو شوارع و تأسيس مؤسسات 
كه طبق تعيين فقهاء در رسائل  )1( به ُنه چيز ناچيز نموده اند! باشد ـ منحصر آوارگان مي

                                         
حصـار  اهللا، بـر خـالف ايـن محـدوديت و ان     با اين كه داليل روشن در كتاب خدا و سـّنت رسـول   -1

وجود دارد، و چنين موارد نُه گانه و ناچيز به هيچ وجه كفاف آن مصارف مهـم را كـه در كتـاب    
  كند! اند نمي خدا تعيين شده



   

  ُخمس از نظر حديث و فتوي  ﴾22﴿

 

اند از: شتر، گاو غير معلوفه و غير عامله، گوسفند سائمه در تمام سال،  عمليه عبارت
مسكوك معدود (نا موجود با شرائط مفقود!) و غالت أربع چنين و چنان  ي هطال و نقر

كشوري مانند ايران با كمال دّقت جمع تمام اين اشياء در  زكاتگمان هرگاه  كه بي
آوري شود به يك هزارم آنچه از طرف پروردگار جهان اعالم شده وافي نخواهد بود! 

آيد  مي ن زهره پيش يتر ترين چهره و چيره در چنين صورت است كه اين شبهه با خيره

ي كه با ته چنين زكاتي فرض نموده! يا كساننسندا - لعياذ باهللا– كه: يا خداوند جهان
عظماي إلهي را به چنين صورت محدود و كيفيت معدود  ي هآراء خود اين فريض

  فهمند! كنند، نمي عرضه مي
در مقابل، خُمسي را ـ كه در كتاب و سّنت مدركي براي تعميم آن نيست و 

دهند، كه  پيشنهاد نموده و با كمال شدت رواج مي –منحصر به غنائم جنگي است 
ترين  بايستي در همين ايران كه اگر فقير و رأيشان متبوع بود مياگر قولشان مسموع 

كشور اسالمي نباشد، باري ثروتمندترين آنها هم نيست ُخمس كذايي معمول و رايج 
اند و اكنون در  براي يگانه مصرف كنندگان آن كه تنها منسوبين به هاشم بن عبدمناف

هم   شود، و اين طايفه ن شناخته نمياي به نام سادات، كس ديگر از آنا ايران جز سلسله
در ايران بيش از كشور اسالمي هستند باز هم به هر كدام روزانه بيش از يك هزار 

آنچناني كه جز غالت أربع آن هم شايد جز جو و  زكاتكه  تومان برسد!! در حالي
شمار ايران تقسيم گردد با حساب  آن به فقراي بي زكاتگندم را شامل نشود هرگاه 

يقي كه از روي آمار رسمي انجام شده به هر فقيري روزانه بيش از يك ريال دق
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د توان !! آيا كسي از روي ايمان و يقين كه از عقل و وجدان مايه بگيرد مي)1( رسد نمي
مبر حكيم براي سادات يعني منسوبين به هاشم كه باور كند كه خداوند كريم و پيغ

لكه در تمام كشورهاي اسالمي به دو يا سه پس از هفتاد نسل اكنون در اين كشور ب
ما اشوند دادن يك پنجم تمام ثروتهاي روي زمين را واجب كند  ميليون نفر بالغ نمي

 قل آنها بيش از پانصد ميليون مسلمان را شامل ابراي فقراي تمام جهان اسالم كه حد
ر دارد كه است، زكاتي آن چنان مقرّ زكاتشود و تازه يكي از مصارف هشتگانه  مي

مسلمانان)  ي همردم جهان را هم (چه رسد به اشياء تسع ي هگان  اگر تمام زكات اشياء ُنه
بين فقيران تقسيم كنند براي يك هزارم احتياج ايشان هم كافي  نخواهد بود!! اين 

 اي بود كه ما با زحمت تمام و وحشت زاي نفرت افزاي هوش ربا، انگيزه ي هانديش

اسالم و حكم خام ناتمام خمس  زكاتدر تأليف كتبي در خصوص  سعی ما ال کالم
  بي امام، پرداختيم!

مور از نشر و انتشار آن به وسائل گوناگون جلوگيري ايادي مزدور و ماليكن 

ها  كه ما را از نشر و انتشار آن &%$ #�� "! ���كه خدا شاهد است  كردند! در حالي

اد ژو نقص احكام دين و رفع ضربت ن هدفي و غرضي جز رفع تهمت از نارسايي
كذائي  زكاتنبود كه ثابت كنيم كه نه آن  صپرستي از پيكر شريعت خاتم النبيين

از سنت پيغمبر آخر الزمان. بلكه  ي جهان است و نه اين خُمس كذائيخدا ي هفريض
ليفات آمده است چاپ و نشر شود نه تنها هر ااگر اين دو موضوع چنانكه در آن ت

بلكه هر انسان صاحب وجداني، ناچار است به حقانيت دين مبين و استحكام  مسلمان

                                         
  ليف اينجانب مراجعه شود.ات» زكات«به كتاب  -1
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اش رفع آن تهمت و دفع  قل نتيجهااقرار نمايد و ال  صشريعت حضرت خاتم النبيين
  اين ضربت خواهد بود.

مختصر را به  ي هاينك كه آن دو كتاب در محاق توقيف و تعطيل است اين رسال
صاحبان فضايل و مردمان دانشور  ي هزمر ي هظر و سلسلمنصف از اهل ن ي هپيشگاه طبق
مر كه در منابع فقه، اگر مدرك و اتوانند در حقيقت اين  نمايد كه خود مي تقديم مي

است، تحقيق و تتبع نمايند. در اين دو منبع و  صمستند، كتاب خدا و سّنت رسول اهللا
ي نيست! مدرك،كوچكترين مدرك و سندي در خصوص اين خمس معمول و جار

لعياذ ا–و اگر خواننده از عوامي است كه در أثر تلقينات سوء، معتقد است كتاب خدا 

حاديث و اتواند آن را تفسير كند و از  فهميدني نيست و تنها امام، حق دارد و مي -باهللا
كرام حضرت خير األنام نتواند بهره و  ي هو صحاب †اسالم ي هئماخبار و تاريخ ا

 ي ه، باري آراء و فتاواي بزرگان علماي شيعه كه ما تاريخچرشده مستبصر گردد
ايم كه  اند آورده زندگي و نظر و فتواي هركدام از آنان را كه مرجع خاص و عام بوده

  اند. شيعه را از ُخمس معمول و رايج معاف داشته ي هصريحاً طائف
د شود كه جاي تأسف است كه هرگاه از طرف منقّدي يا متحيري اين ايراد وار

خبار راست و ااگر خمس كذائي را در دين خدا جاي پائي است چرا در اين همه 
نسبت داده شده است كه شايد  صشرار به رسول مختارابرار و ادروغ كه از طرف 

بيش از يك ميليون و پانصد هزار حديث صدق و كذب باشد، حّتي يك حديث 
رباح مكاسب ادرهم به نام خمس توان يافت كه پيغمبر خدا حتّي يك  ضعيف هم نمي

  گفته باشد كه مسلماني بايد چنين خُمسي بپردازد؟!از يك مسلمان گرفته باشد؟ و حّتي
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نمايد چون وكيالن دعاوي مدافع جنايتكاران  آن كس كه خود را مهياي جواب مي
گويد: آخر در آن زمان مسلمان غني و ثروتمندي  سو نهاده مي  شرم و حيا را يك

رباح نمايد!! و با اين بيان پاي بر اخمس  ي هشد كه پيغمبر خدا از او مطالب ييافت نم
اطالعي خود را از تاريخ و فقه صحيح  سوادي و بي روي شرف و وجدان خود نهاده بي

كه اگر كمترين توجهي به   كند در حالي اسالمي به اين صورت آشكار و عيان مي

tΒفرمايد:  كتاب خدا داشت مي uρ tβ% x. $|‹ÏΨ xî ô#Ï�÷ètG ó¡ uŠù= sù 〈∩∉∪ ]نياز  كه بي و هر« ]6: النساء

yϑ$+ :فرمايد و مي »ال) خويشتن داري نمايدتوانگر بود (از آن م ‾ΡÎ) ã≅ŠÎ6 ¡¡9$# ’ n?tã šÏ% ©! $# 

š�tΡθçΡÉ‹ ø↔ tF ó¡o„ öΝ èδ uρ ∩⊂∪â !$u‹ ÏΖøîr&_ ]راه (نكوهش وعذاب) بر آنان است كه در « ]93: بةالتو

’ö!+فرمايد:  و مي» خواهند نيازي از تو رخصت مي و بيحال توانگري  s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ t ÷ t/ 

Ï !$uŠ ÏΨ øîF{ $# öΝ ä3ΖÏΒ ∩∠∪_]ميان توانگران شما دست به دست ثروت تا (فقط) « ]7حشر: ال

ا درميان اصحاب و اگر از تاريخ اسالم خبر داشت كه در زمان رسول خد» نگردد.
ه براي جنگ بيش از چهار صد اسب سوار تجهيز كرده در بودند ك1پيغمبر توانگراني

كه نصابي در  زكاتاز بسياري از آنان  صگذاشتند و پيامبر اختيار رسول خدا مي
فرمود. آيا درميان  حدود يك چهلم ثروتي كه سال بر آنها گذشته بود، مطالبه مي

رباح كه اشد كه رسول خدا بتواند يك درهم از خُمس  چنين مردم كسي يافت نمي

                                         
را تجهيـز   صكه توانگري شهير بوده و لشكرهاي پيـامبر   �النورين  برعالوه از عثمان ذي -1

ندان ديگري نظير عبدالرحمن بن عوف، زبيـر بـن عـوام و برخـي از بزرگـان      م كرد، ثروت مي

  ي كرام وجود داشتند [مصحح]. . نيز در بين صحابهشانصار 
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گذشتن سال هم شرط آن نيست بلكه به مجرّد حصول به قول اينان خمس را مشمول 
شود از ايشان بگيرد؟!! اميدواريم انتشار اين قبيل آثار حقيقت را بر جويندگان آن  مي

���0 /. �-��, +� �*()�' �آشكار كرده و حق را در مركز خود قرار دهد:  �++ �
1 � 2� ��# ./ 34 561� '2&6�7 8� � �/  

  حيدر علي قلمداران



  

 

  †هتحليل خُمس از جانب أئم

و در كتاب خدا و  بودهمستند ن چند روايت ضعيفخُمس جاري درميان ما جز بر 
از آن أثري نيست، فرض خمس معمول به موجب پنج يا شش  صسّنت رسول اهللا

» ّنتخمس مأخوذ از كتاب و س«حديث ضعيف است كه در كتاب خود موسوم به 
ايم. و بر فرض ثبوت، به داللت پنج  حاديث را ثابت كردهااعتباري و ضعف آن  بي

رباح مكاسب بلكه جميع أخماس خاص امام است و باز به احديث ديگر، خمس 
به شيعيان إباحه و تحليل شده  †هها از طرف أئم حاديث ديگر جميع خمساموجب 

و هم از لحاظ سند بيشتر و  تلحاظ كثرتحليليه هم از  احاديثاست با اين تفاوت كه 
  وجوب است. احاديثمعتبرتر از 

  : -جمعينا، به ترتيب صدور از أئمه سالم اهللا عليهم احاديثاينك آن 

  �تحليل از حضرت أميرالمؤمنين علي احاديث  -الف

، چاپ قم) و در تهذيب األحكام 65، ص2در علل الشرايع شيخ صدوق (ج -1

9  :)429، ص12نجف) والحدائق الناضره بحراني (ج، چاپ 137، ص4طوسي (ج
� :���;� <�# =� >� ? @���=� >� A!2& A2�+ ># ��	 B%�C�  <+� D�E :D�E

=� ># G� H+I�� 7��J�� AK6(# 9 L�H�� M2N :O A!C�B5 �H �/ P� Q�60 . AK
� M�R >+ �H)� " P/� .� �H4S� �TS 9 A!U�#� آبائهم أبنائهم  ي هدر علل به جاي كلم

يشان (خوراكيها) و  مر شكمهاافرمود: مردم در  �آمده است. يعني أميرالمؤمنين علي
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يشان (زناشويي) هالك شدند براي آنكه حقّ ما را به ما نپرداختند، آگاه باش  فرجها
اند (يعني حقوق ما بر  كه شيعيان ما و فرزندانشان از اين جهت (حقوق ما) در حليت

  ل است).ايشان حال
 ) از محمد بن الحسن الصفار ... از زراره از65، ص2أيضاً در علل الشرايع(ج -2

 :D�Eمحمد باقر H+I�� <+� P/�AN��6+ 7 ( � V� W�� 3H�0 X�Y� >+ A!22S : .

  خمس را به شيعيان حالل فرمود تا حالل زاده باشند. �يعني أمير المؤمنين
، 25، چاپ قديم) و در بحار األنوار (ج582صدر تفسير علي بن ابراهيم قمي ( -3

™t,‹Å+ ي هشريف ي ه، چاپ كمپاني) ذيل آي48ص uρ šÏ% ©! $# (# öθs) ¨?$# öΝ åκ ®5u‘ ’ n<Î) Ïπ ¨Ζyf ø9$# # �� tΒã— ( 
# ¨Lym #sŒ Î) $ yδρ â !%ỳ ôM ysÏG èùuρ $yγ ç/≡ uθö/r& tΑ$s% uρ óΟ çλm; $ pκçJ tΡt“yz íΝ≈n= y™ öΝ à6 ø‹ n=tæ óΟ çFö7 ÏÛ ∩∠⊂∪_]37 :الزمر[ 

� Z��6�� 7 J ./ VH[� T\�0 . �8O A&� ��6+ ��J ]�>0���\ �N62\��5,  <+� D�E
H+I���  ̂�8�5 P/ �_"�� �H4S �6��` �E �̂8�5 Q�a1 � b�+-� �# ��� b��H�� �6C �E �8/

�Ac�.� 7 ()� TS 9 M�R >+ �H)� " �H2�C  

 �ت كه أمير المؤمنيندرتفسير منسوب به امام حسن عسكري روايت شده اس -4

8� *  M2+ f��# P6g� �E  d6e�D6*� �0 '�2«به رسول خدا عرض كرد: � ��
� 
� h6)� �5 iC� �86� �0� AU�Hj��� k%��� 3���� >+ l �m 3� �8 PO �0_W� Tn .

 W�o 3)� " >+ M�R >+ �̂p " M2+ >+ Tg� �H+ 3� �8 '�N� �45 � 5 Aq T@)� Z3)�
+ >+ A!�5�H+� ZAN� ��6+o Ac�.� 7 ()�� �r+� T&s �.�� AN�.�� P6g0 .

 ���BS t�� D6*� D�45صu :� v��1 �+� M)E�� >+ Te5� �S 9 �� D6*� M��1 �E
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# �� V� H` >+ � 5 P�& �+ T& V� W2� TS� M2�5 .� 3)� " >+ �S�� 
� �� �8 >+ w 
� �8� �!2S�AN<j� '8�م كه پس از تو سلطنت سختي و من دانست !اي رسول خدا» . 

