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אאא  

  )))الف((( 
 مقدمه

 بسم العليم احلكيم
  }171:النساء}] احلَقَّ  َال َتْغُلوا ِيف ِدينُِكْم َوَال َتُقوُلوا َعَىل اهللاِ إِالَّ [                      

شود، تنها انسان است  از موجودات كره ارض كه بجماد و نبات و حيوان تقسيم مي
كه بداشتن عقل و هوش و تميز خاص اختصاص يافته است و همين مزيت است كه او 
را يكه تاز ميدان تسلط بر طبيعت و ذخائر آن قرار داده، چنانكه اكثر كائنات بسيط زمين 

آري اگر اين امتياز باعث . بر اطاعت و استقالل خويش در آورده يا در ميأوردرا در چن
شده كه او بر مكنونات و موجودات ديگر اين عالم تسلط يابد و آنها را بنفع خود يا به 
اقتضاي هوس و ميل خويش استخدام و استفاده نمايد و به خيال خود حوائج و 

در نتيجه روز به روز بر دائره هواهاي . آرزوهاي خود را تأمين كرده تحقق بخشد
نفساني خويش وسعت دهد، اما از طرف ديگر همين خاصيت باعث ناراحتي روح و 
تشويش و اضطراب وجدان و ناامني خاطر او گرديده و از روي سلب آسايش و رفع 

  .نمايد آرامش مي
از هوش و انديشه خاص خود به بسياري  تگرچه انسان در اثر داشتن مزي: زيرا

آنچه كه شايد موجودات ديگر پي نبرده باشند دست يافته است اما هر چه هست عقل 
سوئي در صحراي تاريك و پهناور  آدمي شعله ضعيفي بيش نيست كه چون چراغ كم

كه راه دور و دراز معاش و معاد خود را بدان ديده، طي  ،وجود بوي داده شده است
  .طريق كند

خواهد بر سرتاسر اسرار جهان هستي  جهانخواري مي اما همين انسان كه با اشتهاي
زيرا وسعت و پهناي . دست يابد، با اين وسيله ناچيز قادر به برآوردن اين آرزو نيست
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اندر پيچ و سردرگم آن خيلي بيش از آن است كه با پاي   عالم وجود و اسرار پيچ
م رائد انديشه و معهذا باز ه. شكسته و لنگ انديشه و وهم انسان ضعيف پيموده شود

و . خيال همواره در تكاپو، و جاسوس رازجوئي و كشف اسرار پيوسته در جستجو است
شود  همين كيفيت است كه از فرط كوشش و طلب گاهي چنان اسير وهم و عواطف مي

اين جزر و مد روحي و هبوط و صعود . كه جنونش بر همگان روشن و مسلم است
منطقي، او را بصورتي درآورده است كه در صحنه عقلي و بچپ و راست زدن عاطفي و 

آميزش در هم و برهم و  حيات و غوغاي زندگي اعمال و افعال حكيمانه و جنون
بيكديگر آميخته و ممزوج است چنانكه گوئي طبيعت او را بمسخره و استهزاء گرفته و 

كه  هست اين انسان در جستجو و تالش اين استهرچه . كند با وي بازي و شوخي مي
از اين كشش گوشش، به چيزي دست يابد كه روح خود را از اين هيجان و اضطراب و 

رسد كه اگر بر اين آرزو دست يابد  و چنان بنظر مي. تزلزل و تشويش آرامش بخشد
هاي  حوائج جسمي او نيز كه از ابتدا تا انتهاي زندگي همواره او را بزحمت و مشقت

د و الاقل صورت سهل و آسانتري بخود گيرد زيرا دور و دراز انداخته است تأمين شو
  .مسلم است كه آرامش جسم بستگي تام به آرامش روح دارد

گذارد آن است كه  در اختيار ما ميتاريخ زندگي بشر آنچه از اين وضعيت و كيفيت 
انسان در طي اداوار عمر طوالني خود، آنچه براي اين منظور و وصول به اين مقصود 

ها و مظاهري است كه بنام مذاهب و اديان در آثار خود  ه است پديدهدست و پا كرد
  .باقي گذاشته است
اي و خاموش، تا اديان و مذاهب زنده و موجود، همگي  هاي افسانه مذاهب و كيش
اي نتواسته است بدون مذهب و عقيده در دنيا  كه آدمي لحظه. گوياي اين حقيقتند

سلم خواهد شد كه ارتقاء و انحطاط هر ملتي زندگي كند و اگر تحقيق و دقت شود م
زيرا مذاهب . كند نتيجه بالفاصل و اثر مستقيم مذهب و كيشي است كه از آن تبعيت مي
اند تمام آنها از يك  و ادياني كه در عالم رهبري جوامع گوناگون بشري را در عهده داشته
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ي آراء و اهواء پيروان، منشأ و منبع سرچشمه نگرفته و اگر منشأ آنها هم يكي باشد يار
هاي ارباب فرض، دخالتي مستقيم يا غيرمستقيم در انحراف از آن  يا اغراض و هوس

داشته است و همين اغراض و اهواء است كه بعداء موجباتي غالباً ناشايسته ببار آورده 
  .است

گاه با نظر انصاف و انديشه تعمق و تحقيق شود در ميان مذاهب زنده و خاموش هر
ترين راهي است كه هم امروز  بخش  ترين و آسانترين و آرامش مقدس اسالم روشندين 

كه بشريت بر سر دوراهي فنا و بقا با پاي لرزان و دل هراسان ايستاده و به آينده خود 
تواند تمام جوامع انساني را به شاهراه نجات و رستگاري  نگران و متحير است مي

اي عميق در ساير مذاهب و  شود كه مطالعه ق ميرهبري كند، و اين مدعي آنگاه تصدي
منصف و متعمق جهان از هر ملت اديان موجود عالم نموده و آراء و نظرات دانشمندان 

يرامون اين مطلب مورد دقت و بررسي قرار داده نظري هم بمكاتب موجود و پرا در 
  .هاي سياسي ملل مختلف دنيا بيندازيم رژيم

ن مدعي الزم است آن است كه دين اسالم را از شرط ديگري كه در تصديق اي
كه منبع و معرف آن قرآن كريم و سنت سنيه متواتره رسول بزرگوار  سرچشمه اصلي آن

آن كه در طي بيست و سه سال دوران درخشان نبوت خويش بمرحله اجرا درآورده 
از غروب  است، جستجو كنيم يعني قبل از آنكه به آراء و اهواء يك قرن يا نيم قرن بعد

هاي وسيعي براي تاخت و  خورشيد رسالت آلوده شده باشد و از اين رهگذر و ميدان
  .هاي ارباب هوا و هوس باز شود ها و مرض تاز غرض

دارد كه ظهور اسالم از بزرگترين  يك مطالعه ولو اجمالي در تاريخ دنيا مسلم مي
بسوي ترقي و تعالي  ايست كه مسير حيات بشري را ترين حادثه حوادث يا خود عظيم

ترين مقام مدنيت و انسانيت ارتقاء و جسم  تغيير داده و از پرتگاه گودال هالكت به رفيع
  .ترين مقام اليق خود تعالي و رفعت بخشيد و روح آدمي را به عالي
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هاي  جسم انساني را از تعب اقسام اعمال شاقه در باركشي اطاعت جبابره و رياضت
بار و كشيشان و از رجس و خبائث اطعمه و اشربه نجات پر مشقت از دستورات اح

بخشيده بسوي آساايش و رفاه هدايت و طيبات ملذات را در سفره طعمه و منكح او 
پرستي و اسير كرنش و عبوديت  نهاد و روح او را كه دچار قيد و بند شرك و بت

ج داده كه تا سر حد جانواراني امثال او از فراعنه و جبابره بود آنچنان آزاد كرده و عرو
همنشيني با كروبيان مال اعلي باال برد و شرافت نسب و نژادش را تا سجوديت فرشتگان 
تمام كرات آسماني و كارگزاران عالم وجود بكرات يادآور شد مگر قدر خويش بشناسد 

چون آفريننده عالم و لقاء پروردگار  و خط سير استكمال وي را با توجه به ذات بي
نام و  ان هدف تعيين و نشان داد و لذات نفس و جان او را تا آفاق بعيده بيهستي بعنو

نشان بشارت بخشيده و روضان الهي را كه اتصال به آغوش وصال ذات نامتناهي است 
وا نِْعَمَة اهللاِ َال [نعمات و بركات ديگر،  نغايب كمال مصرفي فرمود و هزارا َوإِْن َتُعدُّ

ُصوَها   . }34:إبراهيم}] ُحتْ
چند سالي از غيبت آفتاب نبوت نگذشته بود كه !! صدهزار افسوس اي! افسوساما 

همان آفاتي كه همواره در دنبال اين بركات است مجدداً جان گرفت و تقليد و تعصب 
زار جاهليت سر برآورده گلستان شريعت احمدي را چون  كيش آباؤ امهات از شوره

هاي تعاليم اسالمي را فرا گرفت و نگاه  لهاي هرزو و تنومند احاطه و اطراف گ علف
هاي  خيره عقالء جهان را در عظمت اسالم در جلب به اوهام خود تيره كرده و پيچك

تلخ هرزه و گستاخ از بر و شاخ شجره طيبه دين مبين باال رفت و به سر و پيكر آن 
  .پيچيد

حرامزاده آن  زاده از كه اكنون تشخيص حق از باطل و اهل از نااهل و حالل بطوري
از . بر بسياري از خبرگان و متخصصين شناخت كفر و ايمان هم سخت و ناميسور است
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مسائل اعتقادي و اصولي كه پاييه و حقيقت اسالم بر توحيد است و بدبختانه آلوده شده 
  :مثالً: است بگذريم و بفروع و احكام عملي آن نظر افكنيم

المي فريضه زكات است تا بوسيله انجام اين يه اعظم اسيكي از تعاليم اصيل و بلندپا
فرضيه الهيه مشكالت حوائج اجتماعي انساني كه در زندگاني در اين سراي دوار از آن 

  .مفر و حذري نيست تأمين شود
ذات اقدس الهي در كتاب مجيد آسماني مسلمانان، بودجه زكات را براي تأمين 

بيني و دستور فرموده است، كه با  هشت صنف از اقسام حوائج اجتماعي مسلمانان پيش
آوري اين بودجه نيز از عمل  آن فقراء و مساكين در رفاه زندگي كنند و عاملين جمع

ور شوند و تأليف قلوب عالقمندان بحقيقت فراهم گردد و ورشكستگان و  خود بهره
تاوان زندگان از عهده غرامت برآيند و بردگي كه خود ننگيني بر دامن بشريت است 

ينوسيله تدريجاً زدوده شود و تمام حوائج اجتماعي از محافظت كشورهاي اسالمي و بد
الح و قوائي كه زمان اقتضا نمايد و تسطيح طُرُق و شوارع و تعميم و صجهاد با هرگونه 

بهداشتي و ساير اصالحات اجتماعي از هر قبيل و تسهيل تعليم و تربيت و تهيه وسايل 
صد ايه  و در نزديك به. ران و در راه ماندگان غربا فراهم آيدگذ باالخره تأمين خاطر راه

منظور بپردازيد از كسب  از آنچه بشما داده شده بدين: از آيات قرآن مجيد فرموده است
] َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقنَاُكْم [: و تجارت و غالت و مواشي و معادن و غير آن نظير اين آيات

  }267:البقرة}] ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن األَْرضِ َأْنِفُقوا [ ـ  }254:البقرة}
  .و امثال آن.  }3:البقرة}] َوِممَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ [ ـ

اما دست فضول و بازيگر جهل و غرض اين بودجه عظيم را منحصر به نه چيز ناچيز 
  .شود از دسترس ابناء بشر خارج شده و ميكرده است كه در اين زمان اكثر آن 

اي از نقاط دنيا  ارهميز و خرماست كه در پواز اين نه چيز فقط گندم و جو و احياناً 
از آن موجود است كه نصاب آن نيز نزديك به هزار كيلومتر است كه با  رقم معتنابهي
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كه ما از  اي شوند با محاسبه وضع هزينه زراعت، كساني كه مشمول بدهكاري آن مي
كرديم اگر غالت مشمول زكات كشور ايران  زكاتروي مدارك و اسناد دولتي در كتاب 

را كه فرضاً تمام آن مال يكنفر باشد و زكات آن تماماً داده شود هر گاه بفقراي ايران كه 
بيني ائمه اسالم اگر فريضه زكات صورت تحقق گيرد در آن هنگام در بين  برحس پيش

هزار نفري بيش از بيست و پنج نفر فقير و مسكين نخواهد بود، آري  نان در هرمسلما
ر نفر روزي بيش از ه قسيم گردد بهتاين زكات هرگاه بچنين فقرائي داده شود و عادالنه 

  1...ريال آري روزي يك!! رسد ريال نمي نيم الي يك
ور تأمين منظ توان باور كرد كه پروردگار جهان براي فقيران چنين زكاتي به آيا مي

دانيد مستند فقهايي كه چنين  حوائج ايشان و اصناف ديگر مقرر فرموده باشد؟ آيا مي
كنند چيست؟ از آن همه آيات كتاب آسماني و سنت  زكاتي را فتوا داده و تبليغ مي

و سيره مسلمين صدر اول كه از تمام درآمد آن روز مسلمين از غالت و  صرسول
و كسب و درآمد معادن و مراتع و اموال مخلوط بحرام و ها و مواشي و تجارت  باغستان

اند به يك عده احاديث و روايات  كنوز زكات گرفته ميشد صرفنظر كرده، چسبيده
ضعيفي كه خوشبختانه يا بدبختانه از رجال بدنامي در كتب احاديث و اخبار باقي مانده 

ث شيعه مستند به شش شياء تسعه در كتب احاديه أمثالً همين انحصار زكات ب... است
ترين رجال حديث بنام علي بن فضّال كه  حديث است كه پنج حديث آنرا يكي از بدنام

بقول صاحب سرائر خود و پدرش ضّال و مضّل بوده و ملعون و رأس كل ضاللند 
علي بن فضال كه مادر كتاب زكات شرح حال نكبت مĤل او را به : روايت كرده است

رسد، وي شيعة امامي  ري از آن در همين كتاب به نظر شما ميايم و مختص تفصيل آورده
نبوده ابتداء فحطي مذهب و اخيراً به امامت جعفر كذاب گراييده است از گمراهاني 

  .است كه رهبري فقهاء قاتلين اشياء تسعه را بر عهده دار است
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ح اين يكي از فرائض عظيمه اسالمي كه در دنياي امروز كه تشنة يك فرمول صحي
همچنين با ساير فرايض و قوانين و . شود اقتصادي است به اين صورت نمايش داده مي

فزاي اين  و سعادتبخش  اند كه تمام احكام حيات احكام اسالمي آنچنان بازي كرده
كه اگر  تا جائي. شريعت آسماني از دائره عمل خارج و بيوتة فراموشي سپرده شده است

حتي اگر بگويم در نظر : بمرحله اجراء و عمل درآوريم نه امروز يكي از آنها را بخواهيم
مثالً نماز جمعه و . شويم مسلماني محكوم به زندقه و بدعت ميه متسمين و منسبين ب

جماعت آن، آنچنان كه خواست صاحب شريعت بوده و حج و اجتماع عموم اغنياي 
تهيه مقدمات آن از مسلمين ولو در عمري يكبار براي انجام كنگره اسالميف و جهاد و 

اسلحه و آالت و قواي الزمه زمان و مشق صف جمع و فرا گرفتن فنون جنگ از 
تيراندازي با آالت و ادوات روز و ساير امور و اعداد قواي و تعليم پيروان و اطفال 
وزنان براي دفاع و حفظ سرزمين اسالمي و نصرت برادران ديني و انجام امر مهم و 

وف و نهي از منكر و جلوگيري از بدعتها و احياء سنن متروكه و وظيفه اهم امر بمعر
كه اهليت و لياقت آباداني آن  القباله والخراج و كساني العنوه بمال سپردن اراضي مفتوح

  ...و ... و ... و ... المال مسلمين و  اراضي را دارند و برداشت درآمد آن بنفع بيت
المي و انتخاب و تعيين پيشواي سياسي تر امر حكومت اس و از همه مهمتر و عظيم

  ....گويند تا احكام و قواين قرآن را بجريان اندازد اسالم كه بزبان اسالمي بدان امام مي
يك از اين امور و احكام است كه اگر بحقيقت خود بخواهد صورت گيرد،  كدام

ايق دين و كنان با حق دهندگان آن فرائض و احكام در اثر دسيسه بازي متصديان و انجام
اي از آنان بنام عالم و مرجع و  المرسلين، كه بدبختانه پاره دشمنان واقعي شريعت سيد

نه تنها ! اند محكوم به كفر و زندقه و خروج از دين نشود؟ مقلد قلمداد شده
بخشان اين حقايق بلكه گويندگان آنرا شايد بفتواي اينان بايد زبان بريد و جثه  صورت

  !!در آتش سوزانيد
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هاي موجوده و خرافات  هاي معموله و ضاللت از آنطرف ايجاد و تقويت بدعت
اي از مشاهير اسالم را بصورت خدا  ها كه پاره پرستي شايعه و اوهام متبعه چون شخص

هاي  كه حتي شرك جاهليت بر آن رجحان دارد، و عزاداري طوري اند به اهللا درآورده و ابناء
هاي ناصواب كه شبيه همان اياب و ذهاب  زيارتآفرين و  نامشروع و توسالت شرك

هاست و تعمي مقابر و تزيين و ترغيب  ها و بتخانه مجوسيت و جاهليت به آتشكده
ضرايح سجين و زرين و اعتكاف و اقامت در قبور و مزارها كه مورد نهي عقل و شرع 

زنده  است و وقف اراضي و اموال بچنين امكنه و بقاع بمنظور تحكيم و تزئين آن و
كردن افتخارات موهوم نسب و نژاد و قوميت كه اسالم با شديدترين اراده و قدرت با 
آن مبارزه داشت و تعيين حقوق و مزاياي خاصي به نژادي مخصوص كه از آن جمله 

هاي ديگر بلكه از آن شديدتر در  خمس كذايي است كه بهمان قدرت و شدت بدعت
  ...ميان شيعه اماميه شايع است 

مسلمانان م كه بنص صريح قرآن و سنت روشن پيغمبر آخرالزمان و سيره عموخمس 
مسلمين  يد اردوي مجاهدامشركين كه عنام يك پنجمي است كه از غنيمت جنگ با 

اين مقدار از غنائم بردارد و چهار پنجم ه تواند ب شود، زمامدار و پيشواي آن جنگ مي مي
اي  واگذارد امروز بصورت ماليات ظالمانه ديگر آن را طبق دستور اسالمي به مجاهدين

درآمده است كه نه از اموال مشركين بلكه از دسترنج طبقات قوي وضعيت شيعيان با 
چنان با شدت و  شود و آن لمؤمنين براي طبقه خاصي از انگالن گرفته مياخالص اميرا

ديدي ريس و با تهديدات ش كن و چرخ مزدقت از مردم حتي از ضعفا چون حمال و هي
اي مخصوص را دائر و گرم  شود تا مجالس سور و بساط سرور عده از عذاب اخذ مي

  .دارد
شود كه از يكدهم يك تن غله خالص  به تشبث اينكه زكاتي كه از اغنياء گرفته مي

چهلم گاو و گوسفند غيرمعلوفه كه بايد گفت  و مويز و خرما و يك جو گندم و
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عنواني كه هرگز (بر سادات  ،بلكه ناپيداست ارواعنغيرموجوده، و طال و نقره مسكوك 
  .كند حرام است و خود اين ادعا را قرآن تصديق نمي!) در اسالم نامي از آن نبوده

چون دين اسالم و احكام آن براي عموم جهانيان است لذا تمام اموال و درآمد 
كي از آنها مسلمانان بلكه درآمد تمام مردم جهان و جميع معادن روي زمين، كه نفت ي

هاي عالم و باالخره آنچه عنوان مال و ارزش ريال دارد  است و عمومي كنوز و دفينه
پنجم آنها را از هر نوع كه باشد در اختيار اين  مشموم حكم خمس ميدانند و بايد يك

تكلم يطبقه خاص با امتياز بگذارند تا نيمي از آنرا مال و باصطالح مرجع، صرف امور ال 
خود كند و نيمي ديگر را به مساكين سادات و يتامي وابن سبيل از اين  و غير مسئول

خويش و احياناً از غير آنها نيز نژادان  با اينكه مي توانند از زكوات و صدقات هم(طبقه 
هرچند غني باشد داده شود و در واقع مساكين و فقرا اين طبقه را در ). استفاده نمايند

  !!مه نمايندبيتمام مدت از فقر و پريشاني 
يعني سال به سال هزينه او را برحسب حال بپردازند تا در تمام مدت سال با آسايش 

  !بپردازدليان اتكا خيال زندگي كرده و با ازدياد نسل تنبالن و
هاي  توان سفره اين ماليات عجيب و سنگين كه اگر صورت عمل بخود گيرد با آن مي

هرگاه در كشوري ! ص معدودي پهن كردنگين و بسترهاي ننگين براي يك طبقه خار
ترين  مثل ايران كه از حيث درآمد چندان غني نيست و از حيث وجود سادات غني

كشورهاست اگر حقوق اموال مشمول خمسش پرداخته شود بلكه همان درآمد تنها 
باز اگر گفته ميشد كه هر گاه از  1ر سيدي روزانه يكهزار تومان ميرسده معادن او، به

المنفعه ديگر آنرا مصرف  شد ميتوان در امور اجتماعي و عام ين طبقه زيادتر مينفقه ا
را بجز اين طبقه بر احدي  لكن صريح فتواي فقهاي بزرگ شيعه آن است كه آن. كرد
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نبايد داد و بهيچ امري نمي توان مصرف نمود، چنانكه در متن كتاب بفتواي آنان خواهيم 
  .رسيد

صرفنظر از اينكه در شريعت : شود ام سهم امام گرفته مياما مصرف نيمه ديگر كه بن
حقه اسالميه از اين عنوان نام و نشاني نيست، و در صدر اول اسالم هيچ مسلماني بنام 
سهم امام ديناري به احدي از ائمه اسالم از حق و باطل نداده است و مصرفي نداشته 

بظاهر وجود ندارد كه از آن يعني امامي : بدبختانه امروز هم سرش بيكاله است. است
  .مند شود زيرا مال شخص براي مصرف خود اوست بهره

با صرفنظر از اينكه اكثر فقهاي اقدم شيعه پرداخت پرداخت چنين مالي را بلكه كليه 
خمس كذايي را واجب ندانسته و در زمان غيبت آنرا بر شيعيان مباح و حالل ميشمردند 

دانستند عقل و  ه از باب احتياط پرداخت آنرا الزم مياي از آنان ك بنا بر فتواي پاره
بايد از مال خود جدا كرده  سهم امام را مي. گفتند انديشه خود را سر هم كرده چنين مي

! حضرت بود تا بمجرد ظهور آنرا تقديم حضور موفورالسرور نمود و در انتظار ظهور آن
تا در صورت دست يافتن به امام تضار آنرا بوصي امين خود سپرد حو اگر نه در هنگام ا

تضار بوصي امين خود واگذارد حغائب آنرا بوي پرداخت وگرنه آن وصي نيز در موقع ا
م نائل آيد و مال يهمچنين تا هر چند نسلي كه ادامه يابد تا شايد روزي بدين فيض عظ

حق ال امامت چند صد ساله يا چند هزار ساله را بصاحب اصلي آن رد كند، و حق بمن له
  !برسد؟ اين يك راه

كند  را در بياباني دفن كند تا هنگامي كه امام ظهور مي  راه ديگر آسانتر آنكه سهم امام
را بجانب خود دعوت كند تا امام آنرا تصاحب نمايد و   آن دفينه فرياد برآورده امام

عمر امامت (بمصارف الزمه عمر امامت هفت ساله يا حداكثر چهل ساله برساند 
  ).كنند مهدي را احاديث هفت و حداكثر چهل سال معين ميحضرت 
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تر آنكه آن را بدريا افكند، چه در بيابان خوف آن است كه  راه بهتر و آسانتر و مطمئن
زنداني بدان دست يابند اما در قعر دريا از اين آفت مصون است و اين پول در قعر دريا 

  .مايدميماند تا روزي كه امام آنرا برون آورده مصرف ن
گيرد و  مروجين دين مبين مايه مي! فهميد نتيجه اين حكم نازنين كه از عقل زرين مي

  دهند چيست؟ المرسلين نسبت مي بدبختانه آنرا بشريعت آسماني و الهي سيد
است كه همه ساله يك درهم ثروت روي زمين را بايد بدريا افكند تا پس از چند  آن

گويند معامله با صلوات انجام  در دنيايي كه مي(برداشته هزار سال امام غائب بيايد و آنرا 
خراشهاي طال و  مگر با آن آسمان) گيرد و كسي را بدرهم و دينار احتياجي نيست مي

  !!نقره بنياد كند
باز خدا پدر ماليان و مراجع تقليد امروز را بيامرزد كه براي مصرف اين بودجه عظيم 

زيرا بناي غلطي است كه ادني . (شود ته نميهر چند به اخالص كمال كامالً پرداخ
اي عطله  پيدا كردند هر چند اكثر آن را بعدهراهي ). برد شعوري هم به بطالن آن پي مي

وگرنه با اين . دهند هاي سابق اذكر بنام طلبه مي و بطله براي ترويج همان اباطيل و بدعت
امام به پيسي و زكام مبتلي  حكم امروز ماهيان دريا هم از انبار شدن نقره و طالي سهم

ها كه از خفت عقل و شدت جهل و آلودگي مذهب و  اگر تمام اين ننگ. شدند مي
اضالل مطلب نصيب مسلمان شيعي مذهب ميشود تحملش ممكن باشد آنچه بر وجدان 

است كه نسبت جعل اين حكم را به پروردگار   ما سنگين و عملش بسيار ننگين است آن
يا اينكه آن . دهند كه رحمه للعالمين است مي صا به نبي اكرمحكيم و تبليغ آنر

بزرگوار بنص آيات شريفه قرآن و تبعيت از روش عموم پيغمبران مأمور است كه اجر 
رسالت نخواهد، و حتي از باب احتراز و احتياط ديناري از مال مسلمانان براي مصرف 

از اين روش عالي و حكيمانه اش حاكي  خود و خانواده خود نگيرد و سنت سيره مسلمه
چنين ميراثي از مال مسلمانان براي ذريه و عشيره و خويشانش : است اما به ادعاي اينان
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تأمين نموده است كه در تاريخ روزگار هيچ سلطان جبار و فرعون ستمكار براي 
َتاٌن َعظِيمٌ  [.فرزندان بالفصل خود نكرده است   . }16:النور}] ُسْبَحاَنَك َهَذا ُهبْ

باعث  ربت مهلك بر پيكر حقيقتبلكه از اين همين ضجرت و نفرت از اين نسبت 
شد كه ما با اينكه بخطر كار خود آگاه و به آثار ناهنجار آن از دست مغرضين و جاهالن 
واقفيم نتوانستيم دندان بر جگر نهاده غض بصر نموده اين جنايت عجيب را ديده و 

و  صاهللا آنچه از كتاب و سنت رسولق برآمده خاموش بنشينيم و ناچار درصدد تحقي
سيره مسلمين بدست آورده در اين وجيزه مختصر در اختيار تو خواننده عزيز اگر طالب 

الحيوه  عينحق و جوياي حقيقت باشي نهاديم تا خود انصاف داده ببيني با شريعتي كه 
چه آفات و بلياتي بر و از اين نمونه بداني كه ! اند؟ سعادت دور جهاني تو است چه كرده

باشد كه خود بپاي خواسته تا حد امكان بتحقيق پرداخته دين عزيز ! اند سر آن آورده
بخشي تا شايد قبل از حلول  خود را از چنگ اين نگهبانان طلسم سحر و افسون نجات

جاني از حيات جاوداني، از اين جهان  سرچشمه حقيقت رسانيده و نيمه اجل خود را به
و اجماع جميع مسلمانان جهان،  صاهللا به اتفاق كتاب خدا و سنت رسول بيرون بري
كه خود بنيانگذار شريعت مقدسه است در تمام دوران مدت نبود خود  صرسول خدا

ديناري بلكه دانگي و ريالي از هيچ مسلماني بعنوان خمس ارباح، آنهم مخصوص بخود 
ته است و حتي با اينكه احاديث كه امام مسلمين است يا براي خانواده طاهرينش نگرف

اند تا اينكه در زمان حياتش برپا خواسته و  بسياري از دروغ به آن جناب نسبت داده
معهذا خوشبختانه نيم حديثي ولو دروغ در بين تمام ) الكذابه لقد كثرت علي(فرمود 

  !مسلمين در موضع خمس كذائي وجود ندارد
ان و يم بعد از هجرت از طرف غالو نسبت پيدايش اين بدعت از يك قرن و ني

بن ابي حمزه بطائني و علي بن فضال ضال مضل و احمدبن  بان و جعاالني چون عليذكا
هالل و سهل بن زياد و سماعه بن مهران و علي بن مهزيار كه خود را نمايندگان ائمه 
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. معرفي كرده و در بين شيعيان به اخاذي مشغول بودند شايع شده است معصومين
  .انكه در اين كتاب بهويت آنان واقف خواهيد شد انشاءاهللاچن

است كه احاديثي كه در باره  اء شيعه شده است آنهاما آنچه باعث سرگرداني فق
خمس غنائم جنگ است و اين خمس در زمان رسول خدا از اموال مشركين در جنگ 

ور  هرهحضرت ب شد و شايد از آن، خانواده رسول خدا در زمان حيات آن اخذ مي
كه نامي از يك كسر متعارفي است و آن را امروز شدند از آن جهت كه كلمه خمس  مي

اي از  اند با خمسي كه رسول خدا و خلفا از پاره بصورت يك حقيقت شرعيه درآورده
گرفتند و بعداً اينگونه مسائل  مي زكاتمعادن و كنوز و امثال آن از مسلمانان از بابت 

از درآمد كردند كه مثالً  وده و از فقهاي زمان خود از آن سؤال ميمورد ابتالي مسلمين ب
معدن نفت و كبريت و مس و آهن بايد چه مقدار زكات داد؟ در جواب سائالن، فقيهان 

معادن و  زكاتدادند مشتبه شده چنانكه مالك در  زمان هر يك بنظر خود فتوائي مي  آن
  .يك عشر قائل بود و شافعي يك خمس زركا

اهللا عليهم از اين مسائل پرسش  اي از شيعيان از ائمه معصومين سالم ين پارههمچن
گونه احاديث باعث شده كه  اين. فرمودند يك خمس نمودند و آن بزرگواران نيز مي مي

معادن را كه يك خمس است و مصرف آن مصرف زكات است اشتباهاً خمسي  زكات
ه هرگز ائمه شريعتي در طول اند كه مصرف آن خمس غنائم جنگ است وگرن گرفته

شريعت سيدالمرسلين نياورده و حكمي غير از آنچه قرآن مجيد و سنت رسول، مبين آن 
اند و چنين نسبتي العياذ باهللا به آن بزرگواران هزار مرتبه بدتر از قتل آنان  است نگفته

اء العياذ باهللا االنبي را با پيغمبري بعد از خاتم  صورت آنان بسيف و سنان است زيرا در اين
  .و گفتاري كفر صريح است  يا محرفين كتاب خدا بايد شمرد و چنين عقيده
كتاب خدا و سنت رسول اهللا را از . اهللا است اگر مبناي دين، كتاب خدا و سنت رسول

  !وگرنه راه ضاللت بسي فراخ است. چنين خمسي آگاهي نيست
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ؤلف اين رساله در يكي از از عجايب امر آنكه هنگامي كه اين حقيقت از طرف م
شهرهاي بزرگ ايران اظهار شد يكي از علماي آن ديار كه داراي عمامه و دستار و 

از مسلمانان  صصاحب صحابه و انصار است محتج و معتذر شد كه اگر رسول خدا
خمس ارباح مكاسب نگرفته است به علت آن بود كه در زمان آن حضرت مسلمانان در 

بودند بدينجهت در ميان آنان شخص مشمولي براي اداي خمس  نهايت فقر و پريشاني
  !شد يافت نمي

تر است تا به برهان، معهذا گفتن آن از جانب شخص عالمي  اين قول كه بهذيان شبيه
كه اين شخص  خيلي جزأت و جسارت است هر چند در ميان جاهالن باشد در حالي

اهللا كه حاكي از آن است كه  رسولناچار به حكم قرآن و آيات صريحه آن و سنت متواتر 
ذات با بركات سيد كائنات همان در زمان حيات خود بركات متصدي اخذ زكات و 

كه زكات داراي نصابي است كه جز اغنياي امت  صدقات از مسلمانان شد در حالي
داراي نصابي شود كه حداقل  سلماني گرفته ميمشوند زيرا زكات از  آن نميمشمول 

شود كه  شوند زيرا زكات از مسلماني گرفته مي ياي امت مشمول آن نمياست كه جز اغن
حداقل داراي يك تن غله و چهل گوسفند مستثني از مستثنيات و بيست مثقال طالي 

مثقال نقره مسكوك و امثال آن بعد  و دويست و دويست مثقال طالي مسكوك كمسكو
ي هر حمال و بقال و از مضي خول باشد و حال اينكه خمس كذايي را هر كس يعن

اش نيم ريال  هيمه كن و هيزم شكن و زني چرخ ريس هر چند اضافه درآمد روزانه
باشد مشمول است و حتي مضي حول هم در آن شرط نيست بكه بمجرد دست يافتن 

  .شود غايت امر آنكه حق دارد پس از مؤنه آنرا بپردازد ريال خمس آن واجب مي بĤن نيم
مشمولين زكات آنچناني بودند مشمولين خمسي اين چنين آيا در مسلماناني كه 

گريزند و ناچار بهذيانات متوسل  كه از حق مي اين است حجت آنان! شد؟ يافت نمي
  .شوند مي

  .خدا اسالم را از شر چنين مفتريان نجات بخشد
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  .االلباب چنانكه هست بنمايد اميد است مطالعه اين كتاب، حقيقت را در نظر اولي
  

ــد ــتطيع ان اري ــا اس ــالح م  اال االص
  

 و ما توفيقی اال بـاهللا عليـه توكلـت و اليـه انيـب?  
 

  
الطاهرين   و صلی اهللا علی حممد و آله
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ijk  

 هل بيتهأسالم علی حممد نبيه و علی لوا ةهله والصلوأاحلمدهللا كام هو 
سوره انفال است كه  41آيه شريفه ) قرآن(سند و مدرك و دليل خمس در كتاب خدا 

  :فرمايد مي

 (# þθßϑ n=÷æ$# uρ $ yϑ̄Ρ r& ΝçG ôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨βr' sù ¬! …çμ |¡çΗè~ ÉΑθß™§=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 

4’ n1ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑ ø9$# uρ Ç∅ö/ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ν çGΨ tΒ# u™ «!$$ Î/ 

!$ tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö6tã tΠöθ tƒ Èβ$ s%öà ø9$# tΠ öθtƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ yfø9 $# 3 ª! $#uρ 4’ n? tã 

Èe≅à2 &™ ó© x« íƒÏ‰ s%   )41 / انفال(  
از چيزي كه ) مسلمانان(و بدانيد آنچه را كه شما : ترجمه و مضمون آيه شريفه«

غنيمت گرفتيد پس همانا يك پنجم آن مال خداست و براي رسول و براي 
است كه شما  ين در صورتيا. نزديكان و يتيمان و مسكينان و در راه مانده است

روز فاصله بين كفر (در روز جدا گشتن ) محمد(بخدا و بدانچه ما بر بندة خود 
روزي كه دو جمعيت مبارز با يكديگر مالقات كردند ايمان آورده ) و ايمان

  .»باشيد و بدانيد كه خدا بر هر چيزي بغايت تواناست
) روز جنگ بدر(اي روزي است آنگاه در دنبال آيه شريفه آياتي است كه شرح قضاي

چنانكه ما قبل آيه نيز آياتي است كه مربوط به جنگ و جهاد . كه اين اتفاق افتاده است
باتفاق اكثر مفسرين و . لاست بشرحي كه انشاءاهللا ضمن آيات غنائم خواهد شام

فقند كه تمورخين و ارباب سير نزول اين آيه در ايام جنگ بدر بوده كه تمام مورخين م
ن جنگ در سال دوم هجرت واقع شده و آيه شريفه بجهت رفع اختالف و نزاعي كه ا

در بين مجاهدين در خصوص تقسيم غنايمي كه در اين جنگ بدست مسلمين افتاد 
بمقتضاي آن عمل فرمود، اقوال  صو رسول خدا. گرفت نازل گرديد صورت مي
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نيمت جنگ بدر يا غنيمت ديگري نيز در اينكه مراد از غنيمت جنگ در اين آيه آيا غ
غزوات ديگر قبل يا بعد از جنگ بدر بوده نيز هست كه چون اينگونه اختالف در مطلب 

  .پردازيم و مقصد ما مؤثر نيست لذا بدان نمي
مطلب و وصول به حقيقت در موضوع خمس بايد، چند  شدندر اينجا براي روشن 

  :نكته را در نظر گرفت
در موضوع اموال و حقوق خدا و رسول با  اينكه اين نخستين حكمي است كه - 1

هرچند قبل از آن آياتي كه . قيد تقسيم آن نازل گرديده و بمرحله اجرا در آمده است
ور مكيه در مكه معظمه يعني قبل از هجرت نازل گرديده مربوط به زكات است در س

عمل است اما بدون تعيين تقسيم و مصارف و نصاب آن زيرا آيات زكات جداً صورت 
تا اينكه در سال نهم يازدهم . بخود نگرفته بود از آن جهت كه مالك معيني نداشت

و .... خذ من اموالهم صدقه: االذعان پروردگار سبحان هجرت رسول خدا بفرمان واجت
 :با تعيين مصارف آن

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواملََساكِِني َوالَعاِملَِني َعَليَْها َواملُؤَ [ َفِة ُقُلوُهبُْم َوِيف إِنََّام الصَّ لَّ
بِيِل َفِريَضًة ِمَن اهللاِ َواهللاُ َعلِيٌم  َقاِب َوالَغاِرِمَني َوِيف َسبِيِل اهللاِ َواِْبِن السَّ الرِّ

     }٦٠:التوبة{] َحكِيمٌ 
مال فقيران و مسكينان و ) انواع زكوات(يعني همانا جز اين نيست كه صدقات «

وبهم و آزادي بردگان و تأمين تاوان زدگان آوري زكات و مؤلفه قل كارمندان جمع
و تمام امور اجتماعي كه براي رضاي خدا انجام بگيرد و كمك به در راه مانده 

  .»است
مرحله اجرا در آورد و عامليني براي  آن را به صپس از نزول اين آيات رسول خدا

سال دوم كه خمس غنائم در همان  در حالي. كات به قبايل و بالد اعزام داشتزاخذ 
  .هجرت صورت عمل بخود گرفت
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) قبل از هجرت(براي اينكه دانسته شود كه چرا حكم زكات كه در آيات مكي  - 2
نازل شده هنوز صورت عمل بخود نگرفته بود اما آيه خمس بالفاصله بمرحلة اجرا در 
آمد بايد وضع مالي مسلمانان آن روز را در نظر گرفت كه اكثر مسلمين آن روز فقير و 

تمام مهاجرين كه از مكه بطور خائفاً يتَرَقَّب فرار كرده بودند اگر مالي : وا بودند زيرابين
حبشه و (هم داشتند در مكه گذاشته و فقط جان خود را نجات داده بمدينه يا بالد ديگر 

و از . بودند) انصار(گريخته بودند و مهاجرين بمدينه مهمان برادران ديني خود ) غير آن
ابوايوب انصاري كه : ه آناني كه ايمان آورده بودند اكثراً فقير بودند مثالًمردم مدين

مهماندار رسول خدا بود تمام ثروت او عبارت از خانة كوچكي بود كه دو اطاق داشت 
را جاي داده بود و در اطاق زيرين خود  صكه در اطاق باالئي رسول خدا) زير و رو(

ما . انان ديگر هم وضعي بهتر از ايوب نداشتندمسلم. و مادر پيرش منزل گزيده بودند
اگر همان تجهيزاتي را كه مسلمانان در جنگ بدر همراه آورده بودند در نظر بگيريم كه 

 :تمام آن عبارت بود از

وضع فقر و فالكت آنها بخوبي . دو اسب و هفت شمشير و هفت شتر بيشتر يا كمتر
هنگام خروج بجنگ  صكه پيغمبر خدا و بهتر از همه همان دعائي است. آيد بدست مي

و در كتاب ) 1ج  26ص (واقدي ) ازيغالم(در كتاب : در باره مسلمانان كرد
در حالي كه  صالكبري بيهقي از عبداهللا بن عمرو روايت شده است كه رسول خدا سنن

براي جنگ بدر از شهر خارج ميشد با لشگري كه عدد آن از سيصد و پانزده نفر بيشتر 
 ةراهنم عُ إفامحلهم اللهم  ةهنم حفاإللهم ا«:ي به آسمان كرده عرض نمودنبود رو

 »هنم جياع فاشبعمإفاكسهم اللهم 
خدايا اينان عريان ) سواره كن(يعني خدايا اينان پابرهنگانند ايشان را حمل كن 

در كتاب گرانقدر  زو ني. ، خدايا اينان گرسنگانند ايشان را سير كننهستند آنانرا بپوشا
آمده است كه جبرئيل بر پيغمبر ) 9402رقم  5ج  209ص (منصف عبدالرزاق ضعاني ال
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عبد الزراق عن معمر يعني عن أيوب عن بن سريين عن عبيدة « :خدا در روز بدر گفت
قال نزل جربيل عليه السالم عىل النبي صىل اهللا عليه و سلم يوم بدر فقال إن ربك 

 وإن شئت أن تفادي هبم وتقتل من أصحابك خيريك إن شئت أن تقتل هؤالء األسار
 .»ويكرم اهللا بالشهادة من يشاء  ونتقو هبممثلهم فاستشار أصحابه فقالوا نفادهيم 

يعني اگر ميخواهي اين اسيران جنگ را بكش و اگر ميخواهي از ايشان فديه بگير در 
خدا با ها كشته شود پيغمبر  آنصورت از اصحاب تو به اندازة اين اسيران در جنگ

گيريم و بدينوسيله تقويت  اصحاب گفتند ما فديه مي. اصحاب خود مشورت كرد
معلوم است كه رضايت . دارد شويم و خدا هر كه را خواست بشهادت گرامي مي مي

  .در آن صراحت دارد قوی هبمنتاصحاب بفديه گرفتن در اثر فقر بوده است چنانكه 
اي  يز معمول بوده است و لذا پارهخمس گرفتن از غنائم جنگ، قبل از اسالم ن - 3

در سرايائي كه قبل از جنگ بدر اتفاق افتاده بود قبل از آنكه  صاهللا از اصحاب رسول
هايي كه در آن سرايا بدست آمده  اي در باب اخذ خمس از غنائم نازل شود از غنيمت آيه

  1. بود خمس آنرا اخراج كرده بحضور رسول خدا آوردند
                                                           

نويسد  مي) 291ص (در كتب تواريخ و سير از جمله كتاب تاريخ قم كه از كتب معتبرة شيعه است  -1
) 278ص (و در . ابومالك اشعري آنكسي است كه خمس را قسمت كرد قبل از نزول قرآن بذكر خمس

مالك بن عامر كه از جمله مهاجران است ابتدا كرد پيش از نزول آيه خمس، خمس را : نويسد مي
قسمت كرد و اين معني در وقتي بود كه مالك بن عامر غنيمتي را يافت در بعضي از غزاوات، 

رمود او را كه يك سهم از آن بهر خدا بنه، مالك بن عامر گفت خمس آن از بهر خداست، ف صرسول
پس حق سبحانه و تعالي به قسمت مالك بن عامر رضا داده و آن قسمت را امضاء فرموده اين آيه را 

ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسُه [: فرستاد َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ اي از تواريخ است كه اولين خمس  و در پاره  }41:األنفال{] ....َواْعَلُموا َأنَّ
تاريخ ابوالفدا واقدي و (را عبداهللا بن جحش قبل از جنگ بدر در سريه خود بخدمت رسول خدا آورد 

 )ابن خلدون
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ست كه براي مورد خاصي اختصاص بدين اسالم داشته پس حكم خمس چيزي ني
باشد بلكه، هم در امم گذشته و هم در جاهليت اخذ خمس از غنائم جنگ و حتي ربع 
معمول بوده است و رؤساء قبايل و سران جنگ مقداري از غنائم حرب را به عنوان 

م استيثار و دادند ليكن در دين اسال خمس يا ربع بر ميداشتند و آنرا بخود اختصاص مي
  1.اختصاصي نيست

                                                           

جاهليت معمول بوده كه يك چهارم غنيمت را در : نويسد مي 12قرطبي در تفسير خود جلد هشتم ص  -1
والنشيطه  املرباع منها والصايا و حكمک لک: گويد تند و شاعر جاهلي ميدانس مخصوص رئيس سپاه مي

و خطبه ...  صضمن وفود بني تميم بر رسول خدا) 4ج  224ص (در سيره ابن هشام . والفضول
، ضمن شمردن دهد در جوابي كه ثابت بن قيس شماس به ايشان مي) عطارد بن حاجب(خطيب آنان 

يعني پادشاهان از طايفه ما ( الربع منا امللوک و فينا تقسم: گويد مي مفاخر قوم خود در ايام جاهليت
  .)شود چهارم غنيمت تقسيم مي هستند و در ميان ما يك

و  الغنيمة كان من عاداهتم اذاغنموا ان يعظوا الرئيس ربع: نويسد هشام در توضيح اين مدعي مي آنگاه ابن
آوردند يك چهارم  آن بود كه هر گاه غنيمتي بدست مي يعني از جمله عادات قبيله ايشان. املرباع يسمی

  .ناميدند دادند و آنرا مرباع مي آنرا به رئيس قبيله مي
كه در حضور رسول خدا ضمن مفاخرت  زبر خان بدر استدر ضمن اشعار  230در همين كتاب در ص 

  .االعاجم نغري بنجد او بارض رةان لنا املرباع فی كل غاو : ميسرايد
باز در همين كتاب . هاي جنگي بوده است معلوم است كه اين ربع مخصوص غنائم در غارتبروشني 

يعني من در  و كنت اسري فی قومی باملرباع: گويد در داستان وفود عدي بن حاتم، خود او مي 246ص 
او را باين روش ...  صرسول خدا. كنم چهارم غنائم جنگي زندگي مي ميان قوم خود با اخذ يك

االسالم و كان ياخذ بغري رشع و ال  اجلاهليه و مخس فی ربع فی: اصمعي نيز گفته است. رمودمالمت ف
 .الغنيمةالربع  دين

اجليش يربعه  ربعچاپ اسالميه نيز همين مضمون آمده است ) 5ج  261ص (البيان طبرسي  در مجموع
كان : نويسد نيز مي) 2ج  95ص ( االفهام الرمحه در مسالک فاضل جواد عليه. الغنيمةرباعه اذا اخذ 
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يعني در . الرياسه والدوله والغلبه الهنم اهل الغنيمةالروساًء منهم كانوا يستأثرون  اجلاهليه ان فی
دادند معني آيه شريفه  جاهليت رؤسا ايشان غنيمت را بجهت رياست و دولت و غلبه بخود اختصاص مي

در همين جهت نازل شده   }7:احلرش}] ًة َبْنيَ األَْغنَِياِء ِمنُْكمْ َكْي َال َيُكوَن ُدولَ [هم كه در ذيل آيه فَي است 
تا اين يك اخذ غلبه و چيرگي و امتياز  )ةال يكون اخذه غلبه واثره جاهلي(است كه معناي آن اينست 

  .جاهلي نبوده باشد
هاي جنگي براي رئيس  پس حاصل مطلب آن است كه در جاهليت گرفتن مقداري از غنائم و غارت

) 2ج  922ص (المطلب  و در اسالم چنين نيست عالمه حلي در كتاب منتهي. قبيله معمول بوده است
كردند آنگاه  غنيمت در اديان گذشته حرام بوده است غنيمت را جمع مي: عبارتي باين مضمون دارد

ه خمس غنيمت اما چون خدا پيغمبر اسالم را فرستاد به او انعام فرمود! سوزانيد آمد و آنرا مي آتشي مي
نيز همين مضمون را آورده ) 1ج  419ص (الفقهاء  عالمه مزبور در كتاب تذكره. را براي او قرار داد

اما باتتبع و . همين عبارت را آورده است) 1ج  422ص (العقول  عالمة مجلسي نيز در مرأت. است
  !تحقيق در كتب آسماني موجود اين ادعا عاري از حقيقت است

از ) 5ج  241ص (اين آقايان بر حديثي است كه عامه از جابر و نيز در المصـنف صـنعاني   ظاهراً اتكاء 
عطيت أ :فرمود صاند كه رسول خدا ابوهريره و بخاري آن را از طريق ابن المبارك از همام روايت كرده

 .الغنائم و مل حتل الحد قبلی احلت لی: مخسا مل يعطها احد قبلی
ثانياً برحسب آيات موجـوده  . چون مخالف آيات كتاب مجيد است. د استاوالً در صحت اين حديث تردي

در . اهللا عليهم نيز حـالل بـوده اسـت    در كتب عهد عتيق و عهد جديد غنائم جنگ بر انبياي گذشته صلوات
بشهري آئي تا با آن جنگ نمـائي آنـرا    چون« :چنين آمده است 10سفر تثنيه از تورات باب بيستم از آيه 

و اگر با تو صلح نكرد و با تو جنگ نمايد پس آن را محاصره كن و چون . 12تا آيه ... ندا كن براي صلح 
يهوه خدايت آنرا بدست تو سپارد جميع ذكورش را به دم شمشير بكش، لكن زنان و اطفال و بهائم و آنچـه  

وه خـدايت بتـو دهـد    در شهر باشد يعني تمام غنيمتش را بر خود بتاراج ببر و غنائم دشمنان خود را كه يه
و در سـفر  . ها نباشد چنين رفتار نمـا  كه از تو بسيار دورند كه از شهرهاي اين امت همه شهرهائيبه . بخور

 :گويـد  مـي  20پس از جنگ ابراهيم برادر لوط با ملك عيالم و شكست خصـم در آيـه    14پيدايش باب 
  .بداد )يعني يك دهم( ا از هر چيز ده يكرا بدستت تسليم كرد و او ر تنك باد خدايتعالي كه دشمنارمتبا
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نويسد ابراهيم به آتر  مي 4آيه  7در همين معني در كتب عهد جديد در رساله پولس به عبرانيان باب 
در شرح جنگ موسي  21در سفر اعدادا تورات باب . بارخ از بهترين غنائم جنگ ده يك بداد

اسرائيل زنان  و بني: آورده است 9اند در آيه  گرفتهبامديانيان و غنائمي كه موسي و لشگريانش از دشمن 
مديانيان و اطفال ايشان را به اسيري بردند و جميع بهائم و جميع مواشي ايشان و همه امالك ايشان را 

در آيه . و تمامي غنيمت و جميع غارت را از انسان و بهائم گرفتند: نويسد مي 11در آيه . غارت كردند
در . ي را كه مرد را نشناخته بود و با او هم بستر نشده براي خود زنده نگاهداريدو از زنان هر دختر 18

تو و العازار كاهن و سروران خاندان آباي جماعت : و خداوند به موسي خطاب كرده گفت 26آيه 
چه از انسان و چه از بهائم بگيريد و غنيمت را ميان مردان جنگي كه  حساب غنائي كه گرفته شده است

شود  آنگاه بشرح زكاتي است كه از غنائم پرداخته مي. اند و تمامي جماعت نصف نما له بيرون رفتهبمقات
. گويد، پس موسي و العاذار برحسب آنچه خداوند بموسي امر فرموده بود عمل كردند مي 31تا در آيه 

غنائي كه  در كتاب اول سموئيل شرح جنگ داود با عمالقه است و شرح. پردازد سپس بشرح غنائم مي
نيز اشارتي بغنائم داود از پادشاه صوبه است كه آنرا  8در كتاب دوم سموئيل باب . داود از ايشان گرفت

  .تصرف كرده استفاده نمودند
نيز اشارتي بغنائم و موقوفاتي است  27- 26آيات  26در كتاب اول تاريخ ايام از ملحقات توراه باب 

تش سوزانيدن غنائم صرفنظر از اينكه برخالف عقل و شريعت اما موضوع در آ. براي تعمير خانه خدا
آيه  31الهيه است در كتب توراه و انجيل نيز بدان اشاراتي نشده است و فقط در سفر اعداد تورات باب 

گويد، طال و نقره و برنج و آهن و روي و سرب يعني هرچه متحمل آتش شود آنرا از آتش  مي 26
كه معلوم است اين دستور براي تطهير . به آب نيز آنرا طاهر سازيد بگذرانيد و طاهر خواهد شد و

  .اشيائي است كه تحمل آتش را دارند
در خصوص حرام بودن غنيمت تنها در يك مورد در كتاب مقدس در كتاب اول سموئيل چنين آمده 

را نزد وادي  است، داود بر آن دويست نفر كه از شدت خستگي نتوانسته بودند عقب داود بروند و ايشان
سور واگذاشته بودند آمد و ايشان به استقبال داود و استقبال قومي كه همراهش بودند بيرون آمدند و 

از اشخاصي كه  مردمان بليمالچون داود نزد قوم رسيد از سالمتي ايشان پرسيد اما جميع كسان شرير و 
ايم بايشان چيزي  از غنيمتي كه باز آورده چونكه همراه ما نيامدند: با داود رفته بودند متكلم شده گفتند
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نكته چهارم كه بايد همواره در مسئله خمس مورد نظر باشد آن است كه آيه  - 4
شريفه مو اگر به آن دقت و توجه شود كه لحن آن لحن آمر و  ه واعلموا استر بصد

آخذ نيست بلكه لحن اعالمي و ارشادي است يعني مانند آيات صلوه و زكات نيست كه 
زيرا غانم غنيمت قبل از قسمت مالك غنيمت نيست تا وجوب . ه استلحن آن آمران

چنانكه بسياري از فقهاي بزرگ شيعه در مسئله خمس در . پرداخت آن بوي توجه شود
و تفاوت آن با آيات  1.اند غنيمت باين نكته متطّن و به آن حقيقت اعتراف و اشاره كرده

 :فرمايد يزكات اينست كه در آنها با لحني سخت آمرانه م

                                                                                                                                                    

بلي در صحيفه . اما اين پيشنهاد هم مورد قبول داود نشد و فرمود اي برادران چنين مكنيد. نخواهيم داد
  :گويد مي 17يوشع باب ششم در داستان فتح اريحا كه محاصره آن بنحو خاصي انجام گرفت در آيه 

و چون بنا بود كه تمام شهر و آنچه . اوند حرام خواهد شدو خود شهر و هر چه در آن است براي خد
هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پير و : گويد مي 21در آن است نابود شود چنانكه در آيه 

  :گويد مي 34حتي گاو گوسفند و االغ بدم شمشير هالك شدند و در آيه 
آمده است در آنوقت يوشع ايشان را  26تا در آيه ... و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانيدند 

  .كه برخاسته اين شهر اريحا را بنا كند ملعون باد بحضر خداوند كسي: قسم داد و گفت
پس حرام بودن غنائم و سوزانيدن آن منحصر و خاص شهر اريحا بوده است وگرنه در اديان گذشته نيز 

  .نانكه در اسالمغنائم جنگ بر انبياء و مسلمين حالل بوده است چ
بنا براين سوزانيدن غنائم بوسيله آتشي از آسمان در امم گذشته نيز نبوده است و در اين مورد خاص 

 .اند نه اينكه آتش آسماني آنرا سوزانيده باشد هم خود غانمين شهر را آتش زده

الن الغانمني و ان : العباد در اين باره فرموده است در ذخيره) ميرزا محمدباقر(مرحوم فاضل شيرازي  -1
پس تا امام عنيمت  ... و لالمام ان يقسم بينهم... الضعف  باختيار اال ان ملكهم فی غايه الغنيمةملكوا 

را بين مجاهدين و غانمين تقسيم ننمايد مالكيت غانمين در غنائم در غايت ضعف است لذا خطابي 
ائد، قطع كرده است بتوقف مالكيت در آن در فو) ره(همچنين شهيد ثاني . متوجه ايشان در دادن نيست

بر قسمت غنيمت پس چنانكه گفته شد آيه شريفه كه مصدّر بكلمه واعلموا است كسي را امر به ايتاء 
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َكاةَ [  هُ [ - }43:البقرة}] َوَآُتوا الزَّ ] َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقنَاُكمْ [-}141:األنعام}] َوَآُتوا َحقَّ
  }267:البقرة}] َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن األَْرضِ [-}254:البقرة}
  .آنو امثال   }33:النور}] الَِّذي َآَتاُكمْ  َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللاِ[-

فرمايد  در دنبال اكثر آيات زكات، منكرين و مخالفين را بعذاب شديد تهديد ميو 
  : مانند آيه شريفه
   /) -(  
»«.  

  :فرمايد يا چنانكه مي
   /) -(  
»«.  

  يا آيه شريفه 
   /) -(  
»«.  