دشواري و جبر و ستمكاري خواهد بود و بر خُمس من از سبي و فئ و غنائم مسّلط 
خواهند شد و آن را خريد و فروش خواهند كرد و آن براي خريداران حالل نخواهد 

خودم را به هركس از شيعيان  ي هبود زيرا سهم من در آن است، اما من نصيب و بهر
وري ايشان از خوردني و نوشيدني حالل  آن شود بخشيدم تا منافع و بهرهمن كه مالك 

بوده باشد و زادگاه ايشان نيز حالل باشد و فرزندانشان حرامزاده نباشند. رسول 
تو صدقه نداده است رسول خدا هم تو را  ي هفرمود: هيچ كس بهتر از صدق صخدا

غنيمتي يا خريد و فروشي باشد در اين كارت تبعيت كرده بر شيعيان هرچه كه در آن 
و من و تو بر غير شيعه آنها را حالل  ،از سهم او بر هر كس از شيعيان حالل كرده

  كنيم!!. نمي
مخفي نماند كه تفسير منسوب به امام از نظر ما داراي صحت و اعتبار نيست بلكه 
 اين كتاب مكذوب را از بس جعليات و خرافات در آن است، انتساب بسياري از

دانيم، و به قول دانشمند  مطالب آن را به اسالم و مذهب شيعه موجب ننگ و عار مي

اگر اين كتاب » V\ 2األخبار الد«در » شيخ محمد تقي شوشتري«معاصر جناب آقاي 

  صحيح باشد پس دين اسالم صحيح نيست!!
  او به ميدان آمديم! ي هليكن براي اثبات حجت بر خصم با همان حرب 

��< ��%T e �< «): 132، ص4طوسي (جاألحكام  در تهذيب -5=  >+ :D�E �����
 x# �C��B  �S Q� ?A�H�� D�� �+ f��5 '2�C '2E :D�E A�H�� D�� 
� �� ��@ 25 z��& 9 �H
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H+I�� <+� D�E ����� 6#� D�E A{ :�.6�� 7 J :D�E� V�J�%�:  k%�� >+ M� �8 GS�
6#� D�E A{ �6� ( � �H)� " b�#|�6� ( � A!U�#| �H)� " }�!+� �H22S�حضرت » ����� /�8 

صادق فرمود: هر كس خنكي محبت ما را در جگر خود احساس كرد بايد خدا را به 
اولين نعمت كدام است؟!  اس گويد. من عرض كردم: فدايت شوم،اين نعمت او سپ

فرمود: سهم و به فاطمه  �فرمود: حالل زادگي، آنگاه حضرت فرمود: أمير المؤمنين
خود را از فئ به پدران شيعيانمان حالل كن تا پاك شوند، سپس حضرت  ي هبهر

  فرمود: ما مادران شيعيان خود را به پدرانشان حالل كرديم تا حالل زاده باشند.
هيچ حديثي در باب خُمس صادر نشده  †از حضرت حسنين و علي بن الحسين

  است. نه فرض و نه تحليل!!

  ليل از سائر أئمهتح احاديثب) 

) و در حدائق 59، ص2) و در االستبصار (ج138،ص4در تهذيب طوسي (ج -6

�=«): ...... 429، ص12الناضره (ج >� �� :a~�=� >� �� B%�C�  :D640 �)��* :D�E
 �#��� �̂p " �� �H22S� >+ >+�� D�S �� 6!5 ����� D����BS 6!5 M�R >+ z�H+BS �+ «

فرمايد: هركس چيزي از اعمال ستمكاران (سالطين  باقر كه ميشنيدم از حضرت 
باشيم آن چيز بر او حالل و هر آنچه از   جور) به او برسد كه ما آن را به او حالل كرده

  باشيم آن حرام خواهد بود! اينگونه اموال حرام كرده 
) و در اصول 54،ص2) و در االستبصار (ج121، ص4در تهذيب طوسي (ج -7

�= ...«كافي:  >� X�� 3H# PRI+ A gS >� ������  �8� �6�2��� :�� '2E :D�E
5 �k" >+ A)�H`� �� �m � Ps=� P� ./ ��6 # �̂+60 :��5-� ��� 3N :D�E ,D6*B2�� 
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�6&a � TS 9 M�R >+ �H)� " T�C «به حضرت صادق  :عبس گفت مؤذن بني

؟ حضرت فرمود: آن به خدا چيستواعلموا امنا غنمتم...كردم: مراد از  �عرض
روز به روز است جز اينكه پدر من شيعيان ما را از اين جهت در حليت  ي هقسم فايد

  قرار داد تا پاك و پاكيزه باشند.
) و در اصول 57، ص2) و در االستبصار (ج136، ص4أيضاً در تهذيب (ج -8

����S.. .«كافي:  >� A2�+ ># ��	� L�H�� � 5 �+ �"� P/ :D�E 4�� �60  P� V+�
�� 7S�� �640� ���7 ()� �H)� W� M�R �H� J �E � lm �� �0 D64 5 X  Ac�.�

�AN�.�� �6&a � «روايت  إ محمد بن مسلم از حضرت باقر يا حضرت صادق

كرده است كه يكي از آن دو بزرگوار فرمود: سخت ترين حال براي مردم در روز 
يزد و بگويد: پروردگارا: خُمس من، قيامت آن وقتي است كه صاحب خُمس برخ

زاده  كه ما حقيقتاً آن را بر شيعيان خود حالل كرديم تا حالل خُمس من، در حالي
  باشند و فرزندانشان پاك و پاكيزه باشند.

النصري  :از حارث بن المغير..... ) 145، ص 4در تهذيب شيخ طوسي (ج -9

�=«روايت است كه:  
� '2\� �H� '�2�5 B%�C zu�& ��8� �1 t B\� 9 �H��* �8/
� �U����H)� W� M�R �H22S� �E �8/ A!Q2�� :D640 6N ... «حقوق خودمان  ي هيعني، ما هم

را از خُمس و انفال و صفو مال به شيعيان خود حالل كرديم. (از اين حديث فقط 
  آنچه محلِّ حاجت بود نقل شده)
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�< ���A #< ~ � .. .«در از كافي ) چاپ امير بها68، ص2در وسائل الشيعه (ج -10
=� >� =� >� :a~ B%�C�  k%�� w � >+ V{�{ �+�!* ' ��� TN� �H� T�C �� P/ :D�E

:D�45 +(#þθßϑn= ÷æ $# uρ $yϑ‾Ρr& Ν çG ôϑÏΨ xî ÏiΒ &ó x« ¨βr'sù ¬! …çµ |¡çΗè~ ÉΑθß™§�= Ï9uρ  ∩⊆⊇∪_]41: األنفال[  >@H5
� k%��� X�Y� ��@�� 
� �H+ QBS �E�H)� " �\�+ L�H�� w �حضرت محمد » 

گانه از جميع فئ مقرر فرمود و در  هاي سه فرمود: خدا براي ما اهل بيت سهم �باقر

þθßϑ#)+: فرمايد قرآن مي n=÷æ $# uρ $yϑ ‾Ρr& Ν çG ôϑÏΨ xî  ÏiΒ & ó x«.......  ∩⊆⊇∪_    ]پس ما صاحبان  ]41: األنفال

  كرديم جز شيعيان خودمان. خمس و فئ هستيم و آن را بر جميع مردمان حرام

«... ) چاپ كمپاني از تفسير فرات بن ابراهيم 55در جلد بيستم بحار األنوار (ص -11

�� >� ����� ># G� >��=� >� �� B%�C� � f���1 �� D�E :D�Eh��1 :+!$̈Β u !$sùr& ª!$# 

4’ n?tã Ï&Î!θß™ u‘ ô ÏΒ È≅÷δ r& 3“t� à)ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™ §�=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1ö� à)ø9 D6*B2� P�& �5  ]7: الحشر[_∪∠∩4 #$
�H� 6!5 � Aq z�H22S �H)� "�O� >+ k" 
� ��0 . ��� :a~�#� �0 Aq z�H�Q J 9 b� "

� d�O� v� �)@ �* �̂+�BS P�& ./ ��B` . �+ �̂p " �H+ D�8 >+ 
�\� �8�5 �H)� " �8�
� Ag� z�H� JAg� z�H2�C « فرمايد فرمود: خداي تعالي مي �محمد باقرحضرت: +!$̈Β 

u !$sùr& ª!$# 4’ n?tã Ï& Î!θß™ u‘ ô ÏΒ È≅÷δr& 3“ t� à) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™ §�=Ï9uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1 ö� à)ø9$# 4∩∠∪_    ]پس  ]7: الحشر

آنچه مال رسول خداست آن مال ماست و ما آن را به شيعيان خود حالل و پاكيزه 
هيچ چيزي در مشرق و مغرب زمين دست به خدا سوگند به  !كرديم اي ابوحمزه

زيرا  ؛زنند مگر اينكه حرام است به هر كسي كه بدان دست يابد جز ما و شيعيان ما نمي
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ما آن را براي شما پاك و پاكيزه گردانيديم و آن را براي شما قرار داديم كه مال 
  شماست.

 :D� ># Ag�� >��E ]�*O� b��2«... ) 137، ص4در تهذيب طوسي (ج -12
 �� Q� �'  0_"�� '4%8s5 �̂<�& ^.�+ �� '��s5 >0B@��� �̂4 E� '0_"�� :<�& �̂�� � '

� �.�� }�!+�� �� �'CB\ A{ � �� �/�  3U��8� ]�.�� }�!+�� �� � '2�@5 Vg+
�2� '2\�5 D��� M�R X �m '2~� =� B%�C�  �� �/ �� '245 '��s5 >0B@��� ' �

+ '0_"�� �̂<�& ^.�+ ���.�� }�!+� '0_"�� �̂4 E� '0_"�� �̂��) � �� '4%8� � � ��
� ]�.�� }�!+� b.IN� D��� M�R Xm ��N�D�45 �# M) 1� �E 3U��8:  �H� �2& �8/ �+�

 M� 'H��� '4%8� �+� MU��8� f�.�� }�!+� >+ M)22S �E� �# 'pC �+ '2�E �E�
�=� 
�  VH[� «بحرين شدم و به مال فراواني  حكم بن علباء اسدي گفت: من والي

دست يافتم كه آنها را خرج كردم و باغ و مزارع بسياري خريداري كردم و غالمان و 
كنيزاني خريدم كه از كنيزان صاحب فرزند شدم آنگاه به سوي مكه بيرون آمدم و 
 عيال و مادران فرزندانم از كنيزان و ساير زنانم را با خود بر داشته و يك پنجم آن مال

وارد شدم و عرض كردم: من والي بحرين  �جعفر را نيز حمل كرده بر حضرت أبي
شدم و بدين وسيله به مال فراواني دست يافتم و كااليي خريدم و كنيزان و غالماني نيز 
خريداري كرده و از كنيزان صاحب فرزنداني شدم واز آن مال انفاق كردم و اينك 

دران فرزندان من و ساير زنان من كه خدمت تو يك پنجم آن مال و اينان كنيزان و ما
ام، حضرت فرمود: أما بدرستي كه تمام اين اموال مال ماست و آنچه تو آوردي  آورده
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قبول كردم و تو را از جهت مادران فرزندانت و زنانت و آنچه مصرف كردي حالل 
  ».كردم و براي تو بهشت را برخود و پدرم ضامن شدم

�<  «...) 57، ص2) و در االستبصار (ج136، ص4در تهذيب طوسي (ج -13
 �� >� 3�2g�� P�#�6#� D�E :D�E ��Hg�� X0 ������  L�H�� 
� T\� >0� >+ ]��1�

'245 ?�8a��: D�45 ]��� . : �+ �E > TN� �H� �m T��� ./ ' �� Aq T2	 �8�5 � JO� �H)� W
�AN�� � «داني زنا از چه  ا ميفرمود: آي �س كناني گفت: حضرت صادقيرُض

ما اهل   دانم، حضرت فرمود: از جهت خمس نمي :؟ من گفتمهدش راهي بر مردم وارد 
لد و اند كه خمس بر ايشان حالل و براي زاد و بيت جز به شيعيان ما كه پاكيزگان 

ايشان نيز حالل شده است. اين حديث در كافي از طريق علي بن ابراهيم از پدرش از 
  شده است.ضريس روايت 

، چاپ سالك) از يونس بن 159(صال حيضره الفقيه ن مَ در شيخ صدوق  -14

�= �����«يعقوب روايت كرده كه  �H� 'H& :D�E�  J�4�� >+ TC� � 2� T\�5
�C :D�45 '#�{ �! 5 M4S P� �B�8 }����� D�6+O�� ,�#�O� �H0�0� 9 w41 f��5 '2

�D�45 P��4+ M�R >� �8/: 6#� ������ �6 �� M�R A&�H%2& P/ A&�H%�8�مردي » +� 

ض كرد: فدايت شوم در  عر �از قماطان (طناب و رسن فروشان) به حضرت صادق
دانيم حق تو در آن ثابت است  كسبها و اموال و تجارت هست كه مي ددست ما از سو

ي آن دااها را به فرمود: اگر ما در چنين روزي شما و ما در اين باره مقصريم، حضرت
  ايم. حق تكليف كنيم با شما به انصاف رفتار نكرده
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ن ال ) و در م59، ص4) و در االستبصار (ج138، ص4در تهذيب طوسي (ج -15

�#� ����� :�< ���� #< &�>� ��D�E 3EB«...  ):159يحضره الفقيه (صo �)��*� Z
+ �H)� " �H22S� � Q8� ./ �H)�2�+ Te5 9 P6W �0 A!2& L�H�� :D640M�R > « داود بن

ما  ي هفرفرمود: مردم در فزوني مظلم شنيدم كه مي �كثير گفت: از حضرت صادق
  كنند جز اينكه ما آن مظلمه را بر شيعيان خود حالل كرديم. زندگي مي

�=«... ): 143، ص4أيضاً در تهذيب (ج -16 >�  :<j�� ># ����� >� :���
=� >� ]�H�� ������  :D�E/ �� '2E� }����� }�` >+ ^.�6+� �H� P 6@8� M�R �E

 �H22S� A25 :D�E �4S �! 5 M� P� '�2�� Ac�.� 7 ()� ./ �H)� W� �R/ 3U�#� ��� >+ T&
0� 9 �� TS� 9 A!5�7U�j�� �N�W�� �2� 25 �H4S >+ A� « حارث بن مغيره گفت به

جارتها و مانند اينها ها و ت عرض كردم كه ما را اموالي است از غله �حضرت صادق
است، حضرت فرمود: پس براي چه ما آن را براي   دانم كه در آن براي تو حقي و مي

كه پدران  ايم جز براي اينكه حالل زاده باشند؟! و تمام كساني شيعيان خود حالل كرده
 مرا دوست دارند براي آنان نيز هرچه از حقوق ما كه در دست آنها باشد در حليت

 ي هبايد حاضر اين مطلب را به غائب برساند. (اين حديث معروف به صحيح اند، پس 
  نصري است)