 .ی نار جهنمف. و امثال اين آيات كه تماماً تهديد بعذاب است
واعلموا كه لطف و : فرمايد اما در آيه شريفة خمس با لحن اعالمي و ارشادي مي

تفاوت آن نه تنها بر اهل ادب بلكه بر عموم آشنايان بلغت عرب مخفي نيست زيرا اين 

                                                                                                                                                    

كند زيرا كسي مالك چيزي نيست تا مورد خطاب آمرانه واقع شود بدادن آن و مالي است كه  خمس نمي
ع است از اين جهت براي تقسيم و رفع نزاغ مصدّر بكلمة در ميان غانمين و رياست جند مشترك و مشا

 ...خذ من امواهلم صدقهفرمايد  واعلموا است و مانند زكات نيست كه مي
قبل از تقسيم ضعيف است و لذا مورد خطاب آمرانه ) امام و مجاهدين(در مسئله خمس مالكيت طرفين 

 .واهللا اعلمگيرد چنانكه نيست  قرار نمي
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از آن . و اعتقادي است نه اكتسابي و دانستني است نه دادني. مسئله علمي است نه عملي
إِْن [كند  فرمايد بدهيد و در دنبال آن هم اضافه مي بدانيد و نمي فرمايد جهت كه مي

آن از نيروي ايمان كه در .  }41:األنفال}] ُكنُْتْم َآَمنُْتْم بِاهللاِ َوَما َأْنَزْلنَا َعَىل َعْبِدَنا َيْوَم الُفْرَقانِ 
در ساير  و هر گاه! كند و اعتقاد مجاهدين و غانمين در تسليم بتقسيم غنيمت استمداد مي

بينيم كه كلمة  بكار رفته است دقت شود مي ]َواْعَلُموا[ آياتي كه اين كلمه مباركه
واعلموا در تمام آنها داراي جنبة ارشادي است و خاصيت وعظ و اندرز و راهنمائي دارد 

  .خواند كه مخاطبين خود را به ايمان و اعتقاد و تقوي و پرهيزكاري مي
  :فرمايد وره بقره ميس 194چنانكه در آيه شريفه 

 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã$# uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ t⎦⎫É) −Fßϑø9 $#   ) 194 /بقره(  
  :فرمايد همين سوره مي 196و در آيه 

 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã$# uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $#   ) 196 /بقره(  
  :فرمايد مي 230و در آيه 

 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (# þθãΚ n=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î=tæ   ) 232/بقره(  
   203و در آيه 

 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã$# uρ öΝ à6 ¯Ρ r& ÏμøŠ s9 Î) tβρ ç|³øtéB   ) 203 /بقره(  
   223و در آيه 

 (#θà)̈?$#uρ ©!$# (#þθßϑn=ôã$#uρ Νà6̄Ρr& çνθà)≈n=•Β 3 ÌÏe±o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#   
  )223/  بقره( 

  : فرمايد همين سوره مي 232و در آية 
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 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã$# uρ ¨β r& ©!$# $oÿ Ï3 tβθè=uΚ ÷ès? ×ÅÁ t/   ) 232 /بقره(  
 (#þθ ßϑn=ôã$# uρ ¨β r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& çνρ â‘ x‹÷n$$ sù 4 (# þθßϑ n=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# 

î‘θà xî ÒΟŠÎ=ym   ) 235 /بقره(  
فرمايد از طريق  كه در اين آيات شريفه پس از آنكه امر به تقوي و پرهيزكاري مي

و سوره  24كند چنانكه در آيات شريفه  وعظ و ارشاد بيك حقيقت اعتقادي اعالم مي
  :فرمايد االنفال مي

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#θç7ŠÉf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™§=Ï9 uρ # sŒÎ) öΝ ä.$tãyŠ $yϑ Ï9 

öΝ à6‹ÍŠ øtä† (  ) 24 /االنفال(  
  : فرمايد بالفاصله مي

 (# þθßϑ n=ôã$# uρ χ r& ©!$# ãΑθçt s† š⎥÷⎫ t/ Ï™ö yϑø9 $# ⎯ Ïμ Î7ù=s%uρ ÿ…çμ ¯Ρ r& uρ Ïμ øŠs9 Î) 

šχρç|³ øtéB   ) 24 /االنفال(  
و لطف مطلب آنست كه در اين . نمايد كه در آن نيز بيك مسئله اعتقادي اعالم مي

دهد چنانكه  بكار رفته قبل و يا بعد آيه دستور تقوي مي) واعلموا( آيات شريفه كه كلمة
  :فرمايد در دنبال همين آيه شريفه نيز مي

 (#θà)̈? $# uρ Zπ uΖ ÷FÏù ω ¨⎦ t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑ n=sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹!% s{ ( (# þθßϑn= ÷æ$# uρ χ r& 

©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $#   ) 25 /االنفال(  
  :فرمايد سوره پس از آنكه ميهمين  28و در آيه 
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 (# þθßϑn=÷æ $# uρ !$ yϑ̄Ρ r& öΝà6 ä9≡ uθøΒ r& öΝ ä.ß‰≈ s9 ÷ρ r& uρ ×π uΖ ÷GÏù χ r&uρ ©! $# ÿ…çνy‰Ψ Ïã íô_ r& 

ÒΟŠÏà tã   ) 28 /االنفال(  
  : فرمايد در دنبال آن مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (# þθãΖtΒ# u™ βÎ) (#θà) −Gs? ©!$# ≅ yèøg s† öΝ ä3©9 $ZΡ$s%öèù )28/ نفال اال(  
  :فرمايد سوره الحديد مي 20و در آيه 

 (#þθ ßϑn=ôã$# $yϑ ¯Ρ r& äο4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλ m;uρ ×π uΖƒÎ— uρ 7 äz$x s? uρ öΝ ä3oΨ ÷ t/     
  )20 /الحديد (  

  :فرمايد آن سوره مي 17و در آيه 

 (#þθ ßϑn=ôã$# ¨βr& ©!$# Ä© ôvä† uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $pκÌE öθtΒ   )17 /ديد الح(  
كه در تمام اين آيات كلمة واعلموا جنبه وعظ و ارشاد و اعالم مسائل اقتصادي است 

  :چنانكه همين آيه شريفه. و در هيچكدام امر باحكام عبادي نشده است

 (#þθ ßϑn=÷æ $# uρ $yϑ̄Ρ r& Ν çGôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗè~   ) 40 /الحديد(  
از غنائم  صاست نه اتيان امر، يعني اگر رسول خدااعالم بيك حقيقت اعتقادي 

اب خمس جدا كرد مجاهدين و غنامين غنائم بايد بدانند بدارالحرب خمس را براي ار
اما . كه آن حقي است كه مخصوص خداست و كسي را حق اعتراض به آن نيست
از  هيچگاه مسلمانان مأمور بپرداختن آن نبودند زيرا خمس غنائم بلكه تمام آن قبل

تقسيم در اختيار رسول خدا و يا فرماندهان جنگ بود و چيزي در اختيار ديگران نبود 
  !تا مأمور بپرداخت آن باشند

شد و پس از  آوري مي رسول خدا يا فرماندهان جنگ پس از آنكه غنائم جمع
لذا اين عمل احتياج بصيغة . كردند برداشت خمس آن بقيه را بين مجاهدين تقسيم مي
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. د كه خمس غنائم مال خداستندانست رداخت آن نداشت و فقط مسلمانان بايد ميامر، بپ
اي از آيات قرآن مسلمانان مأمور بپرداخت خمس غنائم يافي يا انفال نيستند  در هيچ آيه

اهللا و خلفاي وي نيز حاكي و مبين  زيرا چيزي در اختيار آنان نيست چنانكه سيرة رسول
هيچ مسلماني خمس را باين صورت كه اكنون  اسالمدر صدر اول . اين حقيقت است

در زمان رسول خدا و پس از وي جانشينانش اگر مالي را !. معمول است نپرداخته است
فرمودند قبل از آنكه ديگران از آن  دانستند خود، آن مال را اخذ مي مشمول خمس مي

كه فوراً بپردازند  بخالف زكات كه آنرا مسلمين مأمور بودند. مال چيزي را مالك بشوند
كردند و اگر در اداء آن  شد جداً مطالبه مي و اگر در پرداخت آن مسامحه و غفلت مي

در . كردند شد به متخلف اعالن جنگ داده بسختي از وي مطالبه مي تأخير و توقف مي
خمس و پخش غنائم رسول خدا دهنده بود و مسلمانان مجاهد گيرنده، چنانكه آيه 

ُسوُل َفُخُذوهُ [: اين حقيقت است كهشريفه مفٌهِم  يعني هرچه  1 }7:احلرش{] َوَما َآَتاُكُم الرَّ
  : اند كه مسلمانان دهنده زكاتو در . آن را بگيريد) از غنائم(رسول خدا بشما داد 

                                                           

اند نه  تر آنكه در آيات شريفه قرآن هر جا كه نامي از غنائم آمده است مسلمانان گيرنده وشناز اين ر -1
  :فرمايد سوره الفتح مي 15چنانكه در آية شريفة ! دهنده

 ãΑθà)u‹y™ šχθà̄=y‚ßϑø9$# #sŒÎ) óΟçFø)n=sÜΡ$# 4†n<Î) zΟÏΡ$tótΒ $yδρä‹è{ù'tGÏ9 $tΡρâ‘sŒ öΝä3÷èÎ7®KtΡ    
  )15/ الفتح (    

  : فرمايد همين سوره مي 18و در آيه 

 ô‰s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ...  ) 18/ الفتح(  
  :فرمايد تا آنجا كه مي

 zΟÏΡ$tótΒuρ ZοuÏVx. $pκtΞρä‹è{ù'tƒ...   ) 19/ الفتح(  
  : فرمايد همين سوره مي 20و در آيه 

 ãΝä.y‰tãuρ ª!$# zΟÏΡ$tótΒ ZοuÏVŸ2 $pκtΞρä‹è{ù's?   ) 20/ الفتح(  
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َكاةَ [ هُ [- }43:البقرة}] َوَآُتوا الزَّ ] َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقنَاُكمْ [-}141:األنعام}] َوَآُتوا َحقَّ
-   }267:البقرة}] َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن األَْرضِ [-}254:البقرة}

 :فرمايد اند چنانكه مي و خدا و رسول گيرنده.  }33:النور}] َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللاِ الَِّذي َآَتاُكمْ [

َدَقاِت  َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدهِ [ ْم َصَدَقةً [− }104:التوبة}] َوَيْأُخُذ الصَّ ] ُخْذ ِمْن َأْمَواِهلِ
  . }103:التوبة}

هاي رسول خدا به رؤساء قبايل و مشايخ عشاير يا  بينيم كه گاهي در نامه و اگر مي
آيد  اي است كه از آن معناي امر بدادن خمس برمي فرستاد كلمه والتي را كه به بالد مي

واعطيتم : اين عبارت آمده است كه شرحبيل بن عبدكاللحضرت به  نامة آن چنانكه در
و به  اخلمس املغانم واعطی من: نويسد الجهني مي يا به عمرو بن معبد اهللا املغانم مخس من

واعطی  جناب به عبد يغوثو در نامه آن  املغنم وادواخلمس من: مالك بن احمر
واعطی اخلمس : ضرت به جناده و قوم اوو در نوشته آن ح الغزو املغانم فی مخس
ها حضور نداشت  آن است كه چون خود آن حضرت در جنگبراي  اهللا املغانم مخس من

جناب بودند لذا ايشان دادن خمس غنائم جنگ را مطالبه  و اين اشخاص نمايندگان آن
چنانكه در . داشت حضرت خمس غنائم را بنفس نفيس  برمي وگرنه خود آن. فرمايد مي

 .ةاهللا اذا اتاه املغنم اخذ صفو كان رسول: روايت است كه تهذيب از حضرت صادق

                                                                                                                                                    

  :فرمايد سوره حشر مي 7و در قسمت كردن في نيز همين معني آمده است چنانكه در آيه 

 !$̈Β u™!$sùr& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï&Î!θß™u‘   ) 7/ الحشر(  
  :فرمايد تا آنجا كه مي

 !$tΒuρ ãΝä39s?#u™ ãΑθß™§9$# çνρä‹ã‚sù   ) 7/ الحشر(  
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اي از متشبثين  است و اين كلمه پاره }41:األنفال{] َغنِْمُتمْ [: در آية شريفه كلمة - 5
را دستاويز شده است كه در مقصود خود بدان متمسك شوند در حالي كه كلمة غنيمت 

بدون زخمت عائد شود چنانكه در القاموس گفته  شود كه در لغت بچيزي استعمال مي
شود كه  در اصطالح شرع به اموالي گفته مياما  غنيمه هوالفوز بالشی بال مشقهلا: است

 .بوسيله قهر و غلبه مسلماني بمشركين بدست آمده باشد

والغنيمه هی املوجف عليها : نويسد مي) 4ج  64ص ) (االم(الف ـ شافعي در كتاب 
يعني غنيمت چيزي  !وجف عليه بخيل وال ركابهو مامل ي ءیفوالكاب باخليل والر

است كه با لشكر و سپاه سواره و پياده بدان دست يابند و في بدون قهر و غلبه سپاه 
  .آيد بدست مي

والغنيمه ما غلب : نويسد مي) 17ص ) (الخراج(ب ـ يحيي بن آدم در كتاب 
يعني غنيمت آن چيزي است . صوحلوا عليه والفی مابالقتال حتی ياخذه املسلمني  عليه

كه مسلمانان بوسيله قتال بدان دست يابند تا آنكه آنرا غنوه اخذ كنند و فيء چيزي است 
  .كه بدان صلح نمايند

الغنيمه والفی يفرتقان فی ان : نويسد مي) 121ص (السلطانيه  وردي در احكامج ـ ما
با يكديگر فرق دارند  ءغنيمت و فييعني  .الغنيمه مأخوذ قهراً  مأخوذ عفواً و مال ءالفی

كنند، و مال غنيمت از روي قهر و غلبه  زيرا فيء درا از روي عفو و مصالحه اخذ مي
  .شود اخذ مي

اي غنيمت  هرچند در معناي كلمه فيء نيز بين فقها اختالف هست زيرا آنرا هم پاره
  .دانسته اند



  خمس

 

34

واهللا اعلم فيام : در معناي غنيمت: نويسد مي) 18ص ) (الخراج(د ـ ابويوسف در 
الرشک و ما اجبلبوا به من املتاع والسالح والكراع فان  املسلمون من عساكر اهل يصيب

 .اهللا فی كتابه و اربعه امخاس هی للجند فی ذالک اخلمس ملن سمی
چاپ تهران بعد از ) 1ج  797ص ) (التبيان(در تفسير ) ره(ـ مرحوم شيخ طوسي   ه

ول الغنيمه ما اخذ من اموال قا: نويسد ه خمس در معناي غنمتم ميذكر آيه شريف
گويم غنيمت  يعني من مي .اهللا للمسلمني الكفار بقتال و هی هبه من احلرب من اهل

شود و آن از جانب خدا  آنچيزي است كه از جنگاوران كفار بوسيله جنگ گرفته مي
  .بمسلمانان هبه است

الغنيمه كل ما اخذ من : نوشته است همين كتاب) 2ج  666ص (و ـ و در 
داراحلرب بالسيف عنوه مما يمكن نقله الی داراالسالم و ما ال يمكن الی دار االسالم 

 :املسلمني ملصالح لاملا االمام و يرصف ارتفاعه الی بيت  املسلمني ينظر فيه فهو جلميع
ريق قهر و غلبه يعني غنيمت عبارتست از تمام چيزهايي كه در ميدان جنگ با شمشير بط

و آنچه را ) اموال منقول(كشور اسالم انتقال داد  توان آنرا به اخذ شود از آن اموالي كه مي
  )اموال غيرمنقول(توان انتقال داد  كه نمي

پس آن مال جميع مسلمانان است كه اختيار آن با پيشواي مسلمين است كه درآمد 
  .نمايد مين ميالمال انتقال داده صرف مصالح مسل آن را به بيت

الغنيمه ما : نويسد چاپ اسالميه مي) 4ج  543ص (البيان  ز ـ شيخ طبرسي در مجمع
للمسلمني و  تعالی اهللا ی هبه منو هالكفار بقتل  احلرب مناخذ من اموال اهل 

يعني غنيمت چيزي است كه از اموال جنگاوران : تنا عليهم السالمئمهواملروی عن ا
) ع(بخشش خدا بر مسلمين است و همين معني از ائمه ما  شود و آن كافر گرفته مي

  .روايت شده است
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البيان نقل  همين عبارت را از مجمع) البيان زبده(ح ـ مرحوم مقدس اردبيلي در كتاب 
  .كرده و آنرا پسنديده است

عبس  فهام در ذيل خبر حكيم مؤذن بنيـ مرحوم فاضل جواد در مسالك اال ط
  .غنيمه داراحلرب: اليه كون الغنيمهالظاهر من ا: نويسد مي

از قول مقدس اردبيلي آورده ) 1ج  441ص (العقول  ي ـ عالمه مجلسي در مرآه
است كه آنچه از كلمه غنيمت متبادر است آن است كه آن غنيمت دارالحرب است و 

  .كند تفسير مفسيرين آن را تأئيد مي
اند و چنانكه  كلمه غنيمت كردهاين معنائي است كه فقهاء اسالم از عامه و خاصه از 

شود در آن هيچگونه اختالفي ندارند و نبايد هم داشته باشند زيرا اين كلمه  مالحظه مي
اي از آيات كريمه قرآن آمده است خود آن آيه و ماقبل و مابعد آن  شريف در هر آيه

  :حاكي است كه آن غنيمت دارالحرب است
  : الف ـ در همين آيه شريفه

 (#þθ ßϑn=÷æ $# uρ $yϑ̄Ρ r& Ν çGôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ...   ) 40 /االنفال(  
يُن هللاِ َفإِِن [ :ما قبل آن اين آيه مباركه است َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

) واو(به  و و آنگاه آيه شريفه معطوف }193:البقرة{ ]اْنَتَهْوا َفَال ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل الظَّاملِِنيَ 
بعالوه در . دارد غنيمت مربوط بدارالحرب است كه مسلم مي ]َواْعَلُموا[عطف است 

  }41:األنفال{ ]َيْوَم الُفْرَقاِن َيْوَم الَتَقى اجلَْمَعانِ [الفرقان  يوم: فرمايد خود آيه شريفه مي
شود، آن روزي است كه  يعني روزي كه تميز و تفاوت بين حق و باطل حاصل مي

  :فرمايد در آيه بعد بالفاصله مي. كنند انان با كفار در جنگ تالقي ميمسلم

 øŒÎ) ΝçFΡr& Íοuρô‰ãèø9$$Î/ $u‹÷Ρ‘‰9$# Νèδuρ Íοuρô‰ãèø9$$Î/ 3“uθóÁà)ø9$# Ü=ò2§9$#uρ Ÿ≅xó™r& ...   
  )41 /االنفال (  
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  .كند كه صورت آرايش جنگي آن روز مسلمين را با كفار مجسم مي
  :فرمايد آورد و مي سوره كه باز كلمه غنيمت را ميهمين  69ب ـ آيه 

 (#θè=ä3sù $£ϑÏΒ öΝ çFôϑÏΨ xî Wξ≈ n= ym $Y7Íh‹sÛ...   ) 69 /االنفال(  
همين آيه عموماً  55به احكام دارالحرب است از آيه  آيات ماقبل آن تماماً مربوط

  :فرمايد دهد تا آنجا كه مي وظائف جنگ و جهاد را تعليم مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# ÇÚ Ìhym š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ’n? tã ÉΑ$tFÉ) ø9 $#...   ) 65 /االنفال(  
  : تا آيه

 $tΒ šχ% x. @c© É< oΨÏ9 β r& tβθä3 tƒ ÿ…ã&s! 3“u ó r&...   ) 67 /االنفال(  
 15ج ـ در سوره مباركه الفتح كه باز گفتگو از غنيمت است چنانكه در آيه 

  :فرمايد مي

 ãΑθà) u‹y™ šχθà̄= y‚ßϑø9 $# # sŒÎ) óΟçFø) n=sÜΡ $# 4†n< Î) zΟÏΡ$ tótΒ $ yδρä‹è{ù' tGÏ9...     
  )15 /الفتح (  

تمام آيات ماقبل آن از اول سوره تا اين آيه عموماً داستان فتح مكه و جنگ حنين و 
و آيات مابعد آن نيز تا آخر سوره مربوط به موضوعات جنگ و متخلفين . امثال آن است
  .هدين استكنندگان و مجا از آن و ياري

شود بدين  ديده مي) از ماده غنيمت(كه باز كلمه مغانم  94د ـ در سوره النساء آيه 
  :صورت است

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟ çFö/u ŸÑ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θãΖ ¨Š u; tFsù Ÿω uρ (#θä9θà) s? 

ô⎯ yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝà6 øŠs9 Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ šχθäótG ö; s? š⇓t tã Íο4θuŠ ysø9 $# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# y‰Ζ Ïè sù «!$# ÞΟÏΡ$ tótΒ ×οtŠÏV Ÿ2...   )94 / النساء(  
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عالوه بر انكه متن خود آيه گواه آن است كه اين حكم مربوط بجنگ است آيات ما 
اً مربوط به احكام حرب و دفاع و قتل مبلكه قبل از آن تا اين آيه تما 71قبل آن از آيه 
و آيات مابعد آن بالفاصله مربوط به احكام جنگ است چنانكه در . استعمد و خطاء 

  :فرمايد مي 95آيه 

 ω “Èθ tGó¡o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ç ö xî ’Í<'ρ é& Í‘ u œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yfçR ùQ $# uρ 

’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#...   )95 / النساء(  
  .كه عموماً مربوط به احكام جهاد است 104تا آيه 

) ها سودهاي كسب(پس كلمه غنيمت را تعميم دادن بهرگونه درآمد از ارباح مكاسب 
ريسي كه از طرف  كني و حمالي و كناسي و چرخ شكني و هيزم و غيره چنانكه تا هيزم

متشبثين تعميم داده شده است جز سفسطه و فرار از حقيقت و استفاده سوء از اين كلمه 
اي ظالمانه  چيز ديگر نيست و مطالبه خمس از آن مطالبهمباركه يگانه از مقاصد ايشان 

حضرت از  اهللا و نه در سيره خلفاي آن زيرا نه در كتاب خدا و نه در سنت رسول. است
نظر از سيرة  صرف. حق و باطل و نه در عمل مسلمين صدر اول چيزي ديده نشده است

عباس ديده  اميه و بني و خلفاي راشدين حتي در سيرة سالطين جور از بني صاهللا رسول
) ها سودهاي كسب(و شنيده نشده است كه از اموال مسلمين مخصوصاً از ارباح مكاسب 

اي  ترين مدرك و دليل و بهانه و تجارات خمس گرفته شود و حال اينكه اگر كوچك
و درآمد مسلمين ) ها سودهاي كسب(بدست خلفا ميافتاد كه مثالً در ارباح مكاسب 

ترين  كردند و تاريخ نيز آنرا بروشن آنرا بشديدترين صورت اخذ مي خمس است، مسلماً
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و خراج خلفا را براي ما بيان  تكرد چنانكه وضع گرفتن زكا صورت براي ما بيان مي
  1.كرده است

خود آنجناب و پس از رحلت  صاما خمس غنائم دارالحرب را در زمان رسول خدا
ن، اگر بتوان در اين مورد كلمه وجوب داشتند پس وجوب آ حضرت خلفاء مأخوذ مي آن

  2.دارالحرب است  استعمال كرد فقط مخصوص غنائم
                                                           

خود كه آنرا براي ) الخراج(شيد وضع گرفتن زكات و خراج را در كتاب الر ابويوسف معاصر هارون -1
گذاران را  بمن خبر رسيده است كه مأمورين ماليات، خراج: كند هارون نوشته است بدين صورت بيان مي

در  جهشياري. آويزند زنند و برايشان اشياء سنگين مي را بسختي مي دارند و آنان در مقابل آفتاب وامي
الذر   اجلب: آورده است كه سليمان بن عبدالملك به عامل خود در مصر نوشت) 32ص (وزراء تاريخ ال

و در  .يعين شير را بدوش تا قطع شود و خون را بمك تا تمام شود الدم حتی ينرصم حتی ينقطع واجلب
عمال عمال خراج انواع وسائل شدت و عذاب را نسبت به بدهكاران است: اند كه باره دولت عباسي گفته

بدتر از همه مارو افعي مردم را ميزدند و . كردند چنانكه گوئي رحم و ايماني در قلوب ايشان نيست  مي
االمام الصادق (در كتاب !) آويختند تا بميرند را مي كردند و يا يكدست و يك پا آنان همچنين حبس مي
الفرء از محمدبن  گرفتن ابن داستاني از خراج) 336ص (از كتاب الحضاره ) 536) (والمذاهب االمربعه

 .دادند الحجاج آورده است كه با بدهكار مظلوم چه جناياتي انجام مي جعفر بن

  والذی ينبغی ان يذكر هنا مضمون: نويسد مي) 209ص ) (البيان زبده(مرحوم مقدس اردبيلي در كتاب  -2
ی شیء كان منقوالً و غري وجوبه علی غنائم داراحلرب ای ما يصدق عليه شی و ا ل علیداالية فهی ت

كند بر  مورد يادآور شد آن است كه آيه فقط داللت مي فرمايد آنچه الزم است كه در اين مي. منقول
وجوب خمس و در غنائم دارالحرب بهر چيزي كه اسم چيز بر آن صدق كند هر چه مي خواهد باشد 

ز آنكه حديث وارد در كافي و آن كتاب بعد ا) 110ص (منقول يا غيرمنقول و نيز همان مرحوم در 
تهذيب چاپ نجف است از علي بن فضال از حكم مؤذن بني عبس ) 4ج  121ص (تهذيب را كه در 
  ) اي البي عبداهللا (قال قلت له : روايت شده كه

 (# þθßϑn= ÷æ$# uρ $yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑÏΨxî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! … çμ |¡çΗè~...   ) 40/ االنفال(  



  خمس

 

39

                                                                                                                                                    

العلامءجيعلونه خمصوصاً  الظاهر ان ال قائل به فان بعض: نويسد می . فاده يوماً بيومقال هی واهللا ابال
در فائده (ظاهر اين است كه هيچكس قائل به چنين خمسي : فرمايد مي .بغنائم داراحلرب كام عرفت

ئم كند براي اينكه بعضي از علما خمس را فقط مخصوص به غنا نيست و آيه را چنين تفسير نمي) روزانه
  !كه دانستي اند چنان دارالحرب گرفته

و انه تكليف شاق والزام شخص : نويسد در باره اينكه خمس شامل جميع اشياء مي و نيز همان مرحوم
باخراج مجيع ما يملكه بمثله مشكل واالصل والرشيفه املمحاء ينفيانه والروايه غري صحيحه و فی 

است كه شخص را مجبور و ملزم كنند كه هر چه را  يعني اين يك تكليف شاقي .رصاحتها ايضاء تأمل
سمحة سهله نيز آن را  شريعتو اصل برائت است مالك شده خمسش را اخراج كند و خود امر مشكلي 

زيرا راوي آن علي بن فضّال ضالّ مضّل است و همچنين حكيم (كنند و روايت هم صحيح نيست  نفي مي
  ).خواهد ويد و چه ميگ زيرا معلوم نيست چه مي(ل است و در صراحت روايت نيز تأم) كه مجهول است

َواْعَلُموا َأنََّام َغنِْمُتْم [ بقوله تعالی جبوناملو  احتج: فرمايد العباد مي مرحوم محقق سبزواري در ذخيره
ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسهُ  املتبادر  علی انو عرضاً  ةال يشتمل االرباح لغ الغنيمةو فيه نظر الن   }41:األنفال}] ِمْن َيشْ

كه خمس را در  يعني آنان: ةالسابق اآليات االيه غنيمع داراحلرب كام يدل عليه فی الواقعه فی ة الغنيم  من
=þθßϑn#): اند به آيه ارباح مكاسب واجب گرفته ÷æ$# uρ $ yϑ̄Ρ r& ΝçGôϑ ÏΨxî  ...اند و حال اينكه در آن  احتجاج كرده

شود نه لغتاً و نه عرفاً عالوه بر آنكه  ت شامل ارباح مكاسب نميجاي تأمل و نظر است براي اينكه غنيم
شود آن است كه مراد از غنيمت، غنيمت دارالحرب است  آنچه در كلمه غنيمت در آيه شريفه متبادر مي

همين جناب در . بر آن داللت دارد) يعني آيه و قاتلوهم و امثال آن(كه آيات سابق بر اين آيه  چنان
اند كه آيه شريفه شامل معناي  اي از علماي شيعه گفته مين كتاب و در همين باب كه پارهجاي ديگر در ه

الفرق و   الدعوی مدعياً اتفاق  هة هذوانكر بعض اصحابنا صح: فرمايد خمس است در ارباح مكاسب مي
د در صحت اين ادعا را منكرن)علماي شيعه(اي از اصحاب ما  يعني پاره. علی خالفها ةاللغ كالم اهل

اند؟ و در  اند كه تمام فرق اسالمي و جميع علماي لغت نيز بر خالف اين ادعااتفاق كره كه مدعي حالي
و لعله متجه و ما وجدته من كالم : نويسد دهد و مي انكار بر شيخ طبرسي قول منكرين را ترجيح مي

آنچه از سخنان علماي لغت  يعني بسا باشد كه قول منكرين موجود باشد و من نيز. اللغه يساعد عليه اهل
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نمايد كه خمس فقط  احاديثي هم كه از اهل بيت رسيده اين حقيقت را تأييد مي
ص (شامل غنائم دارالحرب است چنانكه در كتاب من اليحضره الفقيه مرحوم صدوق 

) 2ج  56ص (چاپ نجف واالستبصار ) 4ج  124ص (چاپ نجف و تهذيب ) 1ج  21
سمعت ابا : چاپ نجف از عبداهللا بن سنان روايت شده است كه او گفته است

اخلمس اال  اخلمس فقال ليس قال سألت احدمها عن احلسن و ابی١ عبداهللا
روايت شريف آن است كه خمس فقط خاص غنائم  كه مضمون هر دو .الغنائم فی

  .دارالحرب است
ه در فهم آيه شريفه بايد در نظر داشت آن است كه كلمه غنمتم نكته ششم را ك - 6

 :شود بصيغه مخاطب ماضي آمده است كه از آن چند چيز استفاده مي

اي كه حاضر بوده پس غنائم كه هنوز بدست نيامده  ء الف ـ امري كه واقع شده و شي
ول خدا القربي را كسان رس هرگاه ذوي(و اختصاص آن برسول خدا و كسان بعداً و 

توان به اشخاص موجود تقسيم كرد  صحيح نيست زيرا شئ مصدوم را نمي) بدانيم

                                                                                                                                                    

العباد در آخر كتاب خمس آنجا كه  جناب ايشان در ذخيره! كند يافتم اين معني را تقويت و مساعدت مي
اما اآليه : فرمايد كنند مي كه به آيه شريفه استناد مي دهد در جواب آناني سقوط خمس را ترجيح مي

يعني ظاهر آنچه خمس را  ...الغيبه   تشمتل زمانفظاهرها اختصاصها بالغنائم فاليقم غريها مع آهنا ال
شود و در زمان  دهد كه با اين كيفيت شامل غير غنائم دارالحرب نمي اختصاص به غنائم دارالحرب مي
زيرا در زمان غيبت جهادي نيست تا غنيمتي باشد و غنيمتي نيست تا (غيبت نيز خمس را شامل نيست 

ظاهر : فرمايد االفهام مي نانكه سبق تحرير يافت در مسالكمرحوم فاضل جواد هم چ!) خمسي باشد
است كه غنيمت در آيه شريفه مخصوص دارالحرب است و آيات سابق و الحق نيز اين معني را  اين

پس بنابر عقيده بزرگان فقهاي شيعه غنيمت كه مشمول . اند كند و اكثر مفسرين هم بر اين عقيده تأييد مي
  .كند الحرب است چنانكه روايات هم آنرا تأييد ميخمس است همان غنيمت دار

 عن سامعه ابن عبداهللا 62ص  2الغنائم خاصه و در تفسري عياشی ج  اخلمس اال فی يقول ليس -1
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همچنين شئ موجود را به اشخاص معدوم و چون آيات زكات نيست كه بصيغ مختلفه 
  1.شود آمده و شامل عموم حاضرين و غائبين مي) ماضي و حال و استقبال(

ت چنانكه ماقبل و مابعد آيه ب ـ خطاب متوجه افراد موجود و معلوم آن زمان اس
دهد و  كند و افراد مخصوصي را مورد خطاب قرار مي كيفيت جنگ را مجسم مي

] إِْن ُكنُْتْم َآَمنُْتْم بِاهللاِ َوَما َأْنَزْلنَا َعَىل َعْبِدَنا َيْوَم الُفْرَقاِن َيْوَم الَتَقى اجلَْمَعانِ [: فرمايد مي
ْكُب َأْسَفَل إِْذ أَ [: فرمايد بعد مي  }41:األنفال} ْنَيا َوُهْم بِالُعْدَوِة الُقْصَوى َوالرَّ ْنُتْم بِالُعْدَوِة الدُّ

و انسحاب حكم از حاضرين بغير حاضريت مستند به اجماع است و   }42:األنفال}] ِمنُْكمْ 
بنابراين سهم .! چنين اجماعي در بين عموم مسلمين و حتي بين علماي شيعه نيست

القربي است و بعد از  اهللا و حيات ذي قربي منحصر به زمان رسولال اهللا و سهم ذي رسول
 القربي ذياموالي كه هنوز بدست نيامده و همچنين بعد از حيات  صحيات رسول خدا

القربي دارد محتاج دليل ديگري  اهللا و ذوي اهللا اموالي كه اختصاص به رسول زمان رسول
اهللا و  نانكه احكام خاصه بوجود رسولچ! است و چنين دليلي عقالً و نقالً وجود ندارد

مثالً احكامي كه راجع به حالل . ازواج مطهرات آن چنان بعد از حياتشان مصداقي ندارد
بودن يا حرام بودن زنان برسول خداست و كيفيت آمد و شد و ورود و خروج مردم به 

با سلوك او و مردم خانه رسول خدا و طرز تكلم و مخاطبه با آن حضرت و كيفيت 
اهللا و امثال آن است و آيات  حضرت و احكامي كه مربوط به ازدواج رسول همسران آن

بسياري كه از قرآن مجيد راجع به اين احكام و احوال آمده است، پس از فوت رسول 
حضرت مصاديقي ندارد و حكمش منقطع است مگر از باب اسوه  خدا و ازدواج آن

                                                           

سوره  277سوره البقره ـ آيه  177آيه : از جمله آياتي كه داللت بر ماضي در موضوع زكات دارد -1
سوره النساء ـ  77سوره البقره آيه  110دارد آيه ) فصل امر(حال البقره ـ از جمله آياتي كه داللت بر 

سوره الماعده  55آيه ) استقبال دارد(آياتي كه داللت بر مضارع . سوره النور 56سوره الحج ـ آيه  7آيه 
 .سوره االعراف 156سوره التوبه آيه  71ـ آيه 
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خوراك و پوشاك و اعاشه و معاشرت  نچه مربوط به خواب وآبديهي است . حسنه
پس حكم خمس غنيمت . جناب است پس از حضرتش حكم آن منقطع خواهد بود آن

القربي است نيز حكمش  خدا و يك سهم آن مال ذي  كه يك سهم آن كه متعلق به رسول
زيرا استفاده از اموال غنيمت براي خوردن و پوشيدن و رفع حوائج زندگي . منقطع است
و مشروط بوجود حيات است پس از حيات تمام تفاده از آن منوط و موقوف است و اس

القربي كسي است كه قرابت نزديك با  و نيز چون ذي. اين خواص و احكام منتفي است
دارد كه منحصر بيك  رسول خدا دارد خصوصاً كه بصيغه مفرد آمده است و معلوم مي

: در آيه شريفه ديگر ]الُقْرَبى َذا[رساند كه مراد از  شخص است و احاديث نيز مي
هُ َوآ[ اهللا عليها بوده چنانكه در  را سال، تنها حضرت زه }26:اإلرساء}] ِت َذا الُقْرَبى َحقَّ

چاپ تبريز از مناقب ابن شهرآشوب در باب نزول ) 91ص (جلد هشتم بحاراالنوار 
و اخذذ منهم  و اسلم من اسلم و اقرهم فی بيوهتم: نويسد رسول خدا به فدك آورده مي

هُ [امخاسهم و نزل  اعط فاطمه : قال و ماهو قال،  }26:اإلرساء}] َوَآِت َذا الُقْرَبى َحقَّ
هاله فحمل عليها السالم فدكا و هی مرياثها من امها خدجيه و من اختها هند بنت ابی 

اه القربي هرگ دارد مراد از ذي كه معلوم مي ةاآلي منها و اخربها النبيص ما اخذ  اليها
  .اهللا عليها نخواهد بود خويشان رسول خدا باشند جز فاطمه سالم

 (#þθدر تاريخ هم معلوم است در هنگام نزول آيه شريفه  ßϑ n= ÷æ $#uρ $ yϑ̄Ρ r& ΝçG ôϑ ÏΨ xî...  كه
 صاهللا مقارن يا در حين جنگ بدر بوده و در ماه پانزدهم يا شانزدهم هجرت رسول

القربي ناميد نبوده است  كه بتوان آنها را ذوي بمدينه است رسول خدا داراي خويشاني
زيرا در آن زمان از . كه او نيز در خانه و كفالت رسول خدا بود مگر حضرت زهرا

وفات مان بود كه ثالعاص بود و رقيه كه زن ع فرزندان رسول خدا جز زينب كه زن ابي
دواج نمود و فاطمه كلثوم است از ديگر رسول خدا كه ام كرد و بالفاصله عثمان با دختر
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بود  صازدواج نكرده و در كفالت پدرش كه هنوز با اميرالمؤمنين علي زهرا
) القربي ناميد هر چند زوجه را نمي توان ذي(حضرت  و از ازواج آن. كس ديگري نبود

حضرت هم جز حمزه و از بني  زن ديگري نداشت و از اعمال آنجز سوده بنت زمعه 
مسلماني ديگر نبود زيرا عباس عموي ديگر پيغمبر و  يحضرت هم جز عل اعمام آن

پسرانش و عقيل بن ابيطالب و نوفل بن حارث بن عبدالمطلب پسرعموهاي پيغمبر در 
بردند و چون حمزه و علي خود از مجاهدين و غانمين بودند مشمول  حال كفر بسر مي

ود تا بتوان از خمس ديگر نبشدند و از اقربان پيغمبر هم مسلماني  اهللا نمي سهم خمس
  !دانست) القربي ذي(و او را . غنائم به او داد

يك از  نيز شاهد است كه آن حضرت از غنائم جنگ به هيچ صاهللا و سيرة رسول
آن هم نه از غنائم بدر بطور ممتاز و  اي نداد جز حضرت زهرا خويشان خود بهره

و از خمس غنيمت اعاشه حضرت بود  معلوم بلكه بهمان اندازه كه در تحت كفالت آن
به حضرت القربي خويشان رسول خدا باشد انحصار  پس اگر مراد از ذي! نمود مي

به فرد يا افراد ) ما غنمتم(بايست رسول خدا از غنيمت موجوده  دارد كه مي فاطمه
، چيزي نيست كه به ب ناموجودخمس غنائم ناموجود حرداد، و  القربي مي موجود ذي

مگر !) يعني چيزي ناموجود به افراد و اشخاص ناموجود؟؟(تقل شود ارث به ديگران من
وارث   القربي داده باشد و آن شي موجود به اهللا به كسي از ذي آنچه را كه خود رسول

 صاهللا را در اينجا به رسول) القربي ذي(القربي برسد، اين در صورتي است كه كلمة  ذي
  ).يد استكه اين نسبت مورد ترد در حالي(نسبت دهيم 

القربي را بطور اطالق واگذاريم چنانكه در آيات ديگر  اگر كلمه ذي: نكته هفتم - 7
. قرآن است در آن صورت معني آيه چيز ديگري غير از آنچه مشهور است خواهد بود

  .القربي مانند آيه غنيمت بدون قيد است مانند اين آيات شريفه كه در آنها نيز كلمة ذي
  : فرمايد مي 83آيه ) البقره(الف ـ در سورة مباركه 
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 øŒÎ) uρ $tΡ õ‹s{ r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) Ÿω tβρ ß‰ ç7÷è s? ωÎ) ©!$# È⎦ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ 

$ZΡ$ |¡ômÎ) “ÏŒ uρ 4’n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9$# uρ È⎦⎫ Å6≈|¡uΚ ø9 $#uρ   ) 83 /البقره(  
دا را نپرستند و به اسرائيل پيمان گرفته است كه جز خ در اين آيه كه خدا از بني

القربي واليتامي  كلمات ذي ،والدين و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان احسان كنند
و پر واضح است . والمساكين همانسان مرتب و منظم است كه در آية غنيمت آمده است

  .القرباي رسول خدا نيست القربي، ذي كه اين ذي
  :فرمايد همين سوره مباركه مي 177ب ـ در آيه 

 }§øŠ©9 §É9ø9$# βr& (#θ—9uθè? öΝä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Îô³yϑø9$# É>Ìøóyϑø9$#uρ £⎯Å3≈s9uρ §É9ø9$# ô⎯tΒ 

z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$#uρ É=≈tGÅ3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ ’tA#u™uρ tΑ$yϑø9$# 

4’n?tã ⎯ÏμÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ t⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ t⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$#   
  )177 /البقره (  

السبيل چون آيه غنيمت رديفند  القربي واليتامي والمساكين وابن كه در اين آيه نيز ذوي
  .و جز اينكه ذوي القربي بصيغة جمع است

  :فرمايد سوره النساء مي 36ج ـ در آية 

 (#ρß‰ ç6ôã$# uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä. Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹ x© ( È⎦ ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ)     
  )36 /السناء (  

القربي بهمان رديف آيه غنيمت است و شكي نيست كه هرگز  كه در اين آيه نيز ذي
  .محمد نيستند  القربي و يتامي و مساكين آل منظور از آنها ذي

  :فرمايد كه مي 29تا آيه  23از آيه ) االسراء(د ـ در آيات حكَمي سوره 
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 4© |Ó s%uρ y7 •/ u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ)   ) 23 /االسراء(  
  : فرمايد تا آنجا كه مي

  

 ÏN# u™uρ # sŒ 4’ n1 öà) ø9$# …çμ ¤) ym t⎦⎫Å3 ó¡Ïϑø9 $#uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# Ÿω uρ ö‘Éj‹ t7è? # ·ƒÉ‹ö7s?     
  )29 /االسراء (  

  : فرمايد مي 38ـ و همچنين در سوره الروم آيه   ه

 ÏN$t↔ sù # sŒ 4’ n1 öà) ø9 $# … çμ¤) ym t⎦⎫ Å3ó¡Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9$#   )38 / الروم(  
سوره النساء كلمه دوالقربي ـ اولوالقربي آمده است آنجا كه  8و ـ و در آيه 

  :فرمايد مي

 #sŒÎ)uρ u|Øym sπyϑó¡É)ø9$# (#θä9'ρé& 4’n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ ß⎦⎫Å6≈|¡yϑø9$#uρ Νèδθè%ã—ö‘$$sù     
  )8 /نساء (  

معناي عام خويشاوندان هر مسلماني است كه  القربي به ات كلمه ذياين آي كه در تمام
خويشاوندان توصيه شده ه بر نيكي كردن و چيز دادن ب. در امم گذشته و اين امت است

خويشاوندان رسول خدا نيست و نبايد ) القربي ذي(و در هيچكدام از آنها مراد از . است
ن بيان خواهد شد انشااهللا بلي آنچه مسلم چنانكه بتوفيق خدا بعد از اي ١چنين باشد هم

                                                           

ن باره آنچه مضمونش اين است در اي) 2ج  20ص (االفهام  مرحوم فاضل جواد در كتاب مسالك -1
قرابت خود شخص است پس امر است بصله رحم بوسيله ) در اين آيه غنيمت(مراد از قرابت : نويسد مي

للرسول : مال و جان يا اينكه مراد نفقة اقاربي است كه بر شخص واجب است و مقتضاي آيه شريفه
) التبيان(حوم شيخ طوسي نيز در تفيسر و مر) و فرد يا افراد خاصي نيستند(عموم است  ,القربی ولذی

عباس  و روی عن ابن: نويسد مي القربی حقه و ات ذی: ذيل آيه شريفه) چاپ تهران 2جد  521ص (
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اي از خويشان  پارهه داشت ب از خمسي كه از غنائم برمي است آن است كه رسول خدا
آورد چنانكه در كتاب المغازي واقدي  را برمي  داد يا حوائج آنان خود سهمي از آن مي

 يعطی اهللا و كان رسول): 5ج  237ص (آمده است و در المصنف ) 381ص (
دعاهم ان يزوج اياماهم و خيدم  اخلمس و يزوج اياماً هم و كان عمر هاشم من بنی

 اصيعنی رسول خد. عائلتهم و يقضی من غارمهم فابوا اال ان يسلمه كله و ابی عمر
عمر نيز داد،  شوهر آنان را بشوهر مي فرمود و زنان بي هاشم از خمس عطا مي به بني

وارشان را خادم بخشد  شوهرشان را بشوهر دهد و عيالايشان را دعوت كرد تا زنان بي 
هاشم از آن سر باز زدند مگر اينكه عمر تمام  و از وامدارشان قضاء دين كند لكن بني

و اخباري نيز در اين باره ! خمس را به ايشان واگذارد عمر نيز از اين پيشنهاد سر باز زد
خمس غنائم بعض غزوات از و عباس عموي پيغمبر از  هست كه اميرالمؤمنين علي

القربي كردند، لكن عمر از ايشان درخواست نمود كه آن جزو  عمر مطالبه سهم ذي
المال باشد و ايشان به همان سهمي كه در ديوان مقرر داشته اكتفا كنند و آنان نيز  بيت

م نگريم زيرا با اصولي كه در اسال اما ما بدين اخبار با نظر ترديد و تحير مي. پذيرفتند
 خواهد آمدمقرر است و ما بدان ايمان داريم اينگونه اخبار سازگار نيست چنانكه 

  .انشاءاهللا
آمده  )من شيئ(است كه چون در آيه شريفه قيد ) سن شیء(كلمه : نكته هشتم - 8

آنرا دليل گرفته اند ) ها سودهاي كسب(است متشبثين موجبين خمس بر ارباح مكاسب 
گونه استدالل  كه اين ال بايد خمس گرفته شود در حاليكه هر چيز، يعني از تمام امو

جا  در اين. وجه با مدعاي ايشان سازگار نيست  هيچ  تشبث به كل حشيش است و به

                                                                                                                                                    

القربي خويشاوندان خود شخص  اند مراد از ذي عباس و حسن گفته يعني ابن واحلسن اهنم قرابه االنسان
 .است
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ْجَس ِمَن األَْوَثاِن [: در جمله) من(كه بيانيه است چون ) من(كلمه  َفاْجَتنُِبوا الرِّ
ورِ  د از آن، اشيائي است كه از غنائم جنگ عايد است مرا  }30:احلج{] َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزُّ

كه بدست آمد مشمول  شده است يعني هر چيزي از غنيمت هر چند جزئي باشد همين
. توان آنرا بدون تقسيم يا قبل از تقسيم تصاحب و تصرف كرد خمس غنائم است و نمي

عميم در آيه شريفه از جنس خود خارج نگشته و هرگز بساير اشياء تپس كلمه من شيء 
خواهند  كه با اين تشبثات مي كساني) الغنيمه من شيء يعني من شيء من(شود  داده نمي

  ! مطلبي را جمل و اثبات كنند واقعاً عملشان و نحوه فكرشان عجيب است
فروشي وارد شويد و در آنجا اعالني ببينيد  فروشي و يا دوا اعتشما اگر در مغازه س

گويد كه آنچه بخواهيد در اين مغازه  تريان خود مييا از صاحب دكان بشنويد كه به مش
دانيد كه مقصود او اين است كه از جنس  موجود و در اختيار مشتريان محترم است، مي

فروشي يا هر چيزي كه مربوط به آن مغازه است از بقالي  فروشي يا از جنس دوا اعتس
ن دوافروشي، پاالن دهيد كه در دكا و عطاري و غيره موجود است و هرگز احتمال نمي

االغ و در دكان عطاري افسار و نعل اسب و در دكان حلوافروشي براي فروش، ميز و 
  مبل همه باشد؟

در اعالن يا در گفته صاحب دكان بخوانيد و بشنويد كه هرچه بخواهيد در هرچند 
اين مغازه موجود است و اگر اشياء مكان معيني قاچاق اعالن شود مربوط و مخصوص 

مكان معين است نه اينكه در هر كجا كه اشيائي شبيه اشياء آن مكان بدست آيد همان 
همان مكان است و تعميم آن بساير  بلكه قاچاق بودن آن شيء مربوط به! قاچاق است

پس در اين آيه شريفه كلمه من شيء مربوط به غنيمت . اشياء ناداني يا مفسطه است
ده است هرچه باشد مشمول خمس است دارالحرب است كه آنچه از غنيمت بدست آم

نه هر چيزي از هر جا كه بدست آمده باشد ولو از حمالي و كنّاسي مشمول خمس 
  !!باشد؟
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اتفاقاً در اخبار و احاديث خمس راجع به اين موضوع شواهد فراوان است كه جلو 
  .گيرد هرگونه وسوسه و تشبث را مي

و در ) 5ج  242ص ( هانيبصا فالمنصنالف ـ در كتب سير و احاديث از جمله در 
آمده است كه عقيل بن ابي طالب بر زوجه خود وارد ) 3ص  918ص (ازي واقدي غالم

دانم كه تو با  من مي: گفتچكيد زنش به او  از شميرش خون ميكه  شد در حالي
اي؟ عقيل گفت اين سوزن را تا با  مشركين مقاتله كردي از غنائم آنان چه بدست آورده

و آن زن فاطمه دختر وليد بن ! خود را بدوزيم و سوزان را به زن خود داد آن پيراهن
زند كه هر كه يه چيزي  اهللا فرياد مي در اينحال شنيد كه منادي رسول. عتبه بن ربيعه بود

واهللا ما اری ابرتک اال : از غنيمت دست يافته بياورد، عقيل به زن خود رجوع كرده گفت
آنگاه سوزن را برداشت در ! بينم كه سوزنت از دست رفت يعني بخدا چنين مي قد ذهبت

  .ميان غنائم افكند
ب ـ در همان كتاب و ساير كتب تواريخ است كه عبداهللا بن زيدالمازني در روز 
جنگ كماني از غنائم برداشت و با آن مشركين تيز ميانداخت پس از اتمام كار آنرا 

  .بغنائم رد كرد
ص (و در المصنّف ) 304ص (در موطاً مالك  و) 943ص (ج ـ در همان كتاب 

فانه عار و نار  لغوالادواخلياط واملخيط فاياكم : رسول خدا اعالم فرمود كه) 5ج  243
يعني هر نخي و سوزني را از غنائم بپردازيد، و برحذر باشيد از . القيامه و شنار يوم

گاه مقداري كرك خيانت كه آن ننگ است و آتش است و عيب است در روز قيامت، آن
بخدا قسم از آنچه خدا بشما فيء داده است بر من : از پهلوي شتري گرفت و فرمود

و . شود حالل نيست حتي بقدر اين كرك جز خمس و حال اينكه خمس هم بشما رد مي
 .من شیء الغنيمهيعني ) من شيء(دارد  دهها از اين قضايا كه معلوم مي
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عن معمر عن ) 9493رقم  5ج  242ص (ي چنانكه در المصنف عبدالرزاق صنعان
النبی ص اذا غنم مغنا يعب منادياً اال ال يغلن رجل خميطاً فام دونه اال ال  قتاده قال كان

القيامه  القيامه له رغاء اال ال يغلن فرساً فيأتی به يوم يغلن بعرياً فيأتی به علی ظهره يوم
هر گاه غنيمتي به دست  صيعني معمر بن قتاده گفت كه پيغمبر: علی ظهره مححه

داد كه اعالم كنند آگاه باشيد هيچ مردي نخي را كه و كمتر و  ميĤورد منادي را دستور مي
در حالي كه ) خائن(آيد  از آن خيانت نكند آگاه باشيد هيچ شتري را خيانت نكنند كه مي

را آن شتر را در روز قيامت در پشت دارد و براي آن صدائي است آگاه باشيد اسبي 
در حالي كه آن اسب بر  پشت او است در روز قيامت و ) خائن(خيانت نكنند كه ميĤيد 

  .او را فريادي است
و همچنين مردي از اشجع مرد و رسول خدا بر او نماز نگذارد زيرا از غنائم خيبر به 

  !!قدر دو درهم خيانت كرده بود
خمس حق خداست و  دارد كه اين كه معلوم مي) هللا خمسه  فان(نكته نهم جمله  - 9

اين : اختصاص به كسي ندارد و اگر بعد از آن نام رسول را برده است بايد دانست كه
آورد بدن آنكه  ادب قران است كه در موارد بسياري نام رسول را بعد از نام خدا مي

جهت است كه بعد از خدا كسي كه شايسته  و اين شايد از آن! رسول را رديف خدا داند
ول است از آن سبب كه نماينده بيان احكام خدا است زيرا فرمان خدا اطاعت است رس

كند گرچه بصورت ظاهر  شود و كساني كه آن فرمان را اجرا مي يلة رسول ابالغ ميسبه و
و . كنند لكن در حقيقت اطاعتشان اطاعت از خدا است اطاعت و پيروي مياز پيغمبر 

دهد  در يك ميزان تساوي قرار نمياين كيفيت هرگز خدا و رسول را در يك رديف و 
اي دنبال نام خدا است بدون  چنانكه در آيات شريفه ذيل نام رسول همواره همچون مايه

 .آنكه او را شريك و نظير و سهيم خدا بداند

  : فرمايد سوره النساء مي 13در آيه  - 1
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 ∅ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ã&ù# Åzô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζy_ ”Ì ôfs? ⎯ÏΒ $ yγÏFós s? 

ã…≈ yγ ÷ΡF{ $#   )13 / النساء(  
  :فرمايد همين سوره مي 14در آية  - 2

 ∅ tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θß™u‘ uρ £‰yè tGtƒ uρ …çνyŠρ ß‰ ãn ã& ù# Åzô‰ ãƒ #·‘$ tΡ #V$Î#≈ yz 

$ yγ‹Ïù ...  ) 14 /النساء(  
  :همين سوره 100در آيه  - 3

 ⎯ tΒ uρ ólã øƒs† .⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏF÷ t/ #· Å_$yγãΒ ’ n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ §Ν èO çμ ø.Í‘ ô‰ ãƒ ßNöθ pR ùQ$# 

ô‰s) sù yì s%uρ …çνã ô_ r& ’ n? tã «!$# ...  ) 100 /النساء(  
  :سوره التوبه 59در آيه  - 4

 öθs9 uρ óΟßγ̄Ρ r& (#θàÊ u‘ !$tΒ ÞΟßγ9s?# u™ ª!$# …ã&è!θß™u‘ uρ (#θä9$s%uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# $ oΨŠÏ? ÷σ ã‹y™ 

ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ ...  ) 59 /التوبه(  
  :همين سوره 62در آيه  - 5

 šχθàÎ=øt s† «!$$Î/ öΝ ä3s9 öΝ à2θàÊ÷ ãÏ9 ª!$# uρ ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ Yym r& βr& çνθàÊö ãƒ 

βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σãΒ   ) 62 /التوبه(  
   :همين سوره 74در آيه  - 6

 $tΒ uρ (# þθßϑ s) tΡ HωÎ) ÷β r& ãΝßγ9uΖ øîr& ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù ..  ) 74 /التوبه(  
  :سوره النور 48در آيه  - 7

 # sŒÎ) uρ (#þθ ããßŠ ’ n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ zΝ ä3ós uŠÏ9 öΝ æηuΖ ÷ t/   ) 48 /النور(  
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  :همين سوره 51در آيه  - 8

 $yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. tΑ öθs% t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# # sŒÎ) (# þθããßŠ ’ n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3ós u‹Ï9 öΝ ßγoΨ ÷ t/ 

β r& (#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛ r& uρ    ) 51 /النور(  
  :سوره االحزاب 57در آيه  - 9

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρèŒ÷σ ãƒ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ ãΝ åκs] yès9 ª!$#.    )57 / االحزاب(  
  : 9سوره الفتح آيه  -10

 (#θãΖÏΒ÷σçGÏj9 «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ çνρâ‘Ìh“yèè?uρ çνρãÏj%uθè?uρ çνθßsÎm7|¡è@uρ Zοtò6ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ     
  )9 /الفتح (  

  :سوره الحجرات 14در آيه  -11

 βÎ) uρ (#θãè‹ÏÜ è? ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ Ÿω Ν ä3÷G Î=tƒ ô⎯ÏiΒ öΝ ä3Î=≈ yϑôãr& $º↔ø‹ x©      
  )14 / الحجرات(  

ول از آن جهت كه نماينده در تمام اين آيات فاعل و مفعول مفرد خدا است و نام رس
اي دنبال نام خدا است پس اگر مطيع را داخل بهشت  دا است چون سايهلبنان خمشار با

شود خدا حاكم  كسي را بايد دعوت به حكم بين ايشان ميكند و اگر  كند خدا مي مي
كند خداست و اگر بايد كسي را توقير و تسبيح كرد  را لعنت مي كسياست و اگر 

خدا است در اين آيات آمده  ل و نماينده راهبو نام رسول از آن جهت كه سم. خداست
إِنَّ الَِّذيَن [ :است وگرنه هيچ اثر استقالل و تشخص و تعين در آن نيست چنانكه نظير

َام ُيَباِيُعوَن اهللاَ   }17:األنفال{ ]َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اهللاَ[ -} 10:الفتح{ ]ُيَباِيُعوَنَك إِنَّ
ُسولِ َفَأنَّ هللاِ[پس اگر بعد از جمله .  آمده است نظير آيات  }41:األنفال{ ] ُمخَُسُه َولِلرَّ
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ُسولِ [: فوق و آيه : و آيه شريفه  }1:األنفال} ]َيْسَأُلوَنَك َعِن األَْنَفاِل ُقِل األَْنَفاُل هللاِ َوالرَّ
ِييُكمْ [ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ملَِا ُحيْ اين آيات نيز  است كه در } 24:األنفال} ]اْسَتِجيُبوا هللاِ َولِلرَّ

هرگاه فاعل يحييكم خدا (كند خداست  انفال از آن خداست چنانكه آن كس كه زنده مي
سهمي از آن خدا و سهمي از آن . شود پس اين معني كه خمس شش سهم مي ١)باشد
سبيل درست  القربي و سه سهم ديگر از يتامي و مساكين وابن اهللا و سهمي مال ذي رسول

  .شود انشااهللا كه ذيالً توضيح مي رسد، بجهاتي بنظر نمي
القربي و  در اثبات اين مطلب كه خمس فقط مال خدا است و حقي است از براي ذي

  .فان هللا خمسه: فرمايد سبيل عالوه از صريح آيه شريفه كه مي يتامي و مساكين وابن
نيز آن  اي از احاديث از طريق اهل بيت طهارت و پاره صاهللا كتب سيره رسول

  .كند ييد ميرا تأ
و طبقات  696رقم  1و االصابه جلد ) 1ج  175ص (الف ـ طبق روايت اُسدالغابه 

بن عبداهللا نوشته است  به فجيع صاي كه رسول خدا در نامه) 1ج  274ص (سعد  ابن
 ...اهللا املغنم مخس و اعطی من... : ضمن جمالت آن اين عبارت مصرح است

الطائبين نوشته   حزين  اي كه حضرتش به بني الذكر نامه  ب ـ و نيز در مصادر فوق
املرشكني  و فارق ةزكاالالصلوة و اتی  اقامو...است اين جمله با اندك تفاوت آمده است

  .اهللا املغانم مخس اهللا و رسوله و اعطی من  و اطاع
ج  264ص (سعد  تاريخ و طبقات ابن) 2ج  64ص (ج ـ و نيز بنا به روايت يعقوبي 

هاي آن اين عبارت  به اهل يمن نوشته است از جمله صجناب كه آن اي در نامه) 1
  .اهللا املغانم مخس اعطيتم من است وشريفه 

                                                           

 !ما باشد) فاعلش(است هرچند ضمير متصل يحييكم مرجعش در اين جا كلمه دعاكم كه مفرد است خد -1
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د ـ و همچنين در مكتوبي كه وجود مقدس ختمي مرتبت به نهشل بن مالك وائلي 
  .اهللا املغانم مخس و اعطيتم من. نوشته است اين جمله است

ازدي و قوم او طبق روايت ابن سعد در طبقات و  ـ ايضاً در نامه آنجناب به جناده  ه
 .اهللا املغانم مخس واعطوا من) 5ج  320ص (كنزالعمال 

 75ص (و البدايه والنهايه ابن كثير ) 2ج  281ص (و ـ نيز طبق روايت تاريخ طبري 
املغانم  و اعطيتم منـ ) 4ج  258ص (هشام  و سيره ابن) 82ص (البلدان  و فتوح) 5ج 

 .اهللا مخس
و ) 5ج  76ص (و البدايه والنهايه ) 2ج  388ص (ز ـ كذالك به روايت طبري 

 186ص (و كنزالعمال ) 4ج  265ص (هشام  و سيره ابن) 80ص (البلدان بالدري  فتوح
اي كه  در نامه) 72ص (والخراج ابويوسف ) 10ص  10ج (االعشي  و صبح) 3ج 

و در . اهللا الغنائم خمس ذ منو امره ان يأخ: آنحضرت به عمر و بن حزم نوشته است
اي كه رسول خدا به بني زهر بن حبش  نامه) 19ص (االموال قاسم بن سالم  كتاب

) 19ص (موال قاسم بن سالم اال و در كتاب .اهللا املغانم مخس و اعطيتم من: نوشته است
ـ  اهللا املغانم مخس و اعطيتم من: خدا به بني زهر بن حبش نوشته است  اي كه رسول نامه

مردي از پيغمبر خدا از ) 427ص (النبي ضبط شده است و همچنين در االموال  و سهم
ك پنجم ي(كه يك سهم : هللا سهم و لهوالء اربعه: فرمايد پرسد آن حضرت مي غنيمت مي

فرمائيد كه در تمام اين  مالحظه مي. از آن خدا و براي مجاهدان چهار پنجم ديگر است
فرمايد كه خمس خاص خدا است نه آن  مي) اهللا خمس( ها رسول خدا قيد كلمه نامه

  !!شش سهمي كه خدا هم يكي از آنها است
  :السالم اما در احاديث اهل بيت عليهم
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 ـ روی الكونی عن جعفر بن حممدالوصايا  الفقيه، كتاب الف ـ در من الحضره
اهللا عز و   الن الوصيه باخلمس قال امرياملؤمنني : سالم قاللا عن ابيه عن ابائه عليهم

 .جل رضی لنفسه باخلمس
اجلعفريات باسناده عن جعفربن   كتاباز ) 1ج  551ص (الوسائل  ب ـ در مستدرك

كان انه  طالب بن ابی احلسني عن ابيه عن علی بن حممد عن ابيه عن جده علی
 ةالقسم  اهللا تبارک و تعالی رضی لنفسه عن  ان: الوصيه باخلمس و يقول يستحب 
 .بامخس

روايتي است از حضرت ) 290ص (الصفار  الحسن ج ـ در بصائرالدرجات محمد بن
واهللا لقد  قال  :شود كه در آن اين جمله ديده مي جعفر امام محمد باقر ابي
 .اكلوا اربعه حالالً  لرهبم واحداً و  دراهم جعلاملؤمنني ارزاقهم بخمسه  اهللا علی يرس

عن ...  12حديث  مس فی غنائم داراحلرباخل وجوب :الشيعه باب د ـ در وسائل
 .الغنائم فنجعل هللا مخس... واعلموا انام غنمتم ...  علی
ـ احاديث فوق از اهل بيت طهارت داللت دارد كه خمس غنائم از آن خداست   ه

 194ص (سعد  چنانكه احاديث از طريق عامه نيز مؤيد اين مدعي است ـ در طبقات ابن
و  املسلمني اهللا من فی او قال خذ من مالی ما اخذ... خمس ماله ان ابابكر اوصی ب) 3ج

و در  الغنيمه فاوصی باخلمس قال ابوبكر لی من مالی مارضی ربی مندر روايت ديگر 
القری  النبيص و هو بوادی عن رجل من بلقني قال اتيت... ) 6ج  336ص (سنن بيهقي 

اربعه امخاسها للجيش و صنعانی نيز  الغنيمه قال فان هللا مخسها و قلت فامتقول فی... 
الحسن بن  قال سألتآورده است  الجدلي بن سلم از قيس )5ج  238ص (در املنصنف 
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هللا الدنيا   كالم  ا مفتاحذقال ه...) واعلموا(اهللا  عن قول) نفيهاحل ابن(حممد بن علی 
  .رساند چون مفتاح كالم است خمس بنام خدا است كه مي واالخره

بحث آن است كه خمس غنائم از آن خداست و نام رسول در دنبال نام نتيجه اين 
االنفال  واهللا والرسول احق ان يرضوه, و قل(: حضرت در آياتي مانند خدا چون نام آن

باشد كه در آن نه تنها خدا را  مي )و استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم. هللا والرسول
اند درآورد بلكه حتي از آن حقي از براي  توان در رديف شش نفري كه فقها آورده نمي

چنانكه در تاريخ و سيرة رسول خدا ديده . توان اثبات كرد نيز نمي صرسول خدا
اهللا حقي براي خود جدا كرده باشد در تمام غنائم  شود كه آن حضرت از خمس نمي

غزوات چيزي كه معلوم است آن است كه آنجناب از صفاياي جنگ آنچه مخصوص 
نوشت از آنان  هائي هم كه برؤساي قبايل مي نمود و در نامه ود اخذ ميآنجناب ب

شود كه آنحضرت از خمس  اما در هيچ تاريخي ديده نمي 1.فرمود النبي را مطالبه مي صفي
القربي  اهللا را كه حق ذي غنائم سهمي خاص براي خود برداشته باشد، جنابش فقط خمس

داد زيرا بدان نيازي  داشت و به مستحقين آن مي يسبيل بود برم والمساكين واليتامي وابن
كه اختصاص بحضرتش داشت  و زندگاني و معيشت حضرتش از فَيء نداشت

  . گذشت مي
البلدان  و فتوح) 161ص (السلطانيه ماوردي  چنانكه در تواريخ معتبره چون احكام

و ) 2ج  140ص (هشام  و سيره ابن) 36ص (بن آدم  والخراج يحيي) 26ص (بالدري 
                                                           

النبي ما  كان سهم : گفته است 9485رقم ) 5ج  239ص (بن همان صنعاني در المصنف  عبدالرزاق -1
الخمس و يضرب له سهمه ان شهد و ان غاب و كانت  شاء عبداً و ان شاء فرساً يختاره قبل الصفي ان يدعي

شد اگر مي خواست  ي سهم پيغمبر از غنائم آن بود كه صفي خوانده مييعن. الصفي صفيه بنت حي من
فرمود و سهم جنابش  خواست اسب كه آن را قبل از تقسيم خمس انتخاب مي داشت و اگر مي برده برمي

 .شد و صفيه دحتر حي بن اخطب از صفاياي جنگ بود اگر حاضر بود يا غائب كنار گذاشته مي
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مخيريق كه يكي از احبار و دانشمندان يهود و از علماي : تاريخ طبري آمده است
االموال بود از كتب آسماني رسول خدا را شناخته بود  النضير بود و مردي غني و كثير بني

دانيد كه نصرت محمد بر  و چون جنگ احد پيش آمد يهود را خواسته و گفت شما مي
اي  اما او گفت هرگز شنبه(فتند امروز روز شنبه است شما واجب است يهود به او گ

اگر من كشته : براي شما نباشد و خود شمشير و سالح برداشته و ببازماندگانش گفت
كند آنگاه به جناب پيغمبر  شدم مال من از آن محمد است كه در آن هر چه خواهد مي

از هفت باغستان بود آمد در در ركاب حضرتش قتال كرد تا كشته شد و اموال او عبارت 
عبارت از ميثب و صافيه و دالل وحشي و برقه و اعراف و مشربه كه آنها را رسول خدا 

شكني   النضير را بعلت پيمان بنيبرداشته و جزء صدقات خود قرار داد و سرزمين يهود 
بن اشرف بتصرف درآورد و يهود را جالي وطن كرد و ملك آنها خاص رسول  كعب

  .نيز مصالحه برسول خدا واگذار شدو فدك . خدا شد
النضير  آورده است رسول خدا از اموال بني) 378ص (و چنانكه واقدي در المغازي 

هاي  و در زير نخل. كرد اش انفاق مي كه خاص حضرتش بود بر اهل و خانواده
نمود و قوت ساليانه اهل و عيال خود را از جو خرما براي زنان  ها زراعت مي باغستان
اسلحه و مهمات  فرمود و مازاد آنرا صرف فرزندان عبدالمطلب از آن تهيه مي خود و

كه ابوبكر و عمر در زمان خالفت خود از همان اسلحه و آالت كرد چنان جنگي مي
النضير  پس درآمد اموال بني. كردند جنگي كه رسول خدا خريده بود استفاده مي

سبيل  شد صرف ابن عايد ميبود و آنچه از فدك  مخصوص احتياجات خود آنجناب
پرداخت  فرمود و درآمد خيبر را سه قسمت كرده بود دو قسمت آنرا به مهاجرين مي مي

فرمود بهر صورت از تواريخ و سير  و يك قسمت آنرا بر خانواده خود انفاق مي
شش قسمت كرده باشد قسمتي از آن مال خدا و ه آيد كه رسول خدا خمس را ب نمي بر

القربي و سه سهم ديگر از يتامي و مساكين  د او و سهمي از آن ذويقسمتي مال خو
چنين  عطبطور قتوان  پس چنانكه گفته شد از كلمه و للرسول نيز نمي! سبيل باشد وابن
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گانه است زيرا در سيره  نتيجه گرفت كه رسول خدا را در خمس غنائم يك سهم شش
حضرت براي خود سهمي  آن شود كه جناب چنين چيزي به اين كيفيت ديده نمي آن

به اينكه پس از وفات از غنائمي كه  1خاص از سهام ششگانه برداشته باشد تا چه رسد 
هنوز بدست مسلمين نيفتاده و بعداً خواهد افتاد سهمي از براي آنجناب باشد يا سهمي 
براي جانشينان او منظور شود چنانكه تاريخ خلفاي حق و باطل آنجناب هم چنين 

دهد و چنانكه گفتيم نام  عنوان حق رياست و فرماندهي نشان نمي حتي به سهمي را
ُقوا [: رسول خدا در دنبال آيه غنيمت چون نام آن حضرت ُسوِل َفاتَّ ُقِل األَْنَفاُل هللاِ َوالرَّ

اهللا از خمس  باشد و اگر به اتكاء اقوال فقهاء سهمي هم براي رسول مي  }1:األنفال} ]اهللاَ
حضرت مصداقي ندارد مگر اينكه آنرا بزمامدار  ود پس از فوت آنغنائم منظور ش

مسلمين كه رياست جنگ را نيز برعهده دارد از اين جهت قائل شويم كه متأسفانه يا 

                                                           

 تقسم الغنيمة  كانت:عباس روايت شده است كه گفت از ابن) 453ص (ن سلّام ب االموال قاسم در كتاب -1
. القربی س واحد تقسم علی اربعه فربع اهللا و للرسول و لذیعلی مخسه امخاس فاربعه منها ملن قاتل عليها و مخ

 الثانی  والربع, شيئاً  اخلمس من النبی  و مل يأخذ النبی قال فام كان هللا و للرسول منها فهو لقرابه النبی  رابهقيعنی 
يعني . الذی ينزل باملسلمني الفقري  الضيف السبيل وهو الرابع البن  والربع,الثالث للمساكني   والربع, لليتامی