شيبه از مردي روايت كرده است كه  عياشي در تفسير خود از فيض بن أبي -17

� ��X�Y� 7S�� ��E �R/ V+� 4�� �60 L�H «فرمود:  �حضرت صادق 5 �+ �"� P/
D�45: � lm �� �0 �TS 9 M�R >+ �H)� " P/ «ي همضمون اين حديث ضمن ترجم 

  حديث هشتم گذشت.
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�< +��R #<  «...) و در اصول كافي كتاب الحجه: 143، ص4در تهذيب (ج -18
O� �� # <�&=� >� V �& ������  A��0� 9 �� �64%H0 P� �H)� " 
� w Q*6+ :D�E

�H�U�E ��E �R�5 ��B���#�  QBS0 �# z61s0 $)S zaH& aH& ]R T& 
� ��# حضرت » �(�

اند كه هرچه در دست ايشان است به طور  فرمود: شيعيان ما در گشايش �صادق
كه قائم ما قيام نمود بر هر صاحب ما هميناعادي و معمول و عاقالنه خرج كنند 

شود تا اينكه آن را به خدمت آن حضرت آورد تا بدان  گنجي گنج او حرام مي
  ام قائم، بر شيعه مسؤوليتي از اين جهت نيست!استعانت جويد. پس تا زمان ظهور ام

مر بن يزيد كه گفت: ) به اسناد او از ع144، ص4أيضاً در تهذيب طوسي (ج -19

» Q *�#� '0��� VH0���# M2����� ># w��+ ��=� h/ T~ P�& �E ������ ^.�+9 M21 
�� '245 � 2� z Q�B5 V�H��: �����6#� M 2� Q�� �� ]��� D���  '2E �/ :D�45 ?� �/ �)2~

� ' �� 'H& �/ :D��� � �/ '2~ S ���j6� s5� 'pC �E� AN�� ��� VU��#�� '�
� AN�� ��� 8�{ �!���#&� �q dB�� �� MH� �!��S� P� 'NB �2�C ]��� M4S 3N

���1 ��� � d�.� >+ �H��+� :D�45 �H��6+� 9 M� �0 !?X�Y� ./ �!H+ �� �B\� �+
 M �/ T~� �8� :�� '2E D�E ��H� 6!5 �k" >+ �!H+ �� �B\� �5 �H� �!2& d�O� �� *�#�

�45 ,�2& D����+ T&� M��+ M �/ Ae5 �H+ f�H22S� M� z�H� J �E �� *�#� �0 :� D 9 P�&
0�� P622	 A!5 d�O� >+ �H)� " ]�h/ M�R Aq Tn ��J A! �� 5 �H�U�E �640 P� 
�+]�0� 9 P�& �640 $)S A! 2� ��BS d�.� >+ A!��& P�5 AN�6* �H�U�E �\s 5  

� A��0� >+ d�O�:B%� �!H� A!CB  «گويد: أبوسيار مسمع بن  عمر بن يزيد مي
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در آن  �كه مالي را به حضور حضرت صادق عبدالملك را در مدينه ديدم در حالي
! به او گفتم چرا سال حمل كرده بود و حضرت آن را به خود او برگردانيده بود

مالي را كه تو به جانب آن حضرت حمل كرده بودي به خودت  �حضرت صادق
كه آن مال را به جانب آن حضرت حمل نمودم  برگردانيد؟ ابوسيار گفت: من هنگامي

هزار درهم دست يافتم و متصدي غوص در دريا شدم و به چهارصد  عرض كردم: من
ام و دوست  است به حضرت تو آورده اكنون خمس آن را كه هشتاد هزار درهم

كه آن حقّي است كه خداي تعالي آن را در  نداشتم آن را از تو حبس نمايم در حالي
  أموال ما براي تو قرار داده است.

آيا از آنچه خدا از زمين بيرون آورده است جز يك  !حضرت فرمود: اي ابوسيار
شود هرچه بوده  از آن خارج مي پنجم براي ما نيست؟ اي ابوسيار تمام زمين و آنچه

آن مال را به خدمت تو بياورم،  ي هباشد آن مال ماست! عرض كردم پس من هم
مال  ي هحضرت فرمود: اي اباسيار ما آن مال را بر تو حالل كرديم، پس آن را ضميم

و آن  گان اند خود گردان و هر آنچه در دست شيعيان ماست از زمين ايشان حالل شده
كه قائم ما قيام نمايد آنگاه خراج آنچه در دست ايشان  ن حالل است تا زمانيبراي ايشا

ما كسان ديگر غير شيعه پس همانا كسب ايشان از زمين كه در ااست خواهد گرفت، 
دست ايشان است بر ايشان حرام است تا آنگاه كه قائم ما قيام كند و زمين را از دست 

  زمين بيرون كند!ايشان بگيرد و آنان را با خواري از 
اين حديث به عنوان حديث » �رض كلها لإلمامأن األ«در اصول الكافي، باب 

فرمايد:  سوم و با همين سند ولي با اندك اختالفي در متن آمده است، در آنجا مي
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» A!� � 5��J �+ �+�� A��0� 9 d�O� f_0� A��0� 9 P�& �+  AN<` ]�0� 9 P�&
S d�O� >+ A!��& P�5�H�U�E �640 $)S A! 2� ��B «مجلسي اين حديث را  ي هو عالم

  صحيح شمرده است.

+� :D�E X H\ ># G�P� �¡ ># X860 > �«... در اصول كافي كتاب الجنه  -20
=O '2E ������ O� z�N >+ Ag� �+�)5 ?d�� T UiC ¢�# �� P/ :D�E A{ A� zB+�

�{ �+���# vB  P� d�O� 9 ��K� V 8� P�@ C� P�@ * �!H+£2# BK 6N  6N� �6WY��
� �+ T 8� �Hq� BK 6N� P�B!+� ¤�W�� BK��� V2C� �H� 6!5 '4)*� �� '4* �5 }�B%

� � 2� 7�` �+ ./ k" �H+ �8 Q���� X �� �H)� W� 6!5 �H� P�& �+�/ � 5 w*�� 3%� �H¥ �� QP
 z�N 
1 A{ d�O�� b���� # 3H�0 zR h/ zR #V0O� :+ö≅ è% }‘Ïδ tÏ% ©#Ï9 (#θãΖtΒ#u ’Îû Íο4θuŠ ysø9$# 

$u‹ ÷Ρ‘‰9$# Zπ|Á Ï9% s{ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# ∩⊂⊄∪_ ]يكسان يبرا ا،يدن يدر زندگ نهايا گو:ب« ]۳۲ :عرافاأل 

 امت،يدر ق يبا آنها مشاركت دارند؛ ول زين گرانياند؛ (اگر چه د آورده مانياست كه ا

  »اهد بود.مؤمنان) خو يخالص (برا

اند: به حضرت  اند) گفته ةيونس بن ظبيان و معلي بن خنيس (كه هردو از ُغال

م: شما از اين زمين چه داريد؟ حضرت تبسم كرد آنگاه فرمود: يصادق عرض كرد
مش هشت نهر در زمين و را مأمور كرد كه با انگشت ابهاگيخت و اان خدا جبرئيل را بر

هر جيحون و آن نهر بلخ است و خشوع كه آن نهر بكند از آن جمله: نهر سيحون و ن
شوش است در بلخ و مهران كه نهر هند است و نيل كه در مصر است و دجله و ُفرات، 

آن مال ماست و  ي هپس آنچه آبياري كند (نهرها) و آنچه آبياري شود (كشت ها) هم
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اي نيست   رههرچه مال ما باشد مال شيعيان ماست و براي دشمنان ما از آن چيزي و به
د، همانا دوست ما در وسعت و گشايش نمگر آنچه را كه غاصبانه بر آن مسّلط شو

اعراف را چنين  ي هسور 32 ي هبيشتر است در آنچه بين آسمان و زمين است، آنگاه آي
 مانياست كه ا يكسان يبرا ا،يدن يدر زندگ نهايا«گو: باش اين است:  خواند كه ترجمه

 يخالص (برا امت،ي) در قيبا آنها مشاركت دارند؛ ول زين گرانيداند؛ (اگر چه  آورده
  »مؤمنان) خواهد بود.

�< 	�� #< * P�H�X860 > #< �64�0 �< «... يضاً در كتاب كافي: ا -21
=� 
� PR-� �H�2J :D�E w5�8 ># a0a������ ������  �H �/ T*�s5 � �/ �H2*�� � �62\��

� �8� '2\�5 H{� ,H{�TC�  ,A�8 :D�45 ,V�s���# �8Rs)�1 P� 7S� TCB2� '245 3�+
6H# z��* >� P�& =� P/ f��5 '2�C �� D�45 � V +�3H# P� '�2� �E  P� Aq >g0 � V +�

� �622n P� .� �6+Bn� T 2E A��0� 9 �+ Aq >g0 �� <�& .5 Ag� M�R �8/� }B&R �R
��%0 ��g0 �+ M�R >+ 3H2\� � 5 'H& ]��� �� D�45 � 5 �8� �+ G4� ¥
�:  �� T �S 9 '8�

� M�R P�&M�R >+ T �S 9 6!5 3U��� >+ M��S T�+ 9 P�& >+ T& ... « عبدالعزيز بن

إذن ورود خواستيم و به سوي حضرتش كسي را  �نافع گفت: از حضرت صادق
با كه  صي فرستاديم، حضرت پيغام داد كه دو نفر دو نفر داخل شويد، پس من و شخ

سخن  ي هتو اجاز ي هخواهم به وسيل من بود داخل شديم، من به آن شخص گفتم: مي
آري (قبول كرد) پس به حضرت عرض كرد:  :گفت صگفتن گرفته شود، آن شخ
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دانم  و مي )1( ر گرفتنديأميه او را اس فدايت شوم، همانا پدر من از كساني است كه بني
ل كنند و هرچه از كم و زياد در دست رسد كه حرام يا حال اميه را نمي كه بني

يادآورم آنچه را كه   آنها مال شماست و چون به ي هآنهاست مال ايشان نيست و هم
دهد كه نزديك است عقل مرا تباه  دارم و وضعي كه در آنم غمي به من دست مي

كند! حضرت به او فرمود: تو از آنچه از اين قبيل اموال در دست داري در حليتي و 
رسد) نيز  س كه در وضع و حال تو باشد و خارج از اينجاست (دستش به من نميهرك

  در اين باره در حليت است.

�= «...) 58، ص2) و در االستبصار (ج137، ص4در تهذيب (ج -22 >�  V�2*
� �Bg+ ># ��*=� >� V¦�\6#� 6N ������ D�E: � TC� �� D�E � T2S :��S �8�

6#� �a%5 !��B%�� ������ TC� �� D�45:  M�s�0 �8/ �0B(�� d_�0 P� M�s�0 X �
 �H)� W� ��N :D�45 z�(�� �̂p " �� :��� �� �� �0 �̂{�<+ �� �!C�a)0 :�B+� �� ��_W0 �̂+��\

�/ A!H+ ��60 �+� 3��� A!H+ ' ��� 7U�j��� A!H+ �N�W�� D�S�  Aq 6!5 V+� 4�� �60
� �+� D�S� ./ Tn . �� �!� �SO �8�H� �+� V+R �̂�S� �H (�� �+ ��� .� �� �H22S� >

�v�� + �8�H� �SO .« سالم بن مكرم گفته است: مردي به حضرت  أبوخديجه

كه من هم حاضر بودم: فرجها را بر من حالل كن!  گفت در حالي مي �صادق
حضرت از اين سخن ترسيد و برخود لرزيد، مردي به حضرت صادق عرض كرد: او 

                                         
ميه پدر او را در اسـتخدام خـود گرفتـه و بـه او امـارت و      ا ظاهراً مراد اين شخص آن است كه بني -1

  اند. واليت داده
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خواهد كه اگر كنيزكي بخرد  ها را بگيرد او فقط اين را از تو مي خواهد سرجاده نمي
فروشي انجام دهد يا چيزي به او يا زني را تزويج كند يا ميراثي به او برسد يا خريد و 

داده شود، حالل باشد. حضرت فرمود: اين گونه چيزها بر عموم شيعيان ما حالل است 
شود تا روز  خواه حاضر باشد خواه غائب، زنده باشد يا مرده، هرچه از ايشان متولد مي

قيامت اينگونه چيزها بر ايشان حالل است. ليكن به خدا سوگند براي كسي حالل 
به خدا سوگند ما هيچ كسي را ذمه بر  ،ايم كه ما به او حالل كرده يست مگر آن كسين

  ي نيست.كس را در نزد ما ميثاق ايم و كسي را بر ما پيماني نيست و هيچ عهده نگرفته

#<  �< �����. ..« )55، ص2) و در االستبصار (ج122،ص4در تهذيب (ج -۲۳
�� A*�4�� P�H* ># ����� >� 3+������ 6#� D�E :D�E� : �� AH` �§B+� T& 
�

� V�J�%� ���� �� X��Y� 7�)&��¨��� �!)0�R >+ �N��# >+ �NB+� G0 >  L�H�� 
�
�e0 V��\ Aq f��5 �BS R/ ��b�" ¢ S �86 A! 2� �� �̂� �E © � � ª� Y� $)S VE���

 7 ()� �H)� " >+ �H22S� >+ ./ �8�� �!H+ �H25 � 8��� V���#:�.6�� �# Aq « حضرت

فرمود: به هر كسي كه غنيمتي دست دهد يا كسبي كند يك پنجم از آنچه  �صادق
به دست آورده است مال فاطمه است و مال كسي است كه بعد از آن حضرت والي 

اند. پس آن چيز خاص ايشان است كه به  او كه حجت بر مردم ي همر او باشد از ذريا
زيرا صدقه بر ايشان حرام است. حتي  ؛كنند مصرف ميهرجا كه صالح دانستند 

نخي كه بدان پيراهني بدوزند كه پنچ دانگ ارزش داشته باشد يك دانگ آن  ي هرشت
ايم تا والدتشان  مال ماست مگر آن كس از شيعيان ما كه ما آن را بر ايشان حالل كرده

  بدان پاك شود.
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*��'  :< ��D�E �0a0 ># B�< ���< #< 	��6 � ...«طوسي:  در تهذيب -24
�#� Tp* T�[� TN� >+ �C�  D�E P� h/����!2N� �!&B1 �̂1�6+ �̂��� �\� TC� >� �����

6#� ������: H+I�� <+� P�&� D640: �� 3!5 H+I�� >+ ���� � S�(اين » +< 

  اند.) حديث را نيز فقهاء در باب تحليل آورده
هر كس از مؤمنين (شيعيان) زميني را  �لمؤمنين(در اين حديث به فرمايش أمير ا

  إحياء كند آن زمين مال اوست)

�< +% ># Te��B «): 1370، چاپ نجف96األنوار طبرسي (ص :در مشكو -25
6#� D�E :D�E ������:  ¥B# �8�g+ '2�C �45 Ag��6+� 9 X�Y� Ag 2� '�B5 'H& �E

Ag8�6\�مس را فرض كردم و فرمود: من در اموال شما خ �حضرت صادق» 

  كنم. اينك به جاي آن نيكي به برادرانتان را مقرر مي

) از كتاب عوالي 447، ص12شيخ يوسف بحراني (ج ةدر الحدائق الناضر -26

� «جمهور احسائي آورده است:  اللئالي ابن ابي#�@�� «�# ��s* �8� v����� >� ¬��
�� D6*� >#�0 :D�45ص �� Ag�\ � 5 Ag)� " D�S �+ _)*�� Ag�U�` ��` �R/ 

Ag�U�E? D�45�: � AN�8�\� P/ AN�H%�8� �+8 T# AN�H�E�� P/ AN�H��S� . Aq ? �
� Ac����� ?�)� >&����8� Ac�.� 7 ()� ?&�H�� Aq ? � 6&a)� BC�)�� Aq ? �8

Aq�6+�از آن بزرگوار سؤال كرده گفت: يا  �يكي از اصحاب حضرت صادق» 

كه خدا خاص شما  چگونه است حال شيعيان شما در آن اموالي صبن رسول اهللا
كه غائب شما غائب شود و قائم شما مخفي و مستور گردد؟!  كرده است آن هنگامي
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حضرت فرمود: ما اگر شيعيان خود را در چنين حال مؤاخذه كنيم در خصوص آن 
يم در اين صورت اگر آنان را معاقب دار ايم و اموال با ايشان به انصاف رفتار نكرده

كنيم تا عباداتشان  ايم، نه خير، بلكه مساكن را بر ايشان مباح مي آنان را دوست نداشته
كنيم تا والدتشان پاك باشد و  شان را بر ايشان مباح مي صحيح باشد و زناشوئيهاي

  ايشان پاك و پاكيزه باشد. كنيم تا أموال  شان را برايشان مباح مي ي خريد و فروشها
) 159) و در من ال يحضره الفقيه (ص143، ص4ر تهذيب طوسي (جد -27

» ......D�E ��0a!+ ># G� >�: 9 }�BE  =O ��)& B%�C�  TC� >+ �2�¦ P� ��s�0
� �2&s+ >+ TS 9TS 9 6!5 34S >+ k" z;6�� >+ :�(�# 7)g5 X�Y� >+ �#r+ «

جانب مردي كه از آن  خواندم از �جعفر ابياي از  علي بن مهزيار گفت: در نامه
حضرت خواسته بود كه او را از خوراك و پوشاك در حليت قرار دهد حضرت به 

  خط خود نوشت: كسي كه چيزي از حق مرا نتواند به من برساند در حليلت است!
 ي ه) در نام65، ص2) و در االستبصار (ج141، ص4در تهذيب طوسي (ج -28

بن مهزيار نوشته كه از آن جمله، اين به علي  �مفصلي كه حضرت امام محمد تقي

�� M�R 7C�T& 9 A! 2 ��� �«فقرات است:  ��./ A! 2� 7C�� .  3)�� :�&a��
� A! 2� �� �!�B5N��� 9 z�N 3)H* 9 X�Y� A! 2� '�C�� �8/ D�S 3)�� Ve%��� 7

� ��\.� ����.� V 8� .� ��)+ 9 A! 2� M�R 7C�� �� D6�� �! 2� ?#� .@#� 9 �
V� � .� :��� � ��6+ >� 3H+ �̂% % ��� x+QH �+ �QHA! 2� 3 ��� « من اين چيزهايي كه

دانم جز زكاتي كه خدا بر ايشان فرض  گيرم در هر سال بر ايشان واجب نمي امسال مي
اي كه سال بر آنها گذشته  فرموده است و فقط امسال خمس را آن هم در طال و نقره
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ما آن را در متاع و ظروف و چهارپايان و خدم و سودي كه از انم، دا باشد واجب مي
دانم، اينها تخفيفي است  برند و در مزرعه و باغ واجب نمي تجارت خريد و فروش مي

  ... از جانب من بر دوستان و شيعيانم و منتي است از جانب من بر ايشان

 ةالناضر در احتجاج طبرسي و در حدائقو در كمال الدين شيخ صدوق  -29

�©  «...بحراني آمده است: # }�� E6)�� >+ � 2� ��� � 5 �64�0 ># v�@*/ >�
P�+a�� 7S��� >0BgH�� B+� >+ '�s* �+ �+� �/ ���� � :D�E P��6+s# P6��2)�� �+� �H�

5 T&s5 �̂p " �!H+ T@)*� >�5�� �H)� W� ? #� �45 X�Y� �+�� ��H�� T&s0 �8 9 �H+ �62�C
P� h/ TS � Ac�.� 7 ()� �8B+� B!�0¢� .«. كه اموال شخصي ما  يعني، از كساني

كه از آن چيزي را  وقاف و نذورات و مواريث) پنهان دارند پس كسيارا (شايد از 
ما خمس پس من آن را به احالل شمارد و بخورد همانا كه آتش را خورده است. 

مر ما اكه  هت در حليت اند تا زمانيكنم و ايشان از اين ج شيعيان خود مباح و حالل مي
ظاهر شود، براي اينكه والدتشان پاك شده و پليد نشوند. (بنا بر اين تا زمان ظهور 

  صاحب الزمان خمس بر تمام شيعيان مباح و حالل است.)
كه در اين باب موجود است بيش از آن است كه در اين اوراق آوريم و   حاديثيا

حقيقت كافي است و چنانكه قبالً هم ياد آور شديم  ي هبه همين اندازه براي جويند
رباح مكاسب در كتب حديث شيعه آمده است اكه در باب وجود خمس در   حاديثيا

رباح ابيش از ده حديث نيست كه پنج حديث آن به روشني صراحت دارد كه خمس 
حاديث از حيث سند ضعيف يا مجهول است و امكاسب خاص امام است و تمام آن 

كثر آن از اآن بيش از سي حديث در كتب شيعه آمده است كه  ي هحليت و إباح در
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حاديث معارض وضع بهتري دارد و بر فرض وجود اقل از احيث سند معتبر بوده و يا ال
حاديث وجوب است. عالوه بر اينكه احاديث ضعيف باز از حيث كثرت چند برابر ا

يق تاريخ و مخالفت سنت پيغمبر گواهي آيات قرآن و شهادت عقل و وجدان و حقا
  گذارد. حاديث وجوب نمياآخر الزمان بر خالف آن، محملي براي اعتناء به 





  

 

  پاسخ به يك اشكال

 هيحاديث تحليلاغولي و سست كه مدافعان خمس كذائي بر نيش يكي از اشكاالت 
يل و اند: تحل اند آن است كه گفته اند و به خيال خود راه فرار تحليل را جسته كرده

در خمس شده است، ناظر به كنيزاني است كه در  †هاي كه از جانب أئم باحها
شده است و  سراي كفار نصيب مسلمانان ميازمان خلفاي جور در جهاد با كفار از 

نمايند. چون  †إثني عشر ي همائبايست خمس آن را تسليم امام زمان خود از  مي
كردند از  و خمس آن را تسليم ايشان نميخلفا و مجاهدين اين وظيفه را انجام نداده 

زاده  آمده است در حقيقت حرام اين جهت أوالدي كه از آن كنيزان به وجود مي
اند تا اوالد ايشان حالل زاده  اند! لذا أئمه آن را بر شيعيان خود حالل فرموده بوده

  »...��Ac() 7 �.«اند  حاديث فرمودهااي  باشند!!! و به همين نظر است كه در پاره

گردد  مزبور، تعمق و تأمل شود معلوم مي احاديثما هرگاه با دقت و حقجويي در ا
اند! اينك  كه اين ادعا باطل است و فقط براي فرار از حقيقت چنين محملي بافته

كه داللت صريح دارد كه مقصود از تحليل  و إباحه، تحليل و  احاديثاي از اين  پاره
شود از هرچه كه بوده  و أموالي است كه مشمول خمس ميخمس تمام اشياء  ي هإباح

  آوريم: باشد، مي

L�H�� M2N 9 «در حديث اول گذشت كه حضرت أمير المؤمنين علي فرمود:  -1
� AK6(#0 . A!C�B5I� M�R >+ �H)� " P/� �H ¥4S �H �/ P��TS 9 A!U�H#�مراد از » 



   

  ُخمس از نظر حديث و فتوي  ﴾48﴿

 

ا هر كه باشد و از هر قسم تحليل هاست هرچه باشد و زناشوئيه بطون و فروج خوردني
  شده است.

در جواب سائلي كه عرض كرد:  �در حديث چهاردهم حضرت صادق -2

»�C� D�6+O�� ,�#�O� �H0�0� 9 w41 f��5 '2'#�{ �! 5 M4S P� �B�8 }���� « و

امام او را معاف داشته بديهي است أرباح و أموال و تجارات هيچ ربطي به خمس 
  امل كنيزان نيز باشد، ندارد.غنائم جنگ كه ش

��H22S «در حديث پانزدهم امام فرمود:  -3 �8/ �H)�2�+ Te5 9 P6W �0 A!2& L�H��
M�R >+ �H)� " «.و چنين عبارتي شامل جميع اموال است نه تنها كنيزان جنگ  

/�H� P «كند:  دهم حارث بن مغيره نصري به امام عرض ميدر حديث شانز -4
>+ }����� .�6+� � }�`M�R 6@8 « أموال و غالت و تجارات شامل جميع

  هاست و منحصر به كنيزان جنگي نيست. دارايي

w �2«فرمايد:  در حديث هجدهم امام مي -5 ¥*6+�  A��0� 9 �� �64%H0 P� �H)� "
��B���# «أسير در جنگ مربوط  نو چنين عبارتي شامل جميع اموال است و به كنيزا

  نيست.

�#�* �� �O«فرمايد:  نوزدهم امام ميدر حديث  -6 �0 �!H+ �� �B\� �5 �H� �!2& d�
�H� 6!5 �k" >+ «0«فرمايد:  و بعد مي� 9 P�& �+ T& P622	 A!5 d�O� >+ �H)� " ]�

��H�U�E �640 P� h/ M�R Aq Tn «شود  و پر واضح است كه آنچه از زمين خارج مي

  ده و مشمول حليت است.كنيز نيست بلكه شامل جميع أموال بو
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 zR �«فرمايد:  در حديث بيستم امام مي -7# � 5 w*�� 3%� �H �� P/ # 3H�0 zR
d�O�� b���� « و چنين عبارتي را به كنيزان جنگي منحصر كردن، بسيار جاهالنه

  است!

�0 �� « ي هدوم جملدر حديث بيست و  -8 �{�<+� �!C�a)0 :�B+�� �0<)W0 �+��\
هرگز با خياالت ايشان سازگار نيست. و إباحه و تحليل شامل جميع أموال » �����:��

  است.
در حديث بيست و هشتم امام تمام متاع و ظروف و دواب و خدم و ربح  -9

  بيگانه است! هاي مدافعان، بسي  تجارت و محصول مزارع را بخشيده است و از بافته
دفاع از أموال شخصي خود كرده  در حديث بيست و نهم در توقيع، امام زمان -10

و أما خمس را هرچه بوده باشد تا زمان ظهور خود بر شيعيان مباح و حالل نموده 
  است.

پس اين اشكال جز براي فرار از حقيقت نيست و خمس معمول و مورد ادعا در 
اين زمان، داراي هيچ دليل و برهاني از جانب خداي جهان و آيات قرآن و سنت 

  امامان و قبول عقل و وجدان نيست! ي هالزمان و از ناحي پيغمبر آخر
حاديثي كه مخالف حليت ا، بايد ياد آور شويم در احاديثبحث از  ي هدر خاتم

خمس است تنها سه حديث وجود دارد كه يكي از آن در كتاب من ال يحضره الفقيه 
ت گويد به حضر ) از ابوبصير روايت شده است كه او مي185مرحوم صدوق (ص

� ����� ����H«عرض كردم:  �محمد باقر# T\�0 �+ ®0� �+ �� M@2��? D�E:  >+
� ���� A ) �� D�+ T&�A ) �� >@8 «زيرا  ؛اين حديث از حيث سند ضعيف و ناچيز است



   

  ُخمس از نظر حديث و فتوي  ﴾50﴿

 

است كه در كتب رجال مردي از او » بي حمزه بطائنياعلي بن «يكي از رجال آن 
ه گذاران مذهب واقفيه و ملعون به لسان علي بن تر نيست تا جايي كه وي از پاي بدنام

و از حيث مضمون هيچ ربطي به خمس ندارد كه امام فرموده  )1( موسي الرضا است
، 4طوسي (ج است ما يتيم هستيم. و ديگر دو حديث است كه در تهذيب

) از حضرت رضا است و مضمون هردو حديث آن است كه آن حضرت 139/145ص
مخالفت  ه اشخاص معيني. هرچند مضمون حديثموده است بخمس خود را حالل نفر

زيد محمد بن ي«ما از حيث سند، اين دو حديث از اه ندارد. يحاديث تحليلاچنداني با 
از او نامي در كتب رجال عامه و خاصه نيست. پس  روايت شده است كه اصال» طبري

  حديث هم مجهول السند و هم مجهول المضمون است!!
سنت صرف نظر كرده و أخبار تحليليه را نيز نديده بگيريم و مقلد  اگر از كتاب و

صرف فقها باشيم در اين صورت آراء علماي بزرگ شيعه را كه معتقد به سقوط 
  گذرانيم: اند از نظر مي آن فتوي داده ي هخمس در زمان غيبت بوده و به إباح

  ابن عقيل - 1

 ماني الحذاء معاصر بابو محمد العالشيخ الفقيه الجليل حسن بن علي بن أبي عقيل ا
جناب كليني صاحب كتاب كافي، و استاد جعفر بن محمد بن قولويه قمي كه استاد 

متكلمين و از أعاظم فقهاء و مجتهدين و از متقدمين   شيخ مفيد است. جنابش از جمله

                                         
  رجال مراجعه شود. براي اطالع از شرح حال او به كتب -1
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ليفات آن ازيسته است. از جمله ت مي )1(وائل غيبت كبريااست كه در غيبت صغري و 

است. عموم  »والفر الکر«و كتاب » ��(�� T�@# M�D6*B�� D«زرگوار كتاب ب

صاحب  :اند خصوصاً شيخ مفيد علماي رجال او را ستايش كرده و مدح گفته
كشف الرموز گفته است: حال اين شيخ بزرگوار در ثقه و علم و فضل و كالم و فقه از 

قوال آن اصحاب را در نقل اموم تر  است كه احتياج به بيان داشته باشد. و ع آن ظاهر
(صاحب شرايع) و اولجناب و ضبط فتاواي او اعتنائي تام است خصوصاً محقق 

اند. تاريخ وفاتش را علماي رجال ذكر  خر از ايشاناكه مت حلي و كساني ي هعالم
اند ليكن حدسا همزمان با وفات كليني و يا نزديك به آن است. براي شرح حال  نكرده

، چاپ دوم) 169حوال آن بزرگوار به كتب رجال چون روضات الجنات (ا ي هو ترجم
اسالميه)  ه، چاپ علمي430) و قصص العلماء (ص198، ص3و قاموس الرجال (ج

  رجوع شود.