پنجم آن به  اند و يك شود چهار قسمت آن براي كساني است كه جنگ كرده غنيمت بر پنج تقسيم مي
القربي يعني خويشاوند پيغمبر  ه مال خدا و رسول و ذيچهارم آن ك يك. شود چهار قسمت تقسيم مي

پس آنچه مال خدا و رسول است مال خويشاوند پيغمبر است و خود پيغمبر چيزي از آن . است
چهارم  چهارم سوم از آن مسكينان است و يك چهارم دوم از آن يتيمان است و يك داد و يك برنمي

 .شود فقيري است كه به مسلمانان وارد ميچهارم از آن در راه مانده است و آن مهمان 
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خوشبختانه در سيره خلفاء آن حضرت كه سهمي در تاريخ وجود ندارد هرچند در 
  1.احاديث آمده است

                                                           

از فرمايش ) 59ص (الهدي از تفسير نعماني  المحكم والمتشابه مرحوم سيد مرتضي علم(در رساله  -1
التی   االنفال ثم ان للغنائم باموراملسلمني بعد ذلکاميرالمؤمنين آورده است كه آن حضرت فرموده است 

اهللا بوده است بعد از آن  زمان رسول خدا اختيار آن با رسول يعني انفالي كه در صهللا كانت لرسول
معهذا از ) يعني پيشواي سياسي اسالم(حضرت اختيار آن با كسي است كه قائم به امور مسلمين است 

آيد كه زمامدار مسلمين حقي خاص به انفال داشته باشد چنانكه از آن حقي  اين حديث بدست نمي
  .شود نميخاص براي رسول خدا استنباط 

از غنائم جنگ آنچه را كه براي كفايت مؤونه يكساله خود  صدر كتب عامه آمده است كه رسول خدا
المجتهد ابن  كرد چنانكه در بدايه نمود و بقيه را صرف مصالح مسلمين مي و عيالش الزم بود برداشت مي

ص (و تفسيرالمنار ) 5ج  440ص (و البحرالزخار ) 5ج  106ص (المحتاج  و نهايه) 1ج  38ص (رشد 
اما فقهاء عامه و خاصه را در موضوع سهم . آمده است) 8ج  11ص (و تفسير قرطبي ) 10ج  7

  !از خمس غنائم نظرات و فتاوائي است كه نتيجه همه آنها يكي است صاهللا رسول
م شود و سه اهللا از غنائم بعد از آن حضرت صرف مصالح مسلمين مي شافعي معتقد است كه سهم رسول

شود و بقيه مال فرق ثالثه يتامي  االنثيين تقسيم مي القربي بين اغنياء و فقراي ايشان للذكر مثل حظ ذوي
  .سبيل عموم مسلمين است و مساكين وابن

اما ابوحنيفه قائل است كه سهم رسول خدا پس از وفات آنحضرت ساقط است و همچنين سهم 
المال استفاده  مانند ساير فقرا هستند كه از زكات و بيتالقربي كه ايشان نيز در صورت فقير بودن  ذوي
اما مالك، امر . شود سبيل عموم مسلمين تقسيم مي كنند پس خمس غنائم بين يتامي و مساكين وابن مي

شود  داند و در نتيجه رأي تمام آنها يكي مي دار مسلمين مي خمس غنائم را مفوض برأي امام و زمام
 .شود المال مسلمين مي تيعني خمس غنائم تحويل بي
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ه در آيه شريفه است و بايد مورد سبيل است ك كلمات يتامي و مساكين وابن -10
اي از احاديث، اين افراد و اشخاص   دقت قرار گيرد بسياري از فقهاء شيعه به استناد پاره

  !كه حقيقت غير اين است در حالي اند داده صاهللا را اختصاص به منسوبين رسول
  :شود تر شود بايد چند نكته در اين مورد در نظر گرفته براي اينكه اين حقيقت واضح
ءٍ [الف ـ زمان نزول آيه شريفه  َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ انما غنمتم   }41:األنفال{ ]َواْعَلُموا َأنَّ

نقاع يكه اين آيه در هنگام جنگ بدر بوده يا چنانكه واقدي قائل است در غزوه بني ق... 
است و نازل شده ) يا سه ماه بعد از جنگ بدر(كه در نيمه شوال يعني ماه بيستم هجرت 

دانيم در اين هنگام وضع  و چنانكه مي. در هر صورت در سال دوم هجرت بوده است
الً بيان كرديم و دعاي رسول خدا در بكيفيتي بود كه ق  مسلمانان از حيث فقر و فاقه به

  :كرد اين هنگام چنانكه يادآور شديم بهترين معرف وضع آنها بود كه عرض مي
 .م اهنم غراه فاكسهم اللهم اهنم جياع فاشبعهماللهم اهنم حفاه فامحلهم الله

زيرا هنوز گشايشي براي مسلمين پيدا نشده بود و اسالم از قلمرو شهر مدينه بخارج 
  :راه نيافته بود و ركات و صدقات كه گرفتن آن پس از توسعه اسالم به موجب فرمان

ْم َصَدَقةً [ دقه واجب شد در آن موقع اگر من اموالهم ص  }103:التوبة{] ُخْذ ِمْن َأْمَواِهلِ
هم در آيات قرآن، دادن آن فرض شود بود لكن بر مرحله عمل نيامده بود و طبق 

مأمور  صتصريح تاريخ و احاديث صحيحه در سال نهم يازدهم هجرت رسول خدا
  .اخذ زكات شد و مأموران و عامليني براي اخذ آن بقبائل و بالد اعزام داشت

شدند عيال و اوالدي از  دان جنگ كساني كه شهيد ميب ـ بديهي است كه در مي
گذاشتند هرچند طبق روايات وارده براي شهدائي كه بدرد فيض شهادت  خود باقي مي

ازي واقدي روايت شده غنائل شده بودند رسول خدا سهمي مقرر داشت چنانكه در الم
عبداهللا بن است كه رسول خدا براي چهارده نفر از شهداء بدر سهمي مقرر فرمود و 

سعد بن خيثمه گفته است، سهم پدرم را مأخوذ داشتيم معهذا كساني بودند كه بدين فوز 
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كه اكثر، قهراً فقير و بي ) 1ج  102ص (ي بودند نائل نگشتند، و در هر صورت يتام
سرپرست بودند و همچنين كسان بسياري از مسلمانان بودند كه فقير و پريشان بودند و 

اي  شوند چنانكه پارهو يا فقيري نتوانسته بودند در ميدان جنگ حاضر شايد بعلت پيري 
  :فرمايد مي 92از آيات قرآن حاكي حاالت آنهاست در سوره التوبه آيه 

 Ÿωuρ ’ n? tã š⎥⎪Ï%©!$# # sŒÎ) !$ tΒ x8öθ s? r& óΟ ßγn=Ïϑ óstG Ï9 |Mù=è% Iω ß‰ Å_ r& !$tΒ 

öΝ à6è=ÏΗ÷q r& Ïμø‹ n=tã (#θ©9 uθ s? óΟßγãΖ ã‹ôãr& ¨ρ âÙ‹Ïs? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ºΡ t“ ym ω r& (#ρß‰ Åg s† $ tΒ 

tβθà)ÏΖ ãƒ   ) 92 /التوبه(  
و اينگونه محروميت از فيض جهاد بعلت فقر و فاقه قهراً محروميت ديگري از سهم 

نمود كه سهمي از غنائم براي اين طبقه كه مساكينند  و الزم مي 1غنائم جنگ از پي داشت
  .طر محزون و پريشان ايشان باشدمنظور شود تا تسكيني براي خا

اي از مسلمانان از قبيله يا بالد خود در راه مانده و به  و نيز در اثر هجرت و فرار پاره
بن غزوان كه با كفار قريش  سبيل بودند مانند مهاجرت مقداد بن عمر و عتبه اصطالح ابن

اي  تا شايد به وسيلهكه به منظور جنگ با رسول خدا بيرون آمدند اينان نيز بيرون آمدند 
خلدون  تاريخ ابن درچنانكه ! خود را به مسلمين برسانند و اگر نه بديار خود برگردند

نمود كه اگر مسلمين و مخصوصاً مجاهدين به  آمده است فلذا واجب مي) 2ج  18ص (
بينيم  مال و غنائي دست يابند اين طبقات از نظر دور نيفتند از اين جهت است كه مي

القربي بالفاصله كلمات يتامي و مساكين وابن سبيل آمده است كه اگر  كلمه ذيبعد از 

                                                           

) 188(و از طريق خاصه در المصنف عبدالرزاق صنعاني ) 13ص (داود  از طريق عامه در مراسيل ابن -1
العدو و يخرج من  الرجل بعد ما يدخل ارض  اذا مات: فرمود صحديث مرفوعي است كه رسول خدا

براي جهاد از زمين مسلمانان و همينكه مرد مجاهد . الصلح فان سهمه الهله  المسلمين و ارض  ارض
 .رسد صلح خارج شد و مرد سهم غنيمت او به اهلش مي
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بدرجه رفيعه شهادت نائل گرديدند باري فكرشان از جهت عيال و اطفال خود تا حدي 
راحت باشد و بدانند كه اگر خود ايشان با فرا رسيدن اجل و نيل بفيض شهادت از 

همچنين ! ورت سهمي از آن خواهند داشتگردند يتيمان ايشان بهر ص غنيمت محرم مي
كردند  سبيل كه در اين هنگام مرجع و ملجأئي را جستجو مي افراد فقير و مسكين وابن

كه رفع نيازمندي شديد خود را بنمايند لذا پروردگار عالم سهمي از غنائم جنگ را به 
  .ايشان اختصاص داد
ان رسول خدايند در دز خويشاوناند كه يتامي و مساكين وابن سبيل ا ج ـ اينكه گفته

تاريخ نزول اين آيه شريفه و هنگام تقسيم غنائم جنگ در ميان خويشاوندان رسول خدا 
يتامي و مساكين وابن سبيلي وجود نداشت كه خدا براي آنان مخصوصاً سهمي منظور 

القربي آورديم در زمان نزول آيه خمس كساني از  بحث ذي دردارد زيرا چنانكه 
سبيل  كه مسلمان بودند هيچكدام از آنان مشمول افراد يتامي و مساكين وابن محمد آل

اعمام او و اكثر خويشاوندان آن  نبودند نه از دختران رسول خدا و نه از اعمام و بني
شدند پس چگونه  حضرت در اين هنگام كافر بودند كه هرگز مشمول حكم اين آيه نمي

يان از بين تمام مسلمانان تنها يتامي و مساكين ممكن است كه پروردگار جهان در اين م
را اختصاص به خمس غنائم داده و چنين امتيازي را  صوابن سبيل ناموجود آل محمد

  !امتياز اسالم بديشان بخشد؟ در شريعت بي
لذا از نظر عقل و شرع و تاريخ هرگز امكان نداشت و ندارد كه مراد از يتامي و 

  !.محمد باش؟  سبيل آل ه شريفه يتامي و مساكين وابنسبيل در اين آي مساكين وابن
اند نه  پس از نظر عقل و تاريخ يتامي و مساكين وابن سبيل در اين آيه عموم مسلمين

و در آيات كتاب الهي و در احاديث وارده از اهل بيت نيز يتامي و  صمحمد تنها آل
ستگي تامي به اين موضوع ند از جمله آيات كه وابا سبيل از عموم مسلمين مساكين وابن

  :فرمايد سوره الحشر است كه مي 7دارند آيه شريفع 
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 !$̈Β u™!$sùr& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï&Î!θß™u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δr& 3“tà)ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™§=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’n1öà)ø9$# 

4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ È⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ö’s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$uŠÏΨøîF{$# öΝä3ΖÏΒ 

4 !$tΒuρ ãΝä39s?#u™ ãΑθß™§9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ çμ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$sù   ) 7 /الحشر(  
  :فرمايد و بالفاصله در آيه بعد مي

 Ï™ !#t s) àù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì ÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r& uρ     
  )8 /الحشر (  

  : نبالو در د

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒM}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/Å‰Ï= ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ öΝ Íκö s9 Î)     

  )9 /الحشر (  
سبيل، يتامي  دارد يتامي و مساكين وابن دارد مي همين سوره كه معلوم مي 9آخر آيه تا 

تصاص به اند و اخ ءسبيل مهاجرين و انصارند كه مشمول في و مساكين وابن
يتامي و  صمحمد ندارند و صرفنظر از اينكه در آن هنگام اصالً در آل صمحمد آل

  .يعني عموم مسلمين آن روزسبيل وجود نداشت و پس مهاجرين و انصار  مساكين وابن
  .السالم صرفنظر از صحت و سقم آنها بيت عليهم احاديث اهلاما در 

در ) 555ص (قه اماميه است در العقول كه از كتب معتبره فر در كتاب تحف - 1
 و اما قوله هللا فكام يقول... در موضوع غنائم  حديث طويلي از حضرت صادق

التی قبض   الغنيمه  اهللا ء فخمس رسول االنسان هو هللا و لک و ال يقسم هللا منه شی 
من  ةهللا لنفسه حييی به ذكره و يورث بعده و سهامً لقراب  بخمسه اسهم فقبض منهم سهم

. السبيل املسلمني و سهامً ملساكينهم و سهامً البن  يتامنی عبداملطلب وانفذ سهامً ألب
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اينكه در آيه شريفه كلمه هللا آمده است پس آن چنان است كه شخصي : فرمايد مي
گويد اين چيز مال خداست و از براي تو باشد اما چيزي از آن براي خدا تقسيم  مي
نمود سهمي از آنرا  كرد آن را پنج سهم مي قبض مي پس غنيمتي كه رسول خدا. شود نمي

داشت تا بدان وسيله نام خدا را زنده دارد و پس از  جناب برمي كه مال خدا بود خود آن
خود آن را به ميراث گذارد و سهمي براي خويشان از فرزندان عبدالمطلب و سهمي هم 

مسلمين و سهمي براي داشت و سهمي براي مساكين  براي يتيمان مسلمانان انفاذ مي
هاي يتامي و مساكين  سبيل كه در اين حديث به روشني معلوم است كه سهم ابن
  .سبيل عموم مسلمين است وابن
نيز روايتي است كه همين  حمره از حضرت باقر در روضه كافي از ابن - 2

آنجا كه  تا .البيت سهاماً ثالثه اهللا جعل لنا اهل ان: فرمايد رساند زيرا مي مضمون را مي
يعني سهام يتامي و ...سبيل فاهنا لغريهم اليتامی واملساكني وابن  دون سهام: فرمايد مي

  .اهللا نيست و از غير ايشان است سبيل از خويشان رسول مساكين و ابن
) 2ج  22ص (اليحضرالفقيه  و در من) 2ج  125ص (در تهذيب شيخ طوسي  - 3

الجعفي روايت است   از زكريا بن مالك) 2ج  34ص (الشيعه  چاپ نجف و در مختلف
السبيل فقد عرفت انا ال  و اما املساكني وابن: كه حضرت امام جعفر صادق فرمود

السبيل مردم غري  يعنی مساكني و ابن(فهی للمساكني وابناءالسبيل  الصدقة تاكل
 ) هاشم بنی

چاپ ) 4ج  134ص (و در تهذيب شيخ طوسي ) 158ص (الفقيه  اليحضره در من - 4
روايت  از حضرت امام محمد باقر }7:احلرش}] َما َأَفاَء اهللاُ[ :نجف در ذيل آيه شريفه

يقول ذلک و ليس لنا فيه غري سهمني   املغنم كان ابی ة هذا بمنزلف: است كه فرمود
فرمايد في و انفال نيز بمنزله  مي ... فيام بقی نحن رشكاءالقربی ثم  الرسول و سهم  سهم
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پس براي ما از آن : فرمايد چنين مي العابدين حضرت زين(است و پدرم غنائم جنگ 
القربي آنگاه در باقيمانده ما با ساير مردم  اهللا و سهم ذي جز دو سهم نيست سهم رسول

سبيل كه مال عموم مسلمين است يتيمان و  شريكيم يعني سهم يتامي و مساكين و ابن
  .كندمسكينان و ابناء سبيل ما هم با آنها شري

روايتي است كه عالمه مجلس آنرا در ) 2ج  63ص (در تفسير عياشي  - 5
چاپ كمپاني و سيد هاشم بحراني آنرا در تفسير البرهان ) 20ج  52ص (بحاراالنوار 

الشيعه نيز آن را در ابواب تقسيم خمس  چاپ سالك و صاحب وسائل) 2ج  88ص (
القربي را مذكور  و ذي بعد از آنكه سهم رسول حضرت صادق: آورده است كه

يعني سه سهم ديگر  السبيل و ثالثه اسهام لليتامی واملساكني و ابناء :داشته فرموده است
مال يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است بطور اطالق و بدون قيد مال محمد، يعني 

  .عموم مسلمين
) 2ج  56ص (واالستبصار  365رقم ) 4ص و ج  128(در تهذيب شيخ طوسي  - 6
روايت كرده است كه آن  بن الجارود از حضرت صادق بن عبداهللا از ربعي 176رقم 

املغنم اخذ صفوه و كان ذلک له ثم يقسم ما  اذا اتاه اهللا كان رسول: فرمايد حضرت مي
الناس الذين قاتلوا عليه ثم  بقی مخسه امخاس و يأخذ مخسه ثم يقسم اربعه امخاس بني

االربعه   اهللا عز و جل لنفسه ثم يقسم يأخذ مخس: مخسه امخاس اخلمس الذی اخذه قسم
السبيل يعطی كل واحد منهم حقاً و   القربی واليتامی واملساكني وابناء امخاس بني ذوی

چنين بود كه همينكه  صيعني رسول خدا .صمام اخذ كام اخذالرسول كذلک اال
صفاياي (ن مال خودش بود داشت و آ آوردند صفاياي آنرا برمي غنيمت را بخدمتش مي

جنگ عبارت از اسب زبده و شمشير خوب و كنيز و امثال آن است كه مال فرمانده و 
كرد و يك پنجم آنرا  آنگاه آنچه را باقي مانده بود پنج قسمت مي) رئيس جند است
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داشت و سپس چهار پنجم آنرا در بين مردمي كه بر آن غنيمت جنگيده بودند  برمي
پنجم  كرد يك آنگاه آن يك پنجمي را كه برداشته بود پنج قسمت مي فرمود تقسيم مي

داشت و سپس چهار پنجم ديگر را ميان دارندگان قرابت و  خدا را براي خود برمي
داد همچنين  كرد بهر كدام از ايشان حقي مي يتيمان و بينوايان و در راه مانده تقسيم مي
فرود يعني  نكه رسول خدا اخذ ميكند چنا است وظيفه پيشواي مسلمين كه اخذ مي

كرد او نيز بايد چنين  عمل مي صوظيفه زمامدار مسلمين همان است كه رسول خدا
در اين حديث نيز يتامي و مساكين و ابناءالسبيل از غير خويشان رسول خدا نيز . كند

  .القربي نيز بطور اطالق است ند و حتي كلمه ذين اهستند يعني عموم مسلمي
العتره واالمه از فرمايشات حضرت رضا  الفرق بين في 23اخبارالرضا باب  در عيون - 7

و اما قوله : فرمود واعملوا انام غنمتمدر مجلس مناظره با علماء در شرح آيه شريفه 
 يكن له فيها الغنائم و مل اليتيم اذا نقطع يتمه خرج من تعالی واليتامی واملساكني فان

املغنم و ال حيل له  عت مسكنته مل يكن له نصيب مننقطامني لذا املسل نصيب و كذلک
دارد كه يتيم و مسكين در اين آيه  كه در اين حديث نيز بطور اطالق معلوم مي .اخذه

  .ندا يتيم و مسكين عموم مسلمين
بن ابراهيم از پدرش و او از  ، علي58باب  ايضاً در كتاب عيون اخبارالرضا - 8

در  در نزد موالي خود حضرت رضا: و گفتكند كه ا محمدبن سنان روايت مي
مأمون . خراسان بودم كه مردي از صوفيه كه سرقت كرده بود خبرش را به مأمون دادند

مون به آن مرد افتاد او را پارسا يافت كه در ميان ابه احضار آن امر نمود، همينكه نظر م
ر جميله و اين كردار بدا به اين آثا: چشمان او اثر سجده نمايان بود مأمون به او گفت

آنمرد گفت من اين سرقت : گويد تا آنجا كه مي! ... زشت كه نسبت سرقت گرفته است
را از روي اضطرار نه از راه اختيار مرتكب شدم و اين در حالي است كه تو حق مرا از 

تو چه حقي در خمس و فيء داري؟ براي اينكه : خمس و فيء مانع شدي مأمون گفت
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ءٍ [: را شش قسمت كرد و فرمود جل خمسخداي عزو َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ ] َواْعَلُموا َأنَّ
َما َأَفاَء اهللاُ َعَىل [ :ء را نيز شش قسمت فرمود و گفت و في... تا آخر آيه  }41:األنفال}

ُسوِل َولِِذي الُقْرَبى َوالَيَتاَمى َواَملَساِكِني  بِيلِ َرُسولِِه ِمْن َأْهِل الُقَرى َفللِه َولِلرَّ  ]َواْبِن السَّ
  ...تا آخر   }7:احلرش}

سبيل هستم و دستم از خانه  كه من ابن تو حق مرا منع كردي در حالي: گفتآن مرد 
توانم بچيزي رجوع كنم و نيز از جمله حملة  و مالم منقطع است و نيز مسكينم كه نمي

 را كه در اهللا آيا من حدي از حدود خدا و حكمي از احكام: مأمون گفت. قرآن هستم
ابتدا، : آن مرد صوفي گفت(هاي تو؟  باره سارق است معطل كنم براي اين افسانه

حد خدا را . پاك كن آنگاه بغير خود بپرداز) بوسيله خد(بخويشتن كن و اول خود را 
نموده و ) الرضا(مأموم روي بحضرت ابوالحسن ! اول بر خود اقامه كن آنگاه بغير خود

انه يقول سرقت فسرق يعني اين شخص : حضرت فرمود ؟گوئي تو چه مي: گفت
مأمون در غضب شديدي فرو ! گويد چون تو دزدي كردي او هم دزدي كرده است مي

دهي؟  باره او چه رأي ميدر: دگر متوجه حضرت رضا شد و گفتتا آنكه بار . رفت
و آن  البالغهالحجه  فلله: فرمود صتعالي جل جالله به محمد حضرت فرمود خداي
كند چنانكه عالم آنرا  جهلش آگاه مي كه بجاهل رسيد او را به حجتي است كه همين

و اين مرد حجت خود را . بوسيله علمش ميداند و دنيا و آخرت به حجت قائمند
در اين حديث شريف آن مرد صوفي . فلذا مأمون امر به آزادي آن صوفي كرد. برآورد

هاشم  و مأمون كه هر دو از بني ت رضاهاشم نبوده در حضور حضر كه مسلماً از بني
سبيل كرد و حضرت رضا او را تصديق و  بودند ادعاي خمس و سهم مسكين و ابن

سبيل در آيه شريفه مساكين و  پس معلوم شد كه مسكين و ابن. مأمون را محكوم نمود
  .سبيل عموم مسلمينند ابن
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اخلمس  باب) چاپ بيروت  )356بن الحسين در مسند حضرت زيدبن علي - 9
اخلمس قال هولنا ما احتجنا فاذا استغينا فال حق لنا  عن سألت زيداً بن علی...  واالنفال

املسكني و امن  اليتيم واستغنی  سبيل فاذا بلغ ساكني و ابناليتامی وامل  مع اهللا قرننا  فيه امل تر ان
 .غنينا فال حق لناتساسبيل فال حق هلم و كذالک نحن اذا  ابن

الحسين از مسئله  گويد از حضرت زيدبن علي بن وي حديث ميد واسطي راابوخال
حتاج آن براي ماست مادامي كه بدان م: حضرت فرمود خمس غنائم جنگ پرسيدم آن

بيني كه خدا  ما همينكه مستغني شديم ديگر در آن حقي براي ما نيست مگر نمي! شديم
كه يتيمي بالغ شود و  پس همين. است قرين كردهسبيل   ما را با يتيمان و مسكينان و ابن
. سبيل بمحل امن برسد ديگر براي ايشان حقي نيست مسكين مستغني شود و ابن

در اين . همچنين ما نيز هنگامي كه مستغني شويم ديگر حقي از خمس براي ما نيست
بيت طاهرين  اهللا و از بزرگان اهل حديث زير كه خود از سالله هاشم و اقرباي رسول

پندارد و معذالك فرق بين  سبيل ساير مردم مي ود را قرين يتامي و مساكين و ابناست خ
سبيل  دارد يتيمان و مساكين و ابن گذارد كه معلوم مي خود و ديگران با كلمه لنا و لهم مي

  !هاشم و ذريه رسول خدا ند نه فقط بنيا از عموم مسلمين
سيوطي در مصر ) المنثور الدر(اشيه در تفسير حبراالمه عبداهللا بن عباس كه در ح -10

الغنيمه  خيرج مخس: نويسد در ذيل آيه شريفي مي 64صفحه  2چاپ شده است در جلد 
اليتامی غري يتامی بنی   لقبلو  )واليتامی( النبی  و لقبل قرابه )القربی و لذی(لقبل اهللا 

و ) السبيل و ابن(املساكني غريمساكني بنی عبداملطلب   و لقبل) واملساكني(عبداملطلب 
: علی مخسه اسهم النبی اخلمس فی زمن الضيف واملحتاج كائناً من كان و كان تقسم لقب

اهللا و سهم  كان يعطی قرابته لقبل النبی اهللا و سهم للقرابه الن و هو سهم سهم للنبی
 والذی النبی سقط سهم النبی مات لليتامی و سهم للمساكني و سهم البن السبيل, فلام
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يقول لكل نبی طعمه فی حيانه فاذا مات  اهللا سمعت رسول: بكر يعطی للقرابه يقول ابی
فی خالفتهم  و عمر و عثامن و علیسقطت فلم يكن بعده الحده و كان يقسم ابوبكر 

عبداملطب و سهم للمساكني غري   سهم لليتامی غرييتامی بنی: اخلمس علی ثالثه اسهم
 .البن السبيل للظيف واملحتاج عبداملطلب و سهم مساكني بنی

و چه در زمان  ملخّص تفسير اين عباس آن است كه چه در زمان رسول خدا
هاشم  سبيالن بني سبيل، يتيمان و مسكينان و ابن خلفاي راشدين، يتامي و مساكين و ابن

. شد نبودند بلكه عموم مسلمين هستند كه در زمان رسول خدا و خلفا بايشان داده مي
بيت رسول خدا در اين مورد وارد شدده است و  احاديثي است كه از ناحيه اهلاينها 

كه در  كند چنان اخبار و احاديثي كه در كتب عامه است نيز اين كيفيت را تصديق مي
ان ابابكر و عمر و كند  از يزيدبن رومان و او از عروه نقل مي) 381ص (ازي واقدي غالم

يعني ابوبكر و عمر و . السبيل اليتامی واملساكني و ابن فی) اخلمس(علياً كانوا جيعلونه 
  .السبيل قرار داده بودند خمس را در يتيمان و مساكين و ابن علي

توضيح استدالل به اين احاديث فقط از اين نظر است كه به نص قطعي آنها يتامي و 
لكه يتامي و اي بنام ساداتند، نبوده ب سبيل كه مراد از آنها امروز طبقه مساكين و ابن
القربي  القربي بفرض آنكه مراد از آن ذي سبيل عموم مسلمانند و اما ذي مساكين و ابن

شود نه افراد خاصي چون علي و فاطمه و  هاشم مي اهللا باشد شامل عموم بني رسول
صورت هم مراد از ايشان قرباي آن روز  كه قبالً گفته شد در اين و چنان حسين

ز از آن مصداقي وجود ندارد بداليل گذشته و ما اين احاديث را وررسول خدا بود كه ام
  .از باب اسكات خصم و اتمام حجت آورديم

  ـ) سبيل آيه خمس اقوال علماء شيعه در يتامي و مساكين و ابن(ـ 
معلوم شد كه يتامي و  بيت عقالً و نقالً از آيات شريفه و احاديث مرويه از اهل

ند نه ا سبيالن عموم مسلمين مس يتيمان و مسكينان و ابنسبيل در آيه خ مساكين و ابن
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اي از فقهاي شيعه باستناد  سبيل فرزندان هاشم چنانكه پاره فقط يتامي و مساكين و ابن
  :اي از احاديث قائلند پاره

  .آوريم اي از علماي بزرگ شيعه را در اين باره مي اينك آراء و اقوال پاره
فجعل ملن قاتل : نويسد كتاب كافي در اين باره ميمرحوم كليني صاحب كافي در  - 1
هم ثالثه و سالذی للرسول يقسمه علی سنته ا هم و للرسول منهم واسالغنائم اربعه  من

يعني آنچه براي مجاهدين از غنائم مقرر است . سبيل ثالثه لليتامی واملساكني و ابن
و آنچه ) پنج سهم جمعاً(يك سهم ) اهللا از خمس(و براي رسول خدا چهار سهم است 
كند كه سه سهم آن  آنرا بر شش سهم تقسيم مي) يعني خمس غنائم(مال رسول است 
و سه سهم ديگر مال يتيمان ) رساند مصارفي كه الزم بداند مي يعني به(براي خود اوست 
  .است) بطور اطالق(سبيل  و مسكينان و ابن

اسالميه تهران  چاپ) 9ج  612ص (البيان  مرحوم شيخ طبرسي در مجمع - 2
املساكني و ابناءالسبيل و  الناس عامه و كذلک الفقهاء هم يتامی و قال مجيع: نويسد مي

قائلند به اينكه ) اعم از شيعه و سني(يعني جميع فقهاء اسالم .  قد روی ايضاً عنهم
 از(لسبيل ا چنين مساكين و ابناء مراد از يتامي در آيه شريفه يتيمان عموم مردمند و هم

  .نيز روايت شده است و اين معني از خود ائمه معصومين ) عموم مسلمينند
چاپ ) 12ج  387ص ) (الناصره الحدائق(مرحوم شيخ يوسف بحراني در كتاب  - 3

و مرحوم حاج آقا رضا همداني در ) المعتبر(نجف و مرحوم محقق حلي در كتاب 
ده است كه سهام يتامي و مساكين جنيد فرمو ابن: اند آورده) 1ج  145ص (الفقيه   مصباح
سبيل كه نصف خمس است مال كساني است كه اهل اين صفت باشند از  و ابن
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القربي از آن مستغني  كه ذوي القربي از عموم مسلمين همين القربي و غير ذوي ذوي
   1.شوند
القرآن و  متشابهات(شيخ جليل محمد بن علي بن شهرآشوب در كتاب خود  - 4

ءٍ [:چاپ جديد ذيل آيه شريفه) 2ج  175ص ) (مختلفه َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ ] َواْعَلُموا َأنَّ
املرشک والذمی  السبيل عام فی اليتامی واملساكني و ابن  و لفظه: نوشته است...   }41:األنفال{

سبيل عام است و هيچ قيدي ندارد  يعني لفظ يتيمان و مسكينان و ابن والغنی والفقري
  .و غني و فقير حتي مشرك و ذمي

از صاحب شرايع و عالمه از بعضي علماي شيعه ) 2ج  144ص (الفقيه  در مصباح - 5
يك سهم از رسول خدا : قولي را حكايت كرده است كه خمس خدا پنج قسمت فرمود

و سه سهم باقيمانده مال يتيمان و مسكينان و ابناءالسبيل القربي  است و يك سهم از ذوي
  .اين قولند است و اكثر علماء بر

از قول صاحب مدارك گفته است ) 387ص (و در ) 12ج  382ص (در حدائق  - 6
اي اخبار قيد يتامي آل محمد براي افضليت است نه براي تعيين  ظاهر اينست كه در پاره

دليل بر فرمايش او اطالق آيه شريفه و صحيحة ربعي است كه قبالً : آنگاه فرموده است
  .آورديم احاديث 6آنرا ذيل رقم 

العباد در باب خمس در اين باره  مرحوم محقق سبزواري در كتاب ذخيره - 7
االستغراق و يؤيده   اجلنس لتعذراحلمل علی: ةاالي املراد باليتامی واملساكني فی ان: نويسد مي

  .كند نيز آنرا تأييد مي صحيحه حممد بن ابی نرص

                                                           

اذاستثغی عنها (والظاهر ان هذاالقيد : جنيد آورده است قول ابن مرحوم صاحب مدارك پس از نقل -1
 .الرشيفه التعيني و يدل علی ما ذكره اطالق آيه علی سبيل اال فضيله ال علی سبيل ) القربی ذوی
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الفقيه  اليحضره ني شرح منمرجوم مال محمد تقي مجلس اول در لوامع صاحبقرا - 8
: گذشت نوشته است 7در شرح حديث عيون اخبارالرضا كه ذيل رقم ) 2ج  50ص (

  .ظاهرش آنست كه يتامي و مساكين از غير سادات باشند
صاحب رياض از اسكافي نقل كرده است كه آن صاحب صرف سهم يتامي و  - 9

دانست بلكه  مطلب نميسبيل را در خمس شرط منتسب بودن به عبدال مساكين و ابن
  .شمرد القربي جايز مي صرف آن را بغير ايشان از مسلمانان با استغناء ذوي

در ذيل خبر زكريا بن ) 12ج  377ص (خود شيخ يوسف بحراني در حدائق  -10
و امااملساكني و : فرمايد از احاديث قبالً گذشت امام مي 3مالك جعفي كه ذيل رقم 
بسا باشد كه توهم شود كه مراد : نويسد مي .ةنا الناكل الصدقابناءالسبيل فقد عرفت ا

  كين و ابناءالسبيل هاشمين باشند ولي امام خواسته است رفع اين توهم كند بهااز مس
هستند لكن ) مسكين و ابن سبيل(اينكه هر چند هاشميين نيز در عموم اين دو لفظ 

و ابناءالسبيل ما در آن داخل  بر اهل بيت حرام است پس مساكين زكاتچون دانستي كه 
اين آراء و اقوال و فتواي ده نفر از علماي بزرگ شيعه است كه در باره يتامي و . نيستند

اي از فقهاء  سبيل كه شامل عموم مسلمين است آمده است پس اينكه پاره مساكين و ابن
سبيل آل  سبيل، يتامي و مساكين و ابن اند كه مراد از يتامي و مساكين و ابن گفته

هاشمند از حقيقت دور و از عقل و انصاف مهجور است كه در اولين  از بني صمحمد
غنيمت و اموالي كه بدست رسول خدا برسد بدون اينكه حقي براي يتيمان شهداي 
ميدان جنگ و مسكينان پريشان امت از مهاجر و انصار و ابنا سبيل ايشان در نظر بگيرد 

سبيالن آنها باشد و سهمي از آن براي  ان و مسكينان و ابنتنها بفكر خويشان خود و يتيم
و فقراء و ايتام و ابناءالسبيل ) كه فاقد چنين اشخاصي است در حالي(ايشان مقرر دارد 

مسلمين را واگذاشته، ترميم حوائج ايشان را حواله به زكاتي دهد كه بعد از نه سال ديگر 
كسي چنين نسبتي را به پيغمبر رحمت كه وجداني كه  زهي بدبيني و بي! اخذ خواهد شد



  خمس

 

72

َلَقْد َجاَءُكْم [: فرمايد خدا مي! معاذاهللا!! معاذاهللا: سخت حريص بر امت بوده بدهد
] َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاُملْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيمٌ 

كه دستش بمالي و منالي رسيد همه مسلمانان را  ي همينآيا چنين پيغمبر.  }128:التوبة}
بدترين قتلة !! سبيل ناموجود خود افتاد؟ فراموش كرد و فقط بفكر يتامي و مساكين و ابن

  !هاي ناروا به ايشان داده تحريف آيات الهي نمايند انبياء و اولياء خدا كسانيند كه نسبت
السالم و آراء  البيت عليهم از ائمه اهل آنچه در اوراق قبلي مسطور شد احاديث معتبره

) خمس(السبيل آيه شريفة  و اقوال علماء و فقهاء بزرگ شيعه در يتامي و مساكين و ابن
اينك آنچه از طريق عامه در اين باب رسيده است برخي از آن از نظر خوانندگان . بود
اند كه آن شش سهم  اي از فقهاء قائل شده گذرد تا دانسته شود كه تقسيمي كه پاره مي

القربي و سهمي مال  اهللا و سهمي مال ذي است، سهمي از آن خدا و سهمي از رسول
اهللا  السبيل، چنين كيفيتي در زمان رسول يتامي و سهمي از آن مساكين و سهمي از ابن

انجام نشده است بلكه خمس غنائم جنگ در اختيار رسول خدا بود و به هر كس آنچه 
در باره غنائم خبير ) 6ج  340ص (الكبري بيهقي  در سنن 1.داد مي دانست را صالح مي

                                                           

» از حضرت صادق تا حضرت هادي«) معاصر ائمه(هجري  224ابوعبيد قاسم بن سلّام متوفاي سال  -1
أن اخلمس إنام هو من الفيء , والفيء واخلمس مجيعا أصلهام : نويسد مي) 457ص ) (االموال0در كتاب 

قبالً در باره . من أموال أهل الرشك , فرأوا رد اخلمس إىل أصله عند موضع الفاقة من املسلمني إىل ذلك 
  .االمام و هو مفرض اليه علی قدر ما يری ان املنظر فيه الی: نويسد صرف خمس غنائم مي

املسلمني خاصه فحكمها ان توخذ من  الصدقه انام هی من اموال ان: نويسد می زكاتآنگاه در خصوص  
الكفر   سلمني و ذاک من اموالامل د الی فقرائهم, فال جيوز فيها نفل و ال عطاء فهذه من اموالرتاغنيائهم ف

 .اخلمس والصدقه ملا ذكر فافرتق حكم
همانا خمس همان فيء است و فيء و خمس هر دو اصل آنها از اموال اهل شرك است پس : ترجمه

كه مسلمانان دچار پريشانيند به اصل خود برگردانده شود و  اند كه خمس را در هنگامي چنين نظر داده
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اخلمس و   اهللا و ياخذ رسول: نويسد آورد تا آنجا كه مي روايتي از عبداهللا بن عمر مي
اخلمس ماته وسق متراً و عرشين و سقاً  يطعم كل امراه من ازواجه من  اهللا كان رسول

ك فرمود و آن جناب بهر ي گ را اخذ ميخمس غنائم جن صيعني رسول خدا. شعرياً 
و ) از ازواج مطهرات خود صد وسق شصت صاع است و هر ساع تقريباً يك من تبريز

مخسه   اهللا م رسولسثم ق. فرمود و در حديث ديگر است جو اطعام ميبيت وسق اهل 
 هللا املسلمني اعطاهم منها فقسم رسول بني قرابته و بني نسائه و بني رجال و نساء من

ی ئته وسق و السامه بن زيد مائما تی وسق و لعلی بن ابيطالبائالبنته فاطمه م
بكر الصديق ماتی  تی وسق و البیئوسق منها مخسون وسق نوی و مليسی بن فقيم ما

  .وسق و مجاعه بن الرجال والنساء
اهللا  يعني از آنچه بعنوان خمس(خمس خود را  صيعني آنگاه رسول خدا

ن خويشاوندان و بين زنان خود و بين مردان و زنان مسلمانان تقسيم بي) داشت برمي
پس براي دختر خود فاطمه دويست وسق و براي علي . فرمود كرده از آن بايشان عطا مي

صد وسق و براي اسامه بن زيد دويست وسق تقسيم داد كه پنجاه وسق  بن ابيطالب
به ابوبكر صديق دويست وسق و  بن فقيم دويست وسق و آن هسته خرما بود و به عيسي

                                                                                                                                                    

صالح بداند مصرف شود، اما زكات چون از اموال خاص مسلمين است حكمش  بدانچه پيشواي مسلمين
آن است كه از اغنياء ايشان گرفته شده بفقراء ايشان داده شود پس بخشش و عطاء از آن جائز نيست 

لذا حكم خمس و زكات بدانچه مذكور شد . زيرا زكات از اموال مسلمانان و خمس از اموال كفر است
  .با هم تفاوت دارد

تواند هم از آن بخشش كرده و هم  بنظر ابوعبيد چون خمس از اموال مشركين و كفار است پس امام مي
المال و اموال مسلمين است بايد در مصارف خاص خود  صرف امور سياسي نمايد لكن زكات چون بيت

 .صرف شود اما بنظر بعضي از فقهاء امام چنين اختياري ندارد
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ضمن خوادث ) 2ج  306ص (جماعتي از مردان و زنان، و در تاريخ طبري  ههمچنين ب
   :نويسد در تقسيم غنائم خيبر مي 7سنه 

القربی واليتامی واملساكني  و سهم ذوی النبی اهللا عز و جل و مخس الكتيبه مخس  و كانت
اهللا و بني اهل فدک  جال مشوا بني يدی رسولو طعم ر النبی السبيل و طعم ازواج ابن

خمس غنائم خيبر قرار ) هاي هفتگانه خيبر بود كه يكي از قلعه(يعني كتيبه . بالصلح
سبيل و محل  القربي و يتيمان و مساكين و ابن  و سهم ذوي صگرفت و خمس پيغمبر

دم فدك براي اعاشه زنان پيغمبر و مورد اعاشه مرداني بود كه بين رسول خدا و بين مر
  .صلح آمد و شد مي كردند

آيد آن است كه خمس غنائم جنگ در اختيار رسول  پس آنچه از اين احاديث برمي
هاشم  دانسته است اعم از بني بوده است و به هر كس آنچه را الزم و صالح مي صخدا

داده است و هرگز آن اختصاص بطريق خاصي نداشته است و در  هاشم مي و غير بني
ن آن به افراد تا آن حد جرأت داده بود كه اعراب به جنابش چسبيده و حضرتش بخشيد

را محاصره كرده بودند كه مجبوراً به درخت سمره پناه برده و ردايش از دوشش افتاده 
يعني دستور بده از مال خدا  .اهللا الذی عندک مربی من مال: گفتند بود و هر كدام به او مي

فرمود و  دهند و آن جناب با خنده به ايشان از آن مال عطا ميكه در نزد تو است به من ب
پس از فتح مكه و غزوه  صكه در كتب سير و تواريخ درج است رسول خدا چنان

حنين كه در سال هشتم هجرت اتفاق افتاد بيش از چهل هزار گوسفند و بيست و چهار 
را به مؤلفه قلوبهم جنگ گرفت كه سهم بيشتر آن قيه غنيمتاوهزار شتر و چندين هزار 

سفيان و صد شتر به  داد از آن جمله صد شتر به ابوسفيان و صد شتر به يزيد بن ابي
صحيح بخاري  معاويه بن ابي سفيان و همچنين ساير مسلمانان جديداالسالم داد و در

النبی انی اعطی قريشاً  قال. بول از قتاده روايت كرده استچاپ اسطام) 2ج  121ص (
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بخشم تا  ترجمه ـ پيغمبر خدا فرمود من بقريش مي .هنم حديث عهد بجاهليهاتالفهم ال
  .تأليف قلوب ايشان كنم زيرا اينان تازه مسلمانند نسبت بجاهليت

بر مهاجرين و انصار كه در حقيقت هسته مركزي اسالم بودند  صاين عمل پيغمبر
هم بيشتر چكد ولي س بسيار گران آمد و گفتند از شمشيرهاي ما خون قريش مي

  !!ها نصيب همانها گشته است غنيمت
را نزد خود خواست و چگونگي را جويا شد آنان   پيغمبر خدا كه اين را شنيد آنان

اينان تازه مسلمان هستند . به ايشان فرمود صگفته خود را كتمان نكردند رسول خدا
م دعوت كنند آيا به آنها سهم بيشتري دادم تا مسلمانان بمانند و نزديكان خود را به اسال

براي شما بهتر نيست كه شما با پيغمبر خدا بخانه خود بازگرديد و اينان با شتر و گاو و 
  .گوسفند؟ انصار كه اين را شنيدند راضي شدند

جلد اول در ) التمدن االسالمي تاريخ(جرجي زيدان مسيحي در كتاب پر ارزش خود 
سر تقسيم اموال بين مسلمانان نزاع نويسد، نزديك بود بر  موضوع غنيمت جنگ بدر مي

غنيمت را عادالنه بين آنان تقسيم كرد و چيزي براي خود  صدرگيرد ولي پيغمبر
  .برنداشت و به اين تدبير از كشمكش بين مسلمانان جلوگيري شد

اساساً مقبول نيست كه پيغمبري كه از روز اول بعثت مبارك خود همواره مرام و 
باشد و پيوسته محترز است كه  مي   }51:هود}] ْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًراَيا َقْوِم َال أَ [شمارش 

چيند، معهذا در  زمينه رسالت براي جلب مال و رياست ميمبادا او را متهم كنند كه 
اولين برخورد بمال و دست يافتن بغنيمت آن را بخويشان خود اختصاص دهد بدون 

آنچه از خمس غنائم جنگ : ه نمايد بگويداينكه بحال درويشان و بينوايان ديگر توج
سبيل كه احدي در  آيد مال من و خويشانم، آنهم بنام يتامي و مساكين و ابن بدست مي

  .!!شد حضرت شناخته نمي آن روز بدين نام و نشان در خاندان آن
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آمده است كه  شود كه از قول بعضي از ائمه اي از احاديث ديده مي اگر در پاره
اليحضرالفقيه از ابوبصير از حضرت   اند مانند اين حديث در من خوانده خود را يتيم

قال  العبدالنار?  ما ايرس ما يدخل به جعفر قلت البی. گويد است كه ابوبصير مي باقر
ترين  حضرت باقر عرض كردم آسان يعني به .اليتيم اليتيم درمهاً و نحن من اكل من مال

كه درهمي از  كند چيست؟ حضرت فرمود كسي مي) جهنم(چيزي كه بنده را داخل آتش 
ِذيَن [اين حديث كه ظاهراً در تفسير آيه شريفه . مال يتيم بخورد و ما يتيم هستيم إِنَّ الَّ

َام َيْأُكُلوَن ِيف ُبُطوِهنِْم َناًرا آمده است كلمه   }10:النساء}] َيْأُكُلوَن َأْمَواَل الَيَتاَمى ُظْلًام إِنَّ
سبيل آيه  به آن اضافه شده است هرگز ناظر به يتامي و مساكين و ابناليتيم كه  نحن

خصوصاً كه . بعيد است كه خود را يتيم بداند و اصالً از حضرت باقر. خمس نيست
بن ابي حمزه بطائني است كه در رجال حديث مردي از او   راوي اين حديث علي

بن ابی محزه   علی :وده استباره او فرمالغضائري در كه ابن نيست تا جائيتر  بدنام
يعني  بعد ابی ابراهيم )يعنی الرضا. (اخللق عدوه للمولی  اهللا و اشد الوقف لعنه ضل

حمزه ريشه و پايه مذهب واقفيه است خدا او را لعنت كند و از شديدترين  بن ابيعلي 
بن  بعد از پدرش موسي مردم است از حديث عداوت نسبت بمولي حضرت رضا

 گذاران خمس كذايي است كه بنام حضرت موسي بن جعفر او از پايهو  جعفر
حضرت همه را حتي كنيزاني را  از شيعيان اموال زيادي دريافت نمود و بعد از فوت آن

  .كه بنام امام گرفته بود تصاحب كرد و مذهب واقفيه را پايه نهاد
است احاديثي و شايد اين حديث را هم براي بهانه و تمسك اخاذي خود جعل كرده 

را خاصه يتامي و مساكين و  سبيل آمده است و آنان كه در مورد يتامي و مساكين و ابن
كدام صحيح نيست و اكثر آنها از راوياني نظير علي  داند هيچ مي صمحمد سبيل آل ابن

بن ابي حمزه و علي بن فضال و حسن بن فضال ضال مضل روايت شده است كه ما 
االحكام شيخ طوسي  مثالً در كتاب تهديب. ايم معرفي كرده زكات را در كتاب ن هويت آنا
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در  1 361حديث ) الخمس و مستحقه تمييز اهل(چاپ نجف باب ) 4ج  125ص ) (ره(
 الرسول واملساكني منهم وابناء واليتامی يتامی آل(. آخر اين حديث اين عبارت است

                                                           

. قرار است ببعد شرح حال علي بن فضال مفضل است كه مختصر آن بدين) 189ص (در كتاب زكات از  -1
الصادق بوده و حتي  باتفاق علماي رجال علي بن فضال فطحي مذهب و قائل بامامت عبداهللا بن جعفر

چاپ تهران كتابي هم در اثبات امامت عبداهللا نوشته است و ) 196ص (بتصريح نجاشي در رجال خود 
اند  ز وقات حضرت صادق بيش از هفتاد و چند روز نبوده است پس اينكه بعضي گفتهچون عبداهللا بعد ا

علي بعد از وفات عبداهللا از او عدول نموده است صحيح نيست زيرا مسلماً وي اين كتاب را در ظرف 
بن فضال  هفتاد و چندروز ننوشته است، در اين مدت كوتاهي معارضي براي عبداهللا و مجالي براي علي

. ه است بلكه بطور قطع آنرا بعد از وفات عبداهللا نوشته و تا آخر خود بر اين عقيده باقي بوده استنبود
چنانكه اكثر ارباب رجال بدان معتقد و بعداً قائل به امامت جعفر گذاب شده است  پس روي قواعد و 

از وي منحرف ) ك كردهر كدام را كه در(عشر  اثني  موازين علماي رجال كسي كه امامي نباشد و از ائمه
شود ضال و مضل بوده و احاديث او از درجه قبول ساقط است يا صحيح نيست اينك اقوال علماي 

بن  چاپ جديد تهران در ضمن علي) 195ص (نجاشي در رجال خود  - 1: رجال در باره اين شخص
ا از وي حالل يعني من روايت كردن احاديث او ر)) (و ال استحل ان ارويها عنه((نويسد  فضال مي

المذهب ميداند و  چاپ نجف او را فاسد) 93ص (در كتاب رجال خود : عالمه حلي الف -2). دانم نمي
در روايت اعطاي زكات به ) 534ص (المطلب  ب ـ در كتاب منتهي)) كان مذهب فاسداً((نويسد  مي
در ذيل ) 524ص (كتاب ج ـ و نيز در همان )) فضال و هو ضعيف و في طريقه ابن((نويسد  هاشم مي بني

الشيعه جلد  د ـ باز هم در كتاب مختلف)) فضال و هو ضعيف و في طريقه علي بن((نويسد  حديثي مي
بن فضال از محمد مسلم و ابوبصير و بريد و فضيل از حضرت  در ذيل حديثي كه علي) 7ص (دوم 
والروايه ((نويسد  بن فضال است مي كنند چون را وي آن علي از اشياء تسعه سؤال مي صادق
در ) 535ص ) (492ص (المطلب  ـ ايضاً در كتاب منتهي  ه)). بن فضال السند فان في طريقها علي ممنوعه

او را در قسم ) 483ص (داود حلي در كتاب رجال خود  ابن -3. ذيل احاديث او را ضعيف شمرده است
السرائر  ن علماي شيعه، در كتابالعجلي از اعيا محمدبن اوريس -4. مجروحين و مجهولين آورده است
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الحسن بن علي بن فضال و اين حديث از احمدبن  )السبيل منهم فال خيرج الی غريهم
حسن بن فضال كه راوي متصل به . كند او از پدرش حسن بن فضال از امام روايت مي

معصوم اين حديث است بقول مرحوم صاحب سرائر، حسن كافر و ملعون است و رأس 
در آن اين جمله ) 126ص (و حديث ديگر يعني حديث سوم از همين باب در . ضاللت
يتامهم و سهم للمساكينهم و سهم يتامی بني اهل بيته سهم الال مساخل و نصف( .است

   .)البناء سبيلهم
السبيل منا خاصه و  القربی واليتامی واملساكني و ابن فان هللا مخسه و للرسول و لذی(

اين  )الناس  اهللا نبيه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ  نصيباً اكرم الصدقة  مل جيعل لنا فی سهم
                                                                                                                                                    

بن فضال روايت كرده است  در باب تقسيم خمس از شيخ طوسي انتقاد شديدي نموده است كه از علي
و در باره پدر  ))الفضال احلسن بن  املذهب كافر ملعون و هو علی روای احدمها فطحی((نويسد  آنگاه مي

مرحوم  -5. ))الضالل فطحيه واحلسن رأسهم فیو بنو فضال كلهم ((نويسد  بن فضال مي و طائفه علي
بن فضال آورده است او را ضعيف  العباد در هر جا كه نامي از علي محقق سبزواري در كتاب ذخيره

ـ مرحوم  8و  7. صاحب مدارك نيز در مواردي بسيار او را بضعيفي نكوهيده است -6. خوانده است
مرحوم شيخ  - 9اند  شرايع او را ضعيف شمرده شهيد ثاني و مرحوم محقق حلي در كتاب مسالك و

با نقل از صاحب ملل و نحل و ) 253ص (و در ) 12ج  380ص (يوسف بحراني در كتاب حداوئق 
) 68ص ( 54ص (الناظر در  صاحب كتاب نزهه -10. قول محقق در المعتبر، او را ضعيف دانسته است

 -11. او را ضعيف شمرده است) 68ص (در الناظر  صاحب كتاب نزهه -10. او را ضعيف دانسته است
بن  بن فضال از علي كه علي الجنات و در ضمن انتقادي الخاجوئي بنا بنقل صاحب روضات موالنا اسمعيل

مرحوم  -12 ))ودرويل ملن كفره نم((ابي حمزه بطائني كرده است او را نمرود خوانده و گفته است 
صدر عن مجع ((در باره او نوشته است ) 279ص (المقال  حاج شيخ عبداهللا مامقاني در جلد دوم تنقيح

بن فضال عالوه بر اينكه فطحي مذهب بوده  علي. و از او انتقاد كرده است) )الرجل التوقف فی روايه من
 .ببعد كتاب زكات آمده است) 194ص (اخيراً قائل بامامت جعفر كذاب شده است كه شرح آن در 
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ءاهللا بيان آن خواهد آمد  رساند چنانكه انشا اعتباري آنرا مي حديث كه متنش نيز بي
 زكاترسد كه ما هويت كامل آنرا بشرحي تمام در كتاب  سندش به علي بن فضال مي

آورديم كه وي از رجال بدنام حديث است و خود و پدرش بقول صاحب سرائر 
  .ملعونند

ده است در آن اين آم) 4ج  128ص (و حديث دوم از قسمت غنائم كه در تهذيب 
اليتامي بين اهل بيته سهم ال يتامهم و سهم للمساكينهم   الخمس  و نصف. جمله است

بن فضال روايت شده  اين حديث نيز از همان ضال مضل علي. و سهم البناء سبيلهم
توان آن را به معصوم نسبت داد  بقدري در آن تشويش و اضطراب است كه نمياست و 

ضامين آن كه راجع بوظائف حكومت اسالمي است با ساير اخبار اي از م هرچند پاره
  .صحيحه سازش دارد

در خاتمه اين بحث بايد يادآور شويم كه در تفسير و تعيين يتامي و مساكين و 
در كتب احاديث جمعاً بيش از  صمحمد سبيل آل سبيل، به يتامي و مساكين و ابن ابن

و يك . اهللا است الفضال لعنهم ت از بنيپنج حديث نيست كه سه حديث آن چنانكه گذش
حديث آن برخالف و عكس مطلوب منشبثين است زيرا در آن حديث حضرت صادق 

و التحل لنا فهي  الصدقة سبيل فقد عرفت انا الناكل و اماالمساكين و ابنفرمايد  مي
صل كه در فسبيل عموم مسلمينند چندان ن و ابنكه مقصود مساكي السبيل للمساكين و بناء

الصفار روايت كرده است  الحسن مخصوص آن قبالً گذشت و حديث ديگر آنرا محمد بن
تر تاريخ و  از تمام آنها بهتر و روشن. كه مجهول و منقطع است و ارزش استناد ندارد

  گواه كذب اين نسبت است زيرا صرفنظر از اينكه هرگز رسول صسيره رسول خدا
راي خويشان خود قائل نبود و اينگونه نسبت استيثار و اختصاص و امتيازي ب صخدا

بĤن حضرت ظلم بزرگي است اساساً در آن هنگام در بين خاندان رسول خدا يتيم و 
سبيلي وجود نداشت و رسول خدا براي خويشان خود چنين سهمي  مسكين و ابن
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سبيل عموم مسلمين و حوائج الزمه  نگذاشت بلكه غنائم را بين ايتام و مساكين و ابن
    }17:يونس}] َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَرتَى َعَىل اهللاِ َكِذًبا[:فرمود سلمين مصرف ميم

  
  ـ) اند هاشم دانسته اعتباري علتي كه خمس را خاص بني بي(ـ 

اند آن است كه چون اينان  علتي كه گفته: هاشم است در سبب اينكه خمس خاص بني
باره امتياز خاص بخشيده و  آنان در اينخويشاوندان رسول خدايند پروردگار عالم به 

تر داشته و از همين نظر صدقه را بر آنان حرام فرموده  آنان را از ديگر مردمان گرامي
: گويند برايشان حرام است از آن جهت كه كه آن صدقه هم مي زكاتاست و لذا 

است و گرفتن آن نوعي ذلت است و خدا نخواسته است كه اين هاي دست مردم  چرك
چون نيازمند به مال هستند  قوم شريف و ممتاز گرفتار چنين ذلتي باشند و از طرفي هم

كه بر آنان حرام است مقرر فرموده است در مقام اعالي  زكاتلذا خمس را در مقابل 
  .كرامت و امتياز خود باقي بمانند

  :اين ادعا بچند دليل باطل است
هيچ قومي بر قومي از حيث نسب و اول ـ اينكه عقالً هيچ فردي بر فردي ديگر و 

نژاد و قبيله و عشيره و وطن و مسكن و امثال آن مزيت و رجحاني ندارد و فضيلت هر 
نمايد و چنين فضايلي قابل جريان و سريان  كس در چيزي است كه آنرا خود كسب مي

ل زيرا فضايل نفساني يك فرد چون مال و اموا. تواند موروثي باشد بديگري نبوده و نمي
و تنها طريق كسب . او نيست كه آنرا بتوان بغير خود به ارث انتقال داد يا به او بخشيد
اين مطلب از حيث . فضايل سعي و كوشش خود شخص است نه فضايل آباء و امهات

  .بداهت مسلم است و احتياج به بيان و برهان ندارد
صوصيات اين دين دوم ـ از حيث نقل در اين باره كتاب آسماني اسالم است كه از خ
  . مبين لغو امتيازات موهوم است و اين خود يكي از مزاياي اسالم است
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  .اينك آياتي چند از قران مجيد در اين موضوع
النساء پروردگار عالم جميع بني آدم را از يك پدر و  الف ـ در اولين آيه شريفه سوره

ر برادر و برابر شمرده مادر دانسته و با يادآوري اين حقيقت تمام آنان را با يكديگ
  : فرمايد مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3 s) n=s{ ⎯ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ t,n=yz uρ 

$ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £] t/ uρ $uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # ZÏW x. [™ !$|¡ÎΣ uρ   ) 1 /النساء(  
ا از يك نفس يعني اي همه مردمان از پروردگار خودتان كه همه شماها ر«

آفريده و جفت او را نيز از وي آفريده و از آن دو نفر مردان و زنان بيشماري 
  .»...خلق كرده است بترسيد و تقوي پيشه كنيد
دارد كه هيچ فردي را بر فرد ديگر از  با اين روشن و منطق متفق و مبرهن ملعوم مي

  .جهت پدر و مادر مزيتي نيست
  : فرمايد نيز ميسوره الحجرات  12ب ـ در آيه 

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨù= yèy_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$t7 s%uρ 

(# þθèù u‘$yètG Ï9 4 ¨β Î) ö/ ä3tΒ t ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s) ø? r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧Î= tã ×Î7 yz     
  )13/الحجرات (  

را از يكنفر نر و يكنفر ماده آفريديم و شما  يعني اي همه مردمان، همانا ما شما«
ها گردانيديم تا بدينوسيله يكديگر را بشناسيد همانا  ها و قبيله را طائفه
ترين شما در نزد خدا باتقواترين شماهاست همانا كه خدا بسيار داناي  گرامي

  .»آگاه است
ست و ترين كس در نزد خدا شخص با تقواتر ا پس بنص صريح آيات الهي گرامي

چنين كسي هم شناختنش با خدا است و مزدش هم با خدا است و در دنيا هيچكس 
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تر بودن  تر از نوع خود بداند، و مزد تقوا يا گرامي تواند خود را با تقواتر و گرامي نمي
  .خود را از ديگران بخواهد

اي است كه خاص و مستقل براي لغو و  ج ـ در همين سوره مباركه كه گويي سوره
  :فرمايد آن مي 10امتيازات موهومي كه از آثار جاهليت است در آيه قمع 

 $yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# ×ο uθ÷zÎ) ..  ) 10/الحجرات(  
و با اعالم برادري اسالمي تمام امتيازات و افتخارات نژادي را كه بنيادش بر 

عبد موهومات و خرافات جاهليت است از بين برداشته بعناوين مجعوله سيد قرشي و 
  .كشد حبشي قلم نسخ مي

  :فرمايد همين سوره مباركه مي 11د ـ در آيه 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ Ÿω öy‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ⎯ÏiΒ BΘ öθ s% #© |¤ tã βr& (#θçΡθä3 tƒ #Z ö yz 

öΝ åκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö™!$ |¡ÎΣ ⎯ ÏiΒ >™ !$|¡ÎpΣ #© |¤ tã βr& £⎯ ä3tƒ # Zö yz £⎯ åκ÷] ÏiΒ   ) 11/الحجرات(  
ايد نبايد گروهي از شما گروهي ديگر را مسخره  كه ايمان آورده عني اي كسانيي«

  .»از ايشان بهتر باشند) مسخره شده(گروه  كند كه بسا باشد آن
و چون علم بهتر بودن با خداست از اين جهت است كه نبايد كسي بر ديگري فخر كرده و 

پس در اين دنيا ! ت و يا مسخره شده؟داند كه مسخره كننده بهتر اس او را مسخره كند چه نمي
شايد تصور ! شود كه چه قوم و چه كسي از چه قوم و چه كسي ديگر بهتر است داشته نمي

اي از بندگان خود داده است، چنانكه  شود كه پيغمبر زادگي امتيازي است كه خدا به پاره
خاصي از جهت بايد به آنان خمس كه يك امتياز  منصب پيغمبري چنين است و بهمين

  :اين تصور از هر جهت غلط است زيرا! اموال و ماليات است داده شود؟
اي  اند بجهت پيغمبر زادگي  اوالً خمسي كه در مذهب شيعه براي سادات تعيين كرده

باشد و حتي به  جهت انتساب آنان بهاشم كه جد پيغمبر است مي ايشان نيست بلكه به
پرست بودند  كه بتصديق تاريخ بت) برادر هاشم(برادرزادگان هاشم يعني فرزندان مطلب 
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باشند اين امتياز را  اهللا مي بايد خمس داد و فقط از اين جهت كه خويشاوندان رسول
هيچ نسبتي حتي پيغمبرزادگي در دين حق براي كسي : ثانياً!!!! اند براي ايشان قائل شده

چنانكه خداوند در !. باشدبهره  مزيت و فضيلتي نخواهد بود، هرگاه خود او از تقوا بي
ُه َعَمٌل َغْريُ َصالٍِح [: فرمايد باره نوح در قرآن مي يعني   }46:هود}] َلْيَس ِمْن َأْهِلَك إِنَّ

پسر نوح : توان گفت اين پسر از خانواده تو نيست زيرا عمل او صالح نيست بلكه مي
َال َتَذْر َعَىل  َربِّ [. كند مشمول نفرين خود نوح است كه در دعاي خود بخدا عرض مي

اًرا پروردگار من در روي زمين از كافران دياري را   }26:نوح} ]األَْرِض ِمَن الَكافِِريَن َديَّ
باقي مگذار و تنها از نسل پيغمبر بودن و حتي در خانه او بزرگ شدن هر گاه مؤمن 

ضمن دعا و استغفار  آورد چنانكه حضرت نوح نباشد براي كسي امتيازي نمي
] َربِّ اْغِفْر ِيل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمنَِني َواُملْؤِمنَاِت [:كند ح ميتصري

يعني خدايا مرا و والدين مرا و آنكسي كه با حال ايمان در خانه من داخل .   }28:نوح}
ر پيغمبر بودن و پس در دين اسالم پس. شده است و مردان مؤمن و زنان مؤمنه را بياموز

كند و فقط ايمان  در خانه پيغمبر بزرگ شدن هيچگونه امتيازي براي كسي تحصيل نمي
  :فرمايد عمران مي سوره آل 68و عمل صالح مميز افراد است خداوند منان در آيه 