  خمس و عفو از آن ي هباحافتواي ابن عقيل در 

رباح مكاسب و تجارات در اين مورد اصاحب مدارك األحكام در موضوع خمس در 

 P� ��� 9 � !W� >#� BN�¡ >�z�gS�� >#� � � H[� >#� BN�¡ � D�45 T 4 « فرمايد: مي
� 5 Xm . ,�6H�� ��N >� 6%��� :T 4� « يعني از ظاهر فرمايش ابن جنيد و ابن عقيل

آيد كه خمس اين نوع در آمد كسب و تجارت معفو است يعني خمسي  چنين بر مي

                                         
اين اصطالحات بخاطر فهم شيعيان نوشته شده است، ورنه جناب قلمداران به هيچ وجـه بـه    -1

  ها نوشته است. [مصحح] اين خرافات عقيده نداشته اند بلكه بر رد اين اباطيل كتاب
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المعاد نيز در باب    ةي صاحب ذخيردر آن نيست. مرحوم ميرزا محمد باقر خراسان

Te%0 � 5 �< «فرمايد:  حلي در ارشاد آنجا كه مي ي هخمس در شرح فرموده: عالم
� �� VH��� V8I+�� ��� }���H���� }����)�� ,�#�� >+ �}����a�� «نويسد:  مي»� BN�¡

 H[� >#�� �� 5 Xm . �6H�� ��N >� 6%��� T 4� >#� « كه عين عبارت مدارك

  ألحكام است.ا

  ابن الجنيد - 2

 71�g��# 742�� ]���j��� � H[� ># �~� ># ��	 �2�6#� � �H�� �!)���� � 4%�� �����
9�g*-�# B!)W�� . وائل اآن جناب نيز معاصر با شيخ كليني بوده در غيبت صغري و

ي باعقيده با حسن بن علي بن  زيسته است. همزمان و همرديف و هم غيبت كبري مي
افتد كه در موضوعي در فتوا با يكديگر  عقيل بوده به طوري كه كمتر اتفاق مي

  اند. مشهور نيميقد و از همين جهت در بين فقها به مخالف باشند
ليفات بسياري بوده كه از آن جمله (كتاب تهذيب الشيعه احضرتش داراي ت

آن » الخالصه«حلي در كتاب  ي ه) در حدود بيست جلد است. عالمهألحكام الشريع

�H�)�� � C V%U�(�� £ " P �, &«فرمايد:  جناب را بدين صفات عاليه ستوده و مي
>�S, 9 �C�� �H� ,��4�� T 2C V4{ �H#�@�� ����B�& «طبائي بحر العلوم  ي هو عالم

8� «گويد:  ) مي22، ص2(ج بدر فوائد خود به نقل محدث قمي در الكني واأللقا/
�� V%U�(�� P� �� >+ P�&� VEB%�� A¡�� +�+-� b�+�E T��5�V  �̂#��� �!45� �2� ANB�&��
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� �̂B0B¯ �̂% H�1� ��	 � 45 A2g)+ �̂B�8 A!E���A2��� w*�� 70�,  ��g��� �4%�� 9 �H�
�����O�� D6�O�� « :و شيخ نجاشي در رجال خود فرموده است» �H#�@�� 9 �C�

��4�� T 2C V4{.«  

موال امام چيزهايي و حتي شمشيري در اداشته و از جنابش در غيبت صغري حيات 
ديلمي  هاند! وي در زمان معز الدول كه او را از نواب خاصه شمرده نزد او بوده تا جايي

شكوفايي مذهب شيعه و اعتالء آن بوده حيات داشته  ي هوزير الطائع هللا عباسي كه دور
 387يا  381رگوار در سال مير دانشمند بوده است.آن بزاو مورد احترام آن وزير و 

) و 534هجري وفات نمود. براي تفصيل احوال او به كتاب روضات الجنات (ص
) 15، ص8) و قاموس الرجال (ج430) و قصص العلماء (ص67، ص2تنقيح المقال (ج

  مراجعه شود.

  خمس ي هباحافتواي ابن جنيد در 

غيبت كبري بوده رباح مكاسب در زمان احضرتش از قائلين به عدم وجوب خمس در 
) فرموده است: 31، ص2(ج» مختلف الشيعه«در كتاب  :حلي ي هاست چنانكه: عالم

»# � H[� >#� ¨)S��V+��� VU�B# V��� « ابن جنيد به اصل برئ الذمه بودن از پرداخت

  خمس احتجاج فرموده است.

و صاحب مدارك األحكام » المعاد :ذخير«مرحوم محقق سبزواري نيز در كتاب 

�«اند:  كتاب خود فرمودهدر  5 Xm . �6H�� ��N >� 6%��� �+�& BN�¡ « يعني از كالم

و  رباح مكاسب بودهاعفو از خمس  آيد كه حضرتش قائل به ابن جنيد بر مي
  فرموده است: كه در درآمد كسب و كار مردم خمسي نيست. مي
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  اسكافي -3

كه  افيل الكاتب األسكبكر بن همام بن سهي شيخ بزرگوار ابو علي محمد بن أبي

�=«) نوشته است: 294نجاشي در رجال خود (ص ># ��	  !* ># ��� ># Bg# T
� �H#�@�� £ " 9�g*-� 71�g��¢0��� <�& V� �� V�aH+ �� A!+�4+ .« وي مانند

زيرا پدر او به حضرت امام حسن عسكري  ؛شيخ صدوق به دعاي امام متولد شده است
فرزندي نجيب نموده و حضرت  ي هحضرت تقاضاي دعا دربار اي نوشت و از آن نامه

كه در تاريخ » األنوار«او دعا كرده است. آن جناب را كتابي است به نام  ي هدربار

 332يا  336نوشته است. آن بزرگوار در سال  ـ سالم اهللا عليهمهار ـ طا ي هئما

او در سال درگذشت. حضرتش از علماي بزرگ شيعه در غيبت صغري است. تولد 
بوده است. براي اطالع از شرح حال او جاللت قدر او به كتاب روضات . ق.  ه 258

قسمت سوم جلد دوم) و قاموس  58، ص2) و تنقيح المقال (ج535الجنات (ص
  ) مراجعه شود.427، ص8الرجال (ج

  فتواي اسكافي در عفو و تحليل خمس

س از شيعه قائل بوده از آن اسكافي به عفو و تحليل خم –بنا بر نقل صاحب رياض 
  جهت كه خمس أرباح، مال شخص امام است نه غير او.

» اسكافي«را نيز به نام » ابن جنيد«اي از فقها گاهي  الزم به ياد آوري است كه پاره
بزرگوار را به نام و اين » ابن جنيد«آورند: اما معمول آن است كه وي را به نام  مي

  شناسند.  مي» اسكافي«
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  صدوق شيخ -4

0���� V2�� ��� B%�C6#� {�@�� X U� >�	 ���� � �H�� � 4%�� ��)��� £ W�� ># ��
$#� :v����� £ W��# B!)W�� �06#�# ># $*6+ ># ��� ># G� >��� مر آن جناب ا

در علم و عدالت و فهم و نبالت و فقه و جاللت و ثقه و حسن حالت و كثرت تصنيف 
ه و برهان باشد. تر از آن است كه محتاج بيان و آوردن أدل ليف روشناو جودت ت

ق. فوت نموده ه . 381رتش به دعاي امام متولد شده و در سال مشهور است كه حض
است كه دومين كتاب از كتب » ن ال يحضره الفقيهم«است. جنابش مؤلف كتاب 

خود و خدا  شود و همين كتاب است كه او خود آن را بين شيعه محسوب مي ي هربعا
  حجت دانسته است.

مصار اعصار و ادر اين كتاب كه كتابي فقهي آن بزرگوار و مدرك مهم شيعه در 
است در موضوع خمس فقط بيست حديث آورده است كه در هيچ كدام آنها أبداً 

 16سخني از أرباح مكاسب و خمس تجارت و درآمد روزانه نيست مگر در حديث 
 †حاديث تحليليه بسيار است و در آنها أئمهاوالبته تحليليه است  احاديثكه از 

مربوط به خمس » ن ال يحضرم«حاديث ا ي هخمس را بر شيعيان تحليل فرموده اند، بقي
معادن و غوص و كنز است كه بايد  زكاتغنائم و معادن و كنز است كه در حقيقت 

خمس نيست يك پنجم آن داده شود. و در ساير كتب اين بزرگوار چيزي در موضوع 
، چاپ قم) 65، ص2كه در آن نيز احاديث تحليليه را (در ج» علل الشرائع«مگر در 

رباح مكاسب در زمان غيبت تحليل شده اآورده است. پس از نظر اين جناب خمس 
  است.
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  شيخ طوسي - 5

حضرت محمد بن الحسن الطوسي ملقب به شيخ الطائفه. درميان فقهاي شيعه از آفتاب 
  احتياج به معرفي ندراد.مشهورتر است و 

�+� «فرمايد:  چاچ نجف) مي 143، ص4(ج» تهذيب األحكام«آن جناب در كتاب 
� ?&�H��� BC�)��� AU�Hj��AK�5 X�Y� � 5 ��+°� 7¦ �� ��B± ]B¦ �+†  �6S�#� �E

� M�R �H� Q6*� 5 ��)�� �H� �6` «شود و  ها و در آنچه خريد و فروش مي در غنيمت

آنها را  †ها و آنچه در رديف اين امور و جاري مجراي آن است ائمه وييدر زناش
و در كتاب  اند. اند و تصرف در آن را بر ما جايز و روا دانسته براي ما مباح فرموده

چاپ جديد) كه كتاب فتوايي آن بزرگوار است چنين  263، ص1(ج» المبسوط«

�+� A!)� W� �6�\� �45 V� j�� D�S ���«نويسد:  مي ��) 5 � 0(��2 A!E64S 9
� ?&�H�� >+ �#. �� �N<`� L�mO�#>&����� BC�)�� « 200(ص» النهايه«و در كتاب ،

�+� W� �6�\� �45 V� j�� D�S �(Ag �«نويسد:  نيز ميه .) 1390چاپ بيروت سال 
��)�� � L�mO�# �2�)0 �� A!E64S 9 ?&�H�� >+ Aq �#. �� �N<` BC�)���

اند كه  ) در زمان غيبت به شيعيان خود رخصت و اجازه داده†-(امامان » ����&<�

هاست و به غير خمس نيز از چيزهايي كه  در حقوق ايشان آنچه متعلق به انواع خمس
ها تصرف  ها و خريد و فروشها و خانه به ناچار در زندگي الزم است از زناشويي

  نمايند.



  ﴾57﴿  ُخمس از نظر حديث و فتوي
 

 

  شيخ سالر الديلمي -6

�� £ W�� 3�20��� ���# 742�� a0a������ ># :a~ 
�06#� ��+.� �عاظم ايكي از (4%

اماميه و در كتب استدالل به جميع ما كان مشار بالبنان است.  ي همتقدمين از فقهاء طائف
جنابش از شاگردان شيخ مفيد و يا سيد مرتضي و معاصر با شيخ طوسي است. 

گفت: از جمله  ضي به جاي ايشان درس ميحضرتش در غيبت شيخ مفيد و يا سيد مرت
مر سيد مرتضي بر رد ابوالحسين بصري كه نقض بر اتصنيفات او نقضي است كه به 

سيد مرتضي داشت، نوشته است. آن بزرگوار از مردم گيالن و رشت » الشافي«كتاب 
ق. فوت نمود. براي آگاهي از شرح حال او به كتاب روضات ه . 463است و در سال 

  ) مراجعه شود.431) و قصص العلماء (ص200ت (صالجنا

  باحه و تحليل خمسافتواي سالر در 

يز خاص امام ) سالر أنفال را ن36/37، 2(ج» عهمختلف الشي«حلي در  ي هطبق نقل عالم

�X�Y� ��+°���E P�+a�� ��N 9  xS �«نويسد:  داند تا آنجا كه مي مي �86 +� 8(�� +< ²2
� �̂+B& M�R ̂�e5 « انفال و أراضي موات و ميراث و بال وارث و جنگلها و  ي ههماز

صحرا و معادن و تيولها براي امام خمس است ليكن در اين زمان از روي كرم و فضل 
همين كتاب  37 ي هاند. عالمه در صفح آنچه را ما تصرف كنيم بر ما حالل فرموده


«نويسد:  مي� V����� ¢0��SO� >+ ��41 �# ����� ¨)S�  ̂�42(+ �06�)�� « سالر به
تحليليه كه قبالً گذشت بر گوارا و مباح بودن خمس به طور مطلق  احاديثجهت 

  و تصرف در آن را جايز و روا شمرده است.)«احتجاج فرموده: 
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  محقق ثاني - 7

الحسن علي بن  مؤسس اعزاز المذهب الحق بأكمل نظام نور الدين ابوالشيخ اإلمام و 

ن و جالل آن جناب أجل اش لي الكركي العاملي شارح قواعد األحكام.العا الحسين بن عبد
دومين سلطان از سب صفوي ان باشد. حضرتش در زمان طهمااز آن است كه محتاج بي

داراي عاليترين مقام و عنوان بود به طوري كه عزل و نصب تمام  دودمان قزلباشان
بسياري از علما و فقها ود و ب أمراء و فرمانداران دولت در كف كفايت آن حضرت

براي  )1( اند: بعد از خواجه نصير الدين طوسي افتخار شاگردي او را داشند. گفته
 940يا  937مذهب شيعه مجددي چون محقق كركي نيامده است. آن جناب در سال 

ليفات عديده چون جامع المقاصد در شرح قواعد عالمه و اوفات يافت. وي صاحب ت
جمعه و حاشيه بر ارشاد و آثار ديگر است.  ي هراج و رسالقطع اللجاج في حل الخ

) و قصص العلماء 290براي اطالع از شرح حال آن جناب بايد به روضات الجنات (ص
  ) مراجعه كرد.140، ص3) و الكني واأللقاب (ج344(ص

  خمس ي هي محقق ثاني دربارار

ر را از پرداخت ) مناكح و مساكن و متاج26» (قطع اللجاج«آن بزرگوار در كتاب 

��B�� �8/ � D�S:«فرمايد:  خمس معاف دانسته اخبار تحليليه را اينگونه تفسير نموده مي
� >&����� ?&�H�� >+ �H+ �#. �+BC�)�� « همانا مراد از احاديث تحليليه حالل نمودن

                                         
اه، هـا) ديـار اسـالم را تبـ     هـا (مغـول   ست كه به كمك تاتـاري ا يخواجه نصير طوسي همان زنديق -1

ي دجلـه ريخـت. بلـي،     ها را به رودخانـه  خالفت اسالمي را از بين برده و ميراث فرهنگي مسلمان
  باشد!. [مصحح] اين دشمن اسالم و دشمن كتاب و فرهنگ مجدد مذهب شيعه مي
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اي نيست از منكوحات و مساكن و  آن چيزهايي است كه در زندگاني از آن چاره
  (كه جميع اينها به نص احاديث تحليليه بر شيعيان حالل شده است). متاجر.