 χ Î) ’n< ÷ρ r& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠÏδ≡tö/ Î* Î/ t⎦⎪Ï%©# s9 çνθãè t7̈? $# # x‹≈ yδ uρ ©É< ¨Ζ9$# š⎥⎪Ï%©! $#uρ 

(#θãΖtΒ# u™ 3 ª!$# uρ ’Í< uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#   )68 / عمران آل(  
هر آينه كساني هستند كه پيروي  محققاً دوستدارترين مردم به ابراهيم«

و خدا دوست مؤمنين . اند كنند او را و اين پيغمبر و كساني كه ايمان آورده مي
  .»است

ادگي ابراهيم مفاخرت در اين آيه شريفه با كمال صراحت كساني را كه بفرزندز
كنند و  اند كه او را متابعت مي كساني اولي به ابراهيم آن: فرمايد كنند مالمت كرده مي مي
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يعني كسان ديگر هر چند فرزندزادگان ابراهيم . اند كه ايمان آورده اين پيغمبر و كساني
ود را فرزندان اسرائيل است كه خ باشند به او اولي نيستند و اين معني ناظر به يهود و بني

شايد كساني تصور و يا تشبث كنند كه آيه ! فروختند دانستند و بدان فخر مي ابراهيم مي
ًة  []إِنَّ اهللاَ اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل إِْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَىل الَعاَملِنيَ [:شريفه يَّ ُذرِّ

يعني خدا آدم و نوح و خاندان  }34−33:ل عمرانآ}] َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواهللاُ َسِميٌع َعِليمٌ 
اي پاره ديگرند و خدا  اي كه پاره ابراهيم و خاندان عمران را بر عالميان برگزيد ذريه

كند در حالي كه اين  امتياز و اختصاص براي خاندان هاشم احراز مي. شنواي داناست
مبر از اين رساند نظر به انتخاب پيغ برگزيدگي چنانكه صدر و سياق آيه مي

هاست و هرگز امتيازي بر افراد ديگر آنها نيست چنانكه آيه شريفه قبل آن را نفي  خاندان
اسرائيل و همچنين فرزندان عمران كه عيسي مسيح  آيد كه يهودان بني كرد وگرنه الزم مي

هاشم و الاقل بعد از پذيرش اسالم بوده و با  رديف سادات بني از آن خاندان است هم
بعالوه آيات شريفه قرآن ناقض اين تصور ! ريك و همشأن باشند، و چنين نيستآنان ش

َبُعوهُ [ :است چنانكه آيات سوره الحجرات و آيه ِذيَن اتَّ آل }] إِنَّ َأْوَىل النَّاِس بِإِْبَراِهيَم َللَّ
  .و آيه شريفه و آيات ديگر كامالً بر ضد اين تصور است  }68:عمران

  :د اين حقيقت استاي كه مؤي احاديث شريفه
اوالً در احديث بسياري كه بحد تواتر از پيغمبر اكرم در اين باره رسيده مخصوصاً 

همه شماها از  كلكم من آدم و آدم من تراب: حضرت مانند جمالتي از خطبات آن
همه مردم مساوي، مانند . طالناس سواء كاسنان المشآدميد و آدم از خاك است 

هيچ . السود اال بالتقوي  فضل لعربي علي عجمي و ال لالبيض عليال. اند هاي يك شانه دنده
و اساساً يكي از . عربي بر هيچ و هيچ سفيدي بر هيچ سياهي فضيلت ندارد جز بتقوي

مزاياي درخشان اسالم بر ساير اديان و سنن اقوام و ملل ديگر جهان آن است كه 
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در صدر اول همين مزيت اسالم امتيازي در آن براي نژاد و رنگ و امثال آن نيست، و 
  .موجب پيشرفت محيرالعقول آن شد

اهللا عليهم بحد  جناب و اهل بيت عصمت سالم ثانياً ـ احاديث شريفه ديگر از خود آن
ص (الفقيه  از آن جمله الف ـ در من اليحضره. استفاضه و تواتر در اين باب رسيده است

اهللا تبارک و تعالی قد اذهب  علی انيا : وصايا النبی لعلی .چاپ سالك تهران) 575
م كدم من تراب و اكرمآدم و آالناس من   ان  االـ  اجلاهليه و تفاخرها بابائها ة نخو

يعني اي علي همانا خداوند تبارك و تعالي نخوت جاهليت و افتخار  .مكعنداهللا اتقا
ردم از نسل آدم كردن بپدران را در جاهليت بوسيله اسالم از بين برد آگاه باش كه همه م

ترين آدميان در نزد خدا  باشند و آدم خود از خاك آفريده شده است و گرامي مي
بدينطريق ) 1ج  25ص (سعد  حديث شريف در طبقات ابناين . باتقواترين آنان است

  .الناس من ولد آدم و آدم من تراب صاهللا عن ابي هريره قال رسول: است
عن جده علی  هعن ابي عن جعفربن حممد... ) 147ص (ب ـ در كتاب اشعثيات 

اهللا تبارک و تعالی رفع  ان اهللا قال رسول: قال عن علی بن ابيطالب هاحلسني عن ابي بن
فالناس بنو آدم و آدم من تراب و اكرمهم عنداهللا  اءبال اجلاهليه و فخرها با عنيه) عبيه(عنكم 

 .الفقيه است هاتقاهم مضمون اين حديث, مضمون مهان حديث من ال حيرض
عن حنان بن سدير عن عن ... ) 146(الي طوسي مو در ا) 9ص (كشي  ج ـ در رجال

ينتسبون و يفتخرون و فيهم  قال جلس عده من اصحاب رسول اهللا جعفر ابی
انا سلامن بن : اهللا فقال عمر ما نسبتک انت يا سلامن و ما اصلک? فقال الفارسی رمحه سلامن

اهللا بمحمد و كنت مملوكاً  و كنت عالئالً فاغنانی اهللا بحمد دانیفهعبداهللا و كنت ضاالً 
و ذكر له سلامن ما قال  اهللا اهللا بمحمد فهذا حسبی و نسبی يا عمر ثم خرج رسول فاعتقنی

) كشی القوم و ما قال هلم رجال فحدثه سلامن و شكی اليه ما لقی من(عمر و ما اجابه 
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: اهللا تعالی الرجل دينه و مروته خلقه و اصله عقله قال بالنبيص يا معرش قريش ان حس فقال
إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد [

ضل القوم عليک ف يا سلامن ليس الحد من هوالء) احلجرات( }13:احلجرات}] اهللاِ َأْتَقاُكمْ 
 .التقوی لک عليهم فانت افضل منهم اهللا و ان كان اال بتقوی

كند كه  روايت مي بن سدير از پدرش از حضرت امام محمد باقر يعني حنان
هاي خود را  نشسته نسب صاي از اصحاب رسول خدا عده :حضرت فرمود آن
مر رو به هم بود ع /نمودند و در ميان آنها سلمان فارسي شمردند و بĤن افتخار مي مي

او كرده گفت اي سلمان نسب و نژاد تو چيست؟ سلمان گفت من سلمان فرزند بندة 
هدايت فرمود و درويش و بينوا بودم  صخدايم، من گمراه بودم خدا مرا بوسيله محمد

آزاد  صنياز نمود و نيز برده بودم خدا مرا بوسيله محمد بي صخدا مرا بوسيله محمد
  .ستساخت اينها حسب و نسب من ا

از منزل بيرون آمد سلمان آنچه را عمر يا آنمردم به او  صدر اين هنگام رسول خدا
رسول . گفته بودند و آنچه را او در جواب به ايشان گفته بود به حضرت عرض كرد

اي گروه قريش همانا نژاد مرد، دين اوست و مردانگي او، خلق او : فرمود صخدا
لي فرموده است ما شما را از يك انسان نر و خداي تعا. واصل و ريشه او، عقل اوست

يك انسان ماده آفريديم و شما را طائفه طائفه و قبيله، قبيله گردانيدم تا يكديگر را 
ترين شما در نزد خدا با تقواترين شماست، آنگاه رسول خدا  بشناسيد همانا گرامي

فضيلتي نيست  اي سلمان هيچ يك از اين مردم را بر تو: متوجه سلمان شده و فرمود
  .پس اگر تقواي تو از ايشان بيشتر بود تو از آنها بهتري. مگر به تقواي از خدا

 احلذاء قال سمعت ابا عبداهللا عن... ) 16ص (الشيعه صدوق  د ـ در كتاب صفات
ليكن  اهللا هاشم يا بنی عبداملطلب انی رسول الصفا يا بنی قال علی اهللا ملا فتح رسول: يقول



  خمس

 

87

 .نق عليكم ال تقولوا ان حممداً منافواهللا ما اوليائی منكم و ال من غريكم االاملتقوو انی شفي
مكه را فتح نمود بر  صشنيدم كه هنگامي كه رسول خدا يعني از حضرت صادق
به  صهاشم اي فرزندان عبدالمطلب من رسول خدا آهاي بني: كوه صفا ايستاده فرمود

يعني (حمد از ماست هربانم، مگوئيد كه مسوي شما هستم و بر شما بسي دلسوز و م
بخدا سوگند كه دوستان من از ميان شما و از غير شما ) بدان مغرور و مفتخر نشويد
  .كسي نيست جز پرهيزكاران

اهللا عز و جل و  قد احذرت فيام بينی و بينكم و فيام بينی و بني: در آخر رسول خدا فرمود
ام بود بين من و شما و بين من و  را وظيفهيعني من آنچه . ان لی عملی و لكم عملكم

همان كردار من از آن من و كردار شما ) شما را ترسانيدم) يعني تبليغ رسالت الهي(خدا 
  .از آن شماست

املأمون فاكرمه و  بن موسی بن جعفر علی دخل زيد: ن شهرآشوببـ در مناقب ا  ه
انت اخی : فقال ال ترد علی سالمیفقال انان من ابيک و فسلم عليه فلم حيبه  الرضا عنده

  .اهللا ال اخاه بني و بينک اهللا فاذا عصيت ما اطعت
بر مأمون وارد شد مأمون او را گرامي  بن جعفر يعني زيد فرزند حضرت موسي
هم در نزد مأمون بود پس زيد به حضرت سالم  داشت در حالي كه حضرت رضا

فرزند پدر تو هستم و تو جواب زيد گفت من ! حضرت جواب او را ندادداد ليكن 
كني پس  دهي؟ حضرت فرمود تو برادر مني مادامي كه خدا را اطاعت مي سالم مرا نمي

  !كه خدا را معصيت كردي ديگر در ميان من و تو برادري نيست همين
الوشا   احلسن بن موسی عن... االخبار صدوق  و ـ در عيون اخبارالرضا و معاني

فی جملسه و زيدبن موسی حارض  الرضا بن موسی اسان مع علیكنت بخر: البغدادی قال
مقبل علی قوم حيدثهم  قد اقبل علی مجاعه يفتخر عليهم و يقول نحن نحن و ابواحلسن
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ان فاطمه  الكوفه) ناقلی ب خ(تعالی فسمع مقاله زيد فالتقت اليه فقال يا زيد اعزک قول 
 ماذاک اال للحسن واحلسني و ولد بطنها النار واهللا اهللا ذريتها علی م احصنت فرجها فحر

اهللا و يصوم هناره و يقوم ليله و يعصيه انت ثم  خاصه و اما لن يكون موسی بن جعفر يطيع
: الوشا گفت يعني حسن بن موسي .القيامه سواء النت اعز علی اهللا عز و جل منه  جتيئان يوم

بن موسي نيز  ودم و زيددر مجلس او ب الرضا بن موسي من در خراسان با حضرت علي
ما : گفت كه روي بجماعت نموده و برايشان افتخار كرده مي حاضر بود و در حالي

حضرت رضا روبروي مردم بود و با ايشان در گفتگو بود كه گفتار ... چنينيم، ما چنانيم 
ترا كوفه ) يا نقاالن(اي زيد آيا گفتار بقاالن : زيد را شنيد لذا به او متوجه شده و فرمود

چون فاطمه عفت خود را حفظ كرد خدا ذريه او را بر : گويند مغرور كرده است كه مي
بخدا سوگند اين موهبت جز براي حسن و حسين و فرزندان خاص او ! آتش حرام كرد؟

بن جعفر اطاعت  كه از شكم او بيرون آمدند نيست و اما هر گاه كه چنين باشد كه موسي
دارد و شب خود را به عبادت قيام كند و تو خدا را  خدا كند كه روزه خود را روزه

معصيت كني آنگاه هر دو شما در روز قيامت يكسان باشيد در آن صورت تو در نزد 
  !!!خدا عزيزتر از او خواهي بود؟؟

اي حسن : حضرت پس از اين گفتار متوجه من گشته فرمود: گويد الوشا مي حسن
ُه َلْيَس ِمْن [: فرمايد ه خدا ميكنيد ك يه را چگونه قرائت ميآشما اين  َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ

ُه َعَمٌل َغْريُ َصالٍِح  يعني اي نوح اين پسر از خاندان تو نيست او را .  }46:هود} ]َأْهِلَك إِنَّ
خوانند كه او عمل غيرصالح بود يعني  مردم آنرا چنان مي: عملي ناصالح است من گفتم

اهللا عز و جل نفاءاهللا عن  قد كان ابنه و لكن ملا عصیكال ل :حضرت فرمود پسر نوح نبود
 .البيت اهللا فانت منا اهل اهللا فليس منا و انت اذا اطعت ع منا مل يطابيه, كذا من كان 
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فرمايد نه چنين است، براستي او پسر نوح بود لكن چون خداي عز و جل را  مي
از ما بوده باشد چون  عصيان نمود خدا او را از پدرش نفي كرد همچنين است هر كه

  .اي اطاعت خدا نكند از ما نيست تو هر گاه اطاعت خدا كني پس تو از ما خانواده
االنصاری  القرشی عن ابيه عن عن متيم.. .اخبارالرضا   ز ـ ايضاً در كتاب عيون

املذنب  اه ما نقول فیتيا اب اسمعيل قال للصادق ان: عن ابيک قال الرضا اهلروی عن عن
. هبالكتاب من يعمل سوء جيز فقال عليه اسالم ليس بامانيكم و ال امانی اهل! من غرينا منا و

پسر بزرگ (كند كه اسمعيل  از پدر بزرگوارش روايت مي يعني حضرت رضا
گويي در باره  پدر جان چه مي: عرض كرد به حضرت صادق ،)قدحضرت صا

): فرمايد كه خدا مي(تالوت فرمود گناهكار از ما و از غير ما؟ حضرت اين آيه شريفه را 
نه كار به آرزوهاي شماست و نه به آرزوهاي اهل كتاب، هر كس عمل بدي كند بدان 

يعني چون اهل كتاب از يهود و تصاري كه خود را پسران خدا و دوستان . شود كيفر مي
د را دانستند و معتقد بودند كه در قيامت اهل نجاتند و همچنين مسلماناني كه خو او مي

  .دانند چنين نيست هر كه عملي كند بدان پاداش يابد بدون عمل، اهل نجات مي
الكلينی عن جعفر بن حممد عن ابائه ... ) 34مجلس  110ص (ـ در امالي صدوق   ح
عشيه  اهللا خرح علينا رسول: عن امه فاطمه بنت حممدص قالت احلسني بن علی عن
از  يعني حضرت صادق .اليكم غري حماب لقرابتیاهللا  الی ان قال و انی رسول... فه رع

و او از مادرش فاطمه  پدران بزرگوارش از حضرت حسين بن علي سيدالشهداء 
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پيغمبر خدا در شامگاه غرفة بر ما وارد شد تا : دختر پيغمبر خدا روايت كرد كه فرمود
  1.انم باشمهمانا من رسول خدايم بسوي شما بدون اينكه طرفدار خويش: آنجا كه فرمود

التهذيب بسنده  روی الشيخ فیچاپ نجف ) 12ج  227ص (الناصره  در حدائقـ   ط
املال فقال  بيت ةيقول و سئل عن قسم عن حفص بن غياتث قال سمعت ابا عبداهللا

اهللا اجعلهم كبنی  العطاء و فضائلهم بينهم و بني االسالم اسوی بينهم فی سالم هم ابناءالا اهل
املرياث علی آخر ضعيف منقوص قال  ضل احد منهم لفضله و صالحه فیرجل واحد ال يف

 شنيدم كه حضرت صادق: گويد مي حفص بن غياث. اهللا فی بدو امره عل رسولفهذا ف
تمام : المال پس فرمود كه از او سؤال كرده بودند از قسمت كردن بيت فرمود در حالي مي

كنم و  بين آنها بطور مساوي عمل مي اهل اسالم فرزندان اسالمند و من در تقسيم عطا
دانم كه  فضائل آنها بين خودشان و خداست من آنان را چون فرزندان يك نفر مي

هيچكدام بجهت فضل و صالح او در ميراث بر فرد ديگير كه ضعيف و منقوص است 
  2.فضيلتي ندارد و كردار رسول خدا نيز در ابتداي امر چنين بوده

از محمدبن موسي بن نصر از پدرش روايت است كه . ااخبارالرض  ي ـ در عيون
: فقال االرض ارشف منک اباء  واهللا ما علی وجه :عرض كرد مردي به حضرت رضا
انت واهللا خريالناس فقال له ال حتلف يا هذا : اهللا اخطتهم فقال له آخر ة التقوی رشفهم و طاع

                                                           

 ةالقيام  اال ان كل سبب و نسب نقطع يوم: روايت شده است كه صاهللا اما حديث معروف كه از رسول -1
آورده است از موضوعات ) 1ج  282ص (جوزي در الموضوعات  كه ابن طوري به. اال سبب و نسبی

 .است و كذب بر رسول خدا است

ملسلمني انام ا  الی ان... التسوبه  ذهب ابوبكر فی: نويسد مي) 375ص (االموال قاسم بن سالم  در كتاب -2
املرياث تتساوی فيه سهامهم و ان كان بعضهم اعلی  رثوا اباهم فهم رشكاء فیم كاخوه واالسال هم بنوا

  .الدين واخلري الفضائل و درجات من بعض فی
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َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل [ :ةاآلي خري منی من كان اتقی هللا واطوع له واهللا ما نسخت هذه
يعني بخدا سوگند در روي زمين كسي  . }13:احلجرات}] لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ َأْتَقاُكمْ 

شرف آنها بواسطه تقواي آنها : از جهت نسبت پدران از تو شريفتر نيست حضرت فرمود
بخدا قسم تو بهترين : يه ايشان بود، شخص ديگري گفتبود و فرمانبرداري از خدا سرما

حضرت فرمود، اي فالن سوگند مخور، بهتر از من آن كسي است كه نسبت به . مردمي
بخدا قسم اين آيه شريفه نسخ نشده است كه . خدا باتقواتر و فرمانبردارتر است

 . }13:احلجرات}] نَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ َأْتَقاُكمْ َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِ [: فرمايد مي
  .ترجمه آيه شريفه قبالً گذشت

احاديث شريفه كه داللت دارد بر اينكه هيچگونه امتيازي از حيث نژاد و نسب بين 
فرزندان اسالم نيست و در دين مبين اينگونه موهومات هيچ ارزشي ندارد و مالك 

ستي است شماره آنها شايد از صد حديث هم متجاوز باشد و فضيلت تنها تقوا و خداپر
چون چنين احاديثي مورد تأييد و تصديق قرآن مجيد است و همان ميزان و دليل صحت 

توانيم  و اعتبار آن است لكن متأسفانه ما در اينجا براي گريز از تطويل بيش از اين نمي
حجت اكتفا  از دعموالً ببياوريم و برحسب عادت و سيره خود كه در هر مورد مع

اساساً اينگونه امتيازات و . ايم نمايم كه تلك عشره كامله لذا بدين بسنده كرده مي
هاي حتي متمدن بسختي جان گرفته و بنام  افتخارات كه متأسفانه اخيراً بين ملت

شيوع يافته حتي در بين امت اسالم خصوصاً عربها شايع شده ) نژادپرستي(ناسيوناليسم 
بكلي با دين اسالم مباين و مخالف و در تمام مذاهب و اديان حقه مردود و منفور است 

  1.بوده است
                                                           

اساس بودن افتخار به آباء و اجداد مورد تأييد تمام كتب آسماني و لغو  عدم امتياز خويشاوندي و بي -1
 9آيه  3چنانكه در انجيل متي باب . هاي مهم جميع ابناي الهي بوده است از مأموريت اين آثار جاهلي

و اين سخن را بخاطر خود راه : به يهوديان آمده است كه به ايشان فرمود از قول حضرت يحيي
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هاشم يك امتياز مالي است كه در آن نظري  شايد تصور شود كه اين امتياز براي بني
بامتياز نژادي نيست كه در اسالم ملغي است خر چند بعيد است كه شخص عاقلي چنين 

ياز براي اين طائفه فقط بر اصل نژاد و نسب است و آن را تصوري كند زيرا اين امت
معهذا براي رد . كنند كه موجب اين امتياز مالي گشته است فضيلتي بزرگ تصور مي

  :گوييم چنين تصوري مي
هاشم را  حاكي است كه در صدر اسالم بني صاهللا هم تاريخ و هم سيرة رسول

گران نبوده است و اگر گاهي ديده هيچگونه مزيت از حيث امتياز حقوق مالي بر دي
شود كه رسول خدا بيك فردي كه تصادفاً با رسول خدا قرابتي داشت از خمس غنائم  مي

هت قرابت با آن حضرت نبوده است چنانكه در جداد، آن بخشش هرگز ب چيزي مي
صفحات قبل آورديم كه رسول خدا خمس خود را بين خويشاوندان و زنان خود و بين 

داد و به  دويست وسق خرما مي كرد مثالً بفاطمه نان مسلمين تقسيم ميمردان و ز
داد در حاليكه  بن زيد نيز دويست وسق مي صد وسق آنگاه به اسامه بن ابيطالب علي

هاشم نمود بلكه اصالً از قريش نبود همچنين بعيسي بن فقيم دويست  از بنيزيد نه تنها 
                                                                                                                                                    

يم خدا قادر است كه از اين سنگها فرزندان براي ابراه. گويم مدهيد كه پدر ما ابراهيم است زيرا بشما مي
برانگيزاند و الحال تيشه به ريشه درختان نهاده است پس هر درختي كه ثمره نيكو نياورده بريده و در 

در انجيل . شود يعني هر كس در گرو عمل خويش است پدر و جدش هر كه هست آتش افكنده مي
و خواهر  فرمايد زيرا هر كه اراده خدا را بجا آورد همان برادر حضرت عيسي مي 35آيه  3مرقس باب 

مادر و برادرانت بيرون . در جواب كساني كه بعيسي گفتند 21آيه  8باشد در انجيل لوقا باب  من مي
خواهند ترا ببينند در جواب ايشان گفت، مادر و برادران من اينانند كه كالم خدا را شنيده آنرا  ايستاده مي

كه يزيد  رت رضاچقدر شبيه است اين فرمايش حضرت عيسي بفرمايش حض. بجاي آورند
كه خدا را اطاعت كني و اگر معصيت خدا را كردي در آنحال ببين من و  تو برادر مني مادامي: فرمايد مي

الوهيت سرچشمه گرفته  آري دين حق بهر نام باشد همان اسالم است كه از منبع . تو برادري نيست
ُق َبْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ [. است  .} 285:البقرة} ]َال ُنَفرِّ
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و به بسياري از زنان و مردان ديگر چنانكه وسق و به ابوبكر صديق نيز دويست وسق 
در غنائم هوازن و حنين نيز از خمس آن بقريش و اهل مكه عطا فرمود كه از آن جمله 
به ابوسفيان صد شتر داد و به يزيد بن ابوسفيان صد شتر همچنين به معاويه بن ابي 
سفيان صد شتر و به عباس بن مرداس پنجاه شتر و همچنين بساير مسلمين 

هاي حق و باطل  يك از حكومت هاشم در هيچ و بعد از رسول خدا نيز بني. جديداالسالم
  .اهللا نداشتند سهمي خاص بجهت انتساب به هاشم و قرابت برسول

اهللا و اصحاب و  اي از ازواج و اقارب رسول و اگر در زمان عمر كه ديوان نهاد و پاره
خالف روح و قانون روشن اسالم بوده چنانكه اي ديگر امتياز داد بر را بر پاره امثال آنان

گويند خود او بعداً پشيمان شده و در صدد تغيير اين سنت غلط برآمد و بدان تصميم 
اميرالمؤمنين و در حكومت . لكن اجل مهلتش نداد داشت كه آنرا از ميان بردارد

ين خدا زيرا علي تابع د. يازي بر ديگري نداشتتهاشم كمترين ام احدي از بني علي
به احدي از خويشان خود  صاهللا بود و خود ديده بود كه رسول خدا و مطيع رسول

بحقايق اسالم اطالع و ايمان داشت، و اگر چنين امتيازي نداد و جنابش بهتر از هر كس 
  .فرمود چنين امتياز بود آنرا اجرا مي

ست كه در فن ترين كتابي ا الصنعاني كه قديم  المصنف عبدالرزاق بن همام در كتاب
 211و در سال متولد  126فقه و حديث بدست ما رسيده است زيرا مؤلف آن در سال 

فوت نموده است و بتصريح علماي رجال، شيعي مذهب بوده است وي در كتاب خود 
فيه آورده است كه حسن گفته ناز قيس بن مسلم از حسن بن محمدالح) 5ج  238ص 0

قربي پس از وفات رسول خدا اختالف افتاده ال اهللا و ذي است در سهم خمس رسول
اند سهم  اي گفته اهللا و پاره القربي مال خويشاوندان رسول اند سهم ذي اي گفته پاره. است
اهللا بر اين اجتماع  القربي متعلق به خويشاوندان خليفه است و رأي اصحاب رسول ذي

دا بگذارند و در خالفت يافته است كه اين دو سهم را در راه ساز و برگ جهاد در راه خ
كرد زيرا كرامت داشت كه  ابوبكر و عمر نيز چنين بوده و اميرالمؤمنين علي نيز چنين مي
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جعفر  اسحق از حضرت ابي و در حديث ابن. ادعا شود كه او مخالف ابوبكر و عمر است
چرا علي در اين مورد برأي خود : حضرت گفته اند است كه به آن امام محمد باقر

حضرت ادعا شود  بخدا سوگند كراهت داشت از اينكه بر آن: كرد؟ حضرت فرمودعمل ن
) 2ج  136ص (طحاوي نيز اين حديث را در .!! كه او برخالف ابوبكر و عمر است

كسي زيرا اميرالمؤمنين علي . پذيريم كتاب خود آورده است اما ما هرگز اين ادعا را نمي
را بگذارد و تابع رأي ابوبكر و  صاهللا ولنبود كه دين خدا و حكم قرآن و تبعيت رس

كه طلحه  چنانكه در احاديث صحيحه و تواريخ معتبر، آمده است كه هنگامي. عمر گردد
كند؟ به  كردند كه چرا به سنت ابوبكر و عمر عمل نمي حضرت اعتراض مي و زيبر به آن
و در جواب . اهللا نه رسولاهللا اولی باتباع عندكم ام سند عمر? قاال س  سنه رسول: ايشان فرمود
اهللا ناطق به و  و كتاب حيكم بذلک اهللا و قد وجدت و انتام رسول: فرمود آهنا رصحيًا می
و گر او نبود كه در شوراي ...  الباطل و من بني يديه و ال من خلفه الذی ال يأتيه هوالكتاب
ود بكتاب خدا خواستند كه بروش شيخين عمل كند قبول نكرد و فرمكه از او  سته همين

كنم مگر علي آن شخصيت بيمانند و آواز  اهللا و اجتهاد خود عمل مي و سنت رسول
بام حتت افالكها  ةقاليم السبعلو اعطيت االواهللا : فرمايد رسالت عدالت انساني نيست كه مي

يعني بخدا ) البالغه نهج 219خطبه ( ه ما فعلتريشع دمله اسلبها جلناهللا فی  علی ان اعص
د كه معصيت خدا د اگر اقاليم سبع را با آنچه در زير آسمانهاي آن است بمن بدهنسوگن

. پوست جوي را از دهان آن مور بگيرم چنين كاري نخواهم كرد هرا در باره موري ك
اي از اصحاب آن حضرت بجنابش  كه طايفه نظير نيست كه هنگامي مگر علي آن امام بي

اري بمردم بيده و اشراف عرب را بر ديگران و قريش پيشنهاد كردند كه از اين اموال مقد
ترسي بخود مايل  را بر موالي و عجم برتري بخش و دل كساني را كه از مخالفتشان مي

لعت شمس و ما الح النرص باجلور ال واهللا ال افعل ما ط  اتامرونی ان اطلب: كن فرمود
يعني آيا بمن دستور  .هی امواهلم? املال لی لواسيت فكيف و انام السامء نجم واهللا لو كان فی



  خمس

 

95

دهيد كه من نصرت و پيروزي را بوسيله ظلم و جور طلب كنم؟ نه بخدا سوگند  مي
اي در آسمان  كه ستاره كند و مادامي چنين كاري نخواهم كرد مادامي كه آفتاب طلوع مي

س كردم پ درخشد بخدا سوگند اگر اين مال، مال خود من بود با ايشان مواسات مي مي
كه آن مال مال خودشان است؟ آيا چنين كسي حاضر است  چگونه خواهد بود در حالي

القربي را هر گاه حقي داشته باشند از بين  كه به تبعيت از ابوبكر و عمر حقوق ذوي
 .? معاذاهللا و نستجري باهللا من هذااملقالببرد

مالي  در زمان حيات خود هيچگونه مزاياي صسخن در اين بود كه پيغمبر خدا
بلكه تا سر حد امكان از امتيازي كه ديگران . هاشم و خويشان خود قائل نشد براي بني

داشتند و اموري كه براي عموم مردم مباح بود خويشان و نزديكان خود را از آن مضايقه 
  :داشت از آن جمله كرده و محروم مي

پسرعمو (س كه ربيعه و عبا آمده است كه هنگامي) 7ج  32ص (در سنن بيهقي  - 1
خواستند خدمت رسول خدا آمده از حضرتش تقاضا كنند  مي) صو عموي رسول خدا

كه پسران ايشان را رسول خدا جزو مأمورين صدقات كند تا از آن حقوقي كه از اين 
در اين هنگام . مند گردند شود اينان نيز بهره به ديگران داده مي) زكاتعامليت (بابت 

شد و دانست كه ربيعه و عباس چنين قصدي دارند و به ايشان  نيز وارد) ع(اميرالمؤمنين
ما هو بفاعل يعني چنين نكنيد بخدا سوگند كه رسول خدا چنين  ال تفعال فواهللا: فرمود

لكن . كاري نخواهد كرد كه فرزندان شما را بچنين مأموريت اختصاص دهد
. رد و بدل شد ليالحارث بن عبدالمطلب قبول نكرد و سخناني بين او و ع بن ربيعه

) ربيعه و عباس(برخاست كه نمازگزاران فرزندان اين دو نفر  صهمينكه رسول خدا
آن روز حضرت در خانه يكي از زوجاتش  ن حضرت و اتفاقاًسبقت گرفتند بحجره آ

بنام زينب بنت جحش بود چون اداي آن سخن كردند و مقصود خود را بعرض 
ايم تا ما را مأمور اخذ صدقات  ايم و آمده رسيده آنحضرت رسانيدند كه ما بحد زناشوئي
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دهي بما نيز بدهي تا بدينوسيله بمقصود خود  فرمائي تا آنچه از اين بابت بديگران مي
همانا اين صدقه براي : الني سكوت كرد آنگاه فرمودوحضرت مدتي ط: نائل گرديم

  1هاي دست مردم است سزاوار نيست زيرا آن چرك صمحمد آل

واهللا ما اختصنا  :عباس روايت است كه گفت از ابن) 7ج  31ص (ين كتاب در هم - 2
و ال  الصدقة الوضوء و امرنا ان ال نأكل  امرنا ان نسبغ: اهللا بشیء دو الناس اال ثالث رسول
هاشم را بچيزي اختصاص نداد  بخدا سوگند رسولخدا، ما بنييعني  ٢اخليل اخلمر علی ننزی

امر فرمود ما را كه وضوء را بطور : ه باشيم مگر به سه چيزكه با مردم ديگر فرق داشت

                                                           

بهترين دليل اينكه . االموال قاسم بن سالم نيز اين داستان بتفصيل بهمين سبب آمده است در كتاب -1
و حيات آنحضرت داشت همين  صهاشم اختصاص بزرمان رسول خدا محمد و بني حرمت صدقه بر آل

گر مدتي هاشم عاميت زكات و واليت بالد نداد م قضيه است كه آنحضرت در زمان خود باحدي از بني
كه آنجناب را بواليت و حكومت يمن و اخذ زكوات و صدقات آن زمان مأمور  اندك بحضرت علي

هاشم از جانب آنحضرت بواليت بالد واجبات  بينيم كه اكثر بني مي كرد اما در زمان خالفت علي
عبداهللا . دندزكوات مأمور شدند چنانكه فرزندان عباس هر كدام در بالد بواليت و اخذ زكات گماشته ش

العباس در مكه و معبدبن العباس را در مدينه و  بن عباس در بصره و عبيداهللا بن عباس در يمن و قثم بن
بن وهب پسر خواهر خود را بواليت خراسان و اخذ زكات و  بن هيبره نيز آنها در ساير بالد و جعده

 .خراج آن گماشت

الطبرسي از  بن الحسن ظير اين حديث را از فضلچاپ امير بهادر ن) 2ج  36ص (در وسائل شيعه  -2
 قال :الرضا باسناده قال الطربسی فی صحيفه بن احلسن  الفضل: رضا نقل كرده است بدين عبارت  صحيفه
الصدقه و امرنا باسباغ الوضوء و ان ننزی محاراً علی عتيقه و ال نمسح  انا اهل بيت ال حتل لنا اهللا رسول

 .علی خف
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كامل بگيريم و امر كرد ما را كه صدقه را نخوريم و امر كرد ما را كه خران را بر اسبان 
  1نرانيم

در اينجا تذكار اين نكته براي مطالب بعدي الزم است كه خوردن صدقه كه در 
وم است در رديف اعمالي است كه بيت مذم هاي وارده از اهل اين احاديث و حديث

مكروه است زيرا راندن خر بر اسب و عدم اسباغ وضو از اعمال مكروهه است و 
  حرام نيست چنانكه خواهد آمد انشاءاهللا

حد و  در آخر عمر خود و با دسترسي او به اموال بي صبا اينكه پيغمبر خدا - 3
رد شد، بيش از يكدختر حصر چنانكه در غنائم خيبر و غزوه حنين و امثال آن وا

پيمود و از  نداشت، معذلك در بذل مال به آن حبيبة آنقدر راه احتياط و احتراز مي
از آن جناب  فرمود كه وقتي آن معصومه دادن اندك چيزي زائد مضايقه مي

اي براي كمك و معاونت كارهاي خانه خود خواست از آن مضايقه داشت و  خادمه
را به او آموخت چنانكه ) سبيح فاطمه زهرات(در عوض تسبيح معروف به 
                                                           

در خصوص امامت در نماز جماعت درباره مقدم بودن قرشي و ) الذكري(اول در كتاب  مرحوم شهيد -1
را جعل  بودنهاشمي عبارتي آورده است بدين مضمون ابوالصالح در امامت بعد از افقه بودن، قرشي 

بن بابويه و پسرش  لجنين و علي و همچنين سيدمرتضي و ابن! زهره، هاشمي بودن را و ابن! كرده است
در معتبر و نيز ) محقق(الدين يحيي بن سعيد و پسرعمش  و سلّار و ابن ادريس و شيخ نحيب) قصدو(

در مختلف كه گفته است اين يك مطلب ) عالمه(آن را در شرايع ذكر كرده است همچنين فاضل 
چيزي را كه در اين معني : فرمايد بعد خود مرحوم شهيد مي! مشهوري است، يعني مقدم داشتن هاشمي

بينم مگر آنچه را كه سلّار بطريق مرسل، كه سندش غيرمسلم است  شده باشد من در اخبار نمي ذكر
آورده است كه پيغمبر خدا فرمود قدموا قريشاً و ال تقدموها يعني قريش را به جلو اندازيد و بر اين 

ندارد طايفه پيشي نگيريد و بر فرض كه تسليم چنين حديث غيرمسلمي شويم در اين مدعيف صراحت 
و آن فقط در نماز ميت تقدمش مشهور است بدون آنكه روايتي بر آن داللت داشته باشد پايان فرمايش 

 /شهيد اول 
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چاپ سالك  -88ص ( الفقيه حديث آن در كتب معتبره از آن جمله در من ال يحضره
ثک الرجل اال احد قال آمده است و روي ان اميرالمؤمنينالصلوات   كتاب ،)تهران

و هنا كانت عبدی فاستقت بالقربه حتی اثر فی صدرها أالزهراء   عنی و عن فاطمه
  حتت اغربت ثياهبا و اوقدت البيت حتی طحنت بالرحی حتی جملت يداها و كسخت

القدر حتی دكلت ثياهبا فاصاهبا من ذلک رضر شديد فقلت هلا لو اتيت اباک فسالته 
فوجدت عنده حداثاً فاستحيت  العمل فاتت النبیا خادماً يكفيک حرماً انت فيه من هذ

ه ففداً علينا و نحن فی حلافنا فقال السالم عليكم اهنا قد جائت حلاج وانرصفت فعلم
فسكتنا فاستحيينا ثم قال السالم عليكم فسكتنا فخشيتا ان مل نرد عليه ان ينرصف و قد 

السالم ادخل فدخل و  ك كان يفعل ذلک فيسلم ثالثاً فان اذن له و اال انرصف فقلنا و علي
فخشيت ان مل نجبه ص عند حممد جلس عند رؤسنا ثم قال يا فاطمه ما كان حاجتک امس
اهللا اهنا استقت بالقربه حتی اثر  ان يقوم فاخرجت رأسی فقلت انا واهللا اخربک يا رسول

البيت حتی اغربت ثياهبا و  فی صدرها و طحنت بالرحی حتی جملت يداها و كسحت
القدر حتی دكلت ثياهبا فاصاهبا من ذلک رضر شديد فقلت هلا لو اتيت اباک  اوقدت

افال اعلمكام ما هو خري لكام ص العمل قال لته خادماً يكفيک حرماً انت فيه من هذافسأ
اخلادم? اذا اخذمتا منا فكام فكرباً اربعاً و ثالثني تكبريه و سبحا ثالثاً و ثالثني تسبيحه و  من

اهللا و عن  رأسها فقالت قد رضيت عن امحدا ثالثلً و ثالثني حتميده فاخرجت فاطمه
 .اهللا و عن رسوله عن رسوله رضيت

به مردي فرمود آيا ترا  خالصه مضمون حديث شريف آن است كه حضرت علي
حديث نكنم از وضع خودم و فاطمه زهرا؟ همانا فاطمه در حنانه من انقدر با مشك آب 

هاي او پينه كرد و  كشيد كه در سينه او اثر گذاشت و آنقدر دست آسيا كرد كه دست
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آلود شد و آنقدر در زير ديگ  هاي او غبار رو كرد تا آنكه لباسآنقدر خانه را رفت و 
هاي او چركين شد و از اين جهت به او صدمه شديدي رسيد  آتش افروخت تا لباس

پس من به او گفتم اگر خدمت پدرت رسول خدا بروي و خادمي از او بخواهي ترا از 
شرف شد و چون خدمت رسول خدا ملذا فاطمه . شدت اين عمل كفايت خواهد كرد

در نزد آن حضرت كساني را در حال گفتگو يافت شرم نموده برگشت رسول خدا 
دانست كه حاجتي فاطمه را بĤنجا آورده است پس صبحگاهي بر ما وارد شد در حالي 
كه ما در زير لحاف خود بوديم سالم داد اما ما سكوت كرديم و شرم داشتيم آنگاه بار 

كرديم و چون مرتبه سوم سالم داد ترسيديم كه اگر جواب  ديگر سالم داد باز ما سكوت
گفت اگر  حضرت چنين بود كه مرتبه سوم سالم مي نگوئيم باز گردد زيرا عادت آن

گشت پس جواب سالم را داديم و عرض كرديم داخل شو پس  شنيد برمي جواب نمي
اشتي؟ من وارد شد و باالي سر ما نشست و گفت اي فاطمه ديروز چه حاجتي با من د

مطلب را تماماً گفتم كه وضع فاطمه چنين و چنان است حضرت فرمود آيا بشما چيزي 
كه در خوابگاه خود قرار گرفتيد سي  تعليم نكنم كه براي شما از خادم بهتر است؟ همين

اهللا و سي و سه مرتبه الحمداهللا،  و چهار مرتبه اهللا اكبر بگوئيد و سي و سه مرتبه سبحان
ام فاطمه سر خود را از لحاف بيرون آورد و دو مرتبه عرض كرد از خدا و در اين هنگ

  .رسول او راضي شدم
اين داستان كه  مسلماً بعد از جنگ بدر و در زماني بوده است كه فاطمه زهرا سالها 

اهللا و دسترسي آنجناب بغنائم فراوان  يعني در زمان فتوحات رسول. داري كرده است خانه
و ! اش حتي از بخشيدن يك كنيز مضايقه فرمود به يگانه دختر محبوبهبوده است معهذا 

  !!در راه احتياط و احتراز از امتياز حتي به اين امتياز ناچيز تن در نداد
الرضا  بن موسي االئمه علي مناز حضرت ثا) 51ص (در كتاب ذخائرالعقبي  -34

اهنا : ه او گفتروايت كرده است كه آن حضرت از اسماء بنت عميس آورده است ك
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بن   و فی عنقها قالده من ذهب اتی هبا علی النبی  كانت عند فاطمه اذ دخل عليها
الناس فاطمه بنت حممد و عليک  يا بنيه ال تغری بقولص  هم صار اليه فقالمن ابيطالب
لغ بلساعتها و باعتها ليومها واشرتت بالثمن رقبه مؤمنه فاعتقتها ف عطهاره فقباجلبا لباس
وارد  صيعني اسماء بنت عميس نزد فاطمه بود كه ناگاه رسول خدا. فرسص اهللا ولرس

بن ابيطالب از سهم غنائم  اي از طال بود كه آنرا علي كه در گردن فاطمه حلقه شد در حالي
خود براي فاطمه آورده بود و رسول خدا فرمود اي دخترك من بگفته مردم مغرور مشو 

پس فاطمه در همان ! حاليكه بر تو لباس جباران است كه فاطمه، دختر محمد است در
ساعت حلقه را بريد همان روز فروخت و بقيمت آن يك برده خريد و آزد كرد و 

  .كه اين خبر به رسول خدا رسيد خوشحال و مسرور شد همين
از غزوه اي  صروايت كرده است كه رسول خدا ندر همان كتاب از ثوبا - 5

بود كه از هر سفر كه دت رسول خدا او اين ع(فاطمه آمد مراجعت فرمود و به خانه 
بود و در   اي آويخته در حالي كه در خانه او پرده) آمد گشت اول به خانه فاطمه مي برمي

كه چنين ديد فوراً  هائي از نقره بود رسول خدا همين پاي حسن و حسين خلخال
يغمبر خدا را از آن فاطمه چون اين وضع را مشاهده نمود تصور كرد كه پ! برگشت

جهت بروي وارد نشد كه آن تجمل را بر او و بر كودكانش ديد، پس پرده را گشود و 
كردند   كه آن دو طفل گريه مي رود در حاليآها را از پاي حسن و حسين بيرون  خلخال

 صخدا  اهللا كرد پس رسول را روانه خدمت رسول و به دست آن دو كودك داد و آنان
يعني آنها ! و فرمود اي ثوبان اين اشياء را به خانه بني فالن ببرآنها را گرفت 

پرده و انگشتر و (كه رسول خدا اشياء تجملي  و در داستان نظير اين، همين. ترند مستحق
كه آنها را براي تصدق و انفاق بفقرا بخدمت رسول خدا ) خلخال كه در فاطمه ديده بود

اين سيره رسول . ا ابوهافعلت فدامه: تبه فرمودفرستاده بود آنقدر خوشحال شد كه سه مر
  .نزديكان و خويشان خود كه ما بمقدار مختصري از آن اكتفا كرديم. خدا بود
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توان باور كرد كه رسول خدا خمس چنين براي فرزندزادگان  با اين بيان چگونه مي
  .كند كه كتاب و سنت آنرا تكذيب مي در حالي! هفتاد نسل بعد تعيين فرموده باشد؟

در دادن امتياز به افرادي از هر خاندان در  اما سيره اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب
  .تر است كه بشرح و بيان احتياج داشته باشد تقسيم اموال از آن روشن

اهللا فلم اجد لولد اسمعيل علی   انی نظرت فی كتاب(: فرمود زيرا حضرتش همواره مي
خدا نظر كردم در آيات آن نيافتم كه كتاب يعني من هر چه در  )ولد اسحق فضال
فضلي ) بني اسرائيل و يهود(را بر فرزندان اسحاق ) هاشم قريش و بني(فرزندان اسمعيل 
حضرت امر مال بود از آن   ترين علت تقاعد مردم از آن با اينكه مهم. و برتري باشد

را بر سياه و  جهت كه آنجناب هرگز شريفي را بر مشروف و عربي را بر عجم و سفيدي
و از ! داد نهاد و ديناري به احدي زياده از ديگران نمي فضيلت نمياي را بر برده  خواجه

زيرا در اولين روز بيعت . اين جهت بود كه بصورت ظاهر متحمل آنهمه صدمات شد
بن محمد   علي عن :الحديد آمده است البالغه ابن ابي خود بخالفت چنانكه در شرح نهج

العرب عن  السباب في تقاعداكد ا: المدايني عن فضيل بن جعده قال  يفنالح ابن ابي
امرالمال فانه لم يكن يفضل شريفاً علي مشروف و ال عربياً علي  اميرالمؤمنين

امر مال بود از  ترين اسباب در تقاعد عرب از اميرالمؤمنين علي مهم. عجمي
ي و هيچ عربي را بر عجم دندر بخشيدن مال هيچ شريفي را بر  جناب جهت كه آن آن

   1نهاد فضيلت نمي

                                                           

اهللا و رسوله و  اال و ايام رجل استحاب: بر طبق تواريخ متعبره ضمن شرح برنامه دولت حقه خود فرمود -1
اهللا يقسم بينكم  ده فانتم عباداهللا و املال مالاالسالم و حدو صدق ملتنا واستقبل قبلتنا فقداستوجب حقوق

اهللا الدنيا  الشواب مل جيعل بالسويه ال فضل فيه الحد علی احد و للمتقني عنداهللا غذا احسن اجلزاء وافضل
آگاه باشيد هر مردي كه خدا و رسول او را اجابت يعني  .للمتقني اجراً و ال ثواباً و ما عنداهللا خري لالبرار
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كه در تسويه عطا مورد اعتراض طلحه و زبير قرار گرفت كه چرا  الف ـ هنگامي
واهللا ال استاثر عليكام و ال عبد : ايشان را بر ديگران امتياز نداده با كمال صراحت فرمود

خدا سوگند شما را بيعني  .احلسن واحلسني  ينذاجمدع بدرهم فام دونه ال انا و ال ولدی ه
دهم و نه خودم را و نه اين دو فرزندم حسن و حسين را بر بنده  امتياز و اختصاص نمي

  .گوش و دماغ بريده بيك درهم و كمتر از آن
ملا عوتب  و من كالم لهالبالغه آمده است  نهج 125ب ـ چنانكه در خطبه 

ليت عليه واهللا ال اطور به باجلور فيمن والنرص   اتامرونی ان اطلب. العطاء التسويه علی علی
 اهللا? املال من  املال لی لستويت بينهم فكيف و انام  السامء لو ان ما سمر سمري و ما ام نجم فی

اي  المال عده حضرت را در مساواتي كه در بين افراد در تقسيم بيت  نآكه  يعني هنگامي
نصرت و پيروزي را بوسيله جور و كه  كنيد مورد عتاب قرار دادند فرمود آيا مرا امر مي

ام خواستار شوم نه بخدا سوگند  تم در حق كساني كه من برايشان والي و زمامدار شدهس
اي در اسمان دنبال ستاره  هيچگاه بر پيرامون چنين عملي نخواهم بود مادامي كه ستاره

                                                                                                                                                    

و تصديق ملت ما را نموده و بقبله ما روي ) يعني به خدا و رسول خدا ايمان آورده است(كرده است 
پس شما مردم بندگان . آورده است چنين كساني مستوحب تمام حقوق اسالمي و حدود آن است

شود هيچكس را بر هيچكس فضلي و  خدائيد اين مال هم مال خداست بطور تساوي بين شما تقسيم مي
و براي پرهيزكاران فرداي قيامت بهترين جزا و فاضلترين ثواب است خدا دنيا را براي فزوني نيست، 

  .پرهيزكاران اجر و ثواب قرار نداده بلكه آنچه در نزد خداست براي نيكوكاران بهتر است
اهللا من تقسيمه وانتم  و اما هذا الفیء فليس الحد علی احد اثره فقد فرغو در خطبه روز چهارم فرمود 

 .اهللا به اقررنا و له اسلمنا داهللا املسلمون و هذا كتابعبا
و اما اين فيء و غنيمت هيچكس را بر هيچكس امتيازي نيست  خدا خود از تقسيم آن فارغ شده يعني 
ذات احديت خود متصدي تقسيم آن شده است و اين هم كتاب خدا است كه ما بدان اقرار داشته و 

 .ايم تسليم آن گشته
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دم هم بود اگر اين مال مال خو) يعني هرگز چنين كاري نخواهم كرد(درخشد  ديگر مي
توان مساوات نكرد و حال اينكه  پس چگونه مي. كردم در بين افراد رعايت مساوات مي

  .مال، مال خداست
) 2ج  431ص (الشيعه  چاپ اسالميه و در وسايل) 34ص (ج ـ در روضه كافي 

صعداملنرب  قال بام ولی علی عن حممد بن مسلم عن ابی عبداهللا... چاپ اميربهادر 
اثنی عليه ثم قال انی واهللا ال ازركم من فيئكم هذا درمهاً ما قام لی غرق بيثرب  مد اهللا وفح

اليه عقيل فقال واهللا لتجعلنی و   م نفسی ويعطيكم? فقا فلتصدقكم انفسكم افرتونی مانعاً 
اسود باملدينه سواء فقال اجلس اما كان هليهنا احد يتكلم غريک و ما فضلک عليه بسابقه او 

حضرت فرمود  كند كه ان حمد بن مسلم از حضرت صادق روايت مييعني م. تقوی
زمامدار شد بر منبر برآمد و حمد و ثناي الهي را بجاي  كه اميرالمؤمنين علي همين

كنم  بخدا قسم من از اين فيء و غنائم شما، درهمي را كم و زياد نمي: آورد آنگاه فرمود
ايد خودتان اين را باور كرده باشيد كه مادامي كه نخلي براي من در مدينه برپا باشد ب

برادر (ممكن نيست كه من خودم را مانع شوم ولي بشما ببخشم در اين هنگام عقيل 
تو مرا با يك سياه در ) با اين كيفيت(برپاي خاست و گفت بخدا سوگند ) حضرت آن

تو آيا در اينجا كسي غير از . بنشين: حضرت بر او فرمود. مدينه يكسان خواهي گرفت
ترا بر يك سياه چه فضيلتي است؟ آيا در سابقه به اسالم يا در ! نبود كه سخن گويد؟

يعني اگر فضيلتي براي كسي باشد در سبقت باسالم يا در تقوي است كه مزد (تقوي؟ 
  ).هر دو با خدا است

اب شريف كافي آورده تچاپ تبريز از ك) 393ص(د ـ در جلد هشتم بحاراالنوار 
فحمداهللا و اثنی عليه ثم قال اهياالناس ان آدم مل يلد  ب امرياملؤمننيقال خط... است 

عضكم بعضاً فمن كال له بالئ فصرب بالناس كلهم احراز وليكن خول  عبداً و ال امه و ان
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االسود  فيه علی نحن معسوناهللا جل و عز اال و قد حرض شیء و  اخلري فال يمن به علی فی
نانري دالزبري ما اراد هبذا غريكام قال فاعطی كل واحد ثالثه فقال مروان لطلحه و. واالمحر

االنصار ثالثه دنانري و جاء بعد غالم اسود فاعطاء ثالثه دنانري  واعطی رجالً من
انی  االنصاری يا امرياملؤمنني هذا غالم اعتقته باالمس جتعلنی و اياه سواء? فقال فقال

 .لی ولد اسحاق فضالً اهللا فلم اجد لولد اسمعيل ع نظرت فی كتاب
اي خواند پس حمد خدا  خطبه مضمون حديث شريف آن است كه اميرالمؤمنين

انا آدم فرزندي بحالت برده و كنيز مالناس ه ايها: را كرد و ثنا بر وي گفت آنگاه فرمود
نياورده در حقيقت همه مردم آزادند وليكن اين يك سنت غلطي است كه در ميان شماها 

فروشد پس كسي را كه آزمايشي پيش آيد و در  اي بزرگي مي اي بپاره رهرايج شده و پا
آگاه باشيد مقداري مال موجود . آن صبر كند نبايد بر خداي جليل و عزيز منت گذارد
: مروان بطلحه و زبير گفت. كنيم است ما آن را بنحو مساوي بر سفيد و سياه تقسيم مي

اه حضرت بهر كس سه دنيار داد بمردي از آنگ: مقصودي غير از شما ندارد، راوي گفت
انصار نيز سه دينار داد و پس از آن غالم سياهي آمد حضرت به او هم سه دينار داد آن 
مرد انصاري بحضرت عرض كرد يا اميرالمؤمنين اين غالمي است كه من ديروز او را 

ر كردم در گيري؟ حضرت فرمود من بكتاب خدا نظ آزاد كردم آيا مرا و او را يكسان مي
آن راي فرزندان اسمعيل نسبت به فرزندان اسحق فضيلتي نيافتم اين شعار علي است كه 

يمان علي بكتاب خدا مايه و منشأ گرفته است كه فرزندان اسعميل كه زبده آنها ااز 
ترين آنها يهودند  هاشمند بر فرزندان اسحق كه آن رور و امروز، پست قريش و بني

نيست و همه بايد يكسان بخورند و يكسان بپوشند و يكسان  فضيلتي از جهات مادي
  .زندگي كنند تا بپروردگار خود برگردند و هر كس به سزاي اعمال نيك و بد خود برسد

اثير در  چاپ تبريز و ابن) 367ص (ـ عالمه مجلسي در جلد هشتم بحاراالنوار   ه
آورده است تا آنجا كه  حضرت را بعد از قتل عثمان التواريخ داستان بيعت آن كامل
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املنرب  اجلمعه حرضالناس و جاء علی و صعد  و هو يوم ةالبيع  و ملا اصبحوايوم. نويسد مي
الناس من مالء و اذن ان امركم هذا ليس الحد حق اال من امرتم و ليس لی ان اخذ  فقال اهيا

قناک ما فرا د علی احد فقالو انحن علیئتم, قعدت لكم و اال فال احشدرمها دونكم فان 
كه مردم روز بيعت را صبح كردند و آن روز  يعني همين .عليه باالمن فقال اللهم اشهد

بر باالي منبر برآمد پس  جمعه بود همه مردم حاضر شدند و اميرالمؤمنين علي
مستبدانه  الناس از نزديك و دور، اين امر حكومت شما را كسي حق ندارد فرمود ايها

رسد كه بدون  را كه شمار امارت و زمامداري دهيد و مرا نميصاحب شود جز آن كسي 
نشينم  خواهيد من از زمامداري صرفنظر كرده كناري مي اگر مي. شما درهمي اخذ كنم

وگرنه هيچكس را بر هيچكس مزيتي نيست مردم گفتند ما بهمان قول و قراريم كه 
گاه داستان اعتراض آن. ديروز با تو كرديم پس حضرت عرض كرد خدايا تو گواه باش

طلحه و زيبر را بĤن حضرت در خصوص تسويه عطاء آرده است كه طلحه و زبير بĤن 
القسم حمق  القسم انک جعلت حقنا فی اخلطاب فی خالفک عمر بن :حضرت عرض كردند

يه جفنا علاهللا تعالی با سيافنا و رماحنا و او اءثلنا فيها فيام افنا و سويت بيننا و بني من ال يامغري
يعني از . االسالم اال كرهاً  رساً و قهراً ممن ال يریقبخيلنا و ظهرت عليه دعوتنا و اخذناه 

اموال، حق ما الخطاب در تقسيم  جمله اعتراضات ما بر تو اينست كه تو بر خالف عمربن
شأن ما نيستند و اسالم را جز از  را چون حق ديگران قرار داده و بين ما و كساني كه هم

هت نپذيرفتند در آنچه از اموال كه خداوند تعالي بوسيله شمشيرها و سر ي كراور
هاي ما غنيمت داد و ما بر آن غنايم با اسبان و نيروي خود تاختيم و دعوت ما بر آن  نيزه

بعد از . ظهور يافت و آنها را جبراً و قهراً بزور شمشير گرفتيم يكسان و مساوي گرفتي
ا را مفصالً داد آنگاه در خصوص تقسيم بالسويه آنكه حضرت جواب اعتراضات آنه

القسم واالسوه فان ذلک امر مل احكم فيه بادی بدء قد و جدت و انتام  و اما: فرمود
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الذی ال ياتيه الباطل من بني يديه و   اهللا ناطق به و هوالكتاب حيكم بذلک و كتاب اهللا رسول
فيئنا و ما افائته بسيوفنا و رماحنا سواء  ال من خلفه تنزيل من حكيم محيد و اما قولكام جعلت

االسالم قوم و نرصوه بسيوفهم و رماحهم فال فضلهم  بيننا و بني غرينا فقد بام سبق الی
 ةالقيام  السابق واملجاهد يوم  القسم و ال اثرهم بالسبق واهللا سبحانه موف اهللا فی رسول

يعني اينكه مرا به تقسيم بالسويه و  .ذااعامهلم فليس لكام واهللا عندی و ال يتغري كام اال هب
يكسان گرفتن همه مردم معترضيد، اين امري نيست كه من آن را اختراع كرده و اولين 

رسول خدا را يافتيم كه بهمين ) طلحه و زبير(مرتبه بĤن حكم كرده باشم خود من و شما 
ي است كه فرمود و كتاب خدا نيز بدان ناطق است و آن كتاب رويه و طريق حكم مي

اي بر او نه در زمان نزول آن و نه بعد از آن نيامده است و از جانب خداي  كننده  باطل
گوئيد فيء و غنايم ما را و آنچه بوسيله  حكيم و حميد نازل شده است، و اما اينكه مي

هاي ما بدست آمده است ما را با غير مادر آن يكسان گرفتي؟ پيش از  شمشيرها و نيزه
هاي خود نصرت و ياري  هي بودند كه اسالم را بوسيله شمشيرها و نيزهاين هم گرو

كردند، لكن رسول خدا در تقسيم بر ايشان مزيتي و فضيلتي قائل نشد و امتيازي بعلت 
سبحان آنكس را كه سبقت در اسالم البته خود خداي . به ايشان نداد سبق در اسالم

ال ايشان جزاي كامل خواهد داد، پس دارد؟ و مجاهد بوده است در روز قيامت به اعم
  .براي شما و غير شما در نزد من جز همين مقدار چيزي نيست

و فی روايه عن ابی اهليثم بن . چاپ قم) 2ج  111ص (و ـ در مناقب ابن شهر آشوب 
و قاال ليس كذلک كان  التيهان و عبداهللا بن رافع ان طلحه و زبري جائاً الی امرياملؤمنني

يقسم بالسويه  اهللا فسكتا قال اليس كان رسول اهللا قال فام كان يعطيكام رسول يعطينا عمر
 ةعمر? قاال سن ةاولی باتباع عندكم ام سن اهللا رسول ةاملسليمن? قاال نعم قال فسن بني

يا امرياملؤمنني لنا سابقه و عناء و قرابه قال سابقتكام اقرب ام سابقتی? قاال  اهللا رسول
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رابتكام ام قرابتی? قاال قرابتک قال فعنائكام اعظم من عنائی? قاال عناؤک قال سابقتک قال فق
التيهان و  ابولهيثم بن. بيده الی االجري واحده و اوىص ةفواهللا ما انا و اجريی هذا اال بمنزل

بودند روايت  كه هر دو از اصحاب و شيعيان اميرالمؤمنين عبداهللا بن ابي رافع
آمدند و عرض كردند تقسيمي كه تو  خدمت اميرالمؤمنين اند طلحه و زبير كرده

رسول خدا بشما : المال بما ميداد حضرت فرمود چنان نيست كه عمر از بيت كردي آن
مگر نه اين بود : داد؟ طلحه و زبير سكوت كردند حضرت فرمود چگونه و چه مقدار مي

. آري: گفتندفرمود؟  در ميان مسلمانان بطور تساوي قسمت مي صسول خداركه 
اهللا در نزد شما سزاوارتر و اولي به پيروي است يا سنت عمر؟  پس سنت رسول: فرمود

ما داراي سابقه و زحمت و رنج در اسالم اهللا ليكن يا اميرالمؤمنين  گفتند سنت رسول
سابقه شما اقرب : حضرت فرمود. بوده بعالوه با رسول خدا قرابت و خويشاوندي داريم

بيش ) بعقيده شما(پس زحمت و رنج شما : فرمود. سابقه تو: ن؟ گفتنداست يا سابقه م
پس بخدا : فرمود. زحمت و رنج تو بيشتر است: از زحمت و رنج من است؟ گفتند

ي رالمال جز بيك منزلت نيستيم و به اجي سوگند كه من و اين اجير و كارگر من در بيت
  .فرمودكه در آنجا بود اشارت 

رجال قريش و خويشاوندان نسبتاً دور بود با اينكه زبير  اين سلوك آن حضرت با
  .پسر عمه آن حضرت يعني پسر صفيه دختر عبدالمطلب بود

چگونه  بزندان هاشم و عبدالمطلب و ابيطالراينك ببينيم با اقرباي نزديك و ف
  فرمود و چه امتيازي براي آنان قائل بود؟ سلوك مي

كه بدين جمله شريف آغاز  219ه خطبه البالغ در كتب معتبره مخصوصاً نهج - 1
واهللا لقد رأيت  :فرمايد تا آنجا كه مي ... واهللا لئن ابيت علی خسک السعدان مسهامً شود  مي

الشعور غريااللوان  عقيالً و قد املق حتی استام حنی من بركم صاعاً و رأيت صبيانه شعث
القول مردداً  ر علیمن فقرهم كانام اسودت وجوههم بالعظلم وعاودنی موكداً و كر
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فاصغيت اليه سمعی فظن انی ابيعه دينی واتبع قياده مفارقاً طريقتی فامحيت و له حديده ثم 
املهاو كاد ان حيرتق من ميسمها فقلت  ادنيتها من جسمه ليغترب هبا فضج ضجيج ذی دنف من

ار سجرها له تكتک الثواكل يا عقيل اتئن من حديده امحاها انساهنا للعبه و جترنی الی ن
 .جبارها لغضبه ائئن من اال ذی و ال ائن من لظی

يكم (يعني بخدا سوگند عقيل را ديدم در حال شدت فقر تا آنكه از من صاعي 
كه كودكان او را پريشان مو و چرك و غبارآلود  از گندم شما تقاضا نمود در حالي) تبريز

او چند مرتبه با تأكيد د است ديدم چنانكه گوئي صورتهايشان از فقر نيل اندود و قيرآلو
چون بجانب او گوش . تمام بمن مراجعه نمود و گفتار خود را بر من مردد و تكرار كرد

كه طريقه  فرا داشتم گمان كرد كه من دين خود با باو ميفروشم و دلبخواه او را، در حالي
ه آنرا ببدن او اي را داغ نموده آنگا نمايم پس آهن پاره خود را مفارقت كرده ام پيروي مي
او همچون دردمندي از الم آن بضجه درآمد و نزديك . نزديك كردم تا بدان عبرت گيرد

بود از داغ آن بسوزد به او گفتم زنان فرزند مرده بر تو گريه كنند، اي عقيل آيا ناله 
كني از پاره آهني كه انساني آنرا ببازيچه خود گرم و داغ نموده است؟ و مرا بسوي  مي

كشي كه آفريدگار جبار آنرا از روي غضبش برافروخته است؟ آيا تو آزاري  ميآتشي 
  اندك مينالي و من از جهنم سوزان نالم؟

قانع  دانيم عقيل نتوانست بر حقوق خويش در حكومت عدل علي و چنانكه مي
  .شود و بطرف معاويه رفت

ز حميدبن ـ اين عساكر ا 1964چاپ سال ) 204ص (اء سيوطي لفدر تاريخ الخ - 2
 حالل روايت كرده است كه او گفت عقيل بن ابيطالب از اميرالمؤمنين علي

حضرت فرمود صبر كن تا . درخواست نمود كه من محتاج و فقيرم چيزي بمن عطا فرما
عقيل اصرار . نمايم حق ترا نيز با ايشان پرداخت مي. مسلمانان برسده موقع پرداخت ما ب

زيرا عقيل كور بود و بايد كسي دست (عقيل را گرفته كرد، حضرت بمردي فرمود دست 
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ميخواهي : ها را بشكن عقيل گفت و بگو اين قفلببر هاي بازار  كانه داو را ب) او را بگيرد
تو هم ميخواهي من نيز به تهمت دزدي مأخوذ : مرا بعنوان دزدي بگيرند حضرت فرمود

ميروم : تنها بدهم؟ عقيل گفتشوم به اين طريق كه اموال مسلمانان را بگيرم و بتو 
پس عقيل بطرف معاويه رفت و او وي را ! خود دان: بطرف معاويه حضرت فرمود

  .صدهزار دينار داد
در (  ر ه(و مجلسي ) 2ج  200ص (البالغه  الحديد در شرح نهج ابن ابي - 3

عفر عبداهللا بن ج. روايت كرده اند) سعد خ ل(مسعده  بحاراالنوار جلد هشتم از هرون بن
كي شود معرض كردم اگر امر كني بمن ك به عمويم اميرالمؤمنين: بن ابيطالب گفت

ام را زياد كنند بسي بجاست بخدا سوگند كه من نفقه خود را ندارم مگر اينكه  يا نفقه
ال واهللا ما اجد لک شيئاً اال ان تأمر عمک : اسب خود را بفروشم حضرت در جواب فرمود

بخدا سوگند من چيزي را براي تو سراغ ندارم مگر اينكه  يعني نه .يرسق و يعطيک
  .دستور دهي كه عمويت دزدي كند و بتو ببخشد

و در كتاب شريف تهذيب االحكام ) 2ج  3ص (در مجموعه ورام بن ابي فراس  - 4
چاپ نجف و ساير كتب معتبره داستان عاريه مضمونه ) 10ج  151ص (شيخ طوسي 

المال  دار بيت از علي بن ابي رافع خزانه رالمؤمنين عليگرفتن عقد مرواريد دختر امي
دار را مذمت كرد كه چرا به  مفصل و مشهور است كه اميرالمؤمنين پس از انكه خزانه

المال مسلمين خيانت كرده است و معلوم شد كه آن عقد مرواريد را دختر  اموال بيت
المال  آن را فوراً به بيتبعاريه مضمونه گرفته است دستور داد كه  اميرالمؤمنين

اگر نه اين بود كه آنرا بعاريه مضمونه برده است، اولين دستي كه : برگردانند آنگاه فرمود
  .بريدم دست دخترم بود هاشم به سرقت مي از بني

المال است كه  هاي عسل بيت از خيك ه ـ داستان عسل برداشتن حضرت حسين
بود تا از ميهمان خود پذيرائي كند و در  با اينكه اندك عسلي بعنوان قرض برداشته
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كه  حضرت كم كنند همين هنگام پخش و تقسيم عسل آن مقدار از سهم آن
المال آمد و سر خيك عسل را باز ديد و از آن پرسيد  بيت  بخزانه اميرالمؤمنين

دار ماوقع را بعرض آن حضرت رسانيد چنان خشمناك شد كه بالفاصله باحضار  خزانه
ن دستور داد و همين كه حسين ترسان و لرزان بحضور آن حضرت رسيد حضرت حسي

چنان بر خود ترسيد كه با عذرخواهي و  جناب را ديد آن آلود آن و حالت متغير و غضب
حضرت در  جناب را از قهر و ضرب آن حضرت مأمون شد، اما خود آن قسم دادن آن

ها داستان از اين  اينها و ده. نداي از خزانه نشست و با گريه غضب خود را فرونشا گوشه
حال بايد ديد كساني . حضرت با اقربا و فرزندان و خويشان او بود قبيل نمونة رفتار آن

توانند رفتار خود را با كردار  نمايند چگونه مي را مي كه ادعاي پيروي و تشيع علي
بتبعيت و  كنند حضرت تطبيق نمايند و مذهبي را كه بعنوان مذهب شيعه قلمداد مي آن

  .پيروي از آن حضرت نسبت دهند
خبر بوده يا با باخبر بودن  از آن بي آيا امكان دارد خمسي را كه اينان مدعيند علي

هاشم و اقرباي خود را تضييع كرده و يا اين رفتار خود قلم نسخ بر حقوق  حق بنياز آن 
ان بر آن سايه كه راضي نيست اقاليم سبعه را و آنچه آسم و كسي تآنان كشيده اس

اي را از دهان موري بظلم بيرون آورد، يا اينكه  افكند دريافت دارد و در عوض دانه مي
گويد بخدا سوگند اگر بر روي خار مغيالن بخوابم و يا با غل و زنجير  چنانكه خود مي

اي از بندگان خدا ستم  تر است از اينكه به پاره در روي زمين كشيده شوم براي من آسان
وقت چنين بزرگواري چگونه حق خمس چنين افرادي را نديده گرفت و  باشم آن كرده

هيچ انگاشت و آنان را با ديگران  هاشم نسبت بديگران داشتند به امتيازي را كه بني
  .مساوي دانسته و فرمود
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  )لم اجد لولد اسمعيل علی ولد اسحق فضالً فاهللا  انی نظرت فی كتاب(
جناب در  از ابي اسحق همداني روايت شده است آن) غاراتال(و يا چنانكه در كتاب 
فضالً علي  ءلفياواهللا ال اجد لبني اسمعيل في هذا : فرمود تقسيم فيء و غنايم مي

   1اسحاق بني
هاشم كه منسوبين پيغمبرند حرام است و بهمين جهت  اند صدقه بر بني اما اينكه گفته

  .خمس براي آنان وضع است
ه تنها كتاب خدا تصديق نكرده و در آن ساكت نيست بلكه صريحاً اين ادعا را نيز ن

كه فرزند  ناطق است كه صدقه بر منسوبين پيغمبر حرام نيست بلكه حتي بر كساني
بالفصل پيغمبر و بدون واسطه از نسل آن سرورند حالل است پروردگار عالم در كتاب 

  .فرمايد مي 88محكم خود در سوره يوسف آيه 

 $ £ϑn= sù (#θè=yzyŠ Ïμ ø‹n= tã (#θä9$s% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â“ƒÍ“ yèø9 $# $uΖ ¡¡ tΒ $ uΖn=÷δ r& uρ •‘Ø9 $# $ uΖ ÷∞Å_ uρ 

7π yè≈ ŸÒÎ7Î/ 7π8y_÷“ •Β Å∃ ÷ρ r' sù $ uΖs9 Ÿ≅ø‹ s3ø9$# ø− £‰|Ás? uρ !$ uΖ øŠn= tã ( ¨βÎ) ©!$# “Ì“ øg s† 

š⎥⎫Ï%Ïd‰|Á tFßϑø9 $#   )88 / يوسف(  
كه او را  در حالي(ند كه برادران يوسف بر يوسف وارد شد يعني هنگامي«

لقبي كه حاكي از منصب بزرگي در مصر (گفتند اي عزيز مصر ) شناختند نمي
اي اندك و ناچيز  بما خاوندان ما سختي و بينوائي مستولي شده و سرمايه) بود

ايم در پيمايش بر ما رسا و پر پيما باش و بر ما صدقه بخش كه خدا  آورده
  .»ددهندگان را پاداش خواهد دا صدقه

                                                           

اخلمس  مرصف( :نويسد مي 151مسئله ) 1ج  322ص ) (الخالف(خ طوسي در كتاب مرحوم شي -1
دارد مصرف خمس و فيء يكي است و بنا بفرمايش  كه معلوم مي )ءالفی  الركاز واملعادن مرصف من

 .و غير آن نيست) هاشم قريش و بني(اسمعيل  فرقي بين بني موالي متقيان
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بينيد كه پيغمبرزادگان بالفصل از عزيز مصر كه بنظر آنان شخصي بيگانه و شايد  مي
نمود تقاضاي صدقه كرده و آن را دون شأن  پرست و الاقل خارج از دين آنان مي بت

در فهم تفسير اين آيه شريفه . شمارند خود و مخالف كرامت و پيغمبرزادگي خود نمي
  .تبايد چند نكته را در نظر داش

به تهمت سرقت گرفتار ) يامين بن(اينكه اين تقاضا در وقتي است كه برادر آنان  - 1
اسرائيل  شده و جاي هيچ ترديدي نيست كه دولت مصر كه مخالف طريقه و رويه بني

  .نگرد است به اينان بچشم عداوت و نفرت مي
جوي نگويند كه  بهانه قيد شده است تا متشبثين  ا اْلَعِزيزُ َيَأهيُّ در اين آيه كلمه  - 2

برادران يوسف، از يوسف تقاضاي صدقه كردند و بنابراين صدقه پيغمبرزاده بر 
  . همين سوره آمده است 20پيغمبرزاده حرام نيست و چون كلمه عزيز قبالً در آيه 

بروشني   }30:سفيو}] َوَقاَل نِْسَوٌة ِيف اَملِدينَِة اْمَرَأُة الَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسهِ [
  .مسلم است كه لقب عزيز، مخصوص صدراعظم مصر است و به يوسف ارتباطي ندارد

ُّ [: يه شريفه قيدآدر  - 3 نَا َوَأْهَلنَا الرضُّ است و اين قيد و شرط در   }88:يوسف}] َمسَّ
تمام صدقه گيرندكان جاري است و انحصار به پيغمبرزادگان ندارد پس هر كس كه در 

بود حق دارد كه تقاضاي صدقه كند يا از صدقه استفاده ارتزاق كند خود و طرار ضحال ا
  .اش خانواده

  }88:يوسف{ ]َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف َلنَا الَكْيَل [: در آيه شريفه جمله - 4
اي چيزي  مزجله فاوف لنا الكيل آمده است تا داللت كند بر اينكه هر گاه پيغمبرزاده

اي نبات يا نقل و يا  كسي داد مثل اينكه در گدايان سادات معمول است كه حبهاندك به 
دهند و در مقابل آن انتظار احساني دارند هر چند زياده از داده خود  خرمائي بكسي مي

گيرند صدقه است كه اگر در حال اضطرار و بينوايي باشند بر ايشان جايز است و اال  مي
  .فال
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آيد هرچند آن محسن  از روح آيه شريفه برميشرافت و برتري محسن  - 5
گير باشد زيرا مقام  در مذهب باطل و مخالف مذهب حق صدقه)كننده احسان(

  .كننده مقام شامخي است هر چند كافر باشد احسان
دهد كه در  ادب و تواضع گيرنده صدقه را در مقابل دهنده صدقه تعليم مي - 6

بايد ديد چه شد كه بر فرزندان يعقوب و  پيشگاه او چگونه رعايت احترام شود حال
زادگان بال فصل ابراهيم ابوالموحدين كه ابا عن جد پيغمبرزاده بودند بنص صريح قرآن 

پرست  كه پدرانشان بت) عبدالعزي(صدقه حالل است و اما بر فرزندان حارث و ابولهب 
نها واجب بودند از جهت شرافت نسب، صدقه بر آنها حرام و خمس كذائي دادن به آ

اين امتياز از جانب هر كسي باشد برخالف عقل و وجدان و شريعت حقه ! شده است؟
اساساً قضيه حرام بودن صدقه بر آل . قرآن است و ارتباطي به پيغمبر و امامان ندارد

ضعيفه شهرت يافته است با دقت در كتب احاديث اي از  كه به استناد پاره صمحمد
كه مطلب غير از آنست كه مشهور است حقيقت قضيه آن شود  اخبار و سير معلوم مي

آمده  گران ميچون پرداخت آن بر مسلمانان  زكاتاست كه در ابتداي تشريح فريضه 
اي از  گذشت و عده زكاتچنانكه شرح اين كراهت با دالئل آن در كتاب (است 

ان شتر و مسلمانان در صدد خيانت برآمده و اموال خود را كه در آن زمان معموالً هم
گاو و گوسفند و احياناً پولهاي طال و نقره بود پنهان نموده و به مأمورين اخذ صدقات 

پرداختند لذا رسول خدا بر طبق فرمان  شدند نمي گسيل مي صكه از جانب رسول خدا
از خائنين شطر اموال ايشان نيز بعنوان  زكاتفرمود كه عالوه بر اخذ  خدا دستور مي

محمد حرام  نگاه آنچه را كه بعنوان غرامت اخذ شده بود آنرا بر آلغرامت مأخوذ شود آ
چنانكه در سنن . ولي بعداً اين حكم اخذ غرامت منسوخ شد. داد كرده و به ايشان نمي

بن حكيم بن معاويه عن ابيه عن جده قال سمعت  زعن هب) ... 4ج  105ص (بيهقي 
جراً فله اجرها و من كتمها فانا تاعطاها ممن ا... االبل  ول فی كل اربعني منقي اهللا رسول
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مضمون . صاخذوها و شطر ابله غريبمهً من غرامات ربک ال حيل ملحمد و ال الل حممد
 زكاتهر كه : حيوانات فرمود زكاتپس از تعيين نصاب  صحديث يعني رسول خدا

يعني براي رضاي خدا بدون (كه خواهان اجر آن است  اموال خود را بدهد در حالي
البته به اجر آن خواهد رسيد اما كسي كه آنرا پنهان كند بهر صورت ما ) دهد راهت ميك

كنيم بعالوه نيمي از شترانش اين غرامتي است از غرامات پروردگار  آنرا اخذ مي زكات
يعني از جانب اوست ولي بر محمد و خاندان محمد حالل نيست سپس بيهقي 

 م صار منسوخاً ثسالم ق فی ابتداء االلی من رسع ةالغرام  و قد كان تضعيف( :نويسد مي
) را پنهان كند زكاتاموال مشمول (كه دزدي كند  يعني چند برابر كردن غرامت بر كسي)

) 5ج  12ص (در ابتداي اسالم معمول بود سپس منسوخ شد اين حديث در سنن نسائي 
هم  اين حديث منسوخ است يعني: نويسد آمده است و محشي سنن نسائي نيز مي

اين آيد نيز  شواهدي كه بعداً مي. غرامت گرفتن و هم حرام بودن صدقه منسوخ است
در ابتداي تشريع  زكاتشود چون امر  پس چنانكه معلوم مي كند ادعا را تصديق مي

فرمود  نيز آنرا بشدت اخذ مي صبر مسلمانان دشوار و ناگوار بود رسول خدا زكات
آورديم لذا براي  زكاته شرح آنرا در كتاب حتي بوسيله جنگ  ضربت شمشير چنانك

احتراز از هر گونه انديشه ناروا و تهمتي كه ممكن بود از طرف منافقين و اشخاص 
االيمان زده شود آنرا بر خود و خاندان موجود خود حرام فرمود تا اين شبهه و   ضعيف

اش از  و خانوادهكند تا خود  تصور نابجا و خيال اينكه او اموال مردم را بشدت اخذ مي
بينيم در آن زمان  اي خطور نكند و بهمين جهت است كه مي آن ارتزاق نمايند در خاطره

النظير و  وسائل معيشت خود و زنان و فرزندان خود را از طريق غنائم خيبر و اموال بني
ن زيرا آن اموال كفار بود و ارتزاق رسول خدا و خانواده اش از آ .1كند امثال آن فراهم مي

                                                           

السلطانيه ماوردي  واالحكام) 3ج  412ص (و ) 2ج  140ص (شم ها در تواريخ معتبره چون سيره ابن -1
  . اند چنين آورده) 36ص (والخراج يحيي بن آدم ) 26ص (البلدان بال دري  و فتوح) 161ص (
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النضير بود كه چون با رسول خدا  فتح كرد سرزمين يهود بني صاولين سرزميني كه رسول خدا
آن طايفه با چهل سوار به مكه آمده با قريش هم قسم و شكني كردند و كعب بن اشرف و رئيس  پيمان
كه رسول خدا از يهود در ديه و مقتول  را بقتال رسول خدا تحريض كرد و زماني پيمان شد و آنان هم

حضرت را بكشند رسول خدا نيز ايشان را امر به جالي  كمك خواست در صدد برآمدند كه ناگهان آن
روز آنانرا محاصره كرد  خدا دادند و همينكه حضرت پانزده شبانهوطن كرد، آنان اعالن جنگ برسول 

ناچار با آن حضرت مصالحه كردند كه از آن بلد اخراج شوند و هر چه باريك شتر باشد از اموال خود 
 بن اخطب يالتحقيق و آل حي آل ابياي به خيبر مهاجرت كردند كه از جمله ايشان  با خود ببرند لذا عده

از ايشان بشام مهاجرت كردند و سرزمين آنها خالص براي رسول خدا شد جز دو نفر از  اي بود و پاره
آنان كه يكي از ايشان يا مين بن عمير و ديگري ابي سعد بن وهب بود كه اسالم آوردند و جميع 

االول سال  و اين قضيه شش ماه پس از جنگ احد يعني در ربيع. اموالشان را اسالمشان محرز داشت
را جز اراضي بر مهاجرين اولين تقسيم  پس رسول خدا اموال منقول ايشان. هجرت واقع شدچهارم 

فرمود و به انصار چيزي نداد جز بدو نفر يكي سهل بن حنيف و ديگري ابودجاله سماك بن خرشه كه 
النضير را خود رسول خدا بر نفس مبارك حبس فرمود كه از  و سرزمين زراعي بني. فقرشان محرز بود

از اين سرزمين هزينه ساليانه خود و عائله خود را از آن  صرسول خدا. قات آن حضرت بودصد
النضير  قبل از قضيه بني. داد نمود و بقيه را در تهيه اسلحه و آالت جنگ در راه خدا قرار مي برداشت مي

بزرگ  آنحضرت اراضي و حوائط مخيريق را حيازت فرموده بود مخيريق يكي از دانشمندان و احبار
النضير بود كه از مطالعه كتب آسماني رسول خدا را شناخته بود  يهود بود و نيز از علماي همين طائفه بني

كرد و به  و به او ايمان آورده بود و در جنگ احد نيز يهود را بياري رسول خدا دعوت و تحريض مي
لكن يهود عذر آوردند كه . گفت شما بدانيد كه محمد برحق است و نصرت او بر ما واجب است آنان مي

كنيم لذا خود او شمشير برداشت و بياري رسول خدا شتافت و به  امروز روز شنبه است و اما جنگ نمي
كند پس با  اگر من كشته شوم اموال من از آن محمد است كه در آن هر چه خواهد مي: كسان خود گفت

آنها را جزو  صبزرگ بود كه رسول خداكفار قتال كرد تا كشته شد و اموال او عبارت از هفت باغ 
صدقات خود قرار داد و در فتح خيبر نيز قلعه كتيبه يكي از قالع هفتگانه را بعنوان خمس غنائم 
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برداشته بقيه را بمسلمين واگذاشت، و فدك نيز مصالحه برسول خدا واگذاشته شده بود كه نصف 
  .حضرت بود محصول آن از آن

نياز بود از اينكه از صدقات و زكوات استفاده و ارتزاق  رسول خدا بيپس چنانكه در متن آورديم 
  . نمايد لذا از آن احتراز داشت

اي از احاديث آمده  نمود و كلمه حرمت كه درباره از زكوات و صدقات ارتزاق نمي صرسول خدا
اصالً در بسياري از كتب احاديث چون صحيح بخاري . است ظاهراً نابجاست يا از باب كراهت است

مورد استعمال نشده است بلكه آنچه آمده است كلمه ال يأكل است چنانكه در حديث  كلمه حرام در اين
تمر حنين كه از احاديث مشهوره است كه رسول خدا تمر را از دهان حضرت حسن يا حضرت حسين 

ه خانواده محمد داني ك يعني مگر نمي( ةالصدق  ال يأكلون اما علمت آن آل حممد: بيرون آورده فرمود
آيا ( ةالصدق اما شعرت انا النأكل: فرمايد و در حديث ديگري بحضرت حسن مي) خورند صدقه نمي

پس كلمه حرام كه در احاديث ديگر هست به احتمال قوي كار ) خوريم داني كه ما صدقه نمي نمي
را حرام گويند براي اند و اگر چنين كاري  هاي داغتر از آش است كه بجاي كلمه ال تأكل آورده كاسه
شمرد و  صها بسيار بود كه آنرا بايد از شئون و خصوصيات شخصي نبي خدا از اينگونه حرام رسول

شمرد اول  اند كه رسول خدا چند چيز را براي خود جايز نمي  كند چنانكه آورده بديگران سرايت نمي
دوم خوردن سير و پياز . ر آن نيستزكوه را به شرحي كه در متن آورديم كه هيچ داليلي از آيات الهي ب

سوم اكل . و گندنا و چيزهايي كه داراي بوي بد بود كه بايد گفت مكروه است نه حرام بمعني مصطلح
م خط نوشتن چنانكه آيه چهار) انا فال اكل متكئاً (فرمود  كه تكيه داده باشد چنانكه مي غذا در حالي

پنجم شعر گفتن   }48:العنكبوت} ]بَِيِمينَِك إًِذا َالْرَتاَب املُْبطُِلونَ  َوَال َختُطُّهُ [ شريفه نيز بدان داللت دارد
ْعَر َوَما َينَْبِغي َلُه إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر َوُقْرَآٌن ُمبِنيٌ [بمدلول آيه شريفه ششم ـ بيرون   }69:يس}] َوَما َعلَّْمنَاُه الشِّ

احد پس از مشورت با اصحاب و بعد از كردن جامه جنگ بعد از پوشيدن آن چنانكه در قضيه جنگ 
حضرت را در جنگ در داخل شهر پسنديدند و  كه اصحاب رأي آن انكه اسلحه جنگ پوشيد هنگامي

ال ينبغی لنبی اذا : بحضرتش رجوع كرده خواستند بر طبق رأي مبارك عمل كند و برگردد به شهر فرمود
ـ  التفات بزخارف دنيا  هفتمن ترجع حتی يقاتل ا احلرب و اذن فی الناس باخلروج الی العدو ةاخذ الم
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حتي اموال بر مسلمين تحميل و ناگوار نبود و از شدت احتراز از اين لحاظ است كه 
  . داد چنانكه شرح آن گذشت بخويشانش مأموريت و عاملي صدقات را هم نمي

بينيم  حضرت چون ديگر خوف چنين انديشه و تهمتي در بين نبود مي لكن بعد از آن
بيت و اقربا و زنان پيغمبر و  و اهل كه مسئله حرمت صدقه اثر خود را از دست داد

المال كه رقم  حضرت جزو خاندان و عائله او بودند عموماً از بيت كه در زمان آن كساني
نمودند و هم منسوبين  داد استفاده و ارتزاق مي مهم آنرا ركوات و صدقات تشكيل مي

سير و گرديدند چنانكه كتب تواريخ و  اهللا مأمور اخذ صدقات و زكوات مي رسول
احاديث صحيح و معتبر بدان گواه و صراحت دارند و ما برخي از آنها را در اين اوراق 

شود كه اين  اهللا و از احاديثي هم كه در كتب معتبره شيعه است معلوم مي ء آوريم انشا مي
كه مستقيماً و بالفصل در  صدقه يا زكوه فقط بر شخص پيغمبر حرام بوده و بر كساني

شدند اين  حضرت بوده و عيال و نانخور آن بزرگوار محسوب مي فقه آنتحت كفالت و ن
) 4ج  58ص (االحكام شيخ طوسي  حرمت سرايت داشته است چنانكه در كتاب تهذيب

  .چاپ نجف و در كتاب كافي آمده است

                                                                                                                                                    

ْنَيا[ بمدلول آيه شريفه نَّ َعْينَْيَك إَِىل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم َزْهَرَة احلََياِة الدُّ هشتم ـ    }131:طه}] َوَال َمتُدَّ
:  بن مسعد فرمودو اشارت بسر و چشم چنانكه در قضيه فتح مكه و امان دادن بعبداهللا خائنهً اعني

تر از  نهم ـ  كسي را عطا كردن و هديه دادن بقصد آنكه افزون االعني  ةالينبغی للنبی ان يكون له خائن
ثر} ]َوَال َمتْنُْن َتْسَتْكثِرُ [: آنچه داده است بگيرد بمدلول آيه شريفه دهم ـ داشتن زني را كه آن زن . }6:املدَّ

رسول خدا او را  .اعوذباهللا منک: ر نعمان را كه پس از ازدواج گفتنكاح او را مكروه دارد چنانكه دخت
دوازدهم ـ نكاح كنيزك مسلمه زيرا نكاح كنيز بدو شرط جايز . ةنكاح حره كتابييازدهم ـ . رها كرد

سيزدهم ـ حرمت . است اول خوف عفت دوم فقد قدرت و اين دو شرط در رسول خدا منتفي است
بعد تا آخر آيه پس اينها اختصاصات آن  من  }52:األحزاب} ]َحيِلُّ َلَك النَِّساءُ  َال [: ازدواج با زنان ديگر

 . جناب است كه بر فرض حرمت سرايت آن بديگران بعيد است
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قال (: السالم روايت است كه فرمودند از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما - 1
 )ن غريها ما قد حرمهم اهللا حرم علی منها و  الناس و ان وساخ ايدیا ةالصدق اهللا ان  رسول

هاي دستهاي مردم است و خدا از آن و  چرك) اتكز(يعني رسول خدا فرمود صدقه 
دارد صدقه از آن جهت  غير آن بر من حرام كرده است آنچه بايد حرام كند كه معلوم مي

دست مردم است بر رسول هاي دست مردم است يعني نتيجه زحمت و رنج كه چرك
فرض شود پس  تخدا حرام بوده است زيرا ممكن است آن اجراي در مقابل رسال

حضرت حرام است زكوه كه رنجدست مردم است خصوصاً  چنانكه اجر رسالت بر آن
نياز بووده است حرام است ضمن  كه رسول خدا با وجود غنائم از كفار از آن بي

  .فرمايد ام بوده است زيرا ميحضرت حر چيزهاي ديگري كه بر آن
در پاورقي . (حضرت حرام بوده است منها و من غيرها اينك تفصيل اشيائي كه بر آن

  ).صفحات قبل آورده شد
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  )صاهللا اختصاصات رسول(
الفقها، اختصاصاتي براي رسول خدا ذكر كرده است  ة در كتاب تذكر عالمه حلي

قرباني  -3مسواك زدن،  -2. رتش واجب استبدين شرح اول نماز وتر كه بر حض
قيام  −4, والوتر واالضحيه كثالث كتب علی و مل يكتب لكم السوا اهللا قال رسول :كردن

ْد بِِه َنافَِلةً َوِمَن اللَّ [ليل ا َوَال [حرمت ازدواج او بر ديگران- 5، }79:اإلرساء}] َلَك  ْيِل َفَتَهجَّ
جواز دخول در مسجد در حال  -6،  }53:األحزاب} ]ْعِدِه َأَبًداَأْن َتنِْكُحوا َأْزَواَجُه ِمْن بَ 

حضرت حاكي است،  جواز ازدواج با بيش از چهار زن چنانكه عدد ازواج آن -7جنابت، 
 ]إِْن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ إِْن َأَراَد النَّبِيُّ َأْن َيْسَتنِْكَحَها[ :ةهبجواز نكاح بلفظ  - 8
ِذيَن َآَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا [: حضرت وجوب صلوات بر آن -9 }50:األحزاب} َا الَّ َيا َأهيُّ

    }56:األحزاب} ]َتْسِليًام 
اما آنچه از قلم عالمه ساقط شده است با اينكه آيات الهي بدان صراحت دارد كه 

  .اهللا است رعايت آنها خاصه رسول
ِذيَن َآَمنُوا َال َتْرَفُعوا [حضرت   الف ـ حرمت بلند كردن صدا باالي صداي آن َا الَّ َيا َأهيُّ

َهُروا َلُه بِالَقْولِ  ب ـ عدم جواز ندا كردن  }2:احلجرات{ ]َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوَال َجتْ
ِذيَن ُينَاُدوَنَك ِمْن َوَراِء [الذين  هاي مبارك ان حضرت را از پشت حجره مردم آن إِنَّ الَّ

حضرت با زنان ديگر يا   ج ـ امتيازات زنان آن }4:احلجرات{ ]َراِت َأْكَثُرُهْم َال َيْعِقُلونَ احلُجُ 
َقْيُتنَّ َفَال َختَْضْعَن بِالَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِيف [  َقْلبِِه َيا نَِساَء النَّبِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّ

   .سوره احزاب 134تا آخر آيه   }32:األحزاب{ ]ُروًفاَمَرٌض َوُقْلَن َقْوًال َمعْ 
اينها امتيازات و اختصاصاتي است كه خاصي رسول خدا است و در زمان حيات 

حضرت  حضرت است و در زمان حيات زوجات آن حضرت آنچه مربوط بخود آن آن
خدا اما پس از رسول . است ةاالعاع  و واجب ةالرعاي  آنچه مربوط به آنها است الزم
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ديگر موضوع آن منتفي است مگر همان صلوات بر آن حضرت كه آن نيز مانند استغفار 
اگر فرضاً رسول خدا را در خمس غنائم . بساير اموات اجزاء آن ممدوح و مطلوب است

اي بوده است و يا در صرف زكوه حرمت يا كراهتي وجود داشته مربوط بزمان  بهره
گوار موضوع و مصداقي ندارد نه سهم خمس حيات آن حضرت است و پس از آن بزر

 .كند رسد و نه حرمت اكل صدقه آن جناب بديگري سرايت مي حضرت بكسي مي آن
ُْم َميُِّتونَ [: اينها از خصوصيات حيات است و آن حضرتزيرا  ] إِنََّك َميٌِّت َوإِهنَّ

مر}   . }30:الزُّ
حديثي است كه هاشم است  دومين حديثي كه ناقض احاديث حرمت صدقه بر بني

الفقيه و هم در تهذيب شيخ طوسي آمده است پس  هم در كافي و هم در من ال يحضره
هاشم من ارادها  بنی ةزكاالا فال اعطو عن ابی عبداهللا...  1سند باين عبارتذف از ح

 .االئمه االمام الذی يكون بعده و علی و علی النبی منهم فاهنا حتل هلم و انام حترم علی
خواست به او بدهيد  زكاتهاشم كه  فرمود هر كسي از بني رت صادقيعني حض

و بر پيشواي بعد از او و بطور كلي  صبرايشان حالل است و فقط به پيغمبر زكاتزيرا 
  .بر تمام پيشوايان حرام است

البرقي كه از كتب  احمدبن محمدبن خالد) المحاسن(سومين حديث ـ در كتاب 
 :قالچاپ تهران در حديثي از عبداهللا بن عجالن ) 1ج  145ص (معتبره شيعه است در 

َة ِيف الُقْرَبى[ :اهللا عزوجل عن قول سالت اباجعفر ] ُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ اَملَودَّ

                                                           

ما برحسب طريقه خود احاديثي كه كتاب خدا آنرا تصديق كند يا الاقل مخالف آن نباشد، آنرا صحيح  -1
تنائي نداشته آنرا حق شمرده و قبول داريم و احاديثي كه مضمون آن دانسته و بسند آن از هر كه باشد اع

شماريم و بدان  برخالف كتاب خداست يا دليلي از آن در كتاب نيست از هر كه باشد آنرا صحيح نمي
 .دهيم اعتباري نمي
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ورى} كه مضمون حديث  )وال حتل هلم ةاالئمه الذين اليأكلون الصدق  ال همقف }23:الشُّ
   1باشند ال غيرهم دقه بر آنها حالل نيست فقط پيشوايان و ائمه ميكساني كه ص: رساند مي

هاشم است  چهارمين حديثي كه خود مخالف و مناقض احاديث حرمت صدقه بر بني
عن ... (چاپ نجف است ) 4ج  61ص (حديثي است كه در تهذيب شيخ طوسي 

 حيل لنا ان نخرج مل الصدقةانه قال لو حرمت علينا  عبدالرمحن بن حجاج عن ابی عبداهللا
فرمود اگر  حضرت صادقيعني  )ةفهو صدق ةاملدين وة الی مكه الن كل ما بني مك

صدقه بر ما حرام بود هرگز براي ما حالل و جايز نبود كه بسوي مكه خارج شويم زيرا 
بر  زكاتبراستي اگر . همه آنچه ما بين مكه و مدينه است همه آنها صدقه است

اكنون هيچكس از آنان بر روي زمين باقي نمانده بود زيرا اكثر هاشم حرام بود ت بني
تأسيس شده، هر  زكاتمؤسسات اجتماعي مخصوصاً در خاك حجاز از طريق ماليات 

چاهي كه كنده شده و هر آبي كه جاري شده و هر مضيف و مهمانسرائي ساخته شده و 
آيا پيغمبر . شده استتأمين و تأسيس  زكاتاهللا توان گفت از  في سبيل هر چه بدان

رحمت براي خويشاوندان و اقرباي خود چنين مشقت و زحمت و شدت را آورده 
و اگر قبول كنيم كه خمس را در مقابل اين همه محروميت براي آنان وضع ! ؟.است

                                                           

از  شود كه كراهت اكل كه تا حد حرمت رفته است از احاديثي كه در كتب عامه و خاصه است معلوم مي -1
نبوده بلكه بر تمام پيشوايان اسالم اين عمل مكروه يا حرام است  صصدقه منحصر برسول خدا

صدقه بر امام همچون ) 2ج  184ص (و كتاب البحرالزخار ) 2ج  735ص (الزكات  چنانكه بنابر نقل فقه
از زكات  كه فهميد كه از شير گوسفندان زكات خورد، همين رسول خدا حالل نيست چنانكه عمر هنگامي

  .است آن را قي كرد
نيز از عامليت صدقات اباء داشت نه تنها اقرباي  صالصامت از اصحاب كبار رسول خدا و عباده ابن

اهللا و اصحاب كبار آن حضرت از اكل صدقات كراهت داشتند بلكه اكثر مسلمانان حاضر نبودند  رسول
 .شود دريافت دارند كه از مالي كه از طريق زكات گرفته مي
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كرده است چون بدون هيچ شك و ترديد جز خمس غنائم نيست در زماني كه جنگي و 
  !بيچاره چيست؟غنيمتي نيست، تكليف اين گروه 

پنجمين حديث را شيخ طوسي باسناد خود از محمدبن يعقوب كليني آورده است و 
شيخ مفيد نيز آنرا در المقنعه از جعفربن ابراهيم الهاشمي روايت كرده است و شيخ حر 

چاپ اميربهادر از كافي نقل كرده است كه ) 2ج  37ص (الشيعه  عاملي آنرا در وسائل
مضمون و نتيجه حديث فوق است كه تمام آبهاي جاري در راه مضمون و نتيجه آن، 

هاشم تباه  مكه از طريق صدقات و زكوات است و در صورت حرمت روزگار بني
  .شود مي

اينها احاديثي است كه مناقض احاديث حرمت است عالوه بر آنكه سيره ائمه 
  .مخالف و مناقض حرمت است زكاتنيز در اخذ و اكل  معصومين
متكي بدليلي از آيات  زكاتهاشم را از  بني صمحروم داشتن رسول خدااساساً 

و هرگز جنبه تشريعي نداشته بلكه اين عمل مبتني بر اختيار خود . كتاب خدا نيست
اش  بوده كه اكل آن را در زمان حيات شريف خود بر خود و خانواده صپيغمبر مختار

كه  بوده است كه نينديشند رسد اين نظر مي ن آنچه بهو حكمت آشمرد  نميجايز 
حضرتش دعوي مقام رسالت را چون طالبان دنيا براي نان و آب و تهيه وسائل عيش و 

را كه بار سنگيني بر مسلمانان  زكاتنمايد لذا اخذ  نوش براي خود و خاندانش مي
اي از آنان بهمين جهت راه ارتداد را پيش گرفتند و از  جديداالسالم بوده چنانكه پاره

براي ) آورديم زكاتچنانكه در كتاب (تن زدند تا جايي كه خود آنچناب  زكاتن داد
و . مردان آنها را كشت و زمانشان را اسير كرد. اقدام بجنگ با ايشان نمود زكاتاخذ 

كردند و در باطن خيانت كرده اموال خود را  كساني كه بصورت ظاهر اظهار اطاعت مي
قرر كرد كه تا نيمي از اموال ايشان از اين بابت اخذ نمودند بر آنها غرامتي م پنهان مي

انديشه و خيال ناروائي از طرف آنان اكل صدقه را   فرمود لذا براي احتراز از هر گونه مي
شمرد تا مردم خيال نكنند كه  باشد بر خود و خاندانش جايز نمي زكاتكه شايد همان 
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بلكه براي تأمين حوائج فقراء . نمايد اخذ مال براي نفقه اهل و عيال مي صرسول خدا
  .كند اخذ مي زكاتو مصارف في سبيل اهللا 

ها گاهي بر نفس شريف خويش انجام  از اين قبيل تحرم و تحليل صرسول مختار
داده است چنانكه برخي از آن گذشت و چون جنبه تشريعي نداشت و مورد تبعيت  مي

اي از آنها كه  رتي نيست اما پارهگرفت لذا در كتاب خدا به آنها اشا ديگران قرار نمي
ممكن بود روزي مورد تبعيت امت قرار گيرد قرآن كريم را در نهي از آن صراحتي 
روشن است چنانكه در قضيه تحريم عسل و يا تحريم مقاربت با ماريه قبطيه يكي از 
زوجات است كه رسول خدا مرتكب تحريم شد و عسل يا مقاربت ماريه را برخود 

االرباب  ون هيچگونه مصلحتي در اينكار نبود لذا مورد عتاب حضرت ربحرام كرد چ
ُم َما َأَحلَّ اهللاُ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك [: قرار گرفت كه رِّ َا النَّبِيُّ ِملَ ُحتَ .   }1:التَّحريم}] َيا َأهيُّ

كل صدقه چون بد بو و ااز و سير و استعمال روايح يچون اكل پ: ها اما در ساير تحريم
در زندگي  ثاين قبيل حواد. الجمله مصلحتي براي نفس رسول بود ممنوع نشد في

انبياي گذشته نيز شبيه و نظير دارد كه براي مصلحتي خيلي كوچكتر، پيغمبري برخود 
كرده است كه متأسفانه بعداً جنبه تشريع به خود و براي پيروان آن  چيزي را حرام مي

  .منظور آن پيغمبر اين معني نبوده استه است در حالي كه هرگز پيغمبر فريضة ديني شد
نيز گوشت شتر را بر خويشتن حرام كرد ) يعقوب پيغمبر(چنانكه حضرت اسرائيل 

يافت و خداي متعال از اين  جهت كه اكل آنرا بر سالمتي نفوس خويش مضر مي از آن
َعاِم َكا[:فرمايد دهد كه مي تحريم او خبر مي َم ُكلُّ الطَّ اِئيَل إِالَّ َما َحرَّ َن ِحال لَِبنِي إِْرسَ

اِئيُل َعَىل َنْفِسهِ  اما بدبختانه يهود به آن جنبه تشريح داده و آن را حكم . }93:آل عمران} ]إِْرسَ
اين تجاوز و تعدي از حدود الهي !!! خدا فرض كرده و گوشت را بر خود حرام نمودند

وجود است و در اين مسأله در مذهب شيعه فعلي است كه متأسفانه در تمام امم و ملل م
دادن حتي  زكاتاي از احاديث آمده است  آنقدر تجاوز شده است كه بنابر آنچه در پاره
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احيب احدكم ان (. شماست و نبايد او را چركين كردبه شيعه حرام است زيرا او برادر 
  تفسير امام )بدنه ثم يصيبه علی اخيه خيغسل و س



  خمس

 

125

  المال  از بيت صبيت پيغمبر اهلتمام يا اكثر 
  نمودند بود اخذ و ارتزاق مي زكاتكه همان 

مورد بحث قرار ) ائمه اثني عشر(را بوسيله ائمه  زكاتدر اين فصل دو نوع اخذ 
  :دهيم مي

  .فرمودند از دهندگان آن اخذ مي زكاتمستقيماً  اينكه خود حضرات ائمه: اول
  .نمودند خلفاء و سالطين خود دريافت ميآنچه بعنوان جوايز و عطايا از : دوم

چنانكه در من ال يحضره الفقيه و تهذيب از محمدبن اسماعيل : اما اخبار قسمت اول
بدنانري من قبل بعض اهلی و كتب  بعثت الی الرضا: بن بزيح روايت است كه گفت

ثت بخطه قبضت, و بع و مخسه و سبعني والباقی صله فكتب زكاتن فيها أاليه اخربه 
يعني محمدبن  .بخطه قبضت العيال فكتب ةهنا من فطرأاليه دنانري لی و كتبت اليه 

دينارهائي از : است گفته است اسماعيل بن بزيح كه از اصحاب خاص حضرت رضا
فرستادم و به آن حضرت نوشتم و  اي از خويشانم بخدمت حضرت رضا جانب پاره

پنج نفر است و بقيه آن صله است، حضرت  هفتاد و زكاتخبر دادم كه در اين دينارها 
حضرت دينارهائي كه از خودم بود  به خط مبارك نوشت كه دريافت داشتم و نيز به آن

فرستادم و نوشتم كه آنها از فطره عيال من است حضرت نوشت كه دريافت داشتم در 
بلت سيد كليني بعالوه كلمه ق. كافي اين حديث از همان محمدبن اسماعيل روايت شده

جناب بوده زيرا كمله قبلت حاكي از  شود حق خاص خود آن بعد از قبضت كه معلوم مي
  .قبول حق است
از عبداهللا بن جعفر از ايوب بن نوع روايت شده است كه . و نيز در كافي: اخبار دوم

الفطره و يسالوی ان حيملوا قيمتها  ان قوماً يسالونی عن احلسن كتبت الی ابی: گفتاو 
ن اسالک فانسيت ذالک و قد بعثت أالرجل عام اول و سألنی ا قد بعثت اليک هذ اليک و

اهللا  نیارطال بدرهم فرايک جعل ةقيمته تسع اليک عن كل رأی من عيالی لک بدرهم عن
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الشهره  كثر املسؤل عنهام و انا اكراه كل ما اذی الیاف ةالفطر فداک فی ذالک و كتب
 .ها وامسک عمن مل يدفع فاقطعوا ذكر ذالک واقبض ممن دفع

كنند  كه گروهي از من از فطره سؤال مي) ايضاء(يعني من نوشتم بحضرت ابوالحسن 
كه حامل (كنند كه قيمت آنرا بحضرت تقديم كنند و من همين مرد را  و درخواست مي

ل اول بسوي تو فرستادم و از من خواسته بود كه از شما اين مسئله را ئسا) نامه است
م لكن من فراموش كردم اينك من از هر نفر از عيال خودم يكدرهم كه قيمت ال نمايوس

) خدا مرا قربانت كند(نه رطل به يك درهم است براي شما فرستادم و رأي حضرتت را 
در اين مسئله خواستارم حضرت نوشت از مسئله فطره سؤال زيادي شده است و من از 

رم ديگر دنباله اين مطلب را بِبريد هر اينكه اين قضيه منجر به شهرت بشود كراهت دا
احاديث ديگري نيز در . دهد از او خودداري كن دهد بگير و اگر نمي كس بتو چيزي مي

اين باب است كه فعالً مجال بيش از اين نيست و چون زكوه فطره و زكوه مال را امام 
ز حضرت گيرد چنانكه در كافي از فُضَيل ا يعني پيشواي سياسي و ديني اسالم مي

 .االمام اعلم يفغيعها حيث يشاء و يضيع و فيها ما رأی :روايت است كه فرمود صادق
گرفته  شناخته است مي آنرا براي مستحقيني كه خود مي كنيم كه امام چنان حمل مي

است تا تقسيم كند هر چند براي تقسيم آن بمستحقين بوسيله امام دليلي از اخبار 
  .نداريم
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  السالم بعنوان سهم از  معصومين عليهماما آنچه 
  گرفتند المال و جوايز و عطايا از خلفا مي بيت

بينيم  در قضيه تصرف فدك از جانب خليفه اول مي صبعد از رسول خدا - 1
كند كه تكليف  از غصب فدك شكايت مي كه دختر پيغمبر خدا فاطمه زهرا هنگامي

ندرجه منه خواهد بود؟ طبق روايات او و فرزندانش در امر معيشت با غصب فدك چگو
چاچ تبريز در جواب از اين مشكل چنين آمده ) 103ص (در جلد هشتم بحاراالنوار 

حممد  قال النورث ما تركنا صدقه انام يأكل آل صاهللا فقال ابوبكر انی سمعت رسول: است
 :من هذاملال

ذاريم هر چه گ من از رسول خدا شنيدم كه فرمودك ما ارث نمي: يعني ابوبكر گفت
پس . خورند محمد هم از همين مال كه صدقه است مي از ما ماند صدقه است و آل

المال خدا بر تمام مستحقين از مردم از هر طبقه  چنانكه گفتيم اكل از صدقه و از بيت
و در روايات بسياري از طرف عامه و خاصه كه لفظاً و معناً تقريباً متفق . حالل است

يقول  صاهللا و انی اشهداهللا و كفی به شهيداً انی سمعت رسول: ستاست ابوبكر گفته ا
... 

و ما كان لنا من طعمه فلولی االمر بعدنا ان حيكم فيه :(گويد ميتا آنجا كه 
آنچه براي خوراك ما الزم است بر زمامدار و ولي امر : يعني رسول خدا فرمود)بحكمک

پس ) كليف اعاشه ما را معلوم كنديعني ت(بعد از ماست كه در آن بنظر خود حكم دهد 
المال خواهد بود با  دار كه پس از رسول خدا اعاشه خاندان او از همان بيت معلوم مي

بقسمت اول اين حديث كه ابوبكر روايت كرد كه رسول خدا  اينكه فاطمه زهرا
اما به . احتجاج فرمود و ببطالن آن از كتاب خدا آياتي آورد )ال نورث(: فرموده است

 صاهللا و اينكه اعاشه خاندان رسول )كل آل حممد من هذا املالاانام ي(قسمت ديگرش كه 
المال تأمين نمايد اعتراض نداشت  بعد از او برعهده زمامدار وقت است كه از همان بيت
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كه ممدوح قرآن  صاهللا و چون اين واقعه در حضور اصحاب رسول! و احتجاجي نكرد
مطلب ايراد و اعتراضي نكردند يقين است كه ابوبكر هستند واقع شد هيچكدام باين 

ابوبكر را  عمال قول صبيت پيغمبربينيم عموم اهل  دروغ نگفته است بخصوص كه مي
المال كه بطور مسلم و يقين رقم مهم آن از زكوات و  تصديق كرده و از همان بيت

 صن رسولصدقات بوده اخذ و مصرف نمودند و بعد از آنكه عمر ديوان نهاد خاندا
  .داشتند سهم خود را از آن دريافت مي

) 109ص (چنانكه در تمام كتب تواريخ و سير مخصوصاً جلد هشتم بحاراالنوار  - 2
فرض للعباس مخسه و عرشين الفاً و قيل اثنی عرش الفاً واعطی ) عمر(و كان (: نويسد مي

اهللا و كان  سوه رسولعرشه االف عرشه االف اال من جری عليها امللک فقال نص نساء النبی
يعني عمر براي عباس عمومي  )بيننا ففعل سوالقسمه ف اهللا يفضلنا عليهن فی رسول

المال بيست و پنجهزار و بقول دوازده هزار درهم يا دينار مقرر داشت و  پيغمبر از بيت
كه كنيز بودند و چون زنان پيغمبر بعمر  بهر كدام ده هزار جز آناني صبراي زنان پيغمبر

نهاد لذا در بين ما بمساوات  گفتند كه رسول خدا ما را بر كنيزان در قسمت فضيلت نمي
اي از  و در حديثي كه در كافي از حماد بن عيسي از پاره. عمل كن عمر نيز چنين كرد

در تقسيم ارزاق و اخمس روايت شده است  اصحاب از حضرت موسي بن جعفر
زمامدار مسلمين داده شده است كه هر اين اختيار ب. هرچند مجهول و مرسل است

  .المال سهمي دهد اي را از بيت طبقه
و قال : نويسد در موضوع ديوان عمر مي) 2ج  106ص (در تاريخ يعقوبي  - 3

فی  بن ابيطالبالناس علی  اببنی عبدمناف فكتب اولاكتبوالناس علی منازهلم و ابدا و 
بدا سني بن علی فی ثالثه االف و قيل مخسه االف واحلسن بن علی فی ثالثه االف واحل

تا آخر . بالعباس بن عبداملطلب فی ثالثه االف و كل من شهد بدراً من قريش فی ثالثه االف
هاشم برحسب منزلت  هاشم و غير بني المال مسلمين بني دارد از اموال بيت خبر معلوم مي
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دي بĤن اعتراضي نمودند و اح شد و آنان نيز اخذ كرده و مصرف مي ايشان داده مي
هاشم و غير آن در ميان نبوده  نداشت و اصالً سخني از حليت و حرمت صدقه بر بني

  .است
) 319ص (و در االموال قاسم بن سلّام ) 43ص (ابويوسف ) الخراج(در كتاب  - 4

و فرض للمهاجرين واالنصار ممن شهد بدراً مخسه االف و : نويسد در اين باره مي) 322(
تا آنجا كه  رض ملن كان اسالمه كاسالم اهل بدر و مل يشهد بدراً اربعه االفمخسه االف و ف

و فرض للحسن واحلسني مخسه االف مخسه االف االف احلقها بابيهام ملكاهنام من نويسد  می
در اينجا بايد اين نكته را . تا آخر .املهاجرين واالنصار الفني اهللا و فرض ال بناء رسول

و تمايزي كه عمر در ديوان خود معمول داشت برخالف روح  يادآور شويم كه تفاضل
اسالم بوده و مقبول نيست چنانكه گويند خود او از اين عمل پشيمان شد و در صدد 

المال كه قسمت  تغيير آن بود لكن اجل مهلتش نداد سخن ما در اين است كه از بيت
نمودند و  مصرف ميهاشم اخذ و  داد همه بني اعظم آنرا زكوات و صدقات تشكيل مي

  .هرگز سخني از حرمت و حليت آن در ميان نبود
چاپ نجف و در كتاب ) 6ج ) 327ص (در كتاب تهذيب شيخ طوسي  - 5
و ) 35ص (االسناد حميري  و در كتاب قرب) 2ج  1025ص (المطلب عالمه حلي  منتهي

: عن ابيعه عبداهللا عن ابان عن حييی بن ابی العالء عن ابی: الشيعه در كتاب وسائل
جوائز معاويه را  هم حسن و هم حسين. احلسن واحلسني كانا يقبالن جوائز معاويه ان
  .پذيرفتند مي

 احمد بن ابيطالب الطبرسي در احتجاج آورده است از حضرت امام حسين - 6
و در آن نامه . انه كتب كتاباً الی معاويه و ذكرالكتاب و فيه تقريعً عظيم و توبيخ بليغً : كه

فام كتب : نويسد حضرت تفريح و سرزنش بسياري به معاويه نوشته است سرانجام مي
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البه معاويه شیء و كان يبعث اليه فی كل سنه الف الف درهم سوی عروض و هدا يا من كل 
آميز حضرت امام حسين چيزي بانحضرت  يعني معاويه در جواب نامه توبيخ .رضب

فرستاد سواي  حضرت چول مي درهم براي آنننوشت و معاويه در هر سالي يك ميليون 
اند عطرها و بوهاي خوش با بار شتر  تا جائي كه گفته(اجناس و هداياي ديگر از هر نوع 

  ).پذيرفت حضرت نيز مي فرستاد و آن مي
  .داشتند شايد گفته شود اين اموالي كه ائمه و ديگران از خلفا دريافت مي

حالي كه مسلم است كه در آن ايام بلكه هيچ از خراج و غنائم و جزيه بوده است در 
المال نبوده كه در آنها زكوه و خراج جدا  روزي براي هيچكس از خلفاء دو خزانه و بيت

  .المال بوده است از يكديگر باشند و تمام اموال در يك بيت
احلسني  ظريف عن احلسني بی عن: االسناد عبداهللا بن جعفرالحميري در كتاب قرب - 7

احلسن واحلسني كانا يغمزان معاويه و يقعان  ان عن ابيه ن عن جعفربن حممدبن علوا
كند كه  روايت مي از پدرش حضرت باقر حضرت صادق −فيه و يقبالن جوائزه

هاي او را  زشتيزدند و  ها مي الم بر معاويه طعنهحضرتين حسنين عليهما الس
  .كردند شمردند و معهذا جوايز او را قبول مي برمي
احلسن بن   و ملا قدم: چاپ قديم مصر) 2ج  102ص (العلوم غزالي   در احياء - 8
العرب والاجيزها بعدک  ک بجايزه مل اجزها احداً قبلک منيعلی معاويه فقال الجز علی
  .قال فاعطاه اربعبامئه الف درهم فاخذها. العرب من

هر آينه ترا  فتگبر معاويه وارد شد معاويه  كه حضرت امام حسن يعني هنگامي
ام و بعد از تو هم  اي نداده اي دهم كه قبل از تو به احدي از عرب چنين جايزه جايزه

اي نخواهم داد آنگاه چهارصد هزار درهم به آنحضرت داد و آن  بعرب چنين جايزه
  .جناب هم آنرا گرفت



  خمس

 

131

در داستان ازدواج مصعب بن زبير ) 16ج  150ص (در اغاني ابوالفرج اصفهاني  - 9
احلسني اخاها محلها اليه  بن  ان علی: نويسد مي ا سكينه دختر حضرت سيدالشهداءب

برادر حضرت سكينه بعد  العابدين يعني حضرت امام زين. فاعطاه اربعني الف دينار
حضرت  آن مكرمه را بسوي مصعب حمل داد مصعب هم به آن. از ازدواج با مصعب

  .چهل هزار دينار بخشيد
بمأته  احلسني املختار الی علی بن بعث) 2ج  213ص (سعد  در طبقات ابن -10

املختار كتب علی  الف فكره ان يقبلها و خاف ان يردها فاخذها فاحتسبها عنده فلام قتل
ان اردها و  تاملختار بعث الی بمأئه الف درهم فكره  احلسني الی عبدامللک بن مروان ان بن

ن عم خذها فقد يا ب فكتب اليه عبدامللک  كرهت ان اخذها فهی عندی فابعث من يقبضها
فرستاد  العابدين يعني مختار صدهزار درهم براي حضرت امام زين :طيبها لک فقبلها

اما امام از قبول آن كراهت داشت و ترسيد كه آنرا رد كند لذا آنرا گرفت و در نزد خود 
ه خليفة زمان اي به عبدالملك مروان ك نگاه داشت چون مختار كشته شد حضرت نامه

بود نوشت كه مختار صد هزار درهم براي من فرستاده لكن من از قبول و رد آن كراهت 
داشتم و آن در نزد من است كسي را بفرست تا آنرا قبض كند عبدالملك بحضرت 
نوشت كه اي پسرعم آنرا مأخوذ دار كه من آنرا بتو بخشيده حالل كردم حضرت آنرا 

  .قبول كرد
بخار بنقل از  11و در جلد ) 194ص (ائج و جرايح قطب راوندي در كتاب خر -11
و بعث : نويسد مي العابدين اليقين ضمن معجزات حضرت امام زين كشف

 .اليه بوقر دينار و سأله ان يبسط اليه جيمع حوائجه و حوايج اهل بيته) بن مروان عبدامللک(
ستاد و از آن جناب يعني عبدالملك مروان يك خروار دينار براي حضرت سجاد فر

  .اش مصرف كند خواهش كرد كه آنرا در احتياجات خود و خانواده
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كه عبدالملك اثر سجده را در  همين: االبواب ل از كتاب فتحئالوسا  در مستدرك -12
الحسين عليهماالسالم ديد آنرا بزرگ شمرد و حضرتش را بمال  ميان دو چشمان علي بن

  .مدد كرد
چاپ تبريز از محاسن برقي آورده است كه ) 20ص بحار  11در جلد ( -13

 الحسين در نزد حضرت علي بن صعبدالملك مروان شنيد كه شمشير رسول خدا
جناب از دادن آن خودداري كرد عبدالملك  است آنرا از آن حضرت خواست و چون آن

 المال قطع خواهد آن حضرت را تهديد نمود كه اگر شمشير را ندهد رزق او را از بيت
  .المال بوده است حضرت در آن زمان از بيت رساند كه رزق آن اين روايت مي. كرد

عبدالملك مروان بر طبق تقاضاي محمد بن ) 5ج  12ص (در طبقات الكبري  -14
المال  اي از بيت الحنفيه دين او را پرداخت و براي او و فرزندان و شيعيانش وظيفه علي

  .مقرر كرد
روايت كرده  االخطار از حضرت امام محمد باقر علي بن طاوس در امام -15

است كه آن حضرت خبري طوالني در امر كردن هشام بن عبدالملك به اعزام آن 
  .حضرت و پدرش بشام و آنچه بين ايشان جريان يافت ذكر كرده است

 )املدينه يعنی هشام جائزه فبعث الينا باجلائزه و امر ان ننرصف الی: تا آنجا كه فرمود
  .ي ما فرستاد و دستور داد كه ما بمدينه برگرديمبرا

االئمه عن اال شعث بن   بسطام فی طب عن) 2ج 450ص (الوسائل  در مستدرك -16
قال ملا طلب  عن موسی بن جعفر عبداهللا عن حممد بن عيسی عن ابی احلسن الرضا

يه الی ان ذكر دخوله املدينه و وجه به ال  و هم بقتله فاخذه صاحب ق ابا عبداهللايابوالدوان
نا فی غناء إعليه قال ثم امره باالنرصاف و جاه واعطاه فابی ان يقبل شيئاً و قال يا امرياملؤمنني 

املتخلفني من اهل بيتی فارفع عنهم القتل بو كفايه و خري كثري فافاذا مهمت بربی فعليک 
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هم فقال وصلت يا قد قبلت يا ابا عبداهللا و قد امرت بامئه الف درهم ففرق بين: قال
  )اخلرب... امرياملؤمنني 

دوانقي حضرت كه منصور  خالصه خبر و مضمون حديث شريف آن است كه همين
صادق را كه قصد قتل او را داشت ببغداد احضار نمود پس از گفتگو امر به انصراف كرد 
ه و گفت دستور دادم كه صد هزار درهم بشما داده شود آنرا در بين خويشان و خانواد

  .صله رحم بجاي آوردي اي اميرالمؤمنين: كن حضرت فرمود خود پخش
: بن جعفر را در اختصاص شيخ مفيد در باره احضار هرون حضرت موسي -17

لی بامته الف درهم و كسوه و محلنی و ردنی الی ) هرون(فامر : نويسد كه حضرت فرمود مي
خلعت و اسب سواري بمن يعني هرون دستور داد كه صدهزار درهم با  .اهلی مكرماً 

  .ام برگردانيد داده شود و مرا با احترام بخانواده
) الكاظم(اعطوه ) العباس املهدی(قال ) 1ج  394ص (الجنان يافعي  در مرأت -18

يعني مهدي عباسي گفت سه هزار دينار  ثالثه االف دينار و ردوه الی اهله الی املدينه,
  .اش برگردانيد خانوادهبحضرت كاظم بدهيد و او را بمدينه و ب

الرشيد گفت در خواب   روناهمين كتاب روايت است كه ه 395در صفحه  -19
رت بود و ضاي با آن ح ديدم كه بجانب من آمد در حاليكه حربه حضرت حسين

يا موسي بن جعفر را در همين ساعت آزاد مي كني و اگر نه با اين حربه نحرت : فرمود
  !رون آنرا انجام داداو ه. هزار درهم باو بده ده سيكنم، برو او را آزاد كر مي

 الرضا مأمون روزي بحضرت موسي) 13ص (الجنان  در جلد دوم مرأت -20
در باره جد ما عباس بن عبدالمطلب چه ) يعني فرزندان علي(گفت فرزندان پدرت 

بالف  بضيه علی خلقه فامر له ةاهللا طاع ما يقولون? رجل فرض: گويند؟ حضرت فرمود مي
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كه حضرت جواب او را نيكو داد امر كرد كه يك ميليون درهم به  همين .الف درهم
  !!حضرت بدهند آن

و ابلغه  الرضا  رس الی ابن. املأمون ليارس  قال... الدعوات ابن طاوس  هجنمدر  -21
برو به : يعني مأمون به ياسر خادم خود گفت. السالم و امحل اليه عرشين الف دينار عنی
و از جانب من به او سالم برسان و بيست هزار دينار ) اما محمدتقي(الرضا  ت ابنخدم

  .براي او بار كرده ببر
ای الی ابی جعفر (املأمون ينفذ اليه  فكان) 2ج  80ص ( اجلنان يافعی مرأت -22

يعني مأمون در هر سال يك ميليون درهم براي  .السنه الف الف درهم فی) حممداجلواد
چاپ ) 2ج  150ص (و در تاريخ يعقوبي ! داشت حمد تقي انفاذ ميحضرت امام م

الفضل و امر له  ابنته ام الرضا حممدبن) املأمون(و زوج : نويسد مي 1375بيروت سال 
بن ابيطالب فلم   اهللا و علی  بالفی الف درهم و قال انی احببت ان اكون جداً ملراه ولده رسول

حين ازدواج دو ميليون درهم بان حضرت تقديم  شود در همان كه معلوم مي .تلد منه
  .شده است بعالوه مقررات سنواتي

شيخ مفيد در ارشاد آورده است كه متوكل مريض شد آنگاه كيفيت شفا يافتن او  -23
ذكر كرده است و اينكه مادر متوكل ده هزار دينار  النقي را بمعالجه حضرت امام علي

شهر آشوب نيز داستان نذر متوكل و شفا يافتن  بنبراي آن حضرت فرستاد و در مناقب ا
اي كه حضرت از آن جواب داده است آنگاه متوكل ده هزار  او را اورده است و در مسئله

  !درهم بĤن حضرت عطا كرده است
متوكل چهار هزار دينار : نويسد اي مي الذهب مسعودي ضمن قضيه در مروج -24

ترمانه بمنزلش برگردانيد اين قضيه را النقي داده و او را مح بحضرت امام علي
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آورده است كه متوكل بحضرت   در ضمن استفتائي) 2ج  160ص 0الجنان در  مرأت
  .چهار هزار درهم داد و شايد قضيه ديگري باشد

را و خواندن آن حضرت اشعار  در داستان احضار متوكل حضرت هادي -25
اند كه متوكل  ب حديث و تاريخ نوشتهدر كت ... اتو اعلی قلل اجلبال حتر سهمب: معروف

يا ابااحلسن عليک دين? قال نعم اربعه االف دينار فامر بدفعها : سخت گريه كرد و گفت
يعني متوكل از حضرت پرسيد كه مقروضي؟ حضرت . اليه و رده الی منزله منزله مكرماً 

ند و او را فرمود آري چهار هزار دينار، متوكل امر كرد كه آن مبلغ را بحضرت بپرداز
  .ش برگردانيدمحترمانه بمنزل

داشتند و سخني از  دريافت مي) ياثني عشر(ما در اين رساله فقط اموالي را كه ائمه 
كه هر گاه استقصا  المال نبود چند نمونه آورديم در حالي بيت زكاتحليت و حرمت 

لفا و غير هاشم از خ شود خيلي بيش از آن است كه ذكر شد وگرنه اموالي كه ساير بني
كه دختر  عبداهللا جعفر هنگامي: كردند حد و حصرش مشكل است مثالً آن دريافت مي

كلثوم را به حجاج بن يوسف به ازدواج داد، طبق نوشته مرحوم سيد علي خان  خود ام
بنابر تصريح تواريخ دو ميليون درهم ) 175ص (در الدرجات الرفيعه في طبقات الشيعه 

ر درهم آشكارا از حجاج گرفت كه تمام آنرا حجاج پرداخت و در پنهاني و پانصد هزا
عبداهللا دختر خود را بعراق براي حجاج گسيل داشت تمام اين اموال كه بحضرات ائمه 

المال در  المال بود و اموال بيت شد از بيت هاشم پرداخته مي معصومين و غير ايشان از بني
چند خراج اراضي و جزيه اهل ذمه و  شد هر آن روز در درجه اول از زكوات تشكيل مي

گاهي غنائم جنگ نيز در آن بود اما بهر صورت قيمت مهم آن از زكات بود و پرواضح 
المال ديگري  المال جداگانه و براي اموال ديگر بيت بيت اتاست كه آن روز براي زك