  س اربيليمقد -8

�8.6+ ������� L�4�� A2g)�� � 4%�� A2��� ����� �#�R|� G #��O� ��	 ># �~���¦ .

جنابش درميان علماي شيعه به زهد و تقوي معروف  و به كرامات و فضايل موصوف 
را از  ي هاست بارها به خدمت امام عصر رسيده و مسائل مشكل كه مشهور است تا جايي

او را حل كرده بلكه  ي هآن حضرت پرسيده است!! نه تنها امام حي غائب مسائل مشكل


 «جواب خود را شنيده است!!!  �مير المؤمنينابارها از ضريح مبارك � :�!����
]��B��.«  

وزگار و از صناديد مدققين است. محققين و از فضالء ر ي هوي از مشاهير و جهابذ
خيار است. براي دانستن شرح احبار و اعصار و از معاريف مقدسين ااز أعاظم علماء 

) و تنقيح 22حال و ورع و تقواي او بايد به كتب رجال چون روضات الجنات (ص
) و نحو آن مراجعه شود. 343) و أنوار نعمانيه و قصص العلماء (ص85، ص1المقال (ج
هـ ق. در ماه صفر فوت نمود و در جنب مرقد أمير 993در سال  آن جناب

  دفن شد. �المؤمنين

  فتواي مقدس اردبيلي در إباحه و تحليل خمس

نظر آن جناب در خصوص حليت خمـس و عـدم وجـوب پرداخـت آن روشـن تـرين        
نظري است كه بعد از نظر شيخ عبداهللا بن صـالح بحرانـي تـا كنـون بـه نظـر مـا رسـيده         
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 ي هچـاپ جديـد) در ذيـل آيـ     210(ص» البيـان  :زبـد «را: آن جناب در كتاب زي ؛است

=þθßϑn#) +: شريفه ÷æ $# uρ $yϑ ‾Ρr& Ν çG ôϑÏΨ xî ∩⊆⊇∪_] :پس از آنكـه روايـت مـؤذن بنـي عـبس       ]41األنفال

آورد كـه آن جنـاب فرمـود:     مـي  �(حديث هفتم همين جزوه) را از حضرت صادق

»�+6 5 �̂+60 :�U�%�� 3N ���... « نويسد:  شرح آن ميدر»���# TU�E . P� BN���� P� .� «

روزانـه باشـد قـائلي وجـود نـدارد.       ي هظاهر آن است كه به چنين خمسي كـه در فائـد  

»� T���O�� Tg��W+ ���2��# ���g2�0 �+ w � Xm ��B\�# ³�" ��a��� v�" � 2g1 �8�
 �8� %H0 V@���� V2!��� V�0r���� V@ @� <` V0��B��� ���e0� �!)S�´ 9T��+s1 «  ايـن

خود تكليف شاقي است و ملزم داشتن شخصي را به بيرون كردن يك پـنجم از جميـع   
 ي هصل برائت و قاعداآنچه را كه مالك است به مانند چنين ادعايي بسي مشكل است. 

نمايند از طرفي روايت هم صحيح نيست و در  سمحه نيز آن را نفي مي ي هشريعت سهل


 ����� +D���� :T�O� w �«فرمايـد:   تا آنجا كه ميمل است! اصراحت آن نيز جاي ت�
� }�0|� «�# BN�6¡���\O� «صل، داللت بر نبودن چنين خمسي است و ظـواهر بـه   ا

  صل همراهي دارد.انص آيات و اخبار نيز با 

اوست كه در آن به تمام » شرح ارشاد«تر از اينها نظر آن جناب در كتاب  روشن
رباح مكاسب دارد اشكال نموده و ضعف اب خمس بر حاديثي كه داللت بر وجوا

حاديث كه از آن بر ااي از  وفي آورده است. و از پارهاسند و متن آنها را به طريق 
 در وجوب خمس داللتي بافته اند، جنابش عكس آن را ثابت نموده است سر انجام

� P��O� �6«نويسد:  ) مي277(ص A2���0 ZT 2@)�� ���\�o ZD�O�o ���\ 
� D�
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� V� j�� P�+; 9 V 2g��# ª64���A!2g5 3�)�� �6C� ��� $H��# �6e��†  ��i\�
 �B0 �5 3�)�� �6C� ��� A2�5 M��#��# �� VS�#-� ;6¦ . �8� 5 Ac6+� <j�� D�+ �8

 9 ?0�)�� w+� AU�4�� �� E h/ ª64���# «���� X�Y� ª64* �NBN�¡ T# V+� 4�� �60
�S $)S V 2g��#� �̂e0� b�B4%�� V ̂�42(+ �2&� VS�#/ � z<` �� M�R ���+ >+ T&� b�6* z�N

 3)2�� 3N ���\O�� V� j�� D�S ª64��� 
� '��-� P6& 7N�+ 6N �& ��@)�+ D��0
 ���� �̂ 2E ./ �6C6�� T	 �4¯ ��� >+ ¥B+ �+ w+ «���� ,�#�O� 
� ]6E T ��

� 7*�g���V� Hj�� ��� «اول (اخبار تحليلي) داللت  ي هاخبار دست بدان كه عموم

نمايد بر سقوط خمس بر طور كلي چه در زمان غيبت و چه در زمان حضور يعني  مي
اند  بدين مسأله خبر داده †أئمه ي هنمايد كه هم وجوب حتمي نيست. پس چنان مي

 شود كه در اينجا اين اشكال وارد نميشود.  لذا نبودن واجب حتمي از آن معلوم مي
ديگر مباح بودن جايز نيست به جهت اينكه آن مال غير است †پس از مرگ أئمه 

اي از اخبار كه اين  (يعني مال امام زنده است) با اينكه تصريح شده است در پاره
سقوط حكمش تا قيام قائم و يا تا روز قيامت است بلكه ظاهر آن اين است كه خمس 

كل آن به طور مطلق است امباح بودن  به طور كلي ساقط است حتي سهم فقرا هم، و
خواه از مال خود شخص باشد يا از مال غير خودش. و همين اخبار است كه داللت بر 

هلش مستحب است چنانكه اسقوط خمس در حال غيبت دارد و رسانيدن آن به دست 
اي از فقهاست. اين اخبار با آنچه در محل وجوب تحقيق شد معلوم شد كه  مذهب پاره

رباح ارباح مكاسب و اينكه ارا شامل نيست به علت عدم دليل قوي بر خمس وجوب 
  مكاسب جزء غنيمت نيست.
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قائل نبون مرحوم مقدس اردبيلي به خمس در زمان غيبت آنگونه شهرت داشته كه 
در كتاب خراجيه خود » ماجد بن فالح الشيباني«در زمان خود آن جناب شيخ بزرگوار 

كند كه  خراجيه) تصريح مي 183است (در صفحه  ييد مقدس نوشتهاكه به ت

» �H����−  �2¡ ��� − V� j�� >+; 9 X�Y� �6C� ��� ¬B0.«  

  طيفيق -9

 6#� T �H�� T 2[� ��+-� £ W��/�8�B@��� �% (4�� P� 2* ># A N�B#� T ��*  معاصر و

محالف شيخ بزرگوار علي بن عبدالعالي محقق كركي بوده كه در وصف او آمده 

����� ���̂� +< &��� ���(!�P�&� >0 ���̂� ���5^ «است: {�@��� b�!4%�� ���. «

اهلادى إىل سبيل الرشاد يف «جنابش نيز داراي تأليفات و تصنيفاتي است از آن جمله 

وفاتش در  (نفحات الفوائد)و كتاب  ه)ي الفرقه الناجيني(تعو كتاب  »شرح اإلرشاد
است. تفصيل حال او در كتاب روضات الجنات و الكني  و يا بعد از آن 940حدود 

  ) مرقوم است.348) و قصص العلماء (ص66، ص3اب (جقواألل

  خمس ي هفتواي قطيفي دربار

سراج الوهاج يف مسألة «كتب خراجيه در كتاب خود موسوم به  101 ي هوي در صفح

��H)�U«نويسد:  مي» اخلراج PR� ]��� :D6E�†  j�� >+; 9 A!)� W�� ?&�H�� V� �C� 9
|� >+ �N�" �� ]6E� BC�)��� >&���� ,��{A!4S P�& �# ³)¶ ��O� 9 6N†« 

است   اند آنهايي به شيعيان خود در زمان غيبت اجازه داده †ما  نآنچه را كه اماما
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هاست و دو وجهي كه براي آن از آثار شاهدي قوي است  كه مربوط به زناشويي
فروشهاست و آن جاري در تصرف اراضي مخصوص است مساكن و خريدها و 

اين كتاب آنجا كه فرمايش طوسي را  16 ي هو در صفح  است، †بدانچه حق ايشان

�V� W2� ��)�� VS�#/ D�O 9 « گيرد كه: دهد از آن به اين بيان نتيجه مي توضيح مي
��	 D� AU�E �640 P� h/ ·��O�� X�Y�† tراي شيعه نتيجه مباح بودن تصرف ب

و در «قيام نمايد  †كه  قائم آل محمد در خصوص خمس و اراضي است تا هنگامي

��H�� �� ��)& 9 X�Y� �H «آورد كه امام فرمود:  خبر نجيه را مي 130 ي هصفح
D��� 6%� �H�� D�%8O���� �H)� W� M�R �H22S� �8/ A!2�� :D�E A{ « نويسد:  ميباز» �+6!%+

M�R �62n � AK� A!)� " <j�« امام خمس و أنفال و  ي هيعني چون به موجب فرمود

كند خدايا ما اينها را به شيعيان خود  صفو مال از آن امامان است و چون امام عرض مي
حالل كرديم، مفهوم آن اين است كه براي غير شيعه چنين مزيتي نيست و اين تنها 

  شود!!.. مند مي ه غيره بهر شيعه است كه از حالل بودن خمس و انفال و ي هفرق

  حسن بن الشهيد الثاني - 10

)�� ©#�e�� �E��� �4@�� £ W��4 >0���� ���� V2�� D�� +O� >�6#  ># >��� �6�H+
>0��� >0; ����� � !W��, مر آن جناب در علم و فقه و تبحر و تحقيق و حسن سليقه و ا

ت مشهورتر از آن است كه قدر و كثرت محاسن و كماالو جاللت فهم  تجود
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تر از آن كه بيان گردد. وي فرزند برومند شيخ زين الدين شهيد  مذكور شود و روشن
  ثاني است.

ليفات بسياري است كه از آن جمله است كتاب (معالم الدين) و تحرير اصاحب ت
هجري در  1011طاوسي و شرح بر ألفيه شهيد و مناسك حج. آن جناب در سال 

 ى(منتقل عامل فوت نموده است. از جمله تأليفات گرانقدر او كتاب جمع جب ي هقري

حلي  ي هاست كه همانند لؤلؤ و مرجان عالم ث الصحاح واحلسان)ياجلمان فی األحاد
) و 179است. براي آگاهي از شرح حال خيريت مĤل او به كتاب روضات الجنات (ص

  ) مراجعه شود.281، ص1تنقيح المقال (ج

  خمس ي هباحان زين الدين در فتواي شيخ حسن ب

حارث بن «) پس از آنكه حديث 145، ص2(ج» مانقي الجتنم«آن بزرگوار در كتاب 

�=«آورد بدين عبارت:  مي �حضرت صادقاز را » المغيره النصري >� ������ 
 :D�E� M�R 6@8� }����� }�` >+ ^.6+� �H� P/ :�� '2E �̂4S �! 5 M� P� '�2� �E

S� A25 :D�E/ �H22� Ac�.� 7 ()� ./ �H)� W� �̂R 9 �� TS 9 A!5 3U�#� h�� >+ T&
7U�j�� �N�W�� �2� 25 �H4S >+ A��0�گذشت. جناب  16كه ترجمه آن ذيل حديث » 


 ¯2E:  T 2'«فرمايد:  ايشان در ذيل اين حديث مي� ¢0��� ��N V�.� :6E $%  .
 9 ��B��� �6H�� �6�\ 9 ��+-� �S� �R�5 ,�#�O�# ��@�O� ��&� h/ �)%

 «�# <�0 �C� '5B� �!���# ����)\� 
� z�H44S �+ V5B��# V����� V4#���� ���\O�
6C� ��� h/ �HU�+�E� V� j�� D�S 9 ��6��# �C�B\/ � ���e)*� P� '44¯
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� >0B\s)��� �! 8��+� ���\O� >� ³@%�� V2E >+ ¤�8 � �/ B�H�� �6� �# V��H4���! «

در خصوص اين نوع  �پوشيده نيست قوت داللت اين حديث بر اينكه حق امام
خمس كه معروف است در كالم علماي شيعه به خمس ارباح بر حالل بودن پس 
هرگاه اين حديث را اضافه كني به اخبار سابقي كه داللت دارد به شناخت آنچه  ما 

داني كه علت  ارد آنگاه ميرباح مكاسب به امام اختصاص داتحقيق كرديم كه خمس 
اي از گذشتگان علماي ما كه قائل به عدم وجوب اخراج اين خمس به  اينكه پاره

اند چه بوده است و برتر محقق خواهد شد كه ضعيف  خصوص در زمان غيبت بوده
و قناعت كردن به شمردن علماي متأخر اين احاديث را ناشي از قلت تفحص از اخبار 

  اخبار راست! نگاه سرسري به اين 
چاپ نجف) اين نظر را از آن جناب  443، ص12(در ج زمرحوم صاحب حدائق ني

  آورده است. 