ين كيفيت پس با ا! المال ديگر بود شد به ايشان از بيت نبود كه گفته شود آنچه داده مي
هاشم بعد از رسول خدا احرام بوده است و چرا بايد  چگونه صدقات و زكوات بر بني
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حرام باشد؟ مگر دين اسالم جز دين خدايي است كه پيغمبران سلف نيز بدان دعوت 
مگر پيغمبر اسالم جز پيغمبر خاتم . كردند در حقيقت اسالم دين آدم تا خاتم است مي

  كند؟  عوت مياست كه بهمان دين خدائي د

 ö≅è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ß™ ”9 $#   )7 / االحقاف(  
  .»گزاري از پيغمبران نيستم آور و بيعت من تازه) اي پيغمبر(بگو «

مگر احكام ابدي اين دين جز همان است كه خدا به پيغمبران گذشته دستور داده 
  است؟

 $̈Β ãΑ$s) ãƒ y7 s9 ωÎ) $ tΒ ô‰s% Ÿ≅‹Ï% È≅ ß™”=Ï9 ⎯ ÏΒ y7Î=ö7 s% 4  ) 44 /فصلت(  
اي از احكامشان ابدي نبوده  خدا آنچه را به پيغمبران گذشته دستورات پاره«

است زيرا احتمال آنكه پيغمبري بعد از او بيايد و آن حكم نسخ شود بوده 
  .»است

المال و زكوات و صدقات بر فرزندان و  چنين دستوري نبوده است كه اموال بيت
ام باشد؟ و بنص صريح قرآن فرزندان يعقوب پيغمبر از عزيز مصر خويشان آنان حر

مطالبه صدقه كردند اما بر منسوبين دور و خويشاوندان حتي متروك و مهجور پيغمبر 
اسالم صدقات و زكوات حرام باشد و اين محروميت را براي آنان نوعي امتياز و افتخار 

دنياست براي آنان جعل نكرده  باز اگر خمس كذائي كه يك پنجم ثروت(؟ !قرار دهد
هاشم  قانون حرمت صدقه بر بني!!) شد يك نوع امتيازي محسوب داشت بودند شايد مي

هرگز عملي نشده است مگر چند روزي كه خود رسول خدا از باب احتياط و احتراز 
بيكي دو نفر از خاندان خود اكل آنرا روا ندانسته است و بالفاصله بعد از او تمام 

و ازواج و خويشاوندان نزديك و دور او بكيفيتي كه در تمام تواريخ مصرح  خاندان
هاشم چند حديث  تمام اتكاء و استناد محرمين صدقه بر بني! اند است اخذ و اكل كرده

ضعيف و متناقض است كه در كتب شيعه و احياناً در كتب حديث اهل سنت آمده است 
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اديث حرمت، علي بن فضال است كه ما احان و رجال يكه هر گاه دقت شود اكثر راو
آورديم و در همين كتاب هم  زكاتهويت و دالئل ضعف و فساد او را در كتاب 

وي در حديثي كه شيخ طوسي در تهذيب از او . مختصري از آن آورده شده است
: چاپ اميربهادر نقل كرده است) 2ج  37ص (الشيعه  كند چنانكه در وسائل روايت مي
قال  الصدقة هل حتل لبنی هاشم عن ابی عبداهللا... احلسن بن فضال  ی بنن علباسناده ع

هاشم  كند كه صدقه بر بني همين علي بن فضال كه از حضرت صادق روايت مي !!ال
حالل نيست، همين شخص باز هم بنابر آنچه شيخ طوسي در تهذيب آورده است، 

الشيخ باسناده عن علی   و رواهنقل كرده است ) 2ج  36ص (الشيعه آنرا در  وسائل
هاشم  من ارادها من بنی ةزكااعطوا ال: انه قال عن ابی عبداهللا... احلسن بن فضال  بن

داند خود  كسي نمي! هاشم حالل شده است بر بني زكاتدر اين حديث  !فاهتا حتل هلم
اين راويان چه دين و مذهبي داشتند؟ و اگر مسلمان بودند به اين احكام چگونه عمل 

كنند و باز همان چيز را از قول همان  گاهي از قول امامي چيزي را حالل مي! كردند؟ يم
و اگر در احاديثي كه در اين موضوع  ,نعوذ باهللا من مهزات الشياطني!! كنند امام حرام مي

كنند نيست  قضيه حرمت چنانكه غاله تفسير مي. عامه و خاصه در آن متفقد دقت شود
  .كراهت حاصل استبلكه فقط از آن جنبه 

ال حتل  اهللا قال رسول: الرضا الشيعه از طبرسي از صحيفه چنانكه طبق نقل وسائل - 1
: يعني رسول خدا فرمود. و امرنا باسباغ الوضوء و ان ال ننزی محاراً علی عتيقه الصدقةلنا

 يايم كه وضو را كامل بگيريم و خري را بر اسب صدقه بر ما حالل نيست و مأمور شده
  .انيمنر

واهللا ما : عباس روايت است كه گفت از ابن) 7ج  31ص (و در سنن بيهقي  - 2
امرنا ان نسبغ الوضوء و امرنا ان ال : الناس اال ثالث  بشئی دون اهللا اختصنا رسول
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هاشم را  يعني بخدا سوگند كه رسول خدا ما بني. اخليل و ال ننزی احلمر علی الصدقة ناكل
ه با مردم فرق داشته باشد مگر به سه چيز امر فرمود ما را كه به چيزي اختصاص نداد ك

وضو را بطور كامل بگيريم و امر كرد ما را كه صدقه را نخوريم و امر كرد ما را كه 
  .خرانرا بر اسبان نرانيم

هاشم در رديف خر را بر  شود موضوع اكل صدقه در بني پس چنانكه مالحظه مي
ال هرگز به حد حرمت كه موجب عقاب باشد و اين قبيل اعم! اسب راندن است

. كند رسد بكله عمل مكروحي است كه هر شخص شرافتمندي از آن اجتناب مي نمي
 زكات: عذر ديگري كه در اين باره گفته شده است آن است كه رسول خدا فرموده است

يعني بكد يمين ) هاي مردم است هاي دست چرك زكاتيعني (الناس است  اوساخ ايدي
هاشم  ق جبين مردم و بعبارت ساده رنجدست مردم است و خوردن آن براي بنيو عر

بن ابراهيم از پدرش از حماد از حرير از  جايز نيست چنانكه در كتاب كافي از علي
محمدبن مسلم و ابوبصير و زراره آورده است كه همه آنها از حضرت باقر و حضرت 

الناس  اوساخ ايدی الصدقة ان: خدا فرمود اند كه رسول صادق عليهما السالم روايت كرده
شرح . عبداملطلب ال حتل لبنی ةالصدق اهللا قد حرم علی منها و من غريها ما قد حرمه و ان و ان

  .اين حديث قبالً گذشت
نيز در داستان آمدن ربيعه و عباس براي عاملي ) 7ج  31ص (و در سنن بيهقي 

اين صدقه براي : سول خدا فرمودآمده است كه ر صفرزندان خود خدمت رسول خدا
  .الناس است آل محمد سزاوار نيست زيرا آن اوضاع ايدي

اهللا  اين احاديث كه اگر حرمت يا كراهت از آن استنباط شود مخصوص بزمان رسول
كه اجراء شود  است و در حالي كه هيچ دليلي از كتاب خدا بر آن نيست و در صورتي

زيرا اگر اين ! هاشم سخت بزحمت ميافتند نيهر گاه غنيمت جنگي نباشد فقراء ب
احاديث صحيح باشند ناظر بزمان صدور آن بوده است كه غنائم جنگي فراواني در 
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توانستند با استفاده از خمس آن غنائم  هاشم مي اختيار دولت اسالمي بوده است كه بني
م خبري جبران اين محروميت حرمت صدقه را بنمايند اما در زماني كه از خمس غنائ

اما تالفي . گونه محروميت بسي ظالمانه است كه هرگز در دين حق نيست نيست اين
كه در زمان ما معمول و علت آن ) سودهاي كسبها(كردن آن از خمس ارباح مكاسب 
اوالً در هيچ يك از احاديثي كه حرمت صدقه آمده . شمرده شده است بسي عجيب است

مگر خمس غنائم باشد آن هم در حديثي است عوض در مقابل آن وضع نشده است 
ترين جعليات و  مرسل؟ ثانياً وضع خمس ارباح مكاسب بجاي آن محروميت از عجيب

زيرا نه خمس ارباح مكاسب داراي برهان و حجتي از كتاب و . هاي شايعه است بدعت
مسلمين   هاشم است بلكه خاص امام سنت است و نه بر فرض وجود، مخصوص بني

  .است
هائي كه بر  العاده عادالنه است و با قيد و شرط كه يك ماليات فوق زكاتهر گاه  ثالثاً

پردازند كه در هر سي يا چهل گاو غيرمعلوفه و  آن بسته شده جز اغنياء درجه اول نمي
غيرعامله و چهل گوسفند چنين و چنان و طال و نقره مسكوك و منقوش كذايي و حتي 

اند يك چهلم  تا درجه استحباب باال برده! مت خودتجارت كه فقها آنرا با كرا زكات
اهللا قد حرم علی منها و من غريها ما قد   و انالناس   اوساخ ايدیاست  درآمد ثروتمندان

  .شرح اين حديث قبالً گذشت. بلال حتل لبنی عبداملط ةالصدق  حرمه و ان
عاملي  نيز در داستان آمدن ربيعه و عباس براي) 7ج  31ص (و در سنن بيهقي 

اين صدقه براي : آمده است كه رسول خدا فرمود صفرزندان خود خدمت رسول خدا
  .الناس است محمد سزاوار نيست زيرا آن اوضاع ايدي  آل

اهللا  اين احاديث كه اگر حرمت يا كراهت از آن استنباط شود مخصوص بزمان رسول
كه اجراء شود  رتياست و در حالي كه هيچ دليلي از كتاب خدا بر آن نيست و در صو

زيرا اگر اين ! هاشم سخت بزحمت ميافتند هر گاه غنيمت جنگي نباشد فقراء بني
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احاديث صحيح باشند ناظر بزمان صدور آن بوده است كه غنائم جنگي فراواني در 
توانستند با استفاده از خمس آن غنائم  هاشم مي اختيار دولت اسالمي بوده است كه بني

حرمت صدقه را بنمايند اما در زماني كه از خمس غنائم خبري جبران اين محروميت 
اما تالفي . گونه محروميت بسي ظالمانه است كه هرگز در دين حق نيست نيست اين

كه در زمان ما معمول و علت آن ) سودهاي كسبها(كردن آن از خمس ارباح مكاسب 
ه حرمت صدقه اوالً ـ در هيچ يك از احاديثي ك. شمرده شده است بسي عجيب است

امده است عوض در مقابل آن وضع نشده است مگر خمس غنائم باشد آن هم در 
ترين  نياً وضع خمس ارباح مكاسب بجاي آن محروميت از عجيباحديثي مرسل؟ ث
زيرا نه خمس ارباح مكاسب داراي برهان و حجتي . هاي شايعه است جمليات و بدعت

هاشم است بلكه خاص امام  صوص بنياز كتاب و سنت است و نه بر فرض وجود، مخ
  .مسلمين است

هائي كه  العاده عادالنه است و با قيد و شرط  كه يك ماليات فوق زكاتثالثاً هر گاه 
پردازند كه در هر سي يا چهل گاو غيرمعلوفه  بر آن بسته شده جز اغنياء درجه اول نمي

و منقوش كذائي و و غيرعامله و چهل گوسفند چنين و چنان و طال و نقره مسكوك 
اند يك  تا درجه استحباب باال برده! تجارت كه فقها آنرا با كرامت خود زكاتحتي 

هاشم از  الناس باشد، و روا نباشد كه مثالً بني  چهلم درآمد ثروتمندان است اوساخ ايدي
كه فقهاء زمان ما  ت؟آن استفاده و ارتزاق كنند چگونه رواست از خمس ارباح اس

كن و كناس بايد از كمترين درآمد خود حق اگر پنج  حمال و بقال و هيزم گويند هر مي
  ريال درآمد زائد در سال داشته باشند بپردازند و راه فرار هم ندارند؟

تواند از صد گوسفند بلكه از هزار آنهم به  اما آنكه صد گوسفند يا بيشتر دارد و مي
الناس يا  خمس كذائي اوساخ ايدي اين(دادن آن فرار كند  زكاتها از  عذرها و بهانه

هائي  بعذرها و بهانه!!!) چرك دست مردم يا كد يمين و عرق جبين نيست و حالل است
  :اند به اين شرح كه فقهاء در دسترس آن قرار داده
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الف ـ صد رأس آن گوسفندان مخصوص شير مصرف خانوادگي و عائله اوست كه 
  .دادن معاف هستند زكاتاز 

روري است بانر است كه مخصوص راندن گوسفندان ماده و يا  ب ـ صد رأس آن
  .كه آن نيز معاف است

ده مجاور تقسيم شده تا آنها را افراد مختلف كه اجاره  10ج ـ سيصد رأس آن در 
رسد كه در  بدو دهند و هيچكدام از آنها كه در هر دهي هستند بچهل عدد نمي كرده اند

  .معاف است زكاتشود لذا از  زكات تمام سال در يك محل بماند و مشمول
د ـ چهار صد رأس بواسطه اينكه صحرا علف كافي ندارد براي روزانه يا در هر هفته 
و يا هر ماه مقداري علف دستي يونجه و شبدر و جو و امثال آن داده شود يا اينكه در 

معاف است هر چند مدت  زكاتفصل زمستان در آغول نگاهداري شود كه معلوفه از 
  .مي باشدك

ها  گوسفند را از قيد و بند اين شرط گوسفند از اين هزاريك توان  مي بصراحتـ   ه
شمرد و با شرط غيرمعلوفانه بودن  زكاتها بيرون آورد و مشمول  يا بگو عذرها و بهانه

شود در آن صورت فقط يك  زكاتخيلي مشكل است كه يكصد عدد آن مشمول 
كه در حقيقت از هزار ! اخذ نمود زكاتتوان بعنوان  گوسفند از اين صد گوسفند را مي

هاشم حرام است  اما همين يك گوسفند هم بر بني. گوسفند يك گوسفند داده شده است
  !!چرك دست مردم است: الناس است زيرا آن اوساخ ايدي

از كد يمين و عرق جبين اين صاحب هزار گوسفند بدست آمده است و روا نيست 
  :يا فالن مرد غني هزار مثقال يا بيشتر طال دارد! ارتزاق نمايندهاشم از آن  كه بني

است و مقداري از آن ظرف است و مقداري از آن زينت است  آن شمشمقداري از 
نيست اگر گاهي اتفاق بيفتد كه يك مرد غني بيست اشرفي طال  زكاتكه هرگز مشمول 

رف اطاق او مانده باشد و  اي از صندوق يا كنار داشته باشد كه در تمام سال در گوشه
كند نمايد در آن صورت  معاف مي زكاتنتواند آنرا مشمول يكي از عذرهائي كه آنرا از 
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توان گفت  اما همين يك چهلم كه مي! از او گرفت زكاتتوان بعنوان  يك چهلم آنرا مي
چرك دست ! الناس است يك هزارم ثروت طالي اين مرد غني است چون اوساخ ايدي

هاشم  نتيجه زحمت و رنج دست و كد يمين و عرق جبين است پس بر بنيمردم و 
  !؟حرام است

هاي نقره كه ما در زمان خود  همچنين صاحبان شتران و گاوان و دارندگان پول
و صاحبان االف ! شناسيم باشد نمي زكاتاحدي از چنين اشخاص كه اموال آنها مشمول 

ها كه بفتواي فقهاي اين عصر اموال اين  سفتهها و اوراق بهادار و چكها و  الوف اسكناس
هاشم حرام است زيرا  صورت هم بر بني شد در آن زكاتقبيل اشخاص هرگز مشمول 

اهللا از  آن چرك دست مردم و نتيجه زحمت و رنج دست است و نبايد منسوبين برسول
  !!!آن ارتزاق نمايند

ريس هر  ن پيري چرخاما از رنج دست و كد يمين و عرق جبين هر پير حمال و ز
  .هاشم ارتزاقش حالل است چند پنج ريال درآمد فزوني در سال داشته باشند بر بني

ميه اقايان فقها در زمان ما، تا لهاي فتوا و به اصطالح رساله ع اينك نظري به رساله
الناس  هاشم را از اوساخ ايدي هاي بالغه چگونه بني ببينيد اين آيات الهي و حجت

هاي خود  در رساله! اند نجات داده) ت مردم، رنج دست و عرق جبين مردمچركهاي دس(
عموماً منافع تجارت و زراعت و صناعت و جميع انواع اكتساب را مشمول خمس 

كه  بايد از آن ارتزاق كنند بعالوه خود آنان) و به اصطالح سادات(هاشم  اند كه بني دانسته
رساله خود در ضمن بر شمردن  163صفحه سهم بيشتري دارند مثالً يكي از آنان در 

  .نويسد شود چنين مي اموالي كه مشمول خمس مي
پنجم منافع تجارت و زراعت و صنعت و جميع انواع اكتساب و زيادي آنچه تهيه 

شود از براي سال از خوراكي و غير آن اگر از منافع باشد و زيادتي منافع زراعت و  مي
و پوشش كندن يا آوردن و فروختن و  و هيمه كردنكسب هرچند كم باشد مثل صيد 

و تعليم اطفال و علف صحرا چيدن و به عبدت سقائي كردن و اجير شدن حتي 
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و عسل كوهي جمع نمودن و عملگي و قاصدي نمودن و جعاله در عملگي گزانگبين 
  .گرفتن و نحو اينها

  !ده استخود عيناً همين جمالت را تكرار كر هرسال) 95ص (اهللا ديگر در  آيت
رساله خود عين همان عبارت آورده است باضافه ) 55ص (اهللا مرحوم ديگر در  آيت

ريسي و و جوالئي و آرد كردن و رختشويي و  بنائي كردن و داللي و خياطي و چرخ
  ...فروشي حتي بند زير جامه فروختن و  حمالي و كفشدوزي و كفش

رساله خود ) 148ص (در  اهللا ديگر زمان ما كه مرجعيت عام و تام داشت آيت
رساله خود ) 385ص (عبارات فوق را تكرار كرده است و مرجع اعظم زمان ما در 

!! همين عبارات را با اندكي پس و پيش آورده و همچنين ساير اين آيات عظام الهي
اند و گويي آيه محكمي از قرآن مجيد است كه بايد  چنان اين عبارت را تكرار كرده

  !!يف تكرار شودبدون تصرف و تحر
كند يا آن زن  كنيد آن عمله بدبختي كه كناسي و حمالي مي پس چنانكه مالحظه مي

اي كه از صبح تا شام جان  كند يا آن عمله ريسي و رختشوئي مي بيچاره اينكه چرخ
ريزد اگر پنج ريالي بدست آورد مشمول خمس است و بايد يك پنجم  كند و عرق مي مي

اين چرك دست مردم . اهللا بپردازد تا از آن ارتزاق كنند منسوبين رسول ههاشم ب آنرا به بني
  .نيست

از و بر ! از كديمين و عرق جبين تهيه نشده است؟! الناس نيست؟ اوساخ ايدي
  !!!هاشم چون شير مادر حالل است؟ بني

هاشم حرام  يك چهلم از يكهزام يا يكهزام از صد هزارم ثروت آن مرد غني بر بنياما 
نتيجه زحمت و ! چرك دست مردم است! الناس است؟ زيرا آن اوساخ ايدي! !است

  !رنجدست آن مرد غني است
و اگر كسي از !! آورد االعاجبيني كه از شنيدن آن انسان شاخ در مي اينست آن اعجب

  :انيان بپرسد
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اما اين خمس كذائي : الناس است كذائي اوساخ ايدي زكاتاوالً به چه دليل آن 
الناس نيست؟ و حال اينكه انسان هر چقدر هم سخّار باشد باز هم  ياوساخ ايد

چناني را اوساخ  آن زكاتتواند عقل و فهم مردم را تا اين حد مسخّر كند كه  نمي
ريس و كناس و  اما خمس اين چنيني را از هر حمال و عمله و چرخ! الناس بداند ايدي

  ؟!الناس نداند رختشوي اوساخ ايدي
كه در  در حالي. كذائي شد زكاتدليل اين خمس كذائي جانشين آن ثانياً به چه 

الناس آمده است كه همان حديث كافي از  حديث مرسلي كه اين عبارت اوساخ ايدي
اي از اصحاب كه معلوم نيست  بن ابراهيم است از پدرش از حمادبن عيسي از پاره  علي

اخلمس من مخسه اشياء : دگوي چه كس بوده است آري در همين حديث بعد از آنكه مي
در همين حديث هر چند  ... املالحه املعادن و من  الكنور و من املغانم والغوص و منن م

االمخاس بني من قاتل  ة و يقسم االربع: عبارت ناقص و مشوش است باز صراحت دارد كه
و پس از آنكه خمس غنايم  ...اخلمس علی سته اسهم   عليه و ولی ذلک و تقسم بينهم

هاشم  سبيل بني كند و سه قسمت آنرا بمساكين و يتامي وابن جنگ را شش قسمت مي
اهللا هلم لقرابنهم  الناس تنزهياً من  عوضاً هلم من صدقات: نويسد دهد مي اختصاص مي

الناس فجعل هلم خاصه من عنده ما بمغنيهم به  اهللا هلم عن اوساخ اهللا و كرامه من برسول
كه فاقد اين شرط (كرد  بود و قرآن مجيد آنرا تصديق مي پس اگر اين حديث صحيح...

شد كه مزد هر عمله و كناس و  باز هم از آن هرگز چنين استفاده و استنباط نمي) است
هاشم داد بلكه آنچه متن حديث و عبارت  ريس و رختشوي را بايد به بني حمال و چرخ

اين چه ربطي ) اتل عليهبين من ق(دهد اين خمس غنايم جنگ است  آن بدان گواهي مي
ريس و رختشوي خمس  دارد به خمس رنجدست حمال و كناس و بناء و خياط و چرخ

ارباح مكاسب اگر هم حقيقتي داشته باشد مخصوص امام است كه پيشواي جامعه است 
عشر باشد كه به استناد بيش از سي حديث آن  اثني  و اگر مراد از آن امام معصوم از ائمه
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اند كه ما انشاءاهللا در فصل  م خويش را از خمس به شيعيان بخشيدهبزرگواران سه
  !مخصوص به آن بحث خواهيم كرد و اگر نه سالبه بانتفاع موضوع است؟

كه هرگز نخواهند : بالقطع واليقين پاسخي ندارند و اگر حجت روشني دارند بياورند
  .ولن تفعلوا فاتقواتوانست 

ي صاحب آالف الوف اسكناس و چكهاي واقعاً عجيب است كه اگر يك مرد غن
ها و شركتها و كارتلهاي تجارتي  تضميني و اوراق بهادار ديگر بود از درآمد كارخانه

نيست و اگر همين مرد غني اتفاقاً بيست  زكاتبفتواي فقهاء زمان ما اين اموال مشمول 
بازار روز و  دينار طال با ان قيد و بندها كه اوالً مسكوك بسكه سلطان وقت و رايج در

 زكاتيكسال تمام در كنار طاقچه و يا گوشه گاو صندوق بود يك چهلم آن مشمول 
اما اگر از . هاشم روا و حالل نيست الناس است بر بني بوده و آن هم چون اوساخ ايدي

ها پنج تومان يا كمتر يا زيادتر آنرا يكنفر عمله  ها و چكها و سفته همين اسكناس
تر  هاشم از شير مادر حالل ت مشمول خمس است و براي بنيريس رختشوي داش چرخ
  !!واقعاً عجيب است! است

) كه حقيقت هم همان است(شد  باز اگر در مسئله خمس بهمان غنائم جنگي اكتفا مي
نتيجه زحمات و دسترنج  زكاتشد اين مطلب را پذيرفت كه چون  به آساني مي

 . اجراً عليه  اسالكمال : بق دستور خدا كه نهاست و پيغمبر خدا نخواسته است بر ط مسلما
اما چون ! خاندان او از آن استفاده و اكل نمايند لذا آنرا حرام يا مكروه شمرده است

صاحبي است كه مسلماني در باره آن زحمت  غنايم جنگي مال كفار بوده و فعالً مال بي
ت خوردن آن را آورده اس نكشيده و رنج دست او نيست و به اصطالح معروف مال باد

  !براي خانواده خود جايز دانسته اما خمس كذايي را چه عرض كنم؟
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   - )حساب غلط( -
اند بطور  يغمبر اسالم قرار داده خمسي كه فقهاي شيعه براي منسوبين يا منتسبين به

هاي روي زمين است و اگر روزي انشاءاهللا همه مردم روي  كلي يك پنجم كليه ثروت
نمايند و  كه ادعاي سيادت مي در آن صورت به هر يك از كساني زمين مسلمان شدند

رسد بهر  شماره تمام آنها از راست و دروغ امروز در روي زمين به سه ميليون نفر نمي
اگر تنها درآمد كشور ايران را كه ! كدام روزانه پيش از چند صدهزار تومان خواهد رسيد
هاشم  و از حيث وجود سادات بنياز حيث درآمد از كشورهاي متوسط اسالمي است 

بيش از تمام كشورها است بحساب آورده از معادن و كنوز و ارباح مكاسب كه فقها 
دانند منهاي غنايم جنگي كه امروز وجود ندارد باز  آنهم را مشمول خمس آل رسول مي

ن بعالوه اينكه آنا! هم بهر يك از سادات ايران روزانه بيش از هزار تومان خواهد رسيد
غير  زكاتم از ولزا ور شوند و عند نژاد خويش بهره سادات هم زكاتتوانند از  مي
  !!هاشم نيز استفاده كنند بني

آالت و جنگ و اسلحه ساير مردم احتياجات اجتماعي آنان از  زكاتبعالوه اينكه از 
و مهمات و تأمين و تعمير طرق و شوارع و مدارس و بيمارستان و مساجد و مشاهد 

 زكاتشده است زيرا اين قبيل احتياجات و مؤسسات اجتماعي بايد از طريق  تأمين
راستي اين چه ميراثي . تأمين شود اما از طيق خمس جايز نيست) اهللا سهم في سبيل(

بوده است كه پيغمبر اسالم، پيغمبر رحمت، پيغمبر اجر نخواه، براي خويشاوندان خود 
قرآن نبايد اجر و مزد از كسي بخواهد و قرار داده است او كه به نص آيات شريفه 

نخواست، پس اجر و مزد او چه بوده است كه نخواسته است؟ و اينكه خواسته است 
كدام پادشاه جبار و چنگيز خونخواري ! ... پس چه چيز است؟) اگر او خواسته باشد(

ي صرفنظر از پيغمبران و حت! ميراث گذاشته است؟ براي خويشاوندان خود چنين ماترك
كردند چنين ميراثي براي  آيا فرعون و نمرود و شداد كه ادعاي خدائي مي! پادشاهان

اين چه تهمت بزرگ و  .نعوذباهللا هدا هبتان عظيمنوادگان خود توانسته است تأمين كند؟ 
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اند كه او را جبارترين مرد روي زمين  بهتان عظيمي است كه به پيغمبر بزرگوار اسالم زده
مگر اين پيغمبر اسالم نيست كه در بيش از هشت آيه قرآن صراحتاً اند؟  معرفي كرده

برآورده است و بر تبليغ رسالت خود اجر و مزدي از مردم  )ال اسألكم عليه اجراً (: فرياد
  !نخواسته است؟

اساساً اين از خصوصيات جميع انبياي الهي بلكه هر داعي و مبلغ حق است كه از 
چنين باشد زيرا مال دنيا مطلوب و محبوب اهل  ايد هممردم مال و منالي نخواهند و ب

كند معموالً براي  دنيا است و هر كس در هر كجاي دنيا هر گونه جنبش و كوششي مي
بدست آوردن مال دنياست پس اگر پيغمبران خدا در تبليغ رسالت خود اندك توجهي 

مال است و  به اموال مردم نمايند فوراً متهم خواهند شد كه مقصودشان گردآوري
خواهند بدون زحمت جهت ثروت كند  هدفشان هدف همگاني ارباب طمع است كه مي
  .كند معرفي مي ال اسألكم عليه اجراًاينست كه آيات شريفه قرآن شعار تمام انبياء را 

  
   -) كند آياتي كه شعار انبياء را ال اسألكم عليه اجراً معرفي مي( -

حضرت نوح اولين پيغمبر اولوالعزم خداي متعال از زبان  72در سوره يونس آيه  - 1
  :فرمايد از زبان او مي

 $yϑ sù / ä3çG ø9 r'y™ ô⎯ÏiΒ @ ô_r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ωÎ) ’ n? tã «!$# ( ßNöÏΒ é& uρ ÷βr& tβθä. r& 

š∅ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ>ó¡ßϑø9 $#   )72 / يونس(  
  :فرمايد حضرت مي نيز از زبان آن 29در سوره هود آيه  - 2

 ÏΘ öθ s)≈tƒ uρ Iω öΝà6 è=t↔ó™ r& Ïμø‹ n=tã »ω$tΒ ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) ’ n? tã «!$# 4 !$tΒ uρ O$tΡ r& 

ÏŠÍ‘$sÜ Î/ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ 4    ) 29 /هود(  
  :فرمايد حضرت مي نيز همان 109و در سوره الشعراء آيه  - 3
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 !$tΒ uρ öΝ ä3è=t↔ ó™r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ì ô_r& ωÎ) 4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $#     
  )109 /الشعراء (  

  :فرمايد در سوره هود حضرت رب ودود از زبان حضرت هود مي - 4

 ÉΘ öθs)≈ tƒ Iω ö/ ä3è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_ r& ( ÷βÎ) š”Ì ô_r& ω Î) ’ n? tã “Ï% ©!$# þ’ÎΤ tsÜ sù 4 
Ÿξsù r& tβθè=É)÷è s?   )51 / هود(  

  :فرمايد ن حضرت ميباز هما 127و در سوره الشعراء آيه  - 5

 !$tΒ uρ öΝ ä3è=t↔ ó™r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ωÎ) 4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $#     
  )127 /الشعراء (  

  :فرمايد از زبان حضرت صالح مي 45آيه در همين سوره  - 6

 !$tΒ uρ öΝ ä3è=t↔ ó™r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ωÎ) 4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $#     
  )45 /الشعراء (  

  :فرمايد از زبان حضرت لوط در قوم خود مي 134د همين سوره آيه  - 7

 !$tΒ uρ öΝ ä3è=t↔ ó™r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ωÎ) 4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $#     
  )164 /الشعراء (  

  :زند فرياد مي از زبان حضرت شيعب پيغمبر 180در همين سوره آيه  - 8

 !$tΒ uρ öΝ ä3è=t↔ ó™r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ωÎ) 4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $#     
  )180 /الشعراء (  

در قرون متفاصل در ميان  صدا و با يك عبارت هر كدام  بينيد تمام انبياء يك اينكه مي
خود و زحماتي كه  تتبليغ رسالزنند من از شما مردم براي  مردم مختلف دنيا فرياد مي



  خمس

 

149

خواهم و اجر من جز برعهده  شوم اجز و مزدي نمي براي هدايت شما متحمل مي
دارد كه سيره و روش و دستور همگي آنها يكي است  پروردگار عالم نيست معلوم مي

ُقْل َما [. بدون اندك تفاوتي زيرا پيغمبرند و پيغمبران در حكم شخصي همه يكسانند
ُسِل ُكنُْت بِدْ  ُق َبْنيَ َأَحٍد ِمنُْهمْ [ }9:األحقاف}] ًعا ِمَن الرُّ نه تنها .   }136:البقرة}] َال ُنَفرِّ

اهللا و  است بلكه هر داعي الي ) علی اجراً  اسألكمال ( :شعار پيغمبران در تبليغ رسالت
كه پروردگار جهان  تا جائي. مبلغ حق و مبين آيات و هادي براه صواب چنين است

ها ديان حق و داعيان صدق را نخواستن اجر و مزد معرفي كرده است  نشانه بهترين
  :فرمايد ياسين مي از زبان مؤمن آل 21چنانكه در سوره يس آيه 

 (#θãèÎ7®? $# ⎯ tΒ ω ö/ä3é= t↔ó¡o„ #\ ô_ r& Ν èδ uρ tβρ ß‰tGôγ •Β   ) 21 /يس(  
  .اولين نشانه هر پيغمبري نخواستن اجر و مزد است

 (#θãèÎ7®? $# š⎥⎫Î=y™ ößϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ (#θãèÎ7®? $# ⎯ tΒ ω ö/ ä3é= t↔ó¡o„ # \ô_ r& ) 21- 20/ يس(  
منظور رسالت آنها نيست و  پس امتياز مالي پيغمبر و خانواده و خويشان او جز به

َهَذا َنِذيٌر [. چنين امتيازي براي هيچ پيغمبري نبوده و پيغمبر اسالم نيز پيغمبر است
اي در قرآن راجع  پس اگر هيچ صراحت و اشاره و كنايه }56:النَّجم}] ِمَن النُُّذِر األُوَىل 

الزمان و خانواده او نبود همان حكم ساير پيغمبران در عدم امتياز  بعدم امتياز پيغمبر آخر
هشت آيه قرآن مخصوص همين مالي و اجر رسالت در حق او جاري بوده و حال اينكه 

  .باره اوستمعني در
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   -) صدر باره عدم اختصاص و امتياز پيغمبر اسالم آياتي خاص( -

  اجر مالي و غيرهه ب هوري از امر رسال در بهره
در فصل گذشته پروردگار جهان در هشت آيه شريفه قرآن نخواستن و نطلبيدن اجر 

بنصوص  صاما در خصوص پيغمبر آخرالزمان. رسالت پيغمبران را يادآور است
حضرت در اجر  اص در خصوص عدم امتياز آنصريحه هشت آيه ديگر قرآن كه خ

  :باشد بدين شرح ترين صورت مبين اين حقيقت مي رسالت با روشن
  رسول اعظم بفرمان پروردگار عالم مأمور است كه ابالغ 90در سوره االنعام آيه  - 1
  :كند

 ≅è% Hω öΝ ä3è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n=tã #· ô_ r& ( ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) 3“ tø. ÏŒ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ù=Ï9     
  )90 /االنعام (  

خواهم  يعني بگو اي محمد كه من در امر رسالت از ما اجر و مزد و پاداشي نمي«
  .»و اين قرآن و رسالت من جز ذكر و پندي براي جهانيان نيست

  :فرمايد مي 47در سوره سبا آيه  - 2

 ö≅è% $tΒ Νä3çFø9 r' y™ ô⎯ÏiΒ 9 ô_ r& uθßγ sù öΝä3 s9 ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) ’ n? tã «!$# ( uθ èδ uρ 4’n? tã 

Èe≅ä. &™ ó© x« Ó‰‹Íκy−   )48 / سبا(  
آن اجري كه من از شما خواستم آن باي خود شماست يعني بگو اي محمد «
اجر من جز بر خدا نيست و او ) القربي ـ دوستي در راه تقرب بخدا موده في(

  .»است كه بر هر چيزي شاهد و ناظر است
  :دهد دستور مي باز خدا چنين 86در سوره ص آيه  - 3

 ö≅è% !$ tΒ ö/ä3 è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n=tã ô⎯ÏΒ 9ô_ r& !$tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï Ïk=s3 tGçR ùQ $#   ) 86 /ص(  
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خواهم و من  بگو من بر تبليغ رسالت از شما اجر و مزدي نمييعني اي محمد «
  .»نيستم) افكنان زحمت(از متكلفين 

  : فرمايد مي 72در سوره المؤمنون آيه  - 4

 ôΘ r& öΝßγ è=t↔ó¡n@ % [ ö̀ yz ßl# ty‚ sù šÎn/ u‘ × ö yz   ) 72 /المؤمنون(  
كه در تفسير آن گفته اند مگر تو اجر و مالي خواستي كه آنان بتو بدهند و اين 

  موجب تهمت در وضع و حال تو شود  بجهت آن قبول قول تو بر ايشان گران ايد؟
اهللا تن  ول رسالت رسولدر سرزنش كساني كه از قب 40در سوره الطور آيه  - 5
  :فرمايد زنند باز همين معني را تكرار كرده مي مي

 ÷Πr& óΟßγ è=t↔ó¡n@ # \ô_ r& Ν ßγ sù ⎯ ÏiΒ 5Θ t øó̈Β tβθè=s) ÷W•Β   )40 / الطور(  
مگر تو از اينان اجر و مزدي خواستي كه آنان از اين تاوان دادند و گرانبار يعني «

  .»اند؟ شده
  :فرمايد نيز مي 57در سوره الفرقان آيه  - 6

 ö≅è% !$ tΒ öΝà6 è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ ô_r& ωÎ) ⎯ tΒ u™ !$x© β r& x‹Ï‚−G tƒ 4’n<Î) ⎯ ÏμÎn/ u‘ 

Wξ‹Î6 y™   ) 57 /الفرقان(  
خواهم جز اينكه هر كس  يعني بگو اي محمد من از شما اجر و مزدي نمي«

  .»بخواهد بسوي پروردگار خود راهي فرا گيرد
  :فرمايد مي 23آيه در سوره الشوري  - 7

 ≅è% Hω ö/ ä3è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n=tã #· ô_r& ωÎ) nο ¨Šuθ yϑø9$# ’Îû 4’ n1 öà) ø9$#   ) 23 /الشوري(  
خواهم جز مودت و دوستي شما  يعني بگو بر من امر رسالت اجر و مزدي نمي«

  .»با يكديگر در راه تقرب بخدا
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سالت رسول خدا تا اين هفت سوره و آيات آن عموماً مكّي است و در ابتداي ر
  .هجرت ادامه داشته است

  :فرمايد مي 104در سوره يوسف كه مدني است در آيه  - 8

 $tΒ uρ óΟ ßγè=t↔ó¡ n@ Ïμ ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& 4 ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) Ö ò2ÏŒ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèù=Ïj9     
  )104 /يوسف (  

خواهي و نخواهي خواست زيرا قرآن و  يعني تو از ايشان اجر و مزدي نمي«
الت تو پندي براي تمام جهانيان است و امري كه مربوط به تمام جهانيان رس

  .»توان گرفت جز از پروردگار جهانيان است از آن مزدي نمي
پس بحكم سيره و رويه عموم پيغمبران و خاصه آيات شريفه راجع به اجر و مزد 

ام بوده حضرت حر نخواستن بر تبليغ رسالت پيغمبر آخرالزمان كه بطور مسلم بر آن
حال بايد . جناب و خاندان او قائل شد توان هيچگونه امتيازات مالي براي آن است نمي

ديد بچه دليل و چرا خمس ثروت تمام دنيا و الاقل ثروت تمام مسلمين را اختصاص 
اند كه از راست و دروغ يك سيصدم جمعيت مسلمين و يك ميليونيم  اي داده بطايفه

و پنج  تاواي فقهاء گذشته و كنون در بيستزيرا بنابر ف. دهند جمعيت دنيا را تشكيل نمي
هاي دنيا كه در دست مسلمانان است خمس آن  چيز و زيادتر يعني در تمام انواع ثروت

عباس و بني عقيل   فاطمه و احياناً بني  بنيمخصوص فرزندان هاشم است كه امروز جز 
فه قرآن و سيره و رويه عموم در دنيا اثري از ديگران نيست صرفنظر از آيات شري

رجوع نمايد آيا ممكن است باو كند  صپيغمبران هر كس بتاريخ زندگي پيغمبر اسالم
مان حياتش زبخش كه در   آميز، حيرت انگيز، افتخار كه پيغمبري با چنان سيره اعجاب

شد و بسا روزها كه  سمان بلند نميه آگذشت كه از خانه او دودي براي طبخ ب ماهها مي
رفت، پدر و  بست و روزي كه از دنيا مي از گرسنگي سنگ بر شكم نازنين خود مي

درهم كه قرض كرده بود زرهش در خانه يهودي به گرو بود  مادرم فدايش باد براي چند
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اي از آن همه  كرد راضي نشد كه خانه و براي يگانه دخترش كه با آن مشقت زندگي مي
به آن حبيبه خدا و رسول بدهد و در عوض آن ثروت و كنيزاني كه در اختيار داشت 

خواست اندك  و حتي نمي. تسبيح معروف به تسبيح فاطمه زهرا را به او تعليم كرد
توجهي از دخترش را به زر و زيور دنيا ببيند و بهمين جهت همينكه ديد دخترش 

ره اي آويخته و گلوبندي در گردن و خلخالي در پاي فرزندانش دارد از آن مطه پرده
  .چنانكه شرح ان قبالً گذشت. مظلومه اعراض كرد تا آن معصومه مظلومه كرد آنچه كرد

 آيا چنين پيغمبري خمس در ارباح مكاسب و معادن و غوص و غنايم و كنوز و بقول
فقهاء سلف در بيست و پنج چيز يعني تمام ثروت دنيا را براي خويشاوندان خود كه آن 

پرست بودند يا براي دختر  حارث و ابولهب كه كافر و بتروز فرزندان و فرزند زادگان 
زادگان خود بعد از خود واگذارده كه اگر واقعاض جمع شود در كشوري مانند ايران كه 
سادات در آن بيش از تمام كشورهاي جهان است به هر كدام روزانه بيش از هزار تومان 

فتاواي فقهاء گذشته بايد بعالوه نصف آن در اصطالح سهم امام است و طبق !! برسد؟
ها فرياد برآورده امام را  در بيابانها دفن بشود تا روزي كه امام زمان ظهور كند آن گنج

يا اينكه هر بدهكاري سهم امام خود را ! تا آنها را بردارد!! بجانب خود دعوت كنند
را بكناري بگذاردتا اگر درك ظهور آن حضرت را كرد به او تسليم كند و اگر نه آن 

بشخص اميني بسپارد تا روز قيام قائم يا قيامت و يا اينكه بدريا افكند تا بدست امام 
  !!!زمان برسد

مصارفي كه هيچ دليلي ندارد و  و بفتواي فقهاي امروز آنرا نيز بايد بسادات داد يا به
مال امام چون مال كافر حربي است كه هر كس تصرف خود  غطاءال بقول مرحوم كاشف

  !!داند جايز مي را در آن
كه خداوند متعال  حفظ و صيانت رسول ذوالجالل را بعهده گرفته است  از آنجائي

عالوه بر اينكه آيات شريفه قرآن و سيره مقدسه  }67:املائدة{] َواهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ [
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با (اهللا مكذب اين نسبت و دافع اين تهمت است حتي يك حديث ضعيف هم  رسول
در ميان تمام احاديث فريقين بر ) اند دروغ بر آن حضرت بسته حديثاران اينكه هز

وجوب يا استحباب يا جواز خمس كذائي از قول رسول خدا وجود ندارد تا حجت بر 
  .تمام جهانيان تمام شود

َيا َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنٍَة َوإِنَّ اهللاَ َلَسِمي[     }42:األنفال}] ٌع َعِليمٌ لَِيْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن َبيِّنٍَة َوَحيْ
  
  

 −) بحثی در پريامون آيه رشيفه( −
َة ِيف الُقْرَبى[ ورى}] ُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ اَملَودَّ   }23:الشُّ

اي كه در خصوص اجر و مزد نخواستن بر امر رسالت گذشت يكي  در آيات شريفه
من بر امر رسالت مزدي  صن محمدبگو اي: يعني) فوق است. (از آن آيه شريفه

فضيلت ترا شدت يا غاليان در اين آيه نيز دچار . خواهم جز مودت در قريب را نمي
اند و آيه شريفه را از معني و هدف خود منحرف ساخته و با استدالل  اشتباه سختي شده

به اين آيه كه با مقصود ايشان سازگار نيست خسارات بلكه جنايات بزرگي را مرتكب 
  !!اند و آن را چنين معني كرده اند شده

  
 !!!خواهم جز دوستی خويشانم را بگو من بر امر رسالت مزدی نمی

اند كه مراد از خويشان آن حضرت فقط علي و فاطمه و حسنين  و بعد اضافه كرده
اند كه اگر آنها  باشند و روي اين قاعده موهوماتي بافته و جعلياتي ساخته السالم مي عليهم
اينك اشكاالتي ! بول كنيم بايد قرآن را محرفه دانسته عقل و فهم را به يكسو بنهيمرا ق

  .كه بر اين تفسير وارد است
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خواند  آيات ديگر است كه پيغمبر اجر رسالت نمي رركآيه شريفه مؤيد و م - 1
چنانكه هشت آيه از آيات مذكور قبالً آورديم و اساساً شعار تمام انبياء اين بود كه بر 

خواهند و مزد آنان در اين  الغ رسالت و عمل هدايت اجر و مزدي از مردم نمياب
خصوص با پروردگار عالميان است و هرگز ممكن نيست كه كسي حتي غير پيغمبر در 

خواهم آنگاه مزدي بعنوان دوستي خويشاوندان خود از  امري ادعا كند كه من مزدي نمي
  !يعني تناقص بگويد!! مردم مطالبته كند

توان آن  امر دوستي امر قلبي است و به سفارش و توصيه و خواهش و تمنا نمي - 2
تواند شد، پس اين  را مطالبه نمود و تنها خويشاوندي با كسي سبب دوستي نمي

خواهش نامناسب و توقع بيجايي است كه شما بيائيد خويشاوندان مرا دوست داشته 
  !باشيد؟ يا خود مرا دوست داشته باشيد

و  قربهً  در قربیچنانكه گويي  زلفیدر اينجا مصدر است چون كلمه  قربی كلمه - 3
  .رساند و بدون مضاف معني خويشاوندي را نمي زلفهً  در زلفی
را در اينجا بمعناي خويشاوندي بگيريم و از ساير اشكاالت آن  قربیاگر كلمه  - 4

گي دوست صرفنظر كنيم در آن صورت عام خواهد بود و خويشاوندان رسول خدا هم
داشتني نبودند زيرا بسياري از آنان دشمن خدا و رسول بودند و بتصريح آيات بسياري 
كه در قرآن مجيد است از دوستي با دشمنان خدا نهي شده است و اساساً يكي از اركان 
دين اسالم دوست داشتن دوستان خدا و دشمني با دشمنان اوست و اين آيه مناقض و 

َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْريِ اِهللا [ر قرآن خالف و تناقض نيست مخالف آن خواهد شد و د
  . }82:النساء}] َكثًِرياَلَوَجُدوا فِيِه اْختَِالًفا 

را تعبير بخويشاوندي كنيم و آن را به علي و فاطمه  حسنين  قربیاگر كلمه  - 5
وَ السالم انحصار دهيم آيه شريفه در  عليهم   .است ر مكیسُ
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كه هنوز متولد  لذا اختصاص آن به كساني. ز هجرت نازل شده استو در مكه قبل ا
نشده اند امري برخالف عقل است و قرآن از آن بري است هرچند مدعيان آن آيه را 

و البد منظورشان آن است كه مخالفين و محرفين كتاب خدا آن را . مدتي گرفته اند
كال و فساد است عالوه بر اند كه قبول اين ادعا موجب صدها اش صورت درآورده بدين

ا [: آنكه حفظ قرآن از جانب خداي منان تضمين شده است كه ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ
تواند چنين ادعائي را بپذيرد زيرا در آن  و شخص مسلمان نمي . }9:احلجر}] َلُه َحلَافُِظونَ 

ديگر آسماني را  صورت اين آخرين كتاب آسماني نيز بصورت كتب تحريف شده
درخواهد آمد و چون دين اسالم آخرين دين و پيغمبر اسالم خاتم پيغمبران و قرآن 

اش آن است  با قبول اينگونه تصرفات در كتاب خدا الزمه. آخرين كتاب آسماني است
كه خدا پيغمبر ديگر و كتاب ديگري براي هدايت بشر بفرستد تا از تصرفات شياطين 

كفر  ياي در دين اسالم مساوي و مساو و چنين عقيده! ه باشدانس و جن محفوظ بود
  .است
پس چنانكه ثابت است ايه شريفه در مكه نازل شده و چنانكه از ساير اشكاالت  - 6

در اجر رسالت دوستي خويشاوندان  صآن صرفنظر كنيم و قائل شويم كه رسول خدا
اهللا در حين  ان رسولدانيم اكثر خويش خو را خواسته است در آن صورت هم چون مي

پرست و دشمن خدا و رسول بودند مانند ابولهب و عباس و  نزول اين آيه مشرك و بت
عقيل و دامادهاي رسول خدا عتبه و عتبيه فرزندان ابولهب و فرزندان حارث و عباس و 

هرگز ممكن نيست كه رسول خدا دوستي دشمنان خدا را از : ديگران چنانكه گفتيم
  .مؤمنان بخواهد

در آيه شريفه كلمه مودت است و كلمه مودت دوستي خالصانه نيست بلكه يك  - 7
نوع دوستي آميخته بعداوت قبلي است كه بنابر مصلحت بايد آن دوستي را رعايت كرد 

  .شود مانند چنانكه در آياتي كه كلمه مودت است اين معني استنباط مي
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  :30عمران آيه  در سوره آل

 tΠ öθtƒ ß‰Éf s? ‘≅à2 <§ø tΡ $̈Β ôM n=Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9ö yz #\ ŸÒøt’Χ $ tΒ uρ ôM n=Ïϑ tã ⎯ ÏΒ 

&™þθ ß™ –Š uθs? öθs9 ¨β r& $ yγ oΨ÷ t/ ÿ…çμ uΖ÷ t/ uρ #J‰ tΒ r& # Y‰‹Ïèt/   )30 / عمران آل(  
  :7در سوره االنفال آيه 

 øŒÎ) uρ ãΝä. ß‰ Ïètƒ ª!$# “ y‰ ÷nÎ) È⎦ ÷⎫ tGx Í← !$©Ü9 $# $ pκ̈Ξr& öΝ ä3s9 šχρ–Šuθ s? uρ ¨β r& u öxî 

ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2öθ ¤±9 $# Üχθä3 s? ö/ ä3s9   )7 / االنفال(  
  :42در سوره النساء آيه 

 7‹Í≥tΒ öθtƒ –Šuθ tƒ z⎯ƒÏ%©! $# (#ρ ãx x. (# âθ|Á tãuρ tΑθß™ §9 $# öθs9 3“ §θ|¡è? ãΝ ÍκÍ5 ÞÚ ö‘ F{$#     
  )42 /النساء (  

 ¨Šuρ z⎯ƒÏ% ©!$# (#ρ ãx x. öθ s9 šχθè=à øós? ô⎯ tã öΝä3ÏF ysÎ=ó™ r&   ) 102 /النساء(  
  :2در سوره الحجر آيه 

 $yϑ t/•‘ –Šuθtƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρã xŸ2 öθ s9 (#θçΡ% x. t⎦⎫ Ïϑ Î=ó¡ãΒ   ) 2 /الحجر(  
  :69عمران آيه  در سوره آل

 N̈Šuρ ×π x Í←!$ ©Û ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 ö/ä3 tΡθ=ÅÒãƒ   )69 /عمران  آل(  
  :11در سوره المعارج آيه 

 –Šuθ tƒ ãΠÌ ôfßϑø9 $# öθ s9 “Ï‰tF øtƒ ô⎯ ÏΒ É>#x‹ tã ¥‹Í×ÏΒ öθtƒ ÏμŠÏ⊥ t6Î/   ) 11 /المعارج(  
  20در سوره االحزاب آيه 

 βÎ) uρ ÏNù' tƒ Ü># t“ ômF{ $# (#ρ –Šuθ tƒ öθ s9 Νßγ ¯Ρ r& šχρßŠ$ t/ ’Îû É># tôãF{ $#     
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  )20 /االحزاب (  
  82در سوره المائده آيه 

 χy‰ÉftGs9uρ Οßγt/tø%r& Zο̈Šuθ̈Β z⎯ƒÏ%©#Ïj9 (#θãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθä9$s% $̄ΡÎ) 3“t≈|ÁtΡ     
  )82 / المائده(  

  7در سوره الممتحنه آيه 

 © |¤tã ª!$# β r& Ÿ≅ yèøg s† ö/ä3 oΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ΝçF ÷ƒyŠ$ tã Ν åκ÷] ÏiΒ Zο̈Šuθ̈Β (#ρ –Šuρ uρ öθs9 

tβρ ã àõ3 s?   ) 7 /الممتحنه(  
ترين درجه دوستي كه  ي حتي از ضعيفو در آياتي كه نهي از دوستي با كفار شده نه
  :مودت است چنانكه در سوره الممتحنه آيه يك

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? “Íiρ ß‰tã öΝä. ¨ρß‰ tãuρ u™ !$ u‹Ï9 ÷ρ r& šχθà) ù=è? 

Ν Íκös9 Î) Íο̈Š uθyϑø9 $$Î/   ) 1 /الممتحنه(  
  22در سوره المجادله آيه 

 ω ß‰ Åg rB $ YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì ÅzFψ$# šχρ–Š!# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym 

©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ öθs9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝèδ u™ !$oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& 

öΝ åκsE uÏ±tã 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tFŸ2 ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% z⎯≈ yϑƒM}$#   ) 22 /المجادله(  
ت كلمه مودت بمعناي دوستي آميخته بعداوت قبلي و مقروت به كه در تمام اين آيا

آن دوستي عاشقانه است و  تعالي ايمصلحت است نه دوستي خالص و صميمانه كه خد
  .هرگز رسول خدا براي علي و فاطمه و حسنين تقاضاي چنين دوستي را نخواهد كرد
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قانه است كه دوستي علي و فاطمه و حسنين دوستي ايمان بخدا و حب بخدا و عاش
احتياج به سفارش و توصيه ندارد زيرا در هر كس آن صفاتي كه در علي و خاندان علي 
بود بوده باشد قهراً و خودبخود دوست داشتني است و نيازي به خواهش و تمنا نيست 

و اما علی ال : گويد االبطال مي انگليسي در كتاب (KAR LAYLE)چنانكه كاراليل 
 .عشقهيسعنا ان ال حتبه و ن

پس دوستي چنين كسي خودبخود حاصل است و قرابت و نزديكي خويشاوندي به 
چنانكه قرابت پسر نوح نه . پيغمبر موجب هيچ مزيتي نيست هر گاه ايمان و تقوي نباشد

توان باشد بلكه دشمني او واجب است و مردم با  موجب مزيت و نه علت دوستي او مي
  .ستي ايشان نيز واجب استايمان و تقوي از هر نژادي باشند دو

َة ِيف الُقْرَبى[ :آيه شريفه ورى}] ُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ اَملَودَّ   }23:الشُّ

خواهم جز  رسالت اجر و مزدي نميكه معناي آن چنانكه گفتيم يعني من در امر 
و اين آيه در . خواهم مي اهللا تقرب الياينكه از شما دوستي و مودت يكديگر را در 

منان بيكديگر را در آيات شريفه ورديف صدها آياتي است كه پروردگار عالم دوستي م
تأليف  )راه نجات از شر غاله(و ما اين بحث را در كتابي كه بنام . قرآن خواسته است

  .ايم ايم در بحث واليت بنحو اَوفي آورده كرده
 57كه در آيه شريفه  است همچنان نيز در آيه شريفه استثناي منقطع) إِالَّ (و كلمه 

  :فرمايد سوره الفرقان مي

 ö≅ è% !$tΒ öΝ à6 è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n=tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ωÎ) ⎯ tΒ u™ !$ x© β r& x‹ Ï‚−G tƒ 4’ n<Î) ⎯Ïμ În/ u‘ 

Wξ‹Î6 y™   )57 / الفرقان(  
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خواهم  اي محمد بگو من بر امر رسالت اجري از شما نمي: كه معناي آن چنين است
سي كه بخواهد بجانب پروردگار خود راهي پيدا كند و همين معني است جز اينكه هر ك

  : فرمايد مي 48كه در سوره سبا آيه 

 ö≅è% $ tΒ Ν ä3çFø9 r' y™ ô⎯ ÏiΒ 9 ô_r& uθßγ sù öΝä3 s9 ...  ) 48 /سبا(  
يعني دوستي (خواهم  بگو اي محمد آن اجري كه من در امر رسالت از شما مي«

  .»آن نيز براي خود شما است ) راه خدادر راه خدا و يا فرا گرفتن 
اين تفسير موافق عقل سليم و فعل حكيم و مطابق با لغت و سياق عبارت و هدف 

و اسالم در اين معني با ما و خوشبختانه بزرگان علماي شيعه . عالي قرآن كريم است
  .آهنگند موافق و هم

اعظم علماي شيعه و النعمان الحارثي كه از  محمدبن محمدبن: مرحوم شيخ مفيد - 1
چاپ تبريز كه در تصحيح اعتقادات ) 67ص (االعتقاد  اسالم است در كتاب تصحيح

الرحمه نوشته است در تفسير اين آيه شريفه كه صدوق از آن موت  شيخ صدوق علي
القول   ال يصح( :كند اهل بيت را در اجر رسالت خواسته است بدين عبارت شروع مي

كه مضمون فرمايش شيخ مفيد  )السالم  نبيه موده اهل بيته عليهم اهللا تعالی جعل اجر بان
تعالي اجر پيغمبرش را  صحيح نيست كه قائل شويم به اينكه خداي: بفارسي چنين است

مودت اهل بيت او قرار داده است و نه جايز است كه بگوئيم اين مودت را قسمتي از 
در تقرب بسوي خداست و آن  صرالسالم گرداند براي اينكه اجر پيغمب اجر او عليه

عبارتست از ثواب دائم و پيغمبر در عدل و جود و كرم الهي مستحق بر خداست نه 
اينكه از جهت اعمالي كه متعلق به بندگان خداست پيغمبر مستحق آن باشد براي اينكه 
بايد عمل خالص و براي خداي تعالي بوده باشد و آن عمل كه براي خداست مزد آن 

آن است كه خود خدايتعالي از زبان جهت  اين به. د خداست نه بر غير اوهم بر خو
  : فرمايد پيغمبر مي
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.ÉΘöθ s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹ n=tã # ·ô_ r& ( ÷βÎ) š”Ìô_ r& ωÎ) ’ n? tã “Ï% ©!$# þ’ÎΤ tsÜ sù     
  )51 / هود(  

ده خواهم براي رسال خود مزد من جز برعه يعني اي قوم من از شما مزدي نمي«
  .»آفريننده من نيست

  : فرمايد و در جاي ديگر مي

ÏΘ öθs)≈ tƒ uρ Iω öΝ à6è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹ n=tã »ω$tΒ (÷β Î) y“Ì ô_ r& ω Î) ’n? tã «!$# ) 29 /هود(  
گمان برده است در ) صدوق(پس اگر اجر رسالت در اين آيه چنان باشد كه ابوجعفر 

: شود كه ورت تقدير آيه آن ميدر چنين صو . شود اين صورت در قرآن تناقض پيدا مي
اجر : شود كه و نيز چنين مي! خواهم خواهم بلكه از شما اجر مي من از شما اجري نمي

  !!من جز بر خدا نيست بلكه اجر من برخدا و غير خداست
پس : و اين محالي است كه نبايد قرآن را بر آن حمل نمود پس اگر كسي بگويد كه

  :فرمايد مي تعالي كه معني اين فرمايش خداي

 ≅ è% Hω ö/ ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n=tã #· ô_r& ωÎ) nο ¨Šuθ yϑø9$# ’Îû 4’ n1 öà) ø9$#   ) 23 /الشوري(  
شود كه پيغمبر از مردم مودت قربي  چيست؟ مگر چنين نيست كه از آن استفاده مي

شود مطلب اينطور نيست كه تو  به او گفته مي! را براي اداي اجر خود خواسته است؟
زيرا ما پيش از اين در حجت بودن عقل و قرآن جوانب آنرا بيان !! اي دهگمان كر

  .ايم كرده
استثناء در اينجا از جمله نيست بلكه استثناء منقطع است و معناي آن اينست كه من 

كنم در نزديكي به مودت را و آن را از شما  خواهم بلكه من الزام مي از شما مزدي نمي
شود كه معناي  خواهم كالم تامي مي ه از شما اجري نميپس اين گفته او ك. خواهانم

و گفته او مودت در قربي خود كالم مبتدائي است و چنين افاده . دهد كامل خود را مي
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خواهم و اين استثناء مانند آن است  بلكه مودت در قرب الهي را از شما مي: كند كه مي
  : فرمايد كه مي

y‰yf |¡sù èπ s3Í×̄≈ n=yϑ ø9$# öΝ ßγ=à2 tβθãè uΗød r& ∩∠⊂∪ Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) ...  ) 74 /ص(  
   :فرمايد و يا آنجا كه مي

 )العاملني  لی اال رب عدوفاهنم (
و اين خود روشن است و بر كسي كه بر مقداري از زبان عربي آشنا باشد معني كالم 

مشهورتر از آن است كه نيازي به استشهاد داشته باشد مخفي نيست و در نزد اهل لغت 
  ).الرحمه ايان كالم شيخ مفيد عليهپ(

و . اند مرحوم شيخ طبرسي و ساير مفسرين كه آن معنا را پسنديده و آورده - 2
  : عبارت شيخ طبرسي در تفسير آيه شريفه چنين است

يعني من . )اهللا تعالی التودد والتحاب فيام يقرب الی  ال اسألكم فی تبليغ رساله اجراً اال(
خواهم جز اينكه با يكديگر دوستي و محبت كنيد در  از شما نميدر تبليغ رسالت اجري 

  .كند چيزي كه انسان را بخدا نزديك مي
  
  

  قضاوتي عادالنه در قانوني ظالمانه
ما در صفحات گذشته ادعا كرديم كه اگر خمس اموال مشمول خمس را كه فقهاء در 

ر حدود يكهزار تومان يا كشور ايران بسادات مقيم ايران بپردازيم به هر سيدي روزانه د
اين ادعا گزاف نيست هر چند با تمام سعي و كوششي كه در بدست ! رسد بيشتر مي

آوردن آماري از اموال مشمول خمس از منابع و مدارك مسلم نموديم متأسفانه تاكنون 
  .ايم بدان دست نيافته
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بر بيست  لكن بر طبق فتواي فقهاي شيعه كه خمس را مجمالً بر هفت چيز و مفصالً
چنانكه شيخ ابوالفتوح رازي در جلد پنجم تفسير ! و پنج چيز و بيشتر واجب شمرده اند

نويسد و به نزديك ما خمس واجب باشد به بيرون كردن از بيست و  مي) 10ص (خود 
غنيمت كه در سراي حرب باشد و در ارباح تجارت و زراعات و مكاسب و : پنج چيز

جا شود و هر چه بيرون آورند از جمله معادن از زر  او از آن پس از آنكه مئونه او و عيال
و سيم و آهن و روي و مس و برنج و ارزپز و نمك و نفت و كبريت و هر چه نام 
معدن بر او آيد و از زرنيخ و موميا و كنز و از زر و درم و در و عنبر و انواع آنچه 

دخش و فيروزه و هر مالي كه بغوض از دريا برآرند از مرواريد و ياقوت و زمرد و ب
حرام با حالل آميخته باشد و مميز كردن نتوان نيز در اين قسمت شود مالي كه بميراث 

اين ) السرائر(اين ادريس صاحب ... كه گرد كرده باشد از حالل و حرام  باشد از كسي
 حتي به درآمد! دهد محدوديت را قبول ندارد و خمس را به اشياء ديگر نيز تعميم مي

العنوه كه شامل تمام امالكي است كه امروزه در دست مسلمانان است از  اراضي مفتوح
هند و چين و آفريقا و قفقاز و تمام كشورهاي اسالمي جز مدينه و يمن و بحرين كه 
خمس درآمد تمام اراضي كشت و باغ و صحرا و هر محصولي كه از اين اراضي بدست 

صورت خيلي بيش از آنكه ادعا كرديم خواهد شد  ندر آ!! آيد به اشياء فوق اضافه شود
مثالً يكي از اشيائي كه مشمول خمس است معادن است و يكي از معادن معدن نفت 

اين معدن كه تاكنون در زير : است و يكي از معدن نفت ايران معدن نفت آبادان است
مام حيف و هاي پرپيچ و خم طلسم انگليس و اخيراً كنسرسيوم است با ت اشكال و نقشه

تراشند معهذا طبق خبر  هائي كه براي پرداخت حق ايران مي كند و بهانه هائي كه مي ميل
121246شماره مندرجه در روزنامه كيهان 

7379
//

اي كه كارشناسان اقتصادي و  محاسبه بقرار 
هارم با چاند اگر اشتباه نباشد سهم عايدات نفت در طول اجراي برنامه  كرده ئهمالي ارا

احتساب بيست درصد افزايش ساليانه در حدود پنج ميليارد و نهصد و هفت ميليون دالر 
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برآورده شده است كه اگر هر دالري هفتاد و پنج ريال محسوب داريم خمس همين 
درآمد كه مسلماً كمتر از يكدهم كل درآمد آن است باز در حدود چهل و چهار ميليارد 

شود كه اگر بسادات ايران كه تنها  پانصد هزار تومان مي و دويست و پنجاه ميليون و
هاشمند و بيش از يك ميليون الي يك ميليون و نيم جمعيت ايران را  يادگار خاندان بني

دهند تقسيم شود باز هم به هر سيدي از همين يك معدن، روزانه بيش از  تشكيل نمي
سهم امام را هم اختصاص به اينان  از فقهاياي  رسد و اگر به فتواي پاره پانصد تومان مي

دهيم در اين صورت از همين يك معدن روزانه سهم هر سيدي هزار تومان خواهد 
  1!!.شد؟

و اگر ساير معادن ايران از معادن طال و نقره و آهن و مس و روي و برنج و سرب و 
كيل آوري را تش قلع و نمك و كبريت و زرنيخ و امثال آنرا بيفزائيم چه مبلغ سرسام

  !؟.دهد مي
معدن مواد نسوزي ) ش1347(مثالً يكي از معادن مكتشفه در سال تأليف اين كتاب 

شناسي با  سازمان زمين) 22/3/47( 7461است كه طبق خبر مندرجه در كيهان شماره 
اي از مواد نسوز فسفات و  همكاري كارشناسان خارجي اخيراً موفق به كشف معادن تازه

آمل و جاپان و دماوندميرُم فارس ـ مس شده است در نقطه س.  
زار تهران كيلوئي ااين معادن حدود چند ميليون تن برآورد شده است كه در ب ئرذخا

شناسان در اطراف يزد و شمال، بهبهان شيراز ـ  ريال ارزش دارد ضمناً زمين 10تا  7
  )_ BOXITE _ ALUMINIUME(هاي بوكسيت آلومينيوم  كوههاي بختياري رگه

                                                           

 اين محاسبه در هنگام تأليف اين كتاب بوده است اما اكنون كه بياري خداوند اين كتاب حليه چاپ در -1
يد طبق اظهار زمامداران كشور ايران درآمد نفت ساالنه بيش از بيست ميليارد دالر است كه خمس مي آ

ن يك ممر به هر يك از باشد كه اگر به ارباح خمس تقسيم شود تنها از همي آن چهار ميليارد دالر مي
 .رسد آنان روزانه بيش از هزار تومان مي
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تواند قسمتي از نياز آينده كارخانه پنجاه هزار تني آلومينيوم  اند كه مي كردهكشف 
  .!ايران را تأمين كند

االرض بي حد و حصر اين مملكت كه از آن  و همچنين ساير معادن و ذخاير تحت
جمله معدن مس سرچشمه است كه كل ذخيره آن در حدود چهار صد ميليون تن است 

مدها ارباح آحال به اين در) 8237كيهان (تومان است  12000كه ارزش هر تن آن 
اي كه روزي پنج ريال از  مكاسب تجارات و زراعات و صنايع را بايد افزود تا آن عمله

يدگي شود كه اگر دقيقاً رس! گذارد درآمد خود را براي روز مبادا اگر بتواند كنار مي
بعالوه خمس جواهر و ! استدهد ـ كه چندين برابر بودجه كشور  ارقامي را تشكيل مي

هائي كه از زمين و امكنه  آورند ـ و گنجها و دفينه اشيائي كه از دريا بغوض بيرون مي
توان بدست آورد و  آيد و آنچه از خمس اموال حالل مخلوط به حرام مي بدست مي

  ...معامالتي در اراضي كه ذّميان با مسلمانان دارند و هكذا 
هاشم  كننده فقط متعلق به خاندان بني درآمد عجيب و گيج اين: گويند فقهاء شيعه مي

توان نشان داد و چگونه گفتيم بطور قطع و يقين اگر  است كه در ايران تنها سيدها را مي
خمس اموال مشمول خمس ايران را بسيدهائي كه در ايرانند و بيش از تمام كشورها در 

هزار بلكه چند هزار تومان خواهد ايران موطنند تقسيم شود بهر سيدي روزانه بيش از 
  !رسيد

هاشم بفتواي فقهاي بزرگ شيعه براي گرفتن خمس فقر  السبيل بني و در يتامي و ابن
ص (شرط نيست چنانكه شيخ در المبسوط و ابن شهرآشوب در متشابهات القرآن هم 
مي باره يتادر: نويسد اند شيخ مي گفته) 552 ص(المطلب  و عالمه حلي در منتهي) 175
!! الغنی والفقري والنه يستحق ماهلم فيستوی فيه ةاآلي  ج الشيخ بعمومتاح! الفقر ال يشرتطكه 

السبيل  شد كه در صورتي كه يتامي و مساكين و ابن باز اگر گفته مي !كذی القربی
تواند آنرا در مصالح مسلمين  هاشم همين كه غني شدند پيشوا و زمامدار مسلمين مي بني
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شد براي مصرف اين بودجه هنگفت محملي پيدا كرد و آن  يد ممكن ميصرف نمايد شا
را در احتياجات مسلمانان مصروف داشت اما مطلب چنين نيست و محمدبن ادريس در 

فان فضل من ذالک شئی كان هواحلافظ له واملتولی حلفظه عليهم و ال جيوز (: گويد سراير مي
س زياد آمد پيشواي مسلمين فقط حافظ و يعني اگر چيزي از اموال خم) ان يملک شيئاً 

باشد و حق ندارد چيزي از آن را مالك شده  نگهبان آن است و متولي حفظ آن مي
  !مصرف نمايد

شئي من اال ) هاشم اي بني(و ليس لغيرهم : و شيخ طوسي در النهايه گفته است
و  هاي اشياء بيست خمس(ها  هاشم كسي حق ندارد از خمس يعني بغير بني. خماس
هاشم است كه در ايران فقط  ها از بني نصف اين خمس. اخذ و تصرف كند) پنجگانه

توان نشان داد و از ديگران اثري نيست و نصف آن كه در  فاطمه را مي سادات بني
بايد در زمين دفن شود  گويند طبق فتواي فقهاي بزرگ قديم شيعه اصطالح سهم امام مي

و يا بقول مرحوم شيخ محمد !!! بيايد و دريافت كند يا امانت نگاهدارند تا امام زمان
الغطاء در اختيار كساني بگذارند كه آنرا چون مال كافر حربي دانسته و   حسين آل كاشف

به هر كيفيتي كه بتوانند بدست آورده و به هر چه دلخواهشان باشد مصرف كنند وگرنه 
ه مجلسي اول در لوايح مگر اينكه بفتواي فقهاي صاحبنظر ك!! مصرف ديگري ندارد

گويند پيغمبر خدا  اين خمسي است كه فقها مي!. صاحبقراني گفته است به دريا بريزند
!! داشته استخواست براي خاندان و خويشان خود مقرر  كه در اجر رسالت از مردم نمي

هاشم مقرر داشته است كه  هاشم و حتي بني در مقابل آن زكاتي را براي فقراء غير بني
شتر و گاو و گوسفند غيرمعلوفه، و طال و نقرة (اينان فقط بر اشياء تسعه است  بقول

كه اوالً ) مسكوك و غيرمتحرك و گندم و جو و مويز و خرما با نصاب و شرائط معلوم
ود و آنچه هم ش اين اشياء با آن شرايط در اكثر نقاط دنيا بلكه در هيچ كجا يافت نمي

ست كه يرسد چيزي ن و آنچه هم بحد نصاب ميرسد  نميشود بحد نصاب  يافت مي
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شود آنرا عادالنه بين فقراي  مي زكاتاگر اموالي كه در ايران مشمول ! بحساب درآيد
 شرح و دالئل اين. 1ر كدام نيم ريال خواهد رسيده ايران تقسيم نمايند روزانه حداكثر به

آري در اين . جعه نمايندايم طالبين حقيقت به آن كتاب مرا آورده زكاتمدعا را در كتاب 
كنند كه براي فقراء غير  زمان فقهاي اسالم دين اسالم و پيغمبر اسالم را چنين معرفي مي

و . هاشم اينگونه حق قائل شده است و براي خاندان و خويشاوندان خود آن گونه بني
بينيد كه  بخدا سوگند كه اين تهمتي بزرگ و گناهي عظيم است بنابر آنچه گذشت مي

عاي ما كه گفتيم چنين ميراثي هيچكس از سالطين جبار و گردنكشان روزگار بلكه اد
حتي آنان كه ادعاي الوهيت كردند چون نمرود و فرعون و شداد براي خاندان خود 

يا حقيقتاً دور از انصاف و وجدان بلكه بمنزله كفر و استهزاء آنگذاشتند درست است 
كه ما چنين نسبتي را بدون هيچ مدرك و  نيست صخرالزمانآبدين اسالم و پيغمبر 

  !!اهللا به آن حضرت بدهيم؟ سند از كتاب خدا و سنت و سيره رسول
ما در اين كتاب بياري خدا متمسكات واهيه قائلين بخمس كذائي را در اختيار 

  .گذاريم تا خود با عقل و وجدان خود قضاوت نمايند خوانندگان مي
اند چنانكه قبالً هم گفته  هاشم آورده راي بنيعلتي كه براي تأسيس خمس كذائي ب

كه صدقه است بر اين طايفه جليله حرام شده است لذا  زكاتشد آن است كه چون 
و اگر اين خمس هم نباشد در آن صورت محلي ! بجاي آن، اين خمس وضع شده است
د صحيح اين ادعا چنانكه قبالً با دالئل كافي رد ش! براي اعاشه فقراي اين طايفه نيست

توان يافت و سيره مسلمين  نيست زيرا چنانكه آورديم هيچ دليلي از كتاب خدا بدان نمي
خديجه برخالف آن است حال  بيت چون خبر ابي هاشم و اخبار صادره از اهل و خود بني

و  زكاتاما . هاشم حرام باشد غير بني هاشم بر بني زكاتچنان فرض گيريم كه صدقه و 
 زكاتايشان حالل است و طبق اخبار صادره و فتاواي عموم فقها  صدقه خودهايشان بر

                                                           
 .)شمسي1347. (اين محاسبه در هنگام تأليف اين كتاب بوده است -  1
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نسبت ه و هميشه و حتي امروز هم اغنياي سادات ب هاشم حالل است هاشم بر بني بني
آنچنان كه خدا مقرر داشته است در تمام  زكاتبيش از اغنياي سايرين است و اگر 

هاشم را كفايت  فقراي بني هاشم بني زكاتداده شود ) نه منحصراً در نه چيز(اموال 
  .پس ديگر احتياج به خمس كذائي نيست/ كند مي

 زكاتاين باز خود يك ظلم ديگري است كه اين طائفه هم خمس بگيرند و هم از 
  .ديگران استفاده كنند زكاتور شوند و هم در صورت احتياج از  قبيله و طائفه خود بهره

چيز كه در حقيقت در اين  9حصراً در مناما فقراء و مردم ديگر فقط از زكاتي كه 
زمان مصدوم و موهوم است و آن هم بنص صريح قرآن بايد هشت صنف از آن استفاده 

كذائي  زكاتايم اگر  آورده زكاتور شوند كه با حساب دقيقي كه ما در كتاب  كنند، بهره
أمين اعاشه هاشم آنگونه ت كه براي بنيرا امروز فقط بر صنف هفتگانه ديگر در اين مورد 

بفتواي فقها بايد مثل مصروف را بكار برد (شده است و براي فقراي ساير مردم اينگونه 
  .اند كه در ميراث دو برادر ظالم و مظلوم گفته

  وآن قاطر چموش لگدزن از آن من    آن گربه معو كن بابا از آن تو
  .رساند هرچند اين مثل هم آن معني را نمي

هاشم وضع شده است هم  براي فقراي بني زكاتي بجاي اين ادعا را كه خمس كذائ
عقل هم وجدان و هم سنت و هم قرآن و هم تاريخ و هم سيره پيغمبر آخرالزمان آنرا 

داند كه وجوب  زيرا كسي كه از تاريخ اسالم اطالعي داشته باشد مي. كند تكذيب مي
بدر و يا بعد  خمس بر غنائم در سال دوم هجرت مقرر شده است حال يا قبل از جنگ

  .از اين جنگ
ج  271ص (هاشم  تمام تواريخ معتبره چون سيره ابن يحبتصر زكاتاما دستور اخذ 

چاپ لبنان و ) 2ج  199ص (اثير  و تاريخ كامل ابن) 2ج  400ص (و تاريخ طبري ) 4
) 396ص (التواريخ جلد هجرت   چاپ بيروت و ناسخ) 2ج  48ص (تاريخ يعقوبي 
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در سال نهم يا دهم هجرت داده شده و رسول خدا در اين سال  .چاپ محمد اسمعيل
باطراف و بالد فرستاد و هر كس ادني شعور و اندك  زكاتعاملين صدقات را براي اخذ 

هفت يا هشت سال قبل از  صتواند قبول كند كه پيغمبر خدا وجداني داشته باشد نمي
اول براي خاندان خود پايه هاشم فرض كند بيايد  را براي فقراي غير بني زكاتآنكه 

اي براي  خمسي چنين بر تمام اشياء و اموال بريزد يا فقط بر غنائم جنگ محل اعاشه
هاشم و  هاشم باصطالح دست و پا كند و بگويد چون هفت سال ديگر براي غير بني بني

صورت ما انشاءاهللا آنرا  هاشم زكاتي چنين و چنين مقرر خواهد شد و در آن حتي بني
سبيل خاندان هاشم تكليفشان  كنيم پس فعالً اول فقرا و يتامي و ابن هاشم مي بر بني حرام

رويم  وقت انشاءاهللا مي معلوم و خيالشان راحت باشد تا بعد از هشت سال ديگر آن
  !!كنيم چناني براي ايشان فرض مي آن زكاتهاشم و  بسراغ غير بني

تر تاكنون هيچ  بيهوده و ظالمانه آيا واقعاً حرفي از اين چرندتر و سخني از اين
كه اين نسبت را برسول خدا عقل كل و  دانم آناني من نمي! گذاري گفته است؟ قانون

كنند اين  دهند با چه جرأت و با كدام دليل اينگونه جسارت مي رحمه للعالمين مي
  :ترين تهمت بĤن حضرت و دين خداست ترين ظلم و باالترين افتراء و عظيم بزرگ
رسد مسئله  آنچه بنظر من مي.  }21:األنعام}] َمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَرتَى َعَىل اهللاِ َكِذًباوَ [ 

هاي سياسي است كه براي بيچاره  هاشم نيز يكي از نيرنگ بر بني زكاتو حرمت صدقه 
 نحن معارشاالنبياء ال نورث(:كردن اين سلسله جليله توطئه شده است و مانند حديث

عين آن اين بود كه خاندان پيغمبر را مضطر و فقير و محتاج دربار كه مقصود واض)
هاشم نيز اين نيرنگ بكار رفته است زيرا اين  خلفاي جور نمايند در حرمت صدقه بر بني

ي تكذائي را گذاشته است بلكه ح عقيده منحصر بشيعه نيست كه در برابر آن، خمس
الفقه  چنانكه در كتاب. همداستانند هاشم با شيعه مخالفين هم در حرمت صدقه بر بني

 زكاتاز قول مالك آورده است كه در مصارف ) 1ج  623ص (المذاهب االربعه  علي
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احلريه واالسالم و ان ال يكون كل : الفقري واملسكني ثالثه رشوط رشط فیيو (: نويسد مي
ص (در  اما. الفقر   هبمريصيمنهام من نسل هاشم من عبد مناف واالصح اعطائهم حتی ال

االنصاف الثامنيه زياده  من هذه ةزكاال اخذ  و يرشط فیدر مذهب شافعيه نوشته است ) 626
احلريه اال اذا كان   الثانی كامل. االول االسالم: الرشوط اخلاصه لكل صنف رشوط مخسه علی

نع حقه املطلب و ال عتيقاً لواحد منهم و لو م هاشم و ال بنی الثالث ان ال يكون من بنی امكاتبً 
آن است كه از فرزندان هاشم و از  زكاتيعني شرط سوم براي گرفتن  )!املال من بيت
هاشم نباشد و حتي برده آزاد شده ايشان هم نباشد حتي اگر حق او  برابرلب مطَّفرزندان 

معلوم است كه هر گاه بر !! ندارد زكاتالمال داده نشود باز هم حق گرفتن  هم از بيت
المال  اقتصاد و معيشت را آنقدر تنگ كنند كه اگر حقوقي هم در بيتهاشم دائره  بني

چيزي اخذ كنند، وضع معيشت انها  زكاتدارند و از آن ممنوعند باز هم حق ندارند از 
افتند و اين خود يكي از هدفهاي مطلوب و محبوب  چه خواهد شد و در چه تنگنائي مي

و ! اند مان را وادار به چنين فتوائي كردهعباس بوده است كه فقهاي آن ز اميه و بني بني
اهللا در شيعه از نظر حب و غلو بصورت ديگر جاي  متأسفانه اين فتوا برخالف ما انزل

  !!!خود را باز كرده است
هائي كه از كاخ خليفه  كند زيرا دستورات و فرمان تاريخ نيز اين تصور را تصديق مي

الواله (چنانكه در كتاب : ين حقيقت استشده است نيز مبين ا به استان مصر صادر مي
  .شود ضمن دستورات خليفه اين جمالت ديده مي) 198ص ) (والقضاه كندي

و ال يركب فرساً و ال يسافر من فسطاط الی طرف من اطرافها و ان  ةال يقبل علوی ضيغ
خصومه  الناس العبد الواحد و ان كانت بني علوی و بني احد من  اال لالسبي من اختاذ ايمنعو

يعني  )1ج  144االمام الصادق ص ! (ن بينهودالعلوی و يقبل قول خصمه ب  فال يقبل قول
يكنفر علوي حق ندارد مزرعه اي داشته باشد و حق ندارد بر اسبي سوار شود و حق 
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شهر فسطاط مصر به هيچ طرفي از اطراف آن مسافرت نمايد و بايد اين ندارد كه از 
و . ان و كنيزان متعدد ممنوع باشند مگر يك غالم و يا يك كنيزطائفه از فرا گرفتن غالم

اگر بين يكنفر علوي و يكنفر ديگر از مردم خصومتي بود نيايد ادعا و گفته علوي 
  ؟!پذيرفته شود اما گفته خصم او بدون بينه و گواه پذيرفته است

با اين هر گاه تفسيق و فشار تا اين حد بر يك طائفه روي خصومت و عداوت خلفا 
شود عجيب نيست كه حرمت صدقه  سلسله جليله باشد كه در اين فرمان ديده مي

برايشان از همين سياست آب خورد تا يكسره مضطر و بيچاره و درمانده شوند و چون 
را كه  فتاواي مشهور و معمول در آنزمان بوده است و در مقابل آن فتاوي، خمس كذائي

هاشم از خمس حقي قائل بوده  و اگر براي بني در شيعه جعل شده است وجود نداشت
اند از همان خمس غنائم جنگ بوده است و آن هم در اختيار خليفه زمان بوده است كه 

توانسته است از دادن آن مانع شود چنانكه در تاريخ اسالم هرگز ديده نشده  به آساني مي
ا و اجراي آن براي گونه فتواه لذا اين. هاشم داده شود است كه خمس غنائم به بني
اي بس مؤثر بوده است و متأسفانه چنانكه  هاشم وسيله مضطر و بيچاره ساختن بني

العمل خود را از طريق ديگر  بينيم اين سياست و نيرنگ در اثر فشار و تضييق عكس مي
كه در اين . و دين اسالم و مذهب شيعه را بچه صورتي درآورده است.!! پيموده است

چنين امري بنام يك حكم مسلم فرسنگها فاصله دارد و پذيرفتن  موضوع با حقيقت
 خودپيغمبرش براي خويشاوندان ديني مستمسكي قوي براي اعداء دين خواهد بود كه 

ها نيز در نوشتن اين كتاب عالوه بر  و انگيزه. ي چنين عجيب دست و پا كرده استثميرا
دين مبين است كه ما وجود چنين  بيان حقايق اسالم رد چنين تهمت بزرگ از بنيانگزار

  .دانيم تر و مؤثرتر مي تهمتي را از هر ضربتي بر حقيقت اسالم مهلك
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  گيرد چه چيزها تعلق ميه خمس چيست و ب

اصوالً احاديث و اخباري كه در موضع خمس در كتب احاديق ضبط است بچند قسم 
  :مانند. گيرد يك قسم آن مربوط به اين است كه خمس بچه اشيائي تعلق مي: است
بن  القيه و تهذيب و استبصار كه از عبداهللا عبداهللا بن سنان در من ال حضره حديث - 1

اخلمس  ليس: السالم يقول عت ابا عبداهللا عليهسم: سنان روايت شده است كه او گفته است
   1.الغنائم خاصه اال فی

                                                           

شيخ : بن سنان روايت نموده است اين حديث را كه شيخ باسناد خود از محمدبن محبوب و او از عبداهللا -1
الشهيد (الدين  ابن زين الجمان شيخ حسن نتقيدر كتاب م. صدوق نيز به همين طريق آورده است

و الصحاب فی تأويله و جهان ـ احدمها  -1: نويسد چاپ جديد مي) 138ص (در جلد دوم  /)الثاني
اخلمس انام استفيد  الغنائم مما حيب فی اخلمس املستفاد من ظاهرالكتاب فان ما سوی احلمل علی اراده

اخلمس ذكر ذلک مجعه  علی كل ما جيب فيه صدق اسم الغنيمة والناس دعویالشيخ  السنه و ذكر ذلک من
علی خالفها ـ نعم يمكن  ةاللغ العرف و كالم اهل  والشهيد و توجه املنع الی هذا بني التفاق ةالعالم  منهم

علی اراده هذا املعنی بطريق التجوز فان لفظ الغنائم و ان احتمل املجازی و احلقيقه اال صليته لكن احلمل 
عدم و يقع الشک فی اراده ما سوهيا فيمسک فی نفيها باالصل اال ان  قيقه متحققه اال راده له خوهلام فیاحل

الجمان آن است كه لفظ غنائم شامل همان  خالصه فرمايش صاحب منتفي ـ يقوم علی خالفها دليل
  .غنائم جنگي است و بغير آن داللت ندارد

در بيان اينكه خمس در غنيمت است ) الخمس باب(معاد ال مرحوم محقق سبزواري در كتاب ذخيره -2
و غنيمت شامل چه چيز است؟ و اينكه آيا فوائد مكاسب نيز جزو غنائم است يا نه بعد از آنكه قول 

  :نمايد كه او گفته است طبرسي را نقل مي
ءٍ [ :االية و يمكن ان يستدل هبذه يطلق  لغةال  فان فی عرف }41:لاألنفا}] َواْعَلُموا َأنََّام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ

  : نويسد آنگاه خود مرحوم محقق مي ... الغنيمة علی مجيع ذالک اسم
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و  عن سامعه عن ابی عبداهللا... ) 2ج  62ص (در تفسير عياشي  - 2
 .الغنائم اخلمس اال فی اخلمس فقال ليس عنقال سألت احدمها  احلسني ابی

كه آيه رساند كه خمس فقط در غنائم جنگي است  كه مضمون اين هر دو حديث مي
شريفه واعلموا انما غنمتم در باره آن در سال دوم هجرت يعني در همان هنگام جنگ 

و همين خمس است كه با اينكه تاريخ و . بدر نازل شده است چنانكه شرح آن گذشت
دهد كه آن حضرت خويشان خود را به آن اختصاص  گواهي نمي صاهللا سيره رسول

تا چه رسد به يتامي و مساكين و . ز داده باشدخويشان خود را به آن اختصاص و امتيا
سبيل آل  سبيل كه مراد از آن يتامي شهداي جنگ و غير آن و مساكين و ابن ابن

اند كه در حين نزول آيه شريفه اصالً وجود خارجي نداشتند و براي  شمرده صمحمد
شد چنانكه بيان اين مطلب  اين اشخاص از آل محمد مصداقي در خارج تصور نمي

. كنند بشرح اوفي گذشت احاديث ديگري كه از آنها بر خمس كذائي استدالل مي

                                                                                                                                                    

كه  علی خالفها و لقله متجه لغةال  العلامء و كالم اهل الدعوی مدعياً اتفاق وانكر بعض اصحابنا هذه
نيمت جز بر غنائم الجمان را بعبارت ديگر آورده است كه غ همان معني و مقصود مرحوم صاحب منتفي

  .شود جنگ اطالق نمي
واحلق ان استفاده : نويسد در اين مورد مي) 81ص (مرحوم فضال جواد در كتاب مسالك جلد دوم  -3

 الغنيمة, غنيمه داراحلرب الظاهر كون من ظاهراآليه بعيده بل) الفوائد ای اخلمس علی مجيع(ذلک 
  ).مول خمس استغنيمت در آيه شريفه همان غنائم جنگ است كه مش0
ممايمكن نقله الی داراالسالم و ما ال يمكن نقله اال  ةالغنيمة كل ما اخذ من داراحلرب بالسيف عنو -4

پس نتيجه . ملصالح املسلمني لاملا  داراالسالم فهو جلميع املسلمني ينظر فيه االمام و يرصف الی بيت
ان غنائم جنگي است و در اين شريفه تحقيق تمام اين بزرگواران آن است كه غنائم مشمول خمس هم

اي نيست و استناد و استفاده از آيه شريفه در  در خصوص خمس ساير اشياء هيچگونه اشاره و كنايه
 .!!!هاي نابجا است خمس غير غنائم جنگي استنادي ناروا و استفاده
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يعني ) كسور متعارفي عدد(بمعناي ما يخرج منه ) خمس(احاديث است كه در آنها كلمه 
العشر در   العشر يا ربع  شود چنانكه كلمه عشر يا نصف اخذ مي زكاتمقداري كه براي 

) خمس(ت و چون در اينگونه احاديث كلمه شود آمده اس اخذ مي زكاتنچه براي آ
شود، متشبثين بكل  اخذ مي زكاتيعني يك پنجم آمده است كه از آن مال مشمول 

حشيش آن را شامل خمسي كه از طبقه خاصي كه در هنگام نزول آيه شايد استفاده 
  مانند اين احاديث . اند اند دانسته كرده مي

عن محاداحللبی قال سالت ابا : الفقيه هالف ـ حديث مروي در تهذيب و من اليحضر
 و الرضا  اخلمس و عن  املعادن كم فيها قال اخلمس و عن  قال ١الكنزكم فيه عن عبداهللا

الذهب   كام يوخذ من معادن املعادن كم فيها قال يوخذ منها اصفر واحلديد و ما كان من
  .مانند اين حديث در كافي از ابن ابي عمر آمده است .ةوالفض

پرسيدم از آنچه  از حضرت صادق: از حماد حلبي روايت است كه گفت: ترجمه
يك پنجم و از معادن پرسيدم كه چه مقدار در : د چه مقدار بايد داد؟ فرمودشاباز گنج 

از (، و از قلع و مس و آهن و آنچه از معدنيات است يك پنجم: آن واجب است؟ فرمود
از تمام اينها همان مقدار : ست؟ حضرت فرمودچه مقدار در آن واجب ا) فلزات و غيره

  ).يعني يك پنجم(شود  شود كه از معادن طال و نقره گرفته مي گرفته مي
بينيد كه نحوه سؤال و سياق عبارت خود حاكي است كه سائل از مقداري كه  مي

دهد بر طبق  پرسد و جوابي هم كه حضرت مي پرداخت آن از اين اشياء واجب است مي
دهد و چون در اين  ل از مقداري كه بايد از اين اشياء خارج شود جواب ميسؤال سائ

 زكاتآورديم و در اشيائي كه  زكاتواجب است بشرحي كه در كتاب  زكاتاشياء 
                                                           

االسالم   جل فیاهللا عز و   مخس سنن اجراها 83الخمسه فقره  در حديث مروي از خصال صدوق باب -1
تا آنجا كه ...  االسالم اهللا فی  سنناً اجراها ةاجلاهلي يا علی ان عبداملطلب سن فی النبی قال لعلی عن
 ...اخلمس فتصدق  و وجد كنزاً فاخرج منه: فرمايد مي
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اي اشياء  شود متفاوت است چنانكه از پاره واجب است مقداري كه از هر چيز خارج مي
ورد يكدرهم و زراعتي كه از چاه خ چون غالت و محصولي كه از نهر يا آسمان آب مي

ام يا  م و گاو يك سيخورد يك بيستم و شتر يك بيست و پنج و دلو و ماشين آب مي
اي اشياء كمتر يا زيادتر است از  يك چهلم و گوسفند يك چهلم و پول يك چهلم و پاره

چه  اين جهت بوده كه سائل احتياج بسؤال داشته است كه از امام بپرسد كه از اين اشياء
اگر خمس كذائي در بين . يك پنجم: مقدار بايد داد؟ حضرت در جواب فرموده است

مسلمين معمول و مشهور بوده و به اصطالح اصوليين يك حقيقت شرعيه مانند نماز و 
و حج بود كه احتياج به اينگونه سؤال نداشت و جوابش چنين بود، زيرا اسمش  زكات

املعادن  الكنز مخس يا فی هل فی(پرسد  ايد سائل ميحاكي از مقدار ما يخرج منه است و ب
اما چيزي كه بر سائل مجهول بوده مقدار ما . و امام در جواب آن بفرمايد نعم )مخس

دهد و هيچ ربطي به مطلب اينان  يخرج منه است و امام هم جواب بر طبق سؤال مي
اند كلمه  عتنايي نكردهنكته ديگري از نظر متشبثين دور مانده و يا عمداً بدان ا. ندارد

َام َغنِْمُتْم [:شود و خمس كه دليل آن آيه شريفه است يعني گرفته مي) يؤخذ( َواْعَلُموا َأنَّ
ُسوِل َولِِذي الُقْرَبى ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسُه َولِلرَّ است چنانكه گذشت از  }41:األنفال}] ِمْن َيشْ

نائم جنگي در اختيار رئيس مسلمين تا كلمه اخذ بميان آيد زيرا غ شود ميكسي گرفته ن
دهد و سهم يتامي و مساكين و ابن سبيل را  است و در هنگام تقسيم سهم مقاتلين را مي

و در نزد اوست بنابراين نه به مسلمين دستور دادن داده شده چون هم بايد او بدهد 
لمانان داده اخذ آن مس مسلمين دستور يسرئه و امثال آن و نه ب) آتوا ـ انفقوا ـ (كلمه 

بلكه اين . شده زيرا چيزي از غنائم در اختيار مسلمين نيست كه مأمور بدادن آن باشند
َا [:است كه هم مسلمانان دستور دادن و آن داده شده است مانند كلمات زكات َيا َأهيُّ

ِذيَن َآَمنُوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجنَا َلكُ  و  }267:البقرة}]ْم ِمَن األَْرضِ الَّ
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ُخْذ ِمْن [:امثال آن و هم بر پيشواي مسلمين دستور گرفتن آن داده شده است كه
يِهْم ِهبَا ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ پس كلمه يؤخذ كه در اين حديث   }103:التوبة}] َأْمَواِهلِ

يد از كنز و معادن و غير آن است كه با زكاترساند كه اين  شريف است بنحو آشكار مي
قبالً آياتي راكه داللت دارد بر آنكه غنيمت گرفتني است نه دادني . (يك پنجم اخذ شود

  ).ذكر نموديم

املعادن ما   قال سألته عن: ب ـ حديث مرويه در تهذيب از زراره از حضرت باقر
اهللا سبحانه   فقيه ما اخرجاخلمس و قال ما عاجليته باملک   كل ما كان يكازدً ففيه فيها فقال

يعني از حضرت سؤال كردم از معادن كه در آن چقدر واجب  .اخلمس من حجارته مصفی
هر چه كه بعنوان دفينه باشد در آن يك پنجم است در اين حديث : است حضرت فرمود

پرسد نه از آنچه خمس  نيز مانند حديث سابق سائل از آنچه بر معدن واجب است مي
آنچه را كه بوسيله مال : فرمايد واجب است خصوصاً در آخر حديث مي كذائي بر آن
اي پس هر چه خدا از سنگهاي آن معدن براي تو بيرون آورد در  كرده  گزاري خودت مايه

  .1خالص آن يك پنجم است
الفقيه والمقنع صدوق از محمدبن  ي در تهذيب و من ال يحضرهمروج ـ در حديث 

ارض : املالحه فقال و ما املالحه فقال  عن با جعفرألت اس: مسلم روايت است كه گفت
 اخلمس فقلت والكربيت و  املعدن و فيه فقال هذا .املاء فيصري ملحاً  خه ماحله جيتمع فيهنس

 .اخلمس  االرض فقال هذا و اشباهه فيه النفط خيرج من
سؤال كردم  يعني از محمدبن مسلم روايت است كه گفت از حضرت محمد باقر

زار  زمين شوره: مالحه چيست؟ محمد بن مسلم گفت: ز نمكزار حضرت فرمودا
اين معدن است و : حضرت فرمود. گردد شود و نمك مي نمكخير كه در ان اب جمع مي

                                                           

 .يعني سود ويژه آن پس از منهاي سرمايه -1
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شود  و نفت كه از زمين خارج مي) گوگرد(عرض كردم كبريت . در آن يك پنجم است
ن حديث نيز محمدبن مسلم از در اي. حضرت فرمود در اين و مانند اين يك پنجم است

حضرت در جواب . پرسد حضرت باقر از حق واجبي كه در نمكزار و معدن است مي
  !فرموده است در آن يك پنجم است و سخني از خمس آل محمد نيست

د ـ حديث مروي در كافي و تهذيب از محمدبن مسلم و از ابن ابي عمير عن ابي 
  ضه والصفر واحلديد والرصاص فقالقال سألته عن معادن الذهب والف جعفر

  !مضمون حديث در جواب حضرت مانند احاديث سابق است .عليها اخلمس مجيعاً 
الفقيه و تهذيب عن محمد بن علي بن  ـ حديث مروي در كافي و من ال يحضره  ه

البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد و  قال سألته عام خيرج من الحسن عبداهللا عن ابي
اين حديث . الخمس اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه: فقال زكاتالذهب والفضه هل فيه  دنعن معا

گويد از  صادق آورده است يعني راوي مي حضرت از در املغنعه مرسالنيز را شيخ مفيد 
پرسيدم از آنچه از دريا خرج بشود چون مرواريد و  حضرت امام موسي كاظم

كه  همين: است؟ حضرت فرمود زكاتآيا در آن  ياقوت و زبرجد و از معادن طال و نقره
قيمت خارج شده بيك دينار رسيد در آن يك  پنجم است در اين حديث به صراحت و 

مقدار . فرمايد است و جوابي هم كه امام مي زكاتروشني معلوم است كه سؤال سائل از 
قايق پرواضح است كه در آن زمان خمس كذائي بعنوان يكي از ح. ما يخرج منه است

مشكك و مردد باشد باز براي توضيح  زكاتشرعيه وجود نداشته است كه در مقابل 
  :گوئيم مي

كه در اين احاديث است حقيقت شرعيه ندارد يعني در احكام و ـ كلمه خمس اوالً 
و به اصطالح در فروع دين و احكام شاخصه اسالم به اصطالح در فروع دين و احكام 

 زكاتو مشخص بنام خمس وجود نداشته كه مانند نماز و در صدر اسالم چيزي معنون 
هان بدان مبادرت نمايد ذا و حج و روزه و جهاد شاخص باشد تا بمجرد اظهار آن كلمه
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معادن و كنوز كه نماينده همان مقدار ما يخرج منه است  زكاتو كلمه خمس گاهي در 
 ءل يأخذ منه هوالالرج عن و سئل: (شود مانند اين حديث مروي در كافي ديده مي

يعني از  ).زكوه و مخسه فقال نعم  املعادن احلسب ذلک له فی ماله او مخس ما خيرج له مناة زك
 زكاتاز او ) عمل خلفاي جور(پرسيده شد از حكم مردي كه اينان  حضرت رضا

گيرند آيا اينها در  شود مي مالش را و يك پنجم آنچه را كه از معادن براي او خارج مي
  !اري: حضرت فرمود! شود؟ و خمس او محسوب مي زكات حساب

 زكاتمعادن برخالف  زكاتدر اينجا كلمه خمس بدان جهت مشخص است كه 
بر آن جاري نيست چون مضي  زكاتساير اشياء يك پنجم است است و ساير شروط 

  .حول و نصاب مقدر بوزن
انند كسور و كلمه خمس در اين احاديث فقط نام يك كسر متعارفي عدد است م

و مقدار  زكاتچنانكه در احاديثي كه سؤال در خصوص . عشر و ثمن و ربع و امثال آن
مثالً در كتاب . العرش العرش او نصف فيه: اند ما يخرج منه شده است در جواب آن فرموده

ا بلغت مخسه ذاحلبوب ا االرض من كل ما خيرج من( العقول از حضرت رضا تحف
برؤساي قبايل چنانكه در نامه آن  صهاي رسول خدا يا در نامه ).العرش  يهافاوساق ف

السامء او كان  ما سقت(شود  حضرت به شرجيل بن عبد كالل و نعيم اين عبارت ديده مي
و امثال آن پس كلمه خمس  )...العرش  و ما سقی بالرسا فيه نصف... العرش  سيحاً ففيه

العشر است كه  العشر يا فيه نصف يهدر جواب سؤال سائالن همچون كلمه ف) الخمس فيه(
نماينده مرتبه در كسور عدي است و يك حقيقت شرعيه نيست چون صلوه و زكوه كه 

تا مثل حديث مشهور و متواتر . شنوده درآيدبمجرد تفوه به آن معناي خاصي در ذهن 
يق نماينده حقا كه 1)والصوم واحلج و واليت زكاتوال ةالصلو علی مخس علیاالسالم  بنی(

                                                           
 ).مصحح. (شهادتين مي باشد، در روايتهاي اهل سنت به جاي واليت -  1
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االتفاق بوده كه  اند باشد از آن جهت كه خمس غنائم يا خمس معادن يك امر قليل شرعيه
آمد لذا آن را يكي از فروع  اي از اراضي بدست مي هنگام جنگ گاهي و بندرت در پاره

  .و احكام مستمره قرار ندادند تا مورد تكليف عموم مكلفين شود
گذشت و  زكاتاست بشرحي كه در كتاب  زكاتثانياً ـ در معادن و كنز و امثال آن 

شود يك پنجم است و سؤال سائالن هم براي همين منظور  مقداري كه از آن خارج مي
  .است

نقل شده است فتواي  ثالثاً ـ در زماني كه اين احاديث از طرف ائمه معصومين
دار ما است با اين تفاوت كه در مق زكاتفقهاي زمان نيز بر اين بوده است كه در معادن 

يخرج منه ـ ما يؤذي منه اختالف بوده است و همين كيفيت باعث شده است كه 
مثالً ـ مالك كه يكي از . اند كرده اصحاب ائمه از آن حضرات از اينگونه سؤاالت مي

هجري متولد شده و معاصر حضرت صادق و  95فقهاي مشهور آنزمان بوده و در سال 
اسالم قهاي بزرگ و معروف و از مفتيان مشهور كاظم بوده است و در مدينه يكي از ف

 زكاتاست در موطا خود كه از كتب مشهور و اقدم از تمام كتب فقه است در باره 
  :نويسد معادن مي
رج منها قدر حتی يبلغ ما خي ئاملعادن مما خيرج منه ش واهللا اعلم انه اليؤخذ من( آري

  .)ةزكاال ک ففيهاو مأتی درهم فاذا بلغ ذال) يعنى(عرشين ديناراً 
داند اينكه از آنچه از معادن  يعني نظر و فتواي من اين است و البته خدا بهتر مي

شود چيزي نبايد گرفته شود تا اينكه مقدار آنچه از آن خارج شده به بيست  خارج مي
اين . است زكاتكه باين مبلغ رسيد در آن  ست درهم پس همينيدينار طال برسد يا دو

ت مضمون آن حديثي است كه شيخ طوسي آن را در تهذيب آورده گفته مالك درس
املعدن من   منعام اخرج  احلسن  عن امحد بن حممد بن ابی نرض قال سألت ابا... است

 .عرشين ديناراً  ةزكاال  قليل او كثري هل فيه شئی قال ليس فيه شئی حتی يبلغ ما فی مثله
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ضرت كاظم يا حضرت رضا سؤال نصر گفت كه از ح  بن ابي بن محمد يعني احمد
كم و زياد آيا در آن چيزي واجب است؟ حضرت  شود كردم از آنچه از معدن خارج مي

است يعني به بيست  زكاتنچه مانند آن ه آدر آن چيزي واجب نيست تا برسد ب: فرمود
: قال( :آورده است به اين عبارت ةيا حديثي كه شيخ مفيد آن را در المقنع. دينار
  من ذالک فقيه ةزكاال  ب فيهاخلمس فقال ما جي الكنز الذی حيب فيه عن مقدار ضاالر سئل

در  )ةزكاال قيد كلمه ما فی مثل . ة فال مخس فيهزكاال ب فيهاخلمس و ما مل يبلغ حد ما جي
در اين حديث صريح و روشن است كه يك پنجم  زكاتال حديث اول و حد ما يحب فيه

قائل است و ) يكدهم(معادن عشر  زكاتوت كه مالك از معادن است با اين تفا زكات
شافعي كه خود نيز يكي از مفتيان بزرگ و فقهاي ) يك پنجم(خمس  ائمه معصومين

ة زكاباب (به عنوان  )ماأل(خود است در كتاب  ائمهبزرگ مشهور اربعه و معاصر با 
معادن و  كاتزآورد و نصاب  دارد كه در آن چند حديث در اين خصوص مي) المعادن 

: ( نويسد مي 38چنانكه در صفحه . داند ركاز را همان بيست مثقال طال يا بيست دينار مي
ان : ةزكاال  الرجل الركاز ذهباً او ورقاً و بلغ ما جيد منه ما جيب فيه ال شک اذا وجد

يعني همينكه شخص دفينه اي يافت از طال و پول كه مبلغ آن بقدري شد  )اخلمس ته زكا
. پنجم است  آن يك زكاتهمانا ) يعني بيست دينار(شود  واجب مي زكاتر آن كه د

ابويوسف نيز كه از فقهاي بزرگ آنزمان و شاگرد ابوحنيفه و معاصر حضرت صادق و 
املعادن   كذالک كل ما اصيب فی(: نويسد مي) الخراج(است در كتاب  كاظم و رضا

اخلمس فی ارض العرب   ن فی ذالکالذهب والفضه والنحاس واحلديد والرصاص فا من
 تو همچنين اس: يعني )الصدقات الذی يوضع فيه مواضع  العجم و مخسه  كان او فی ارض

پنجم  هر آنچه از معادن طال و نقره و مس و آهن و برنج كه دست بدان يابند در آن يك
است در سرزمين عرب بوده باشد يا در سرزمين عجم و يك پنجم آن در مواردي 
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مصرف بشود پس به فتواي اين فقيه مشهور و ) كواتز(شود كه صدقات  ف ميمصر
در معادن طال و نقره و مس و آهن و برنج يك پنجم  زكاتعصر  قاضي معروف آن

  .است
كه اقدم كتب فقهي است كه در (الصنعاني  بن همام در المصنف تأليف عبدالرزاق

علماي رجال شيعي بوده  و بتصريح 211و متوفاي سال  126دست زير وي متولد 
  .1پنجم است  معادن و غير آن يك زكاتنيز در ) است

                                                           

الصنعاني كه در نيمه اول قرن دوم هجري تأليف شده است در زكات  بن همام در المصنف عبدالرزاق -1
  71777حديث شماره ) 4ج  116ص (شود  معادن اين اخبار ديده مي

 اكانو عن عمربن عبدالعزيز عن عمر قال املعادن  عبدالرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل فی -1
املعادن الركاز اخذ   ناه فیدفيام نعالج و نعمل بايدينا من كل ماتی درهم مخسه دراهم فاذ وج يأخذون منا

گرفتند  كرديم زكاتي از ما مي يعني هر گاه خود كاري را انجام داده و با دست خود كار مي. خلمسا منا
اي قيمتي ميافتيم از ما  اي يا ماده كه در معادن دفينه گرفتند اما همين از هر دويست درهم پنج درهم مي

  .گرفتند يك پنجم مي
جريح قال اخربنی ابوالزبري انه سمع جابرابن عبداهللا يقول ما  ـ عبدالرزاق عن ابی 7178در حديث  -2

 .اخلمس وجد من غنيمه ففيها
النبيص بعث  ان جريح قال اخربنی جعفربن حممد عبدالرزاق عن ابیـ  7179در حديث  -3

العنرب فزعم عروه انه قد كتب   باب: مهني جلد 64ی ركاز باليمن فخمها و در صفحه بن ابيطالب ال علی
الناس  الی عمربن عبدالعزيز يسأله عن صدقه العنرب فزعم عروه انه كتب اليه اكتب الی كيف كان اوائل

يؤخذ الغنيمة و  ة يأخذونه ام كيف كان يؤخذ منهم ثم اكتب الی قال انه قد ثبت عندی انه كان بمنزل
پس مسلم  .اخلمس وادفع ما فضل بعداخلمس الی من وجده اخلمس فرعم عروه انه كتب اليه ان خذ منه

شدند همان حكمي كه بين تمام مسلمين  كه ائمه معصومين مسئول اين سؤاالت مي است كه در زماني
ت كه از معادن و اند همان زكاتي اس فرموده اند و خمسي را كه در معادن و غير آن گفته شايع بوده مي

 .شود نه خمس كذائي امثال آن گرفته مي
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كه در چنين زماني بسائالن خود در اين مسائل  با اين وصف جوابي كه امامان
) يك پنجم(معادن خمس  زكاتاند منطبق با فتواي مشهور زمان بوده است كه  داده مي

و باعث بر اين سؤال . وده استب زكاتاست و مصرف آن هم معلوم بوده كه مصرف 
رجوع  به آنهاهم همان اختالفي بوده است كه بين فقها بوده لذا شيعيان و اصحاب ائمه 

معادن و امثال آن در  زكاتالسالم همان حكم يك پنجم را در  و امامان عليهم. اند كرده
  .!فرمودند جواب سائالن مي

وجود  زكاتهمان ابتداء وضع اي نبوده و در  در معادن مطلب تازه زكاتموضوع 
. خود بنفس شريف متصدي اخذ آن شده است صرتبتممقدس حضرت ختمي 

گذشت و كتب فقهاي اقدم  زكاتحارث در كتاب بن   معادن بالل زكاتچنانكه شرح 
اسالم كه بقلم خود ايشان نوشته شده است هم اكنون موجود است و حاكي اين حقيقت 

معادن  زكاتكه صراحت دارند ب 1شافعي) االم(كتاب  مالك) الموطا(چون كتاب . است

                                                           

و اذا وجد : نويسد مي) 2ج  38ص ) (االمام(كتاب عالوه بر آنچه در متن از شافعي نقل شد وي در  -1
 املعادن حني جيدها فاهنام موجوده ة اخلمس و انام جيب حسني جيده كام جتب زكا  الركاز فوجب فيه

كه دفينه يافته شد در آن يك  همين يعني. االرض استفيد من غري ما يوجد فی االرض و هو خمالف ملا من
كه يافته شد زكاتش واجب است  شود چنانكه زكات و معادن نيز چنين است كه همين پنجم واجب مي

خودبخود در زمين موجودند و آن مخالف چيزهاي ديگري ) دفينه و معدن(بجهت اينكه اين دو چيز 
پس شافعي زكات دفينه و معادن را بدين دليل مشمول يك پنجم . آيد ه وجود مياست كه در زمين ب

شود و خود بخود در زمين موجودند بخالف ساير اشياء  داند كه زحمتي درباره آن كشيده نمي مي
شود از يكدهم يك چهلم است لذا بايد از آنها كمتر داده شود  مشمول زكات كه چون با زحمت تهيه مي

  :شوند آورده است همين كتاب ضمن شمارش اشيائي كه مشمول زكات مي 71حه شافعي در صف
فام اخذ من مسلم من صدقه ماله ناصعاً كان او ماشيئاً او زرعاً او زكاة فطر او مخس ركاز او صدقه 

  .املسلمني فمعناه واحد معدن او غريه فام وجبت عليه فی ماله فی كتاب او سنته او امر امجع عليه عوام
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نيز در اين موضوع روشن  صاهللا كه آن خمس يعني يك پنجم بوده است و سيره رسول
 1بوده استگرفت و آن يك پنجم  مي زكاتاست كه آنحضرت از معادن وحتي از مراتع 

عصبين را پس ممكن است آنچه فقهاء شيعه را به اشتباه انداخته يا معترضين و مت
دستاويز شده كلمه خمس است كه در اين احاديث است و آنرا با خمس غنائم كه 

  .اند مصرف مخصوص دارد يكي دانسته
آوري شده اين اشتباه را تقويت كرده  شايد هم احاديث ديگري كه در اين باب جمع
نبال اي از احاديث در د شود در پاره است زيرا اشيائي كه يك پنجم از آنها گرفته مي

  :رديف شده است مانند هم
ابي عمير از چند نفر از حضرت  حديث مروزي در خصال صدوق كه ابن - 1
الكنوز   اخلمس علی مخسه اشياء علیروايت كرده است كه فرموده است  صادق

  .ابن ابی عمرياخلامس و نيس  ةوالغنيم والغوض  واملعادن 

                                                                                                                                                    

شود از زكات اموالش پول باشد يا حيوان يا زراعت يا زكات  ي آنچه از شخص مسلمان گرفته مييعن
فطر يا يك پنجم دفينه يا زكات معدن يا غير آن پس آنچه در مال او باستناد كتاب يا سنت يا امري كه 

گردد  عموم كه صراحت دارند بزكات معادن كه آن خمس يعني يك پنجم بوده است هم بخود تو برمي
  ).يعني تو نيز يكي از مصارف هشتگانه زكاتي(

شود زكات است و مصرف  پس با اين بيان هيچ شكي نيست كه يك پنجم كه از معادن و كنوز گرفته مي
 .آنهم مصارف زكات است

اي كه رسول خدا به جهينه نوشته است اين عبارت شريفه  الجوامع سيوطي آمده است در نامه در جمع -1
االود به و ظهورها علی ان ترعو نباهتا و ترشبوا   االرض و شهوهلا و تالع  ان لكم يطون( در آن است

يعني شما حق داريد از آنچه در درون زمين و آنچه در بيرون آن است و از  )اخلمسا دوؤمائها علی ان ت
يك (ط كه خمس ها استفاده نمائيد و گياهان آنرا بچرانيد باين شر پستي و بلندي بيابانها و رودخانه

 .آن را بپردازيد) پنجم
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بعضي اصحاب از حضرت حديث مرسل مروي در كافي از حمادبن عيسي از  - 2
 صالغنائم والفو الخمس من خمسه اشياء من. كه فرموده است بن جعفر موسي

بن فضال  الكنوز والمعادن والمالحه كه شيخ طوسي اين حديث را بسند خود از علي.
الغوص والمعادن صرفنظر از اينكه  در روايت كرده است باضافهبن عيسي  ضال از حماد

ه و داراي چندان اعتباري نيستند خصوصاً كه راوي حديث اني دو حديث مرسل بود
روشن كرده ايم  ابن فضال ضال است كه ما هويت او ر علي: دوم از طريق شيخ طوسي

گونه احاديث در مقام شمارش  اصوالً اين. و مختصري از آن در اين كتاب آمده است
كنند كه در اخبار  ياشياء مشمول خمس معروف نيستند بكه اشباء و نظائري را معرفي م

عمير كه از  وگرنه چگونه ممكن بود شخصي مانند محمدبن ابي. مانند آنها بسيار است
بوده است  مؤمنين خالص و خود يكي از فقيهان بزرگ و از صحابه خاص ائمه

نه از بيست و پنج (خمسي را كه بايد به آل محمد داد فراموش نمايد و از پنج چيز 
راموش كند چنين كسي كه اگر خود داراي اين اشياء نبوده است باز يكي را ف!!) چيز

اعتنا بوده از پنج چيز يكي از آنها را  البد بايد مسائل و احكام آنها را بداند چنان بدان بي
  .فراموش كرده است

چنانكه مرحوم صدوق در كتاب خصال ضمن شمارش اشياء و نظائر حديثي از 
 يقول فيام خيرج سمعت ابا عبداهللا :او گفتعماربن مروان روايت كرده است كه 

  .واحلالل املختلط باحلرام اذا مل يعرف صاحبه والكنوزاخلمس ةاملعادن والبحر والغنيم من
 زكاتاموال  زكاتو شايد اين شمارش براي آن بوده كه چون در آن زمان عالوه بر 

اينگونه شمارش  داشتند  معادن و كنوز و خمس غنايم را نيز خلفاي جور مأخوذ مي
عمير پنجمي آنرا  ن ابيببه آن تا اين حد كه شخصي مانند امعمول بوده و بي اعتنايي 

  .كند فراموش نمايد اين حد من را تأييد مي
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دسته سوم از اخبار خمس اخبار و احاديثي است كه حاكي از آن است كه خمس از 
  :يا آل محمد است مانند آن ائمه معصومين

  يا جتيه لنا :فرمايد كه مي باقرر تهذيب شيخ طوسي از حضرت حديث مروي د - 1
  .االنفال و لنا صواملال  اهللا و لنا  اخلمس فی كتاب

َواْعَلُموا [اهللا   انه سئل عن قول عبداهللا اجلعفی عن ابی  عن زكريا بن مالک...  - 2
ءٍ  َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ اهللا  ز و جل فللرسول يضعه فی سبيلاهللا ع فقال اما مخس  }41:األنفال}] َأنَّ

كه اين حديث را  فهم افرابء وحدهاالقربی   قاربه و مخس ذویالرسول فال و اما مخس
  .صدوق نيز در كتابهاي حديث خود آورده است

اي از اصحاب از يكي از  بكير از پاره بن فضال از ابن ايضاً شيخ طوسي از علي - 3
ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسهُ وَ [تعالي  در فرمايش خداي صادقين َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ ] اْعَلُموا َأنَّ

الرسول  ة القربی لقراب الرسول لالمام و مخس ذوی  اهللا لالمام و مخس قال مخس  }41:األنفال{
  .السبيل منهم فال خيرج الی غريهم  الرسول واملساكني منهم و ابناء االمام واليتامی و يتامی

اجلارود عن  بن  بن عبداهللا بن عيسی عن ربعی عن محاد... هذيب ايضاً شيخ در ت - 4
و كان ذلک له ثم يقسم ما بقی  ةاملغنم اخذ صفو  اذا اتاه  اهللا قال كان رسول عبداهللا ابی

اخلمس   عليه ثم قسم االناس الذی قاتلو  مخسه امخاس و يأخذ مخسه ثم يقسم اربعه امخاس بني
  .تا آخر حديث ...الذی اخذه مخسه امخاس 

َام َغنِْمُتْم [اهللا تعالی  عن ابان عن حممدبن مسلم عن ابی جعفری فی قول - 5 َواْعَلُموا َأنَّ
ٍء َفَأنَّ ِهللا ُمخَُسهُ   .اهللا رسول ةقال هم قراب  }41:األنفال{] ِمْن َيشْ
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يقول و نحن واهللا الذی  بن قيس قال سمعت امرياملؤمنني عن ابان عن سليم - 6
 الصدقة و مل جيعل لنا سهامً فی ةمنا خاص... اهللا علی رسوله فقال ما افاء... القربی  بذیاهللا  عنی
 الناس   اهللا نييه واكرمنا يطعمنا اوساخ ما فی ايدی  اكرم
َام َغنِْمُتْم ِمْن [اهللا  قال سئل عن قول الرضا نرص عن عن حممدبن ابی...  - 7 َواْعَلُموا َأنَّ

ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخُ  اهللا  اهللا و ما كان لرسول فقيل له فام كان هللا فلمن فقال لرسول  }41:األنفال{] َسهُ َيشْ
 .احلديث. فهو لالمام

و : فرمايد بن عيسي از حضرت كاظم كه در تقسيم خمس مي حديث مرسل حماد - 8
  .تا آخر حديث االربعه االخماس بين من قاتل عليه تقسيم

و  الرضا الصلت عن الريان بن  عن ...ا و عيون اخبارالرضصدوق در مجالس  - 9
ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسهُ [جل اهللا عزو  فيقول ةاماالثامن َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ فقرن   }41:األنفال{] َواْعَلُموا َأنَّ
 .ةالفی والغنيم فكل ما كان من... القربی مع سهمه  سهم ذی

قال قرأت عليه  بن جعفر بن موسی عن موسی  عن عمران در بصائرالدرجات، -10
تمام اين احاديث كه حتي : هللا فهو لرسوله و ما كان لرسول فهو لنا  اخلمس فقال ما كانة آي

يك حديث صحيح هم در ميان آنها نيست و احاديث ضعيفه ديگر كه صاحب 
چاپ امير بهادر كلوخ چين كرده ) 2ج  63 - 62ص (الشيعه در كتاب خود در  وسائل

نها آشكار است داللت دارد بر اينكه آآنها چنانكه از عبارات صريحه  است، مشمون همه
حال امام باشد يا غير امام فقط از خمس غنائم جنگ است نه اشياء : اهللا حق قرباي رسول

و ابداً در آنها ذكري از خمس معادن و كنوز و غوص و مال حالل مخلوط به !!! ديگر
ين احاديث از كساني روايت شده است كه كه ا در حالي. حرام و چيزهاي ديگر نيست

و امثال  يربن فضّال و عبداهللا بن بكَ در حال احاديث هيچگونه اعتباري ندارند، مانند علي
بصراحت  زاي از اين احاديث مرسل و مقطوع و مجهول است و كتاب خدا ني او و پاره



  خمس

 

187

غنائم جنگ  و به هر صورت خمس مضامين اين احاديث جز خمس. پذيرد  آنها را نمي
  .دهد چنانكه مضمون و مفهوم و سياق عبارات بدان گواهي مي. نيست
  

  اما خمس ارباح مكاسب بر فرض صحت اخبار
  مخصوص امام است

با بياني كه گذشت معلوم و مسلم شد كه كلمه خمس در معادن و گنج و غوص و 
از اين اشياء  اتزككه از بابت . ي مقداري است مال مخلوط به حرام و امثال آن نماينده

هاشم  هاشم و غير بني است و در آن بني زكاتشود و مصارف آنها هم مصرف  خارج مي
  .يكسانند

اهللا تعيين شده همان خمس غنائم   القرباي رسول و خمسي كه در اخبار براي ذوي
حضرت داده  كس از خويشاوندان آن به هيچ صدارالحرب است كه بعد از رسول خدا

اما خمس ارباح مكاسب كه در ! خبر است خ و سيره مسلمين از آن بينشده است و تاري
كند و آنرا بسادات كه  زمان ما معمول است و فقهاي شيعه از آن بشدت تبليغ و دفاع مي

نه كتاب .! كنند دهند و سهم امام را هم از آن جدا مي از فرزندان هاشمند اختصاص مي
مسلمين صدر اول و حتي نه احاديث با اهللا و نه عمل  خدا و نه سنت و سيره رسول

اي از فقها  هم كه پاره) غنمتم(كنند از كلمه  صرفنظر از ضعف آنها، آنرا تصديق نمي
منظور استفاده و استدالل كننده خود پيداست كه راه تجوز و تعدي  اند بدين خواسته
: اند ه گفتهاي از دانشمندان شيعه را آورديم ك اند و ما در گذشته بيانات عده پيموده

و در تاريخ خلفاي حق و باطل هم كوچكترين اثري ! اينگونه استدالل غلط و خطاست
و به .! نيست كه از ارباح مكاسب و درآمد مردم مسلمان ديناري بنام خمس گرفته باشند

وجوب اينگونه خمس خود ) 209ص (البيان فرمايش مرحوم مقدس اردبيلي در زبده 
انسان را وادارد كه از هر چه مالك است خمس اخراج  تكليف شاق و سختي است كه
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شريعتي كه سمحه سهله است چنين تكليفي : هم اصل برائت و هم روح شريعت!!! نمايد
  .كند را نفي مي

اخباري كه در خصوص وجوب خمس در كتب معتبره شيعه چون كافي و من ال 
و المقنع و  الفقيه و تهذيب و استبصار و كتب ديگر صدوق چون مجالس يحضره
الشيعه جمع كرده  الرضا و غيره آمده است و تمام آنها را شيخ حر عاملي در وسائل عيون

است تماماً از حيث سند مخدوش و ضعيف و مجهول و مرسل است و حتي يك 
  1!!!شود حديث صحيح در تمام آن احاديث يافت نمي

                                                           

حقيقتاً قابل دقت است كه از اين اخبار و احاديثي كه حاكي از آن است كه خمس شامل ارباح مكاسب  -1
شود اينگونه  شود، معلوم مي الفقيه شيخ صدوق ديده نمي و غير آن است اثري از آن كتاب من ال يحضره

است وگرنه   دانسته ه و خمس ارباح مكاسب را صحيح نميمرحوم نبود احاديث هرگز مورد اعتناي آن
در كتاب شريف كافي در ! آورد داند مي در كتاب فقهي خود كه آنرا حجت بين خود و خداي خود مي

بيست و هشت حديث در اين موضوعات آورده است كه ) الفي واالنفال و تفسيرالخمس وحدوده(باب 
ارزش اين احاديث از ) 449تا  441ص (العقول جلد اول از  رآهدر كتاب م) ره(بنابر تحقيق عالمه حلي 

  !اين قرار است
- 25- 24-23-22-20- 18- 15-14-10-6—4- 1هاي  حديث آن ضعيف است كه حديث 13
است كه د  -28-27-17- 16- 11-9-8- 3هاي  حديث آن حسن است كه حديث 9باشد و  مي -26
است كه خمس از آن بوسيله ولي امر خارج  كدام دستور پرداخت خمس نيست بلكه شرح اشيائي هيچ
هاي  حديث آن مجهول است و آن حديث 3شود مانند انفال و معادن و صفوالمال و توليت وقف و  مي
باشد، حديث چهارم مرسل است كه در آن شرح تقسيم غنائم است و فقط دو حديث  مي - 21- 5-12

دارد كه تقسيم  ست كه در آن معلوم ميصحيح در ميان اين بيست و هشت حديث است كه حديث هفتم ا
كه مفاد آن اينست كه خمس بعد از وضع مئونه است  13خمس بدست پيغمبر و امام است و حديث 

 .چون خمس معادن كه پس از وضع هزينه استخراج آن است
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و صناعات  احاديثي كه در باب وجوب خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعات
كه در كتب مختلف شيعه كافي و تهذيب و سرائر آمده است جمعاً ده حديث است كه 

از اين ده . آوري كرده است جمع) 2ج  61ص (الشيعه  شيخ حر عاملي آنها را در وسائل
حديث كه تماماً از حيث سند ضعيف است پنج حديث آن بصراحت حاكي است كه 

و . ام است و كس ديگر را در آن حقي نيستخمس ارباح مكاسب و غير آن خاص ام
كند اينك ما آن احاديث را يك  پنج حديث ديگر نيز حقي را براي غير امام ثابت نمي

دهيم تا ارزش آنها  يك آورده و از حيث سند و متن مورد دقت و رسيدگي قرار مي
اين پنج حديث كه مضمون آنها اين است كه خمس خاص امام است . شود معلوم مي

از : حديث اول: و سوم و چهارم و پنجم و هشتم است بدين شرحغير، حديث دوم ال
بن  بن شجاع نيشابوري است كه علي از محمدبن علي. بن محمد يا به اختالف شيخ علي

عن رجل اصاب من ضعيته  انه سأل ابااحلسن الثالث :كند مهزيار از او روايت مي
 هالضعيت  لعرش عرشه اكرار و ذهب منه بسبب عامرهخذ منه اأما يزكی و  ,مأته كر ةاحلنط من

حابه من طاالص  ثلثون كراً و بقی فی يده ستون كرا ما الذی جيب لک من ذالک و هل جيب
 .اخلمس مما يفضل من مؤنته ذالک شیء فوقع لی منه

كند ليكن در تهذيب شيخ  اين حديث را صاحب وسائل از شيخ طوسي روايت مي
بن حممد  سعدبن عبداهللا عن امحد: سند اين حديث چنين استچاپ نجف ) 4ج  16ص (

 ثالنيشابوری انه سأل ابااحلسن الثال  بن شجاع حدثنی حممدبن علی: بن مهزيار قال  عن علی
بن محمد است يا  در راوي متصل به امام است كه عليبا وسائل  واختالف هتذيب

بن شجاع  محمدبن عليبن محمد باشد و يا  محمدبن علي و در هر صورت چه علي
. الهويه بلكه مجهول مطلق است  او مجهول. باشد از هيچكدام نامي در كتب رجال نيست

) 457ص (داود او را در كتاب خود  و راوي اول آن سعدبن عبداهللا اشعري است كه ابن
بن  در قسم ضعفا و مجروحين و مجهولين آورده است اما از حيث متن محمدبن علي
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سؤال كرده است از حكم ) النقي امام علي(حضرت ابوالحسن ثالث  شجاع مجهول از
شده است دو كر آنرا  مي زكاتفردي كه از مزرعه خود صد كر گندمي كه مشمول 