  صاحب مدارك - 11

 � ���� �H���$#� ># ��� ># G� ># ��	 � * >0��� X�" ��)��� >&B�� ��� >
 �[� G+���� ]6*6�����*-� w0�� ,� 9 ��gSO� f���+ ��)& ��I+ 3�� 

�P ��5̂� &«آن جناب را چنين توصيف كرده است: » أمل اآلمل«كتاب  صاحب
+ �̂44	 �BN�# �B@�)+ �62���� P6H%2� �̂�+�C �̂+�& �̂{�	 �̂! 45 �̂��� �̂�#�� �̂��� ��N�; �̂4E�

���V�aH�� A �� ��4�� T 2C «عموم علماي اماميه است. وفات آن ح حضرتش ممدو

  بوده است. 1009سال  بزرگوار در هجدهم ربيع األول
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  باحه خُمسافتواي آن جناب در 

�Te%0 �+ X+�Y +< «شرايع اإلسالم:  ي هدر كتاب مدارك األحكام در ذيل اين جمل
������ ��� �� VH��� V8I+ « حاديث تحليل و نظر فقها را در آن باره آورده اپس از آنكه

@ @V ����� (¸ �+4«فرمايد:  است در ذيل حديث حارث بن المغيره النصري مي
� �e%�� V@ @�� ]�H�� :<j�� >#A!)� W� A!)S�#/ ���H�+ 9 �+† >+ A!E64S

� H[� >#� �42J� �& �H� 6%���# D64�� 7C� M�R Xm A!���)\� '�{ P�5 �6H�� ��N «

فضال و آنچه در معناي  همقتضاي حديث صحيح حارث بن المغيره النصري و صحيح

حقوق خود را از اين نوع (خمس ارباح مكاسب)  †أئمهآنهاست اين است كه: 
اند واجب است كه  اگر ثابت شود كه اين خمس اختصاص به ايشان دارد مباح فرموده

  جنيد آن را اطالق فرموده است. به طور مطلق قائل به عفو آن بود چنانكه مرحوم ابن
رايع در مصنف ش ي هبحث خمس، پس از آنكه در اين باره گفت ي هوي در خاتم

باحه مناكح و مساكن و متاجر بحث كرده است كه مقصود از مناكح و مساكن و ا

%�� +< �P�) A!E64S VS�#/ V+�4)�� ���\O ��5& � &��« فرمايد: متاجر چيست؟ و مي
����� ��� M�R w �شود  به هر صورت آنچه از اخباري كه گذشت مستفاد مي» +< 

  خماس مباح است.اع اين از جمي †آن است كه حقوق أئمه
) به علت تحليل 442، ص12مرحوم صاحب حدائق نيز سقوط سهم امام را (در ج

��VS�#/ ?�O «دهد. زيرا صاحب مدارك فرموده است:  به صاحب مدارك نسبت مي
� 2� V����� :<�g�� ���\O� M�R >+ ��+-�# �2�)0 �+ «ها و  پس سهم امام از ساير خمس
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اسب كه خاص امام است از نظر آن جناب به شيعيان مباح و از رباح مكاجميع خمس 
  ايشان ساقط است.

  محقق سبزواري - 12

+ ��	 ># BE�# ��	 ¬����� � 4%�� T��%�� h6+ ���� T��5 �]���a���� ��*�BY� >+I
� �6�� � 45� A2g)+� A gS���	 . اصلش از سبزوار كه بعداً در اصفهان ساكن

مامت جمعه و اثاني او را به عباس   اال گرفته تا حدي كه شاهمرش باشده است و 
جماعت گماشت و منصب شيخ اإلسالمي را به حضرتش واگذاشت. جنابش را با مال 

لفتي تام و موافقتي كامل و تمام بود و در بسياري از مراسم و امحسن فيض كاشاني 
 ي هبر ارشاد عالم احكام با او همداستان و همگام بود. حضرتش داراي شرحي كبير

كه تا آخر احكام حج از قلم مباركش صادر شده » المعاد :ذخير«حلي است موسوم به 

اي در عينيت  و رساله» الفقه ةيكفا«ليفات ديگري است چون كتاب ااست و نيز داراي ت

وجوب نماز جمعه وغيره. آن بزرگوار از شاگردان شيخ بهائي است. وفاتش در سال 
ري است. براي تفصيل اطالع از حال او به روضات الجنات يكهزار و نود هج

) مراجعه 386) و قصص العلماء (ص2/ قسمت85، ص2) و تنقيح المقال (ج117(ص
  شود.
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  خمس ي هباحافتواي محقق سبزواري در 

/V����� ���\O� P «فرمايد:  در باب خمس چنين مي» المعاد ةذخير«آن جناب در كتاب 
 
�� 9 X�Y� �6C�� Ve %)�+ ,�#�O��B�+ �# D64��  h/ T �* . ��@�O� #

� z Q�� ���\O� >+ : Q�� >+ ��%)��� >g�� �!H+ <�& >+ ��%)���� ��+-�# �6�¶ �8
AK�† � ���A!)� W� z6S�#� �6H��� �̂42(+ X�Y� �6S�#� AK� 
� V����� ���\O� �+�

<�g5 A!)� W� �H+ :�6&��� «ت دارد بر وجوب خمس در ارباح به حد خباري كه داللا

ه معروف است و بر رد كردن اين اخبار يعاستفاضه است و قول به آن در بين علماي ش
شود آن است كه خمس، فقط  راهي نيست ليكن آنچه از بسياري از اخبار مستفاد مي

 †هشود كه آن را أئم خبار استفاده ميامال شخص امام است و نيز از بسياري از اين 
خمس را به طور  ئمهما اخباري كه داللت دارد كه اااند:  به شيعيان خود مباح فرموده

  اند بسيار است. رباح مكاسب را مباح فرمودهامطلق بر شيعيان خود مخصوصاً خمس 
همين جزوه) را و سپس فرمايش شيخ  16آنگاه حديث حارث بن مغيره (حديث

خبار تحليل را ذكر اورده و پس از آن، حسن بن زين الدين را چنانكه قبالً گذشت آ


 ��_«نموده و گفته است: � D�0 }�0��B�� z�N «�# P� A2��� ,�#�O� Xm 9 ³ \
�X�Y� �2(+ >+ ³ \_��� T 2@)�� 
� D�0 �!e�# «اي از اين  بدان كه پاره

ت اي از آن دالل رباح و پارهاكند بر جايز بودن بر تصرف در خمس  روايات داللت مي
دارد بر حالل بودن و جايز بودن بر تصرف در مطلق خمس. و در تقسيم خمس پس از 

CB1 �̂4#�* �8B&R �E  P�+; 9 ,�#�O� Xm ª ? *�64«نويسد:  نقل اقوال علماء مي
� V� j��:<�g�� ���\O� >+ ��%)��� « ما سابقاً ترجيح سقوط خمس را در زمان غيبت
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شود مذكور داشتيم. آنگاه به اخبار تحليليه اشاره  ه ميخبار استفاداكه از بسياري از 
  دهد. و به اشكاالت وارده بر آن جواب كافي و شافي مي ،كرده

كه مخالفين او  عدم وجوب خمس از نظر محقق سبزواري مشهور است تا جايي
اند!! با  چون شيخ علي بن محمد بن حسن بن زين الدين او را به اين فتوي مالمت كرده

ولي دانسته است. احوط و اسبيل  او صرف آن را در مورد يتامي و مساكين و ابن اينكه
) قول به سقوط خمس را از آن جناب آورده 438، ص12و صاحب حدائق نيز (در ج

  است.

  مال حسن فيض كاشاني - 13

 « %# B!)W�� �6�	 z�" ># ¸1B+ z�" ># >�	 ����� �0I�� T+�g�� T��%�� �8.6+
��"�g��. زي به تعريف و احتياجي به توصيف جنابش از آن مشهورتر است كه نيا

) 516(ص تتوان به روضات الجنا حال خجسته مĤل او مي ي هداشته باشد. براي ترجم
ها  ) و ساير تذكره322/ قسمت دوم) و قصص العلماء (ص54، ص2و تنقيح المقال (ج

ليفات بسيار در فنون مختلفه اداراي ت رجال مراجعه نمود. حضرت ايشان و كتب احوال
  است.

  آوريم: ما فتواي او را در اين باب از كتب فقهي او مي
) 48، ص6، جزء2ربعه است (جلداحاديث كتب اكه شامل » الوافي«در كتاب  -1

�*̂� �«فرمايد:  مي� A!4S ©4� 5 A! �/ D6�6�� >g�0 . ¢ S P�+a�� ��N T�+ 9 �+�
P�� @)�+ �6C6� V E���� ��!���� �!4�pH S Tg�� �´ >+  �45 V{���� ��H�O� h/



   

  ُخمس از نظر حديث و فتوي  ﴾70﴿

 

� >�S��� �H� A2���� ª�)S� «نيست حق  †در چنين زماني كه دسترسي به امامان

سبيل) براي   ايشان يكسره ساقط است به غير سهام ديگران (يتامي و مساكين و ابن
انه صرف گ صناف سهااينكه مستحقان آن وجود دارند و اگر كسي همه را به همين 

  والعلم عند اهللا.كند كار خوبي است و راه احتياط را پيموده است 
اي از أقوال  در كيفيت تقسيم خمس پس از اشاره به جمله» المفاتيح«در كتاب  -2

�D6E: �«نويسد:  در اين مسأله، مي�+ ª64* ]�H� ?�O�  M�R A!2 2@)� �# ³) 
� A!)� W� / E���� ³�S �´ �6C�� �!2N� h �´ 6�� D�E A{ � 5 w8�+ ���

� ª6S� P�g� A! �/ Tg��>�S�كه داراي همان مضمون قبل است كه حق امام را » 

ساقط دانسته و حق ديگران را واجب. مرحوم شيخ يوسف بحراني نيز در كتاب 
  ) سقوط حق امام را به فيض كاشاني نسبت داده است.442،ص12(ج» الحدائق«

  شيح حرّ عاملي - 14

�� £ " ��B��� ��	 ># G� ># >��� ># ��	 � C6�� L�4�� >0���� � 4%�� ��@
�G+���� B�� £ W#  يف رابعة النهار  كالشمسنيز در بين علماي اعصار و امصار جنابش

از كتب معروف و مشهور است كه جامع » وسائل الشيعه«است و كتاب معروف او 
كه طالب شرح حال او  است. كساني فقه بعه و ساير كتب شيعه درراحاديث كتب ا

  توانند به روضات الجنات و ساير كتب رجال مراجعه نمايند. باشند مي
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  ي شيخ حر عاملي در موضوع خمسار

/#�V�S VS �-+�� «فرمايد:  مي 4حضرتش در كتاب وسائل الشيعه كتاب الخمس باب 
>+ � }������ �� )S� ���� �q��0/ ���1 w+ V� W2� X�Y� ;�6C 9 V� W�� ��1

� k%��� D�%8O�� VC��� w+ ��+-� v64S BU�*D��0-� ���1 « سهم امام از خمس در

صورتي كه نتوان آن را به امام رسانيد و در صورت عدم احتياج سادات، مباح است. و 
با احتياج به آن و معذور بودن از  نيز تصرف شيعه در أنفال و فئ و ساير حقوق امام

  ه حضرتش جايز است.رسانيدن آن ب
) همين 442، ص12الحدائق الناضره (جوم شيخ يوسف بحراني نيز در كتاب مرح

  دهد كه وي قائل به سقوط سهم امام است. نسبت را به ايشان مي

  شيخ يوسف بحراني - 15

 ># �~� ># �*60 ©��O� ª6SO� �C�O� �45O� �H� " ���8-� ������ ��#B�� �����
/� ># A N�B# �~� V %�H�� �� ²���� :��H�� �U���� 7S�� ��B@��� B0�*����4+ h�� ��{ .

  . ق است. ه1180متوفاي سال 

  فتواي محقق بحراني در موضوع خمس در زمان غيبت

�+� D�S �«نويسد:  چاپ نجف) مي 448، ص12مؤلف كتاب الحدائق الناضره (ج
& A! 2� ��H�O� V�S �´ 6N ]�H� BN����5 V� j�� ¸+ � 5 �H#�@�� �6!� � 2� �

E� T48 >+� V0|� >+ M�R 
� D� �# Aq�6� ���\O ���\O�# �&I�� D�O� A�4�� 9 V+�4)��
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� 7� 5 ����� A�4�� 9 :�6&���� M�R >+ w8��� ���� A! �/ �̂e0�4S �+��  BN����5
��4)�� P�+a�� 7S�� >+ w E6)2� V� W2� �زمان غيبت آنچه  تكليف خمس در» ¯2 2

 و ني(يتامى و مساکگانه  در نظر من مسلم است اين است كه سهم أصناف سه

اند و چنانكه اقوال آنها قبالً گذشت و آيه  را چنانكه تمام علماي شيعه قائل  ل)سبي ابن
زيرا هيچ مانعي براي  ؛نمايد به خود ايشان داده شود ييد مياو اخبار گذشته نيز آنها را ت

مام) پس آنچه مسلم است آن است كه تصرف در اما حق امام (سهم ا نيست. اين عمل
كه از حضرت صاحب الزمان صادر شده   آن براي شيعه حالل است به دليل توقيعي

  حاضر). ي هاست چنانكه آن توقع قبالً گذشت. (حديث بيست و نهم جزو
ئم شريفه بر خمس فقط موضوع خمس غنا ي همنظور اين است كه داللت آي

اند تنها در غنيمت جنگي  گانه در آن ذي حق جنگي است و خمسي كه اصناف سه
  قرار گرفته است.

  صاحب جواهر - 16

>5���� ��6�� 3%�8 BE�# £ " ># >�S ��	 £ " �6SB+ AeY� B@���� A2��� ����� 

است. جنابش » إثىن عشريه« هعاظم فقهاي امامياعالم علماء و اخير از ادر قرن كه 
است. » هر الكالماجو«گرد شيخ جعفر كاشف الغطاء و مؤلف كتاب عظيم القدر شا

هجري قمري است. آن جناب كه امروز در بين فقهاي شيعه  1266وي متوفاي سال 
جواهر در موضوع خمس چنين اظهار عقديه  زكاتتر از آفتاب است در كتاب  مشهور

� � >g+O� ��B%8-� VWS� .6� ���\O� �6!¡ ¬6�O� v�%1� BN�¡ >�@�«كند.  مي
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��+°� �� � X�Y� P�بود اگر نه ترس و وحشت انفراد از ظاهراتفاق علماء » 9 

اخبار در اين است كه جميع خمس از هر  ي هر كليوهامكان داشت كه ادعا شود كه ظ
  قسم باشد خاص و مال إمام است.

رباح ااً خمس خبار خمس مخصوصاهرگاه فتواي اين جناب را كه مغز و حقيقت 
مكاسب است چنانكه در كتاب خُمس آمده است كه آن مخصوص امام است و با 

آمده است كه  †خبار تحليليه كه بيش از سي حديث در اين باب از أئمهاتوجه به 
اند، تحقيق شود معلوم  آن بزرگواران آن را به شيعيان مخصوصاً تحليل فرموده

  آن چيست. ي هگردد كه نتيج مي
اند و پر واضح  ناب ايشان از اظهار فتواي در اين جهت خود داري كردههرچند ج

ما از اظهاراتي كه در همين كتاب كرده تا حدي نظر ااست كه علتش چه بوده است 
خود را گفته و درد دل خود را آشكار كرده است. جناب ايشان از وضع زمان خود 

دعاي وكالت و توكيل فقيه، مال انمايد كه چگونه افرادي با  كند و اظهار مي گاليه مي
ما اينكه استناد به اذن افرمايد: و  كنند و مي خذ كرده و تصرف و يا نفله مياامام را 

زيرا تشخيص مصالح و  ؛شود از آن حصول علم به رضاي امام موجود نيست فحوي مي
كه چندان پايبند زهد نيستند و خلوص نفس از  مفاسد مشكل است خصوصاً از كساني

ولي از امثال آن را از مصالح دنيوي، اكات رديه ندارند و دوستي و خويشاوندي و مل
تباع را در شدت جوع و ادهند و  دانند و بعضي را بر بعضي ترجيح مي هرچيزي مي

گذارند. بسا كه كسي بدانچه از مال امام دريافت داشته مستغني  سرگرداني باقي مي
كند تا خود باز  ا به زن يا فرزند خود تمليك ميشده باشد ليكن حليه به كار برده آن ر
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خواهد از مردم بگيرد!! به  فقير مانده و باز دست گدايي دراز كند و باز هرچه مي
نسبت به عقيل مقايسه  �المؤمنين  توان با عمل امير راستي اين عمل را چگونه مي

  كرد كه از فرط نياز و احتياج از جنابش فرار كرد!
و وكالت فقهاء از جانب امام اشكاالتي وارد كرده كه براي تحقيق آنگاه در نيابت 

  و تفصيل بايد به آن كتاب رجوع شود.
ها مال امام است و به استناد  كالم آنكه چون به نظر ايشان نيز تمام خمس ي هخالص

اخبار تحليليه امام سهم خود را به عموم شيعيان حالل كرده است، پس خمس از هرچه 
  يان ساقط است.باشد از شيع

  محدث بحراني -17

رباب بصيرت ااز نظر » إثىن عشريه«آخرين فتوي كه در اين مختصر از فتاواي علماي 
يم فتواي جناب شيخ المحدث الصالح الشيخ عبداهللا بن الحاج صالح انرگذ و بصر مي

  هجري قمري است. 1135بن جمعه بن شعبان البحراني متوفاي سال 

و » جواهر البحرين فی أحکام الثقلني« شيقه چون كتابليفات راجنابش صاحب ت

و كتاب  »واحلرير الديباحر مبسائل يالتحر «و كتاب رساله » ةصحيفة العلوي«كتاب 

است. براي شرح حال سعادت اشتمال اين  »نياسيخ يالش ةأجوب يف نياملمارس ةيمن«
رجال  ) و ساير كتب ارباب363توان به كتاب روضات الجناب (ص بزرگوار مي
  مراجعه نمود.
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زيسته و با ترتيبي كه ما نام و نظر  با اينكه آن جناب در قرن دوازدهم هجري مي
قل بر نام صاحب جواهر الكالم كه از افقهاي كرام را آورديم حق بود كه نام او را ال 

ماميه اما از آنجا كه وي درميان علماي اداشتيم  علماي قرن سيزدهم است مقدم مي
اند و بدون  ت لهجه و شجاعت خاصي است كه مردان خدا بدان آراستهداراي صراح

مجامله و ليت و لعل نظر خود را اظهار داشته از اين جهت نام و نظر آن جناب را در 

  .امه مسكاً ليكون ختاين مطلب آورديم  ي هخاتم
اند چنانكه صاحب  اي از علماي شيعه در كتب خود آورده نظر آن جناب را پاره

ما عبارتي كه صاحب جواهر در كتاب ا) آورده است. 438، ص12(درجحدائق 

باحه خمس از قول آن بزرگوار آورده است از همه ادر املسألة الثانية خمس ضمن 

� +��g0 �̂S«گيرد:  فرمايد و چنين نتيجه مي صريحتر است، وي مي��s# X�Y� P6
� V� W2�A! 2� �C�B\/ 7¦ �5 A!H� �̂(E�* «همه احاديث تحليليه  يعني از اين

آيد آن است كه خمس جميع انواع آن (خمس غنائم و ارباح  اي كه به دست مي نتيجه
مكاسب و كنز و غوص و ميراث) براي شيعه مباح بوده و از ايشان ساقط است لذا 

  خراج و پرداخت آن بر ايشان واجب نيست.ا
ن و فتوي در اين مختصر خواستيم تمام علماي بزرگ شيعه را با نام و نشا ما اگر مي

نمود لذا بدين مقدار اكتفا  كشيد و مشكل مي بياوريم كار به تطويل و تفصيل مي
  هل انصاف كافي است.اكرديم كه براي 

اين بحث مختصر از ياد آوري اين نكته ناگزيريم كه در ذيل فتاواي  ي هدر خاتم

يتامى و مساكني و « صناف ثالثهااي از اين فقهاء آمده است كه دادن سهم  پاره
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حوط است. بايد دانست كه اين نظر از آن جهت است احسن و ااز خمس، » سبيل ابن
ها حتي خمس غنائم جنگي  خمس ي هحاديث مذكوره هماكه چون بر حسب 

شريفه اينان نيز در آن سهمي دارند لذا دادن  ي هما به نص آيااختصاص به امام دارد 
رباح مكاسب هرگز سهمي ارنه نامبردگان از خمس كنند وگ سهم ايشان را احتياط مي

  اند. ندارند و حق خاص امام است كه آن را بخشيده



  

 

  ختم كالم در اين مقام

كه مالحظه شد مستند خمس جاري و معمول درميان ما، چند حديث ضعيف و  چنان
ده ش  نادرست است كه اكثر آنها از جانب غاليان و كذابان به امامان شيعيان نسبت داده

ايه و طريقي كه مورد قبول علماي علم دركه نارسائي و ضعف آنها به  است! چنان
ابت شده است و إال نه در كتاب خدا و نه در سنت و ثرجال است در كتاب خمس 

 ي هول و صحاباقوال مسلمين صدر اعمال و حتي ادر  و نه صرسول اهللا ي هسير
ثري هست، و ااند، از آن خبر و   و انصار كه ممدوح قرآن ينرسول خدا از مهاجر

هاشم حرام است لذا در مقابل آن اين  بر بني تاند كه چون زكا اينكه متعذر شده

خمس براي آنان وضع شده است ادعايي واهي است كه داراي هيچ حقيقت شرعي 
اي حرام نبوده تا چه رسد به خويشان و  و صدقه بر هيچ پيغمبر زاده تزيرا زكا ؛نيست

ا خود به تشخيص نفس نفيس ي صر و مهجور پيغمبر. و اگر رسول خدانوادگان دو
لهي براي چند روز حيات شرافت آيات خود آن را بر خود و اوحي و الهام  ي هبه وسيل

بدي نداشته و پس از جنابش اتشريع يك حكم  ي هداشته هرگز جنب خويشانش روا نمي
بود  زكاتآن  ي هعمد ي هه مايعموم خاندان و عشيره و خويشاوندانش از بيت المال ك

خمس «وفي در كتاب أ اين مطلب به نحو اند چنانكه حقيقت استفاده و ارتزاق كرده
  . آمده است» حقايق عريان در اقتصاد قرآن (خمس)«يا » خوذ از كتاب و سنتام

ييد اتصديق و سيره و سنت پيغمبر آن را ت كه كتاب خدا آن را صريحا خمسي
دار الحرب است كه در اختيار پيشواي مسلمانان است كه به هر كند تنها غنائم  مي
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حكام روشن كتاب اداند، صرف نمايد، مع ذلك هرگاه با صرفنظر از  مصلحتي كه مي

$+خدا كه  YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &ó x«_]:صرسول اهللا ي هاست و سنت متقنه و غير مفرق  ]89النحل 

و خدا حجت قرار دهيم باز هم  خبار نحيف را بين خوداحاديث ضعيف و اهمين 
رباح ابينيم در كمتر از ده حديث ضعيف اثبات وجوب خمس مخصوصاً خمس  مي

حديث، خمس از  كه در بيش از سي مكاسب كه خاص امام است، شده در حالي
باحه شده است و آن را اجانب همان امام كه خمس خاص اوست به شيعيان تحليل و 

ثري از اين اال بر فرض اينكه فهم كتاب خدا كه در آن اند! ح بخشيده و حالل فرموده
خمس نيست براي امثال ما كه امام نيستيم مشكل باشد!! و امتياز فهم و تفسير قرآن 
خاص امام زمان باشد، كه خود اين ادعا مخالف عقل و وجدان و ضد صريح قرآن 

ين و ن مجتهدين چناحاديث در شااست و با فرض اينكه تشخيص صحيح و سقيم 
قل فهم فتوا و آراء مجتهدان بايد براي هر مكلف و مقلدي البد اچنان باشد!! باري ال 

آسان باشد!! ما نيز با تنزل تا اين حد، آراء و فتاوي روشن چندين نفر از علماي عالي 
وراق از نظر خوانندگان ان و فقهاي مشهور و مشار بالبنان شيعيان را در اين اش 

ببرند و بدانند كه با اعتقاد به وجود  آن به حقيقت پي ي هبا مطالعگذرانيديم تا خود 
   خان نبخشد!! است اگر چه شيخعلي  چنين خمسي! باز هم شاه بخشيده

ما خمس معادن و كنوز و غوص و ركاز هرچند حتي از خمس غنائم جنگ با ا

 تاتر است هرچه باشد يكي پنجمي است كه به جاي يك دهم زك كفار نادر اإلنفاق

طال و نقره و گوسفند است كه از  {و يك چهلم زكاگاو  تام زكا غالت و يك سي
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شود و همچنين يك پنجم مال حالل مخلوط به حرام كه مصرف  گرفته ميتبابت زكا

  و خمس اثبات شده است. {تمام اينها مصرف زكا

شويم كه غرض ما از اين همه زحمت  در خاتمه باز هم اين حقيقت را ياد آور مي
كه موجب بسي تهمت و مورث بسياري اهانت است تنها رفع اين تهمت از شريعت 
مقدسه است كه اثبات شود كه دين اسالم چنان زكاتي ندارد كه فقط منحصر به اشياء 

نادر و معدوم باشد كه امروز در روي زمين از بسياري از آنها كه شتر و گاو و  ي هتسع

شود  {سكوك محبوس باشد و مشمول زكام ي هگوسفند غير معلوفه و طال و نقر

اند مشمول نخواهند  أثري نيست و حتي باوجود آنها با شرايطي كه بدان تعليق كرده
شد و اگر مشمول شوند كافي نيستند بلكه به نص كتاب خدا و طبق سيره و سنت 

اسالم شامل  {رسول اهللا به گواهي عقل و وجدان و به اقتضاي گردش زمان زكا

زمان را تشكيل دهد با رعايت نصاب و أحكام  ي هاست آنچه مالي موالاجميع 
  آن. ي همخصوص

صلي ما دفع اين ضربت از پيكر نازنين شريعت بلكه شخص اهمچنين مقصود 
حضرت ختمي مرتبت است كه گفته شود: آن جناب چنان خمسي را براي ذريه و 

منتسبين به آن حضرت خويشان خود مقرر كرده است كه اگر امروز هم به منسوبين و 
زيرا  ؛رسد تومان مي اناز راست و دروغ تقسيم شود به هر كدام روزانه بيش از هزار

هاي اسالمي بلكه تمام جهان خاص ايشان است!! و ما در جاي  يك پنجم ثروت كشور
و ساير اموالي كه تنها  نرباح مكاسب و معاداايم كه هرگاه خمس  ديگر ثابت كرده
باز هم به به اصطالح سادات تقسيم شود  ي هخمس است در بين طبقدر ايران مشمول 
رسد فقط از باب سهم سادات! اين تنها نصف خمس  تومان مي انهزارهر كدام روزانه 
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موال مشمول خمس ايران است و اگر نصف ديگر كه سهم امام است و طبق فتاواي ا
قتي كه امام ظهور كند و آن فقهاي قديم بايد در زمين دفن شود يا در دريا بريزند تا و

صدا زده به طرف خود راهنمايي كنند تا آنها را برداشته به را گنجها حضرتش 
  شود!! مصارف الزمه برساند در آن صورت أهميت قضيه روشنتر مي

به پيكر اسالم از  اين تهمت به شريعت بيشتر از آن جهت داراي اثر و اين ضربت
پايان مصرف ديگري به نظر نيامده است  ثروت بي گر است كه براي ايناين ناحيه كار

زيرا شيخ طوسي كه از  ؛سبيل اين طبقه جز مصرف آن به يتامي و مساكين و ابن
، چاپ بيروت)، صريحاً 199خود (ص ي هبزرگترين فقهاي شيعه است در كتاب نهاي

اشم ه = براي غير بني »شيئ من األخماس »هاشم بنيأي «= » ليس لغريهم«نويسد:  مي
اي از فقها در اين زمان از شناعت اين وضع  و اينكه پارهاي نيست!!  در خمس هيچ بهره

اند به اينكه اين مال در اختيار امام و پيشواي مسلمانان است كه در هر  شده ثبشمت
حماد بن «ندارد جز حديث  مستندي اين ادعا مصرفي كه الزم بداند صرف نمايد

 صحت عاري است. ي هوالً اين حديث از جنبار كه از حضرت موسي بن جعف» عيسي
ثانياً در آن حديث خمس موكول در مصرف آن به امام زمان، خمس غنائم جنگي 

شود نه خمسي كه از شيعيان گرفته  پرستان عائد مسلمانان مي است كه از كفار و بت
  شود!! مي

و شرع موافق  ن با عقلتوا به هر صورت به نظر ما وضع موجود را به هيچ وجه نمي
 ،اي كه تاكنون از آن گرفته شده است چندان حسنه نيست كه نتيجه نمود خصوصاً

گويند از آن  سبيل) مي صناف ثالثه (يتامي و مساكين و ابنازيرا آنچه را كه سهم 
اي كه عائد شده است تحميل يك عده افراد لوس و بيكار كه بسا باشد به دروغ  نتيجه
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اند و سهم ديگر آن كه  خواري پرداخته اب داده و به مفتخود را به سيادت انتس
شود كه بهتر بود طبق  معروف به سهم امام است امروز از آن به طريقي استفاده مي

اي اگر از آن  قدم در زمين دفن يا در دريا افكنده شود!! زيرا نتيجهاهمان فتاواي فقهاي 
ننگ است بر حقايق اسالم و  ي هوهام است كه چون پرداشود نشر خرافات و  ميديده 

خورند كه اسالم از وجودشان بيزار و در آزار  غالباً افرادي آن را به دست آورده و مي
معروف مرحوم شيخ  ي هحساب و كتاب است كه بايد همان جمل است و چنان بي

آورده است » فردوس االعلي« 55 ي هرا كه در صفح» محمد حسين آل كاشف الغطاء«

� &�B5�g�� D «فرمايد:  مي تكرار كرد كه 2� �� ��* ��+-� D�+ ��� �45 �6 �� �+�
�6)*� >+ T& ��!H0 =B��� � D6S �5 � 2� :6E ./��# . « امروزه مال (سهم) امام

وال برد  چونان مال كافر حربي گرديده و هركه بر آن دست يابد آن را به غارت مي

دهد مادامي كه اين مال به مصارف  تاريخ گواهي ميچنانكه  وال قوة إال باهللا!! حول و 
رسيد شيعه از حيث دين و دانش درميان مسلمانان جهان به داشتن افراد  امروزه نمي

متقي و شجاع و دانشمندان صاحب قلم و سخن سر افراز بود و اينك با يك نگاه 
اه، اين مال، و بر متعمقان آگ خوردنكيفيت محصول اين دستگاه حليت و حرمت 

نگارش اين از  كه ما راكفى باهللا شهيدا و گيريم  گردد! خداي را شاهد مي معلوم مي
  مختصر نظري جز ياري حقيقت و اصطالح نيست.

  ش.ه .  1350 –قم 
  ح . ع . ق .

  از خواننده التماس دعا دارم
 