اند پس سي كر از اين صد كر بسبب عمارت و  از او گرفته) يكدهم( زكاتبعنوان 
در دست آن باقي  آباداني مزرعه صرف شده و از بين رفته است و فقط شصت كر ديگر

مسلك او هم از  مانده است بفرمائيد چه مقدار از آن براي توست و آيا براي رفقاي هم
  اين باقيمانده چيزي واجب است يا نه؟

كه هر چه از هزينه آن زياد آمد يك پنجم آن از : ضيح فرمودحضرت در جواب تو
  سود خالص آن يكاي است كه امام از  معلوم نيست سؤال از چگونه مزرعه. من است

پنجم طلبكار است زيرا در زمان حضرت هادي چنين رسمي در ميان شيعه نبوده است 
آن داده شود از محصول آن يك پنجم از امام باشد آنچه  زكاتاي كه  كه از مزرعه

زيرا در آن 0شود اين است كه اين زمين يا وقف آل محمد بوده است  احتمال داده مي
حضرت  كه يك پنجم پس از رفع مؤنه به آن) جود داشتهزمان چنين موقوفاتي و

العنوه است كه بنابر آنكه در چنين اراضي خمس  يا از اراضي مفتوح. رسيده است مي
بهر صورت مجهول . شود باشد لذا پس از وضع مؤنه يك خمس از باقيمانده داده مي

توان مال  يپيش از مجهول سند آن است و باستناد چنين حديثي نمبودن مضمون آن 
و بر فرض آنكه جايز باشد باز هم مال امام حاضر است . مسلماي را از دست او گرفت

  .بعالوه احاديث تحليل كه خواهد آمد انشاءاهللا: و در چنين زماني مصداقي ندارد
چنين روايت  ربن مهزيا حديث دوم ايضاء شيخ طوسي باسناد خود باز هم از علي

علمت ذا امد قلت له امرتنی بالقيام بامرک و اخذ حقک فبن راش  قال لی علی :كند مي
اخلمس  حيب عليهم: در ما اجيبه فقالأمواليک بذالک فقال لی بعضهم و ای شیء حقه قام 

قلت والتاجر عليه ) و ضيائهم: در هتذيب(فقلت ففی ای شيئ? فقال فی امتعتهم و ضايعم 
) قهرمان خمس(بن مهزيار  حديث علي در اين .والصانع بيده فقال اذا امكنهم بعد مؤنتهم
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مجهول است و حديث مضمر است  مسئول(بن راشد گفت به او گفتم  گويد كه علي مي
كه مرا مأمور قيام به امر خود و گرفتن ) و احتمال آن هست كه مسئول معصوم نباشد

 اي ايشان به من اي و من اين مأموريت را بدوستان تو اعالم كردم پاره حق خويش كرده
) يك پنجم(خمس : گفت. او چه حقي دارد؟ و من نتوانستم جواب او را بدهم: گفتند

. شود گفتم در چه چيز؟ گفت در كاال و صنايع ايشان و مزارع ايشان برايشان واجب مي
  .شان كه بتواند بعد از مؤنه گفتم تاجر و آنكه كاردستي هم دارد؟ گفت همين

قدري مجهول بوده است كه نه شخص مأمور بينيد كه اين احاديث از حيث متن ب مي
اين حديث كه راوي متصل بمعصوم آن ! دانسته است چه كاره است و نه مأمور عليه مي

نام اين شخص طبق تصريح كتب ) بن راشد است اگر معصومي در آن بوده باشد ابوعلي
داود از اصحاب حضرت  بن راشد است وي كه در رجال برقي و ابن رجال حسن

بن عبد ربه وكيل  بجاي حسين وده و اخيراً از جانب حضرت هاديب جواد
حضرت بوده است چنين شخصي توعاً بايد به احكام شرع عالم و دانا باشد معهذا به  آن

مرا به قيام به امر خود و گرفتن حق خويش : گويد مسئول خود كه شايد امام باشدمي
از ما . گويند او چه حقي اما آنها مي. دممأمور داشتي و من هم آنرا به دوستان تو اعالم كر

واقعاً عجيب است كه اين چه حقي بوده . خواهد؟ و من نتوانستم جواب آنها را بدهم مي
است كه تا زمان حضرت هادي كه بيش از دويست و پنجاه سال از عمر اسالم گذشته 

باحكام دين  القاعده بايد از همه مردم و بوده است هنوز شيعيان و موالي ائمه كه علي
رساند كه  دانستند چه حقي از ايشان مطالبه مي شود متن حديث مي آشناتر باشند نمي

دانسته است و نه  بن راشد مي اين حق بقدري مجهول و نامعمول بوده است كه نه ابوعلي
بهر صورت اگر اين حديث حديث صحيحي هم بود و از آن !! شيعيان و مسلمانان ديگر
ميشد باز هم حقي بود كه فقط متعلق به امام حي و حاضر است  براي كسي حقي مسلم
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تا چه رسد به اينكه هم سند حديث مخدوش است و . اي نيست و ديگران را از آن بهره
   1هم متن حديث مشوش است و هم صاحب حق در خارج مصداقي ندارد

ص (حديث سوم ـ حديثي است كه در كتاب كافي كليني و تهذيب شيخ طوسي 
بن محمدالهمداني  بن مهزيار همان قهرمان خمس ارباح مكاسب از ابراهيم علي) 123

بن محمد الهمداني  ابراهيم: بن مهزيار گفته است علي: روايت كرده است به اين طريق كه
براي او نوشته است ولي ظاهراً شيخ باز در اين حديث هم اشتباه كرده است و صحيح 

اما (بحضرت هادي : گويد بن محمد مي ابراهيم كه: آن باشد كه در كافي آورده است
 عالضيا ابيک فی ما اوجبه علی اصحاب ناقرانی علی بن مهزيار كا(نوشتم) النقي علي

انه ليس علی من مل تقم ضعيته بمؤنته السدس عبداً ملؤنه و  ب عليهم نصفانه اوج
خلمس الضياع ا جيب علی: السدس و الغري ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا  نصف
در تهذيب و قرا ( الرجل و عياله فكتب ة و خراجها ال مؤن ةالضيع ة و معون ةاملؤن بعد

                                                           

 ضیقتيورد بانه (المعاد ذيل اين حديث نوشته است  در كتاب ذخيره /مرحوم محقق سبزواري -1
املعروف من مذهب االصحاب و فيه تأمل و بان راوهيا مل يوثق فی   اخلمس باالئمه و هو خالف اختصاص

يعني اين حديث مردود است زيرا باقتضاي آن خمس فقط مخصوص ائمه  ـ )الرجال رصحياً  كتب
است و بايد در آن تأمل داشت و ) شيعيان(0السالم است و آن برخالف معروف مذهب اصحاب  عليهم

فرمايش محقق صحيح است زيرا در . نكه راوي آن در كتب رجال صريحاً توثيق نشده استديگر اي
بن راشد را در قسم دوم كه خاص مجهولين و مجروحين است  نام حسن) 439ص (داود  رجال ابن

هرچند ) ضعيف جداً(آورده است و از قول غضائري نوشته است كه او در باره حسن راشد فرموده است 
بن راشد اشتباه شده و لذا نام او  راشد با حسين د از اين قول دفاع كرده و گفته است حسن بنداو خود ابن

  !را در قسم اول كه خاص موثقين است نيز آورده است؟
ـ پس حديث  بن راشد مل يوثق رصحياً  رواهيا ابوعلی: نويسند صاحب مدارك هم در ذيل اين حديث مي

 !.ضعيف است و ارزشي ندارد
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عليه مخس بعد : در تهذيب(السطان  بعد مؤنته و مؤنه عياله و بعد خراج) بن مهزيار علي
محمد الهمداني  بن  ابراهيم: بنا بروايت كافي )السطان مؤنته و مؤنته عياله و بعد خراج

 نچه او برآنوشتم كه نامه پدرت را در باره  النقي گويد بحضرت امام علي يم
بن مهزيار بر من خواند كه پدرت بر اصحاب  دارندگان مزارع واجب كرده است علي

كه درآمد مزرعه  ششم را بعد از مؤنه واجب كرده است و اينكه كسي ضياع نصف يك
اما از جانب ما در اين باره ! ه غير آنششم است و ن اش وفا نكند نه نصف يك اش بمؤنه

پس از هزينه مزرعه و ) يك پنجم(گويند در مزارع خمس  رفقاي ما مي. اختالف است
بعد از : امام در جواب نوشت! آن است كه هزينه خود شخص و عيالش) ماليات(خراج 

 )خمس بر او واجب است(منهاي مخارج خود و هزينه عيالش و بعد از خراج سلطان 
رصورت اگر سند اين حديث را از طريق شيخ كليني در كافي بررسي كنيم حديث به

بن محمد  بن زياد از ابراهيم بن محمد از سهل بسيار رسوائي است زيرا كافي آنرا از علي
بن زياد را در نظر بگيريم براي بطالن آنچه در اين  كند و ما اگر تنهاوضع سهل روايت مي

الحال و  بن محمد كه او نيز مجهول به ابراهيمحديث است كافي است چه رسد 
  :اند بن زياد را كه در كتب رجال ائمه رجال چنين معرفي كرده سهل. العداله است مجهول

بن زيادآالدمي  سهل: نويسد چاپ نجف مي) 106ص (در الفهرست شيخ طوسي 
 .االخبار نقاد اآلدمی ضعيف جداً عند  ان ابا سعيد: و در االستبصار. مكني ابا سعيد ضعيف

الرازی كان  بن زياد ابوعلی اآلدمی  سهل: نويسد چاپ تهران مي) 140ص (و نجاشي در 
بن عيسی يشهد عليه بالغلو والكذب واخرجه من قم  بن حممد احلديث و كان امحد ضعيفاً فی

اين بدبخت غالي كذاب آنچنان مطرود بوده كه احمدبن . الری و كان يسكنها  الی
كه از بزرگان علماي قم و در زمان خود رياست علمي قم را داشته او را  محمدبن عيسي
بن زياد ابوسعيد  سهل: نويسد ي او مي الغضائري در باره مرحوم ابن. كند از قم بيرون مي
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االشعری  بن حممدبن عيسی والدين و كان امحد ةالرواي آالدمی الرازی كان ضعيفاً جداً فاسد
املراسيل و   عنه و يروی ةوالروايالسامع منه  الناس عن منه و هنی ةاخرجه من قم واظهرالربائ

  .املجاهيل يعتمد
الروايه و دين او هم  بن زياد ابوسعيداالدمي الرازي خيلي ضعيف و فاسد يعني سهل

و احمدبن محمد بن عيسي او را از قم بيرون كرده و ) زيرا غالي بوده است(فاسد است 
هاي او و روايت  ي نموده و مردم را از گوش دادن بحديثاظهار برائت و بيزازي از و

  .وي مراسيل را روايت كرده و به مجهوالت اكتفا و اعتماد دارد: كردن از او نهي فرمود
كه سهل مرد : گويد بن محمد مي بن شاذان از طريق علي در تحرير طاوسي از فضل

كند در نقدالرجال  از قول او احمقي او را تصديق مي) 473ص (احمقي است و كشي 
ج  392ص (الرواه  در جامع. نيز مراتب مذكوره را تصديق كرده است) ص 165(تفرشي 

  .1نيز وصف او چنين است) 298ص (و در رجال طه ) 1
نيز مراتب فوق را مورد ) 5ج  38ص (الرجال عالمه شوشتري مدظله   قاموسدر 

و بافته مراتبي عالمانه نوشته است اما قبول و گواهي و از اباطيلي كه مامقاني در دفاع از ا
العداله والحال  ني در تعليمات خالصه مطعون و مجهولابن محمد را شهيد ث ابراهيم

اند  نوشته و مرحوم مقدس اردبيلي و محقق سبزواري نيز او را ضعيف و مجهول دانسته
با ضعيف سند و مطعون و مجهول بودن راوي مضمون حديث نيز مغشوش و مخدوش 

  .نامفهوم است و
                                                           

فی : النقي بوده ترديد نموده و فرموده است شهيد ثاني در عدالت ابراهيم كه از وكالي امام عليمرحوم  -1
و مرحوم مقدس اردبيلي در شرح ارشاد العداله و جمهول احلال  ها من هو مطعون فيه و جمهول طريق

: نويسد يو مرحوم محقق سبزواري در ذخيره در ذيل اين حديث م. ان ابراهيم هذا مجهولفرموده است 
بن زياد را  است كه سهل و عجب اين. دانیمهلا بن حممد و روی الكلينی باسناد فيه ضعف عن ابراهيم

 !!فراموش كرده است
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معلوم نيست اين چه حقي است كه اين راويان غالي و فاسدالمذهب والروايه به ائمه 
اند؟ در  مانند حضرت جواد و حضرت هادي و عسكري نسبت داده معصومين

شود كه از شيعيان خود چنين  حاليكه در امامان قبل از ايشان چنين ادعاهائي ديده نمي
ج  448ص (العقول  تصريح عالمه مجلسي در مرأت نامه بنا بهاين . حقي را مطالبته كنند

زيار در راه مكه بر ديگران خوانده است و ما در هبن م اي است كه علي همان نامه) 1
آيا . كنيم انشاءاهللا ضمن بررسي حديث چهارم در اين باب بطالن و فساد او را آشكار مي

بن راشد و  يا وكالئي مانند ابوعلي گرفته است واقعاً امام چنين چيزي را از مردم مي
بن محمد و امثال ايشان كه عدالتشان نامحرز بلكه فسقشان ظاهر بوده است بنام  ابراهيم

 1بهر صورت فرضاً از اين حديث خيلي ضعيف. اند گرفته امام معصوم مظلوم از مردم مي
هاشم و  از بني(حقي براي كسي مسلم شود جز حق براي خود امام نيست و بديگران 

  .رسد) غير
چهارمين حديثي كه داللت دارد بر خمس در پاره اشياء و آن هم مخصوص امام 

چاپ نجف و ) 1ج  141ص (است حديثي است كه فقط شيخ طوسي آن را در تهذيب 
بن  الحسن الصفار از احمدبن محمد و عبداهللا از محمدبن) 2ج  60ص (در االستبصار 

روايت ) قهرمان خمس بر ارباح مكاسب(ن مهزيار ب محمد و آن هر دو آنرا از علي
اليه فی طريق مكه قال  ةو قرأت انا كتاب قال كتب اليه ابوجعفر( اند بدين عبارت كرده
  املعانی اكره تفسري  الذی اوجبت فی سنتی هذه هذه سته عرشين و مأتني فقط ملعنی من  ان

اهللا  اسال اءاهللا تعالی ان موالیفرس لک بعضه انشو سااالنتشار   املعنی كله خوفاً من
هم و ازكيهم بام فعلت ذلک و احببت ان اطهروا فيام جيب عليهم صالحههم او بعضهم قرص

  :اهللا تعالی فعلت فی عامی هذا من امراخلمس قال
                                                           

الفيء واالنفال   كتاب كافي از باب 24ذيل حديث ) 1ج  448ص (العقول  در مرأت) ره(عالمه مجلسي  -1
 .اين حديث را ضعيف شمرده است
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يِهْم ِهبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصَالتَ [ ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ َك َسَكٌن َهلُْم َواُهللا ُخْذ ِمْن َأْمَواِهلِ
َدَقاِت َوَأنَّ اَهللا ُهَو  [] َسِميٌع َعِليمٌ  ْ َيْعَلُموا َأنَّ اهللاَ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ الصَّ َأَمل

ِحيمُ  اُب الرَّ ى اهللاُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواُملْؤِمنُوَن  [] التَّوَّ دُّوَن إَِىل َعاِملِ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَ َوَسُرتَ
َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  ب ذلک عليهم فی جو مل او  }105−104−103:التوبة}] الَغْيِب َوالشَّ

اخلمس فی   اهللا عليهم و انام اوجبت عليهم  التی فرضها ة زكاال  ب عليهم االجكل عام و ال او
احلول و مل اوجب ذلک عليهم فی متاع و ال   حال عليهام دالتی ق ة الذهب والفض سنتی هذه فی

سافرسها لک  ةاال ضيع ةال ضيع وفی جتاره  ةح ربحبانيه و ال دوات و ال خدم و ال ر
السطان من امواهلم ينوهبم فی ذاهتم و   ختفيفاً منی عن موالی و منا منی عليهم ملا يغتال

َام َغنِْمُتْم ِمْن [ :اهللا تعالی فی كل عام قالاماالغنائم والفوائد فهی واجبه عليهم  َواْعَلُموا َأنَّ
بِيِل إِْن ُكنُْتْم َآمَ  ُسوِل َولِِذي الُقْرَبى َوالَيَتاَمى َواَملَساِكِني َواْبِن السَّ ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسُه َولِلرَّ نُْتْم بِاهللاِ َيشْ

ٍء َقِديرٌ  َوَما َأْنَزْلنَا َعَىل َعْبِدَنا َيْوَم الُفْرَقانِ  . }41:األنفال} ]َيْوَم الَتَقى اجلَْمَعاِن َواُهللا َعَىل ُكلِّ َيشْ
االنسان   من ةفيدها واجلائريفائده  املراء يغنمها ةالغنيم  اهللا فهی  والغنائم والفوائد يرمحک

لم ظالذی ال حيتسب من غري اب و ال ابن و مثل عدو ي  التی هبا خطر عظيم واملرياث  لالنسان
يوخذ ماله و مثل مال يؤخذ و اليعرف له صاحبه و من رضب ماصار الی قوم من موالی من ف

اخلرميه السقه فقد علمت و ان امواالً عظاماً صارت الی قوم من موالی فمن كان عنده   اموال
شیء من ذلک فليوصل الی وكيلی و من كان نائباً بعيدالشقه فليئتعمد ال يصاله و لو بعد 

والضياع فی كل عام فهو  ةالغال الذی اوجب من املؤمن خري من عمله و اما ة حني فان ني
خ ب ( و من كانت ضيعته ال تقوم بمعونته  هالسدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنت  نصف
  .فليس عليه نصف سدس و ال غري ذلک) سنه
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بن مهزيار گفته است كه حضرت  است كه علي ترجمه و مضمون اين حديث آن
به او نوشته است و راوي كه معلوم نيست چه شخصي ) ام محمدتقيام(ابوجعفر 

بن مهزيار  بن محمد هر دو از علي زيرا اين حديث را احمدبن محمد و عبداهللا(است 
بن مهزيار را  كه من اين نامه بعلي: گفته است) يك اند و معلوم نيست كدام روايت كرده

اينكه در اين سال كه ) »نوشته بود«د كه بايد بگوي در حالي(در راه مكه خواندم گفت 
سال دويست و بيست است فقط واجب كردم براي يك معني از آن معاني كه از خوب 
انتشار كراهت دارم كه تمام آن معني را توضيح دهم و تفسير كنم و انشاءاهللا تعالي 

من از همانا موالي و دوستان من كه . اي از آنرا بزودي براي تو تفسير خواهم كرد پاره
شود  را خواستارم يا بعضي از ايشان، در آنچه برايشان واجب مي خدا صالح و توفيق آنان

كيه نمايم زرا پاك و ت  تقصير كردند و چون من اينرا دانستم دوست داشتم كه آنان
فرمايد از اموال ايشان  تعالي مي  خداي. بوسيله آنچه در امر خمس در اين سال كردم

را پاك و تزكيه نمائي و برايشان درود فرست زيرا درود و دعاي تو  صدقه بگير تا ايشان
مگر ندانستند كه خدا از بندگان . براي ايشان آرامش است و خدا شنوايي بسيار داناست

اي (بگو . پذير مهربان است گيرد و اينكه او توبه پذيرد و صدقات را مي خود توبه را مي
بيند و رسول او و مؤمنان نيز بزودي  ما را ميعمل كنيد كه بزودي خدا اعمال ش) محمد

دهد بĤنچه كه  ها را خبر ميشما  شويد بسوي داناي نهان و آشكارا آنگاه برگردانيده مي
  .داديد انجام مي

اين را در هر سال برايشان واجب  -106-104ترجمه سه آيه از سوره توبه آيات 
كنم و فقط  ده است واجب نميرا كه خدا برايشان فرض كر زكاتكنم و نيز غير  نمي

اي كه سال بر آنها گذشته است واجب  خمس را در اين سال آن هم در طال و نقره
كنم اما آن را در كاالهايشان و ظرفها و چهارپايان و خدمتگزاران و سودي كه از  مي

اي كه بزودي آنرا براي تو  كنم مگر در مزرعه اند و در مزارع واجب نمي تجارت برده
اينها تخفيفي است از جانب من و منتي است از من برايشان زيرا . خواهم كرد تفسير
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بدون اجازه ايشان (كند  شان نيابت مي گيرد و بجان و هستي سلطان از ايشان ماليات مي
اما غنائم و فوائد پس آن در هر سال برايشان واجب ) راند در مال و جانشان حكم مي

را از چيزهائي كه غنيمت گرفتيد پس يد كه آنچه فرمايد و بدان است خداي تعالي مي
راست يك پنجم آن و براي رسول و داراي قرابت و يتيمان و مسكينان و مسافر  خداي

ايد بخدا و به آنچه در روز  در راه مانده است اگر شما كساني هستيد كه ايمان آورده
روز (وردند كه دو جمعيت بهم برخ روزي) جدا شدن حق و باطل از يكديگر(فرقان 

 40ترجمه آيه شريفه (بر بندة خود نازل كرديم و خدا بر هر چيزي تواناست ) جنگ بدر
پس خدا ترا رحمت كند كه غنائم و ) از سوره انفال كه در موضوع غنائم جنگ است

برد و  اي كه مي كند و فائده آن فائده فوائد همان غنيمتي است كه شخص آنرا غنيمت مي
رسد و ميراث از كسي كه  ارزش بزرگي است از انساني به انسان مي اي كه داراي جايزه
بدون اينكه ارث پدر يا پسر باشد و مثل دشمني ) رسد كه ارث او به وي مي(پندارد  نمي

كه تسليم شود و مال او اخذ شود و مانند مالي كه اخذ شود ولي صاحبي براي او 
تابعين بابك (وال خرميان فاسق شناخته نشود و آنچه بر موالي و دوستان من از ام

عائد شده من بخوبي دانستم كه اموال بسيار مهمي عائد گروهي از مواليان من ) دين خرم
كه در نزد او چيزي از اين قبيل باشد بايد آنرا به وكيل و نماينده  شده است پس كسي
كه  كه دور باشد و در زحمت افتد بجهت دوري، بايد تصميم بگيرد من برساند و كسي

آنرا برساند هر چند بعد از مدتي باشد، براي اين نيست مؤمن بهتر از عمل اوست، و اما 
كنم آن يك نيمة يك ششم است  و غالت در هر سال واجب مي) مزارع(آنچه از ضياع 
زراعتش به مؤنه و مخارجش كافي است ولي كسي كه درآمد كه درآمد  آن هم از كسي

كند پس بر او نه يك نيمة يك ششم واجب است و  مياش كفايت ن اش به هزينه مزرعه
كه در اين حديث و احاديث ديگر است يادآور است كه كلمه ضيعه و ضياع (نه غير آن 

  .پايان ترجمه حديث) شود بمزرعه و هر چه كه درآمدي داشته باشد اطالق مي
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   –) كه بر اين حديث عجيب وارد است اشكاالتي( -
  اول ـ از جهت سند

بن محمدند هر دو مجهولند و در كتب  كه احمدبن محمد و عبداهللا رواي آن دو - 1
  .رجال معروف نيستند

بن مهزيار است كه قهرمان خمس ارباح مكاسب  راوي متصل بمعصوم آن علي - 2
كذائي است كه حق امام است زيرا تمام رواياتي كه مربوط باين موضوع است از اين 

  .شخص است
بن مهزيار قبالً مردي نصراني و از اهل اهواز و نصاراي   ليطبق تعريف كتب رجال ع

آنجا بوده است و بعداً مسلمان شده و خدا كند كه آثاري از دين نصرانيت و جريمه 
در كتب رجال از وي تكاتبي نقل شده . گرفتن كشيش و پاپ در وي باقي نمانده باشد

ها  اند وي در آن نامه و نوشتهبه ا هائي نوشته و آنان نامه است كه او به بعض ائمه
خود را وكيل و نماينده امام براي گرفتن اخماس و زكوات معرفي نموده است و 

نوشته و طبق ادعاي خود او، از آن  هائي بحضرت امام محمد تقي سرانجام نامه
حضرت تقاضاي تحليل از آنچه در دست او بوده است از اين اموال نموده است و 

! و را اجابت فرموده و همه آنها را بوي تحليل فرموده استحضرت هم تقاضاي ا
  ).2ج  311ص (المقال  چنانكه در تنقيح

و  التوسع والتحليل ملا فی يدی فكتب  اليه اساله  و منها مانقله من قوله و كتبت(
دارد آنچه امام در اين قبيل  كه معلوم مي )من اهلک ةالتوسع  اهللا عليک و ملن سألت  عمس

! ها از مردم و شيعيان خود خواسته سرانجام تمام آنها را باين وكيل و نماينده عزيز نامه
با تمام توثيق و تمجيدي كه از او در كتب رجال شده باز هم انسان هر !! بخشيده است

تواند نسبت به اعمال و گفتار اين قبيل اشخاص بدگمان  باور باشد نمي چه قدر خوش
اند سرانجام  نموده كه ادعاي وكالت از طرف ائمهنشود زيرا بسياري از كساني 
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بن  همچون علي. باز و شارالتان بودند عاقبت خوبي نداشتند و اكثر به اصطالح، حقه
ها و امثال ايشان چنانكه  بن عيسي و زياد قندي و شلمغاني حمزه بطائني و عثمان ابي

مردم خادمان ما و وكيالن ما يعني بدترين  )رشارالناس خدامنا و قوامنا( :اند خود فرموده
  )االمر از توضيح صاحب(هستند 

  
  اشكال دوم از حيث تاريخ

اوجبت فی سنتی هذه و هذه سته «: شود در ابتداي اين حديث اين عبارت ديده مي
يعني من گرفتن خمس يا اين حقي كه در اين نامه است فقط در اين  »عرشين و مأتني

اين تاريخ تعيين شده در اين ! واجب كردم سال كه سال دويست و بيشت هجري است
حديث و حوادثي را كه متضمن است با حقايق و وقايع تاريخي سازگار نيست و قابل 

زيرا بر طبق تواريخ معتبره وفات حضرت امام محمدتقي در سال دويست . مناقشه است
ي و نوزده يا دويست و بيست بوده است و در اول همان سال وفات او، معتصم عباس

هاي خاص  حضرتش را به بغداد دعوت كرد و با احترام و تجليل تمام، او را در عمارت
اي از آن حضرت  پس صدور چنين نامه. خليفه منزل داد و تا روز وفاتش در همانجا بود

  .در اين سال بسيار بعيد است
قمري مصر  1346چاپ سال ) 2ج  348ص (الذهب  مسعودي در مروج - 1
بن   بن موسی و هی سنه تسع عرشه و مأتني قبض حممدبن علی ةالسن  هذهو فی (: نويسد مي

و ذلک خلمس خلون من  طالب بن ابی  بن علی  احلسني  بن  جعفربن حممدبن علی
پس مسعودي مورخ بزرگ شيعي  )الغربی بمقابر قريش احلجه و دفن ببغداد فی جانب ذی

  .زده هجري دانسته استالحجه سال دويست و نو سال وفات او را در پنجم ذي
چاپ تهران وفات آن حضرت را ) 2ج  23ص (االعيان  خلكان نيز در وفات ابن - 2

  .دانسته است 220يا  219الحجه  در پنجم ذي
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  آنوفات  المنتهي ة تتم االمال و  مرحوم حاج شيخ عباس قمي در كتاب منتهي- 3
  .نگاشته است 220يا  219حضرت را در سال 

مرحوم صدوق است نيز وفات ) عيون اخبارالرضا(تاب خبري كه در ك - 4
كند زيرا در آن خبر داستان حركت حضرت  تأييد مي 219حضرت جواد را در سال 

طوس و  حضرت هفت روز قبل از رسيدن به طوس و بيمار شدن آن از مدينه به رضا
: فرمايد بمأمون مي در آن حديث حضرت رضا. عيادت مأمون از آن حضرت است

و جمع بين  معاشره ابي جعفر فان عمرك و عمره هكذاسن يا اميرالمؤمنين اح
بخوبي معاشرت كن ) امام محمدتقي(با ابوجعفر  )مأمون(سبابتيه يعني اي اميرمؤمنان 

زيرا عمر تو و عمر او مانند اين دو انگشت سبابه من است حضرت دو سبابه خود را 
  .يعني يكي پس از ديگري. پهلوي هم گذاشت

فوت نموده است پس از يكسال بعد از او حضرت جواد  218چون مأمون در سال  و
  .باشد 219فوت نموده است كه همان سال 

ماه  19ا در شب رمنسوب بمسعودي تولد حضرت جواد  ةالوصي  در كتاب اثبات - 5
هجري نوشته و عمر آن حضرت را بيست و چهار سال و چند ماه  195رمضان سال 

نوشته است  220الحجه سال  چند وفات آن حضرت را در پنجم ذيدانسته است هر 
الحجه ماه عربي است و اگر آن حضرت در پنجم  زيرا ماه ذي!. لكن اشتباه است

سال وفات نموده باشد سن مباركش بيست و پنج سال و چند ماه  220الحجه سال  ذي
ات او همان سال جناب اختالفي نيست پس تاريخ وف شود و چون در تاريخ تولد آن مي

بنابراين حضرتش يكسال قبل از نگارش اين نامه فوت نموده بود .خواهد بود 219
در راه مكه ارائه داده است و مطالبه  220بن مهزيار آن نامه را در سال  چگونه علي

كرده است در حالي كه بر فرض آنكه  حضرت مي خمس و حقوق فالن و بهمان براي آن
وفات نموده باشد چون مهمان خليفه و در تحت نظر او  حضرت هم آن 220در سال 
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اي نوشته است و اين مال و خمس را براي چه كسي  مهابوده است چگونه چنين ن
بن مهزيار كه يكباره همه را بسوي تحليل   شايد براي همان علي! خواسته است؟ مي

حج آماده است  الحجه براي و ذي ةالقعد  ذيو چون معموالً راه مكه در ماه !!! نمايد
  .بن مهزيار خوب است مطالبه اين حقوق بعد از وفات حضرت بوده و همان براي علي

  
اشكال ديگري كه در اين نامه وارد است آن است كه از جمله عبارات آن اين است 

فقد علمت ان  ةالفسق  ةاخلرمي  و ما صار الی موالی من اموال: نوشته است كه حضرت
. الی قوم من موالی فمن كان عنده شیء من ذلک فليوصله الی وكيلی امواالً عظاماً صارت

من دانستم «در اين عبارت سخن از اموال خرميان رفته است كه حضرت فرموده باشد 
د شيعيان من شده پس هر كه در نزد او چيزي از ئكه اموال مهمي از خرميان فاسق، عا

يد ديد اين عبارت چگونه با تاريخ اينك با! اين بابت هست آن را بوكيل من تحويل دهد
  .خرميان موافق است

يعني دو سال بعد از وفات حضرت ( 221بنابر تواريخ معتبره بابك خرمي در سال 
 ها روي آوردند اينك كارش سخت باال گرفتن و عساكر او بطرف شهرستان) جواد

و كان بدء ما وصفنا فيها )2ج 351ص (الذهب عين عبارت مسعودي در مروج
االنصار   املعتصم سته احدی و عرشين و مأتني واشتد امر بابک و سار عسكره نحو تلک  علف

حروبه  عليها اال فيش و كثرتالعساكر و كثراجليوش فسرياهللا املعتصم باجليوش و   فدق
پس شكستي كه نصيب  واتصلت وضاق بابک فی بالده حتی انقض مجعه و قتل رجاله

ده و اگر اموال نصيب كساني شده كه شايد از شيعيان هم ببعد بو 221بابك شده از سال 
و پيش از آن  220پس چگونه در سال . اند از اين سال ببعد است در ميان آنان بوده

قتل بابك هم بنا  نمايد؟ اموالي عائد شيعيان شده كه حضرت از ايشان مطالبه خمس مي
هرچند . وده استب 223شنبه دوم صفر  الذهب در پنج بتصريح مسعودي در مروج
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 223كدام قتل او را پيش از سال  مورخين ديگر در سال قتل او اختالف دارند ولي هيچ
دانسته و در  228مثالً تاريخ گزيده سال قتل بابك را در رجب سال . ندانسته اند

ص (المنتهي  مرحوم محدث قمي در تتمه. باشد مي 226الحكايات عوفي سال  جوامع
نامه دهخدا شرح فرستادن  نگارد در لغت مي 221ابك را در سال نيز سال خروج ب) 223

نوشته است ولي در آنسال همه فتح و فيروزي با  220افشين را بجنگ بابك در سال 
بابك بوده و شكستي نصيب او نشده است كه اموال عظامي عاتد شيعيان حضرت جواد 

) 7ج  224ص 0خ طبري فقط در تاري. پس قضيه سالبه بانتفاء موضوع است. شده باشد
قدم  ةالسن  و فی هذه(: نويسد مي 219قمري ضمن حوادث سال  1358چاپ قاهره 

االولی و   خلت من مجادی ةاالحد الحدی عرش ليل  ومياجلبل ب  بن ابراهيم بغداد من  اسحاق
 اياهم ةبن ابراهيم قتل منهم فی حمارب  و قيل ان اسحقة واملستانس ةاخلرمي االرسی من  معه

گرچه در اين حادثه سخني از غنائم نيست اما  .)النساء والصبيان نحواً من مائه الف سوی
كثرت اسراء دليل است كه در آن سال غنائمي از خرميان عائد مجاهدين شده است و 

و !. شايد همين قضيه نويسنده نامه را تحريك كرده است كه مطالبه خمس آنرا بنمايد
از همان اول سال بدعوت  220يا  219در سال  چنانكه گفته شد حضرت جواد

نظر خليفه بوده است چنانكه در اصول كافي در ذيل احوال  المعتصم در بغداد و تحت
الفضل   املعتصم اشخصه الی بغداد مع زوجته ام و قد كان: نويسد آن حضرت مي

احلرام  ة ذيقعد املحرم سنه عرشين و مأتني و توفی هبا فی آخر املأمون لليلتني بقيا من بنت
فورد نوشته است ) 1ج  412ص العقول  و عالمه مجلسي در مرأت. املذكوره ة السن من

شهرآشوب نقل كرده  و اين قول را از ابن. املحرم سنه عرشين و مأتني  بغداد لليلتني من
در دوم محرم همان سال وفاتش يعني از اول سال در  است بنابراين حضرت جواد

اي بنويسد  پس چگونه ممكن است چنين نامه نظر بوده است ليفه تحتبغداد در قصر خ
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زيرا نه خود به آن وجه احتياج داشته و نه دسترسي بخويشان ! و براي كه و چه بنويسد؟
و چنانكه قبالً هم آورديم جنابش در هر سال در زمان مأمون . و شيعيانش داشته است

و معلوم است كه حضرتش خدم و  داشت المال مأخوذ مي يك ميليون درهم از بيت
العاده  حشم و لشگر و سپاهي نداشت و حتي داراي عائله سنگيني نبود كه بنفقه فوق

و اشخاص كه بنام آن حضرت از . نيازمند باشد تا محتاج گرفتن اينگونه چيزها شود
اينها اشكاالتي ! كردند جز ربودن و جمع اموال چه منظوري داشتند؟ مردم اخاذي مي

كه از لحاظ تاريخ بر اين نامه وارد است و چه خوب فرموده است شهيد ثاني در است 
عن شيوخ بالتاريخ  ةالرواي ادعوا  تضح قومفو قد ا: چاپ نجف) 51ص (الدرايه  كتاب

يعني كساني كه روايت را با تاريخ از بزرگان و شيوخ ادعا كردند درست  :كذب دعواهم
اهللا  و كم فتح: نويسد سپس شهيد مي. ا دروغ كردرسوا شدند زيرا تاريخ دعوي آنها ر

العلم فضالً عن غريهم حتی  العلم بكذب اخبار شايعه بني اهل  علينا بواسطه مرصفه ذلک
يعني چه بسيار اخباري كه بين اهل . اخلطب االستفاضه و لو ذكرنا لطال كانت تبلغ قرينه

تا چه رسد بغير (فاضه رسيده بود كه در نزد آنها بحد است علم و دانش شايع بود تا جايي
معرفت و شناختن علم تاريخ خدا بر ما فتح بابي كرد كه بدروغ بودن بواسطه ) ايشان

كشد  اين اخبار كه بحد شياع بود پي برديم كه اگر آنرا شرح دهيم سخن بدرازا مي
يخ گير، اين نامه را مستند بتار آري اگر اين رواي خمس)! مثنوي هفتاد من كاغذ شود(

  .شود معيني نكرده بود خيلي بنفع او بود ولي چه توان كرد كه دروغگو كم حافظه مي
در سال دويست و بيست فوت  اگر هم فرض شود كه حضرت امام محمد تقي

نموده است چون از اول سال يعني دهه اول محرم روز پنجم يا هشتم بر معتصم وارد 
اي از آن حضرت صادر شود و خمسي  هشده است باز هم بسيار بعيد است كه چنين نام

چنين بر شيعيان خود فرض و از آنان مطالبه فرمايد زيرا حضرتش مهمان خليفه وقت و 
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خواسته است؟ خصوصاً  نظر او بوده است پس چنين اموالي را براي چه كسي مي تحت
  .عده همان سال فوت نموده استقكه در ذي

  
  اشكال سوم از حيث متن و مضمون

يعني من امسال آنچه را . الذی اوجبت فی سنتی هذه  ان: گويد داي نامه ميدر ابت - 1
زيرا امر واجب كردن ! و چنين عبارتي از امام هدايت بسيار بعيد است. كنم كه واجب مي

كه هرگز در  متعال نيست در حالي  و حرام نمودن آنهم سال بسال جز در شأن خداي
و اگر فرضاً امري قابل نسخ !!! ن نيامده استكتب آسماني هم عبارتي چنين، بابن مضمو

كه مرتكب زنا  شود چنانكه در مسئله زناني و فسخ باشد باز هم موكول به ماه و سال نمي
  :فرمايد سوره النساء كه خداي متعال مي 15شوند برحسب آيه شريفه  مي

 © ÉL≈ ©9$# uρ š⎥⎫Ï? ù' tƒ sπ t±Ås≈ x ø9 $# ⎯ÏΒ öΝà6 Í←!$ |¡ÎpΣ (#ρß‰ Îηô±tFó™ $$ sù £⎯ Îγ øŠn=tã Zπ yèt/ ö‘ r& 

öΝ à6ΖÏiΒ ( βÎ* sù (#ρß‰ Íκ y−  ∅èδθä3Å¡øΒ r' sù ’Îû ÏNθã‹ ç6ø9 $# 4©®L ym £⎯ßγ8©ù uθtF tƒ 

ßNöθ yϑø9$# ÷ρ r& Ÿ≅ yèøg s† ª! $# £⎯ çλm; Wξ‹Î6 y™   )15 / النساء(  
هائي كه مرتكب زنا شوند چهار نفر از خود شما  يعني از زنان شما آن زن«
د بگيريد پس اگر شهود، بزناي آن زنان شهادت دادند بر ايشان شاه) مسلمانان0

را مرگ در رسد يا خدا براي ايشان  ها بازداشت كنيد تا ايشان آن زنها را در خانه
  .»راهي ديگر مقرر دارد
آيد كه بازداشت اينگونه زنان موقتي بوده و خدا را در  از مضمون آيه شريفه برمي

سوره  2پس از اين آيه، آيه شريفه . شود قرر ميباره ايشان حكم ديگري است كه بعداً م
  :فرمايد النور است كه در اين باره مي

 èπ u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$Î# ô_$$ sù ¨≅ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;οt$ ù# y_ (...   ) 2 /نور(  
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از  شود يا حد رجم كه بنا بر احاديث و اقوال بعد كه براي زناكار صد تازيانه مقرر مي
  .اين آيه مقرر شد

در اين سال : گويد تر از خدا مي اما در اينجا نويسنده نامه هر كس است خيلي آمرانه
گويد براي يك معني و منظوري  كند بلكه مي علتش را هم تعيين نمي. را واجب كردم اين

از معاني و منظورهاي بسياري كه كراهت دارم تمام آن معاني را توضيح دهم از خوف 
اي  دهد كه پاره و با اينكه وعده مي) كاش يكي از آن معاني را تفسير فرموده بود(ار انتش

و عجب !!! از آنرا تفسير كند معهذا در نامه هيچگونه تفسيري در اين باب نشده است
ساله اين را  گويد كه همه و در دنبال آن مي!! ترسد كه با اين طنطنه از انتشار مي  اينست

را  همان زكاتي را كه خدا بر ايشان فرض كرده است من هم همان كنم بلكه واجب نمي
اين عبارت از امام معصوم كه حافظ شريعت و مبين احكام الهي است . كنم واجب مي

من اين خمس را واجب : گويد بسيار بعيد است زيرا خود را در رديف خدا دانسته و مي
را  زكاتاي سالهاي ديگر آن را واجب كرده است كه من هم بر زكاتكنم و خدا آن  مي

. شود چنين كالمي از دهان و قلم امام نه حتي يكمرد مسلمان صادر نمي. دانم واجب مي
ين قانون پس از انقطاع وحي نيست و هرگز امام عيچه هيچكس را حق وضع حكم و ت

: گويند دهند كه مي ن غالياني به ائمه ميآها را  اينگونه نسبت. كند چنين كاري نمي
السموات واالرض  انا فاطر... االشجار   انا مورق(: فرمود در مسجد بصره مي علي
و همچون محمدبن  )الباطن و انا بكل شی عليم الظاهر وانا االخر و انا االول و انا  انا... 
انک تفعل : گويد كه بحضرت امام محمد تقي عرض كرده است كه او خود مي سنان

  .قدير بعبادک ما تشاء انک علی كل شیء
هائي به آن بندگان برگزيده خدا  از غاليان بدتر از ناصبي بعيد نيست چنين نسبت

اخلمس  و انام اوجبت عليهم( :نويسد در دنبال آن مي )االبدين اهللا عليهم ابد  لعنت(بدهند 
يعني من فقط خمس را در اين  )احلول التی قد حال عليها ة الذهب والفض  فی سنه هذه فی
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كنم در اين  اي كه سال بر آنها گذشته باشد واجب مي فقط در طال و نقره سال، آنهم
. عبارت غيز از اشكال اينكه امام چه حقي دارد كه واحب كند و حرام كند يا مباح

  .اشكاالت ديگري است
و از اشياء بيست و  اينكه خمس را فقط در طال و نقره واجب كرده است - 1

اي كه فقهاي زمان ما خمس را در آنها  ياء هفتگانهاي كه فقهاي گذشته و اش پنجگانه
  . دانند نامي نبرده است ميواجب 

اي خمس را واجب كرده است كه سال در آنها گذشته باشد در  در طال و نقره - 2
است  زكاتحاليكه در خمس شرط گذشتن سال نيست چنانكه در اشيائي كه مشمول 

و اين شرط . بدون قيد عام مرنه استخمس فقط شرط در . دانند مضي حول را شرط مي
  !!در طال و نقره كه يكسال بر آن گذشته باشد عجيب است

زيرا ممكن است كه خمس اين طال و نقره را در سال گذشته داده باشند و حال 
شود  يكسال ديگر بر آن گذشته باشد در چنين صورت اين طال و نقره شمول خمس نمي

و مل اوجب : نويسد تر اينكه در دنبال عبارت مي عجيب. است زكاتهرچند مشمول حكم 
 .ذلک عليهم فی متاع و ال اتيه و ال دواب و ال خدم و ال ربح ربحه فی جتاره و ال ضيعه

كه در ظروف و چهارپايان و خدمتگزاران كسي نگفته است خمس  در حالي - 3
پس !. اند كه خمس را در بيست وپنج چيز و بيشتر واجب دانسته واجب است حتي آناني

و اگر در ربح تجارت و زراعت ! اين چگونه خمس است كه در اين نامه آمده است؟
و نويسنده اين نامه چنان خود را ! خمس نباشد پس خمس در ارباح مكاسب چرا؟

داند كه از اينكه  مي) ظروف و چهارپايان و خدمتگزاران(ذيحق و مالك مطلق اين اشياء 
ختفيفاً منی عن موالی و مناً منی : نويسد گذارد و مي نت ميگيرد م از اين اشياء خمس نمي

 .عليهم
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كند كه چون سلطان از اموال آنها  ون بعلتي ميرهاين تخفيف و منت را هم م - 4
كه  در حالي. گذارد دهد و منت هم مي ماليات گرفته است لذا امام بر ايشان تخفيف مي

  .اين عبارت از هر كه باشد صحيح نيست
  .نكه گفتيم در اين اشياء خمس نيست كه او بگيرد يا نگيردالف ـ چنا

ب ـ منت و تخفيف در چائي است كه كسي حقي را از كسي كه قادر بپرداخت آن 
اي كه سلطان با سنگ چرب چيزي  نظر كند  بر او منت گذارد نه بر بيچاره است صرف

  . را از او گرفته است ديگر تخفيف و منت معنائي ندارد
عباس ديده نشده است كه آنها از ظروف و چهارپايان و  ريخ سالطين بنيج ـ در تا

چنين چيز را به ! نويس كه اين جناب نامه. خدمتگزاران ماليات يا خمسي گرفته باشند
  .شيعيان تخفيف بدهد و بر آنان منت گذارد

اي كه  كند و فقط از طال و نقره رنج تجارت كه در آن خمس است صرفنظر ميرتدس
زيرا . نمايد نيست بچه كيفيتي است كه سال بر آن گذشته است خمس مطالبته مي معلوم

اگر اين طال و نقره از ربح تجارت باشد يا از متاعي عايد شده باشد در آنها خمس را 
يا قراضه  حال شمش استاي كه يكسال مانده باشد  واجب نكرده است فقط طال و نقره

كه  است معلوم نيست، هرچه هست همين است يا ظرفاست يا پول است يا زينت 
ال واجب كرده است، ته است مشمول خمس است كه در اي نسيكسال بر آن گذش

تر از همه اينها آن است كه با اينكه نويسنده نامه در ابتداي نامه خود خمس را در  عجيب
اي كه سال بر آن گذشته  واجب كرده است آنهم فقط بطال و نقره) 220سال(اين سال 

نظر كرده است پشيمان شده است زيرا در  ست، مثل اينكه چون از ساير اشياء صرفا
و بعدا استشهاد  )الغنائم والفوائد فهی واجبه عليهم فی كل عام و اما(: دنبال آن مي نويسد

كند كه چندان به مطلب او مربوط نيست و چنانكه قبالً هم آورديم عموم  بĤية شريفه مي
دانند و فوائد را بموجب  لحرب نمياارنيمت را جز در اشياء درباب لغت غمفسرين و ا
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شوند پس  دانند بلكه متشبث به اخبار و احاديث كذائي مي اين آيه مشمول خمس نمي
نويسنده اين نامه غير از طال و نقره كه سال بر آن گذشته از غنائم و فوائد هم خمس 

 ةيغنمها املرأ والفائد ةفهی الغنيم(: دكن خواهد و بعد غنائم و فوائد را چنين تعريف مي مي
چيست؟ خمس كه هم از غنيمت كه معلوم نيست مقصودش . تا آخر عبارت )يفيدها

خواهد زيرا اگر مقصودش غنائم جنگ است كه آن در هر سال مشمول خمس نيست  مي
و اگر مقصودش معادن و كنوز و غوص است در آنها هم سال شرط نيست و همينكه 

ج آنها از درآمد كسر شد بقيه مشمول خمس است در هر وفت و آن فقط مؤنه استخرا
از غنيمت جز اين تعريف نشده است كه . شرط است زكاتاي از آبها نصاب  در پاره

فائده است، آنهم : هال چه چيز است؟ معلوم نيست؟ در دنبال آن كلمه )يغنمها املراء(
آنگاه . رسد نظر نمي خواهد معنائي به يفيدها كه معلوم نيست چه مي: جز اينكه مي نويسد
عائد ) ال يحتسب(كند كه ارزش زيادي داشته باشد و ميراثي كه بكسي  تعريف جايزه مي

ال مصاحبي كه صاحبش شناخته نشود و مشده باشد و مالي كه از ظالمي گرفته شود و 
كه در ابتدا جز از  او!!! كند از اموالي كه از خرميان عائد شده است تمام اينها را مطالبه مي

اكنون از غنائم و فوائد هر نوع و هر چه . خواست طال و نقره يكسال مانده خمس نمي
خواهد و از جائزه اي كه شخصي به شخصي داده باشد كه ارزش زياد  مؤنه را ميباشد 

داشته باشد و از ميراث ممن ال يحتسب و مالي كه از ظالمي گرفته شده باشد و مالي كه 
كند  و اكتفا بخمس نمي!!! خواهد ناخته نشود و از اموال خرميان همه را ميصاحبش ش

يعني هر كس . من ذلک فليوصل الی وكيلیمن كان عنده شیء ف: نويسد زيرا در آخر مي
از اينها كه فوقا بر شمردم چيزي در نزد او باشد بايد آنرا بوكيل و نماينده من برساند و 

ت دسترسي ندارد تصميم بگيرد كه آنها را برساند هر كسي كه بواسطه دوري راه و مشق
اي كه درآمدش بيش از  نويسنده نامه در آخر از مدخل و مزرعه! چند بعد از مدتي باشد
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واجب كرده است حال معلوم نيست كه ) يك دوازدهم(خرج آن است نصف يك ششم 
  :گفته استخواهد يا همان زكاتي است كه قبالً  اين يك دوازدهم را براي خود مي

احتماالً همان باشد جز اينكه از . )اهللا عليهم  التی فرضها ةزكاال  و ال اوجب عليهم اال(
و شايد كند، زيرا خمس يك پنجم است نه يك دوازدهم  آنهم يك دوازدهم مطابته مي

هم خواسته است امسال در امر خمس چنين عمل كند در حالي كه عبارت اين معني را 
كه  )اخلمس بام فعلت فی عامی هذا من امر(: گويد د در اين نامه ميهرچن. رساند نمي

انام اوجبت : گويد اما بعداً مي! كند موهم اين معني است كه امسال در امر خمس چنين مي
  :و عبارات بعدي معطوف به اين جمله است. اخلمس فی سنتی هذه  عليهم

اعتبارتر است و  بي حديث چنانكه پيداست از تمام احاديث در اين باب پس از
  .اشكاالتي كه بر آن وارد است بحدي است كه هيچ حديثي چنين نيست

ج  41ص ( لالجما الدين پسر شهيد ثاني در كتاب منتقي بن زين مرحوم شيخ حسن
و يا اينكه چرا ) اوجبت(اي از اين اشكاالت را از قبيل اينكه امام چرا گفته است  پاره) 2

هائي براي آن تهيه نموده  ست آورده است و سپس جوابنيم يك سدس را پذيرفته ا
نظير اشكاالت فوق بر  اشكاالتيهمچنين مرحوم محقق سبزواري . است كه كافي نيست

: اما صاحب مدارك گفته است!! اين حديث آورده آنگاه به توجيهاتي پرداخته است
ليكن . اهر استالظ  د از حيث سند معتبر است لكن متروكهنبن مهزيار هر چ روايت علي

بنظر ما چنانكه شرح كرديم در اين حديث اشكاالتي بيش از آنچه اين بزرگواران 
  .اند وارد است و توجيهات آنان در رفع اشكال تمام نيست آورده

كاش اين همه سعي و كوشش كه براي توجيه اينگونه احاديث ظاهرالكذب والبطالن 
  .شود صاهللا ه متواتره رسولشود در تطبيق آن با آيات خدا و سنت مسلم مي

اهللا چنين حقي براي كسي از امام و غير  در كجاي كتاب خدا و سنت عملي رسول
امام تعيين شده كه گاهي خمس طال و نقره يكسال بر آن گذشته را مطالبه نمايد و گاهي 
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غنائم و فوائد و جايزه و ميراث ممن اليحتسب و مالي كه از دشمني گرفته شود و مالي 
د شيعيان شده همه را مطالبه كند و از ب باشد و اموالي كه از خرميان عائصاح بيكه 

  عايدات مزارع و مداخل يك دوزادهم بخواهد؟ 
يا . امامي كه يكسال قبل از اين نوشته، از دنيا رفته است: بخصوص در اين حديث

بر فرض تسليم در همان سال دويست و بيست فوت نموده است چگونه به شيعيان 
ر چند دهد كه تصميم بگيرند كه اين اموال را به وكيل من برسانند و ه خود دستور مي

  !.گاه بعد از دو سال و ده سال هم باشدبعد از مدتي باشد مثالً هر
صورت تكليف شيعيان و اين  خوب اگر اين امام كشته شد و يا فوت كرد در آن

آيا وكيل معزول : نمود جلوتر فوت ك سالوكيل چيست؟ چنانكه در همين سال يا ي
مگر اينكه است يا نه؟ و در صورت عزل اموال را به چه كسي بدهد؟ يا خود بخورد؟ 

امام هم آنچه در دست او بوده : گفته است) بن مهزيار علي(همانطور كه خود اين وكيل 
  .است به وي تحليل فرموده است

سود (كاسب اش آن است كه خمس ارباح م هر چه از اين حديث برآيد نتيجه
ها و آنچه را كه در كاال و اجناس و چهارپايان و خدمتگزاران و ربح تجارات و  كسب

اي كه كسي به كسي ببخشد كه ارزش زياد داشته  غالت مزارع و غنائم و فوائد و جايزه
كه شخص انتظار چنين ميراثي ندارد  و ميراث از كسي) معلوم نيست تا چه مقدار؟(باشد 

صاحبي كه صاحبش  و مال دشمني كه مأخوذ شود و مال بي) و پسرغير ميراث پدر (
چرا؟ و بچه !!! دين و امثال آن مال امام است شناخته نشود و مال پيروان بابك خرم

  !به ديگران چه مربوط؟! ؟ و بر فرض آنكه مال او بود!!جهت؟ معلوم نيست
و آنهم حديث پنجم ـ كه داللت دارد بر اينكه خمس بر ارباح مكاسب است 

  .الشيعه در اين باب است اختصاص به امام دارد، حديث هشتم وسائل
آورده است و در ) 4ج  122ص (اين حديث را هم فقط شيخ طوسي در تهذيب 

  .ساير كتب احاديث و فقه از آن خبري نيست
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بن القاسم احلرضت عن  بن حمبوب عن حممدبن احلسني عن عبداهللا عن حممدبن علی... 
كل امری غنم او اكتسب اخلمس مما اصاب لفاطمه : قال ابوعبداهللا: سنان قالبن  عبداهللا

الناس فذاک هلم خاصه  عليها السالم و ملن ياتی امرها من بعدها من ذريتها احلج علی
يط قمصا ليخيط ثوباً بخمسه ياط واخلحتی اخل الصدقة يضعونه حيث يشائوا اذ حرم عليهم

الوالده انه ليس من شیء عنداهللا  احللنا من شئتنا لتطيب هلم بهدوانيق فلنا منها دانق اال من 
 .رب سل هوالء بام ابيحوا: اخلمس فيقول القيامه اعظم من الزنا انه ليقوم صاحب يوم

هر كس غنيمت آرد يا كسب كند  :فرمود حضرت صادق: مضمون حديث آنكه
طمه يا امر مال فاطمه كه متصدي امر فا رسد و به كسي خمس را از آنچه كه بفاطمه مي

هاي خدايند برخلق اين خمس خاص ايشان  بعد از فاطمه است از زريه او كه حجت
كنند زيرا صدقه برايشان حرام شده  است كه آنرا در هر كجا كه خواستند مصرف مي

حتي اگر نخي باشد كه با آن بتوان پيراهني دوخت و پنجدانگ هم ارزش داشته : است
ايم  كه از شيعيان ما كه ما برايشان حالل كرده جز كساني. آن ماستباشد يكدانگ آن از 

همانا كه هيچ چيز در نزد خدا در زوز قيامت بزرگتر از زنا نيست . زاده باشند تا حالل
بچه علت و : پروردگارا از اينان بپرس: گويد خيزد و مي كه صاحب خمس برمي هنگامي

كنيم تا ارزش آن  از حيث سند بررسي مي جهت آن را مباح كردند؟ اين حديث را اوالً
  معلوم شود آنگاه از حيث متن، تا ببينيم مقصود چيست؟

كنيم زيرا  باره ساير روات آن صرفنظر ميخصوص روات اين حديث از تحقيق در در
در  از تتبعاست الحضري   القاسمبن   با دقت و تحقيق در باره احوال يكنفر آن كه عبداهللا

چنانكه نتيجه تابع ! س رجال استمالخ نيازيم از آنكه حديث تابع  احوال سايرين بي
  .اخس مقدمه است

: الرحمه بعد از آنكه او را واقفي شمرده است فرموده است  ضائري عليهغال ابن - 1
بن  يعني عبداهللا .ايضاء قال متهافت ال ارتفاع به: احلرضی كوفی ضعيف بن القاسم  عبداهللا
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به بقيه ائمه اثني  ر اينكه واقفي است و بعد از حضرت كاظمالقاسم الحضري عالوه ب
عشر اعتقاد ندارد از وفياني است كه از حيث روايت ضعيف است عالوه بر آن غالي 

  .!!است و چرندگوئي است كه بدان اعتنا و اعتباري نيست
بن   عبداهللا: نجاشي پس از آنكه عبارت غضائري را آورده است خود فرموده است - 2

. ال خري فيه و ال يعتمد بروايته ةالغال  قاسم احلرضی املعروف بالباطل كذاب غال يروی عنال
به بطل است هم دروغگو است و هم غالي  فبن القاسم الحضري كه معرو يعني عبداهللا

كند، در او خيري نيست و نبايد به روايت او اعتنا و  مي تاست و هم روايت از غال
  .اعتماد كرد

بن القاسم احلرضی من   عبداهللا: ي در قسمت دوم خالصه فرموده استعالمه حل - 3
ال خري فيه و ال  ةالغال  الكاظم واقفی و هو يعرف بالبطل و كان كذاباً يروی عن اصحاب

 .يعتمد بروايه و ليس بشیء و ال يرتفع به
صورت كه اين خمس حق حجج بر مردم است از آن جهت كه صدقه بر  در اين - 4

هاشم حالل است چنانكه هم كتاب  م است پس صدقه بر غير ايشان از بنيايشان حرا
پس شهرت اينكه صدقه . كند آنرا تأييد مي خدا و هم سيره و هم احاديث اهل بيت

  .هاشم حرام است و باطل است بر بني
در اين حديث گفته است كه حتي ريسماني كه با آن پيراهني دوخته شود كه پنج  - 6

كه از شيعيان ما  ه باشد يكدانگ آن مال ماست مگر اينكه آنرا به كسانيدانگ ارزش داشت
رسد و  در اين جمله دو حكم بنظر مي. هستند حالل كرده باشيم تا طيب الوالده شود

  .آور هست برخالف نظر و فتاواي فقهاي خمس
گويند كه خمس بخشوده ائمه مربوط به غنائم جنگ است كه  اينكه آنان مي - 1

اي بوده است پس اين كه قيمت نخي را كه پنج دانگ است  ا گاهي از آن بهرهشيعيان ر
دانه آن مال امام است بخشيده است از خمس غنائم جنگ است و ظاهر حديث  و يك
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رسد همان خمس غنائم  اين است كه خمسي را كه حق فاطمه است و بذريه او مي
  .جنگ است

اند تا  به شيعيان خود حالل كرده نچه ائمهآگويند اينكه  آور مي فقهاي خمس - 2
  .رسد نداده بدست شيعيان مي  ولدالزنا نباشند كنيزاني است كه از غنائم خمس

ث و احاديث ديگر خالف اين مدعي است زيرا در اينجا گفتگو از يدر اين حد
ريسماني است كه پنج دانگ ارزش داشته باشد يعني كوچكترين چيز غير قابل اعتنا تا 

پس سخن از كنيز و امثال آن نيست بلكه هر چيزي كه مشمول خمس . نبزرگترين آ
است به شيعيان حالل شده است چنانكه احاديث تحليل با كثرتش مؤيد اين معني و 

  .مصدق اين مدعي است
در اين حديث ادعا شده است كه بزرگترين گناهان زناست و در روز قيامت  - 7

و ريختن خون ناحق و عاق والدين بتصريح گناهي از آن بزرگتر نيست آيا شرك بخدا 
  !شمار گناهش بزرگتر از زنا نيست؟ يار بيسكتاب خدا و احاديث ب

در كتاب خدا از اين حق باين عظمت كه مال فاطمه است اثري نيست و در  - 8
سنت رسول هم چنين چيزي نبوده است پس مطالبه حق باين بزرگي را كه مستند 

مدرك خواسته است؟ و چرا از آن در كتاب و سنت  بكتاب و سنت نبوده است بچه
  .اثري نيست؟

: كند خيزد و عرض مي چنين حقي را كه صاحب آن در روز قيامت برمي - 9
؟ از ايشان پرسيده . علت و دليل آنرا مباح كردندپروردگارا از اينان بپرس كه بچه 

  !كنيد؟ شود شما بفرمائيد بچه دليل آنرا مطالبه مي مي
يقيناً از چيزي . رداي قيامت محضر خدا محضر عدل مطلق و كامل استچون ف -10

كه هيچ دليل ندارد كسي مؤاخذه نخواهد شد و اگر چيزي قابل مؤاخذه باشد بايد دليل 
پس بايد كساني كه چنين حقي را . آن روشن و مسلم باشد و عقاب بالبيان قبيح است
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كنند اگر اعتقاد  فر حربي مصرف ميگيرند و چون مال كا بدون دليل روشن از مردم مي
  .بقيامت و محضر عدل الهي دارند خود را آماده جواب آن روز عظيم بنمايند

اعتباري آن و مضمون ناموزون  پس آنچه از اين حديث صرفنظر، از ضعف و سند بي
الشيعه كه آنرا در رديف احاديث  و نامعقول آن بدست آمد برخالف نظر صاحب وسائل

ناظر بخمس غنائم جنگ ارابح مكاسب آورده استف روح حديث  وجوب خمس بر
قائل شد نه در ارباح مكاسب و آن  است كه در آن ممكن است حقي براي فاطمه

هم بنص همين حديث و احاديث ديگر كه بر شيعيان بخشيده شده است حقي است كه 
امام است  و اگر با تمام اين ضعف و نقص حقي ثابت شود مال.! بر ايشان حالل است

  .الناس است نه كسان ديگر كه از ذريه فاطمه و حجج علي
  

  گيري نتيجه
گانه كه در موضوع خمس در ارباح مكاسب است  اين احاديث پنجگانه از احاديث ده

چنانكه متناً و سنداً تحقيق شد عموماً ضعيف و غيرقابل اعتنا و از كساني نقل شده كه 
اند و قهرمان و  و احمق و غيرمعتمد شمردهدر كتب رجال كذاب و غالي و ضعيف 

بن مهزيار است كه اين احاديث به او منسوب و مربوط است  شخص شاخص اينان علي
اي وافي داشته است زيرا پس  و او از كساني است كه در وضع و جعل اين احاديث بهره

اوست  آوري اين اموال بگفته خود او از امام تقاضاي تحليل از آنچه در دست از جمع
پس بر فرض آنكه تسليم اين موضوعات شويم . كند نمايد و امام هم به او حالل مي مي

گويند و به  هاشم را چنانكه فقهاء مي خمس ارباح مكاسب خاص امام است و ساير بني
اي نيست و آنچه در زمان ما معمول و  سهيم بودن ايشان در اين خمس قائلند، بهره

و انسان متحير است كه اينان . از كتاب و سنت نداردجاري است هيچ مدرك و سندي 
كنند؟ زيرا بر فرض آنكه امام را در ارباح مكاسب  با چه جرأت آنرا اخذ و اكل مي

سهمي باشد با عدم حضور او و تحليل به شيعيان، پس چگونه اينان چون شير مادر آنرا 
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ورانند كه متصدي نشر خ رسانند و بكساني مي اخذ كرده و بمصارف غالباً مصرفانه مي
كه  صاند كه اگر رسول آن گونه اكاذيب بوده و دين خدا را بصورتي در آورده اين

خطاب آلوده بعتاب  تو گوئي. آورنده آن دين است، آنرا ببيند هرگز نخواهد شناخت
  .فرمايد باره ما مسلمانان مصداق اَتم و اَكمل يافته آنجا كه ميحضرت احديت در

َا [  ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِالَباطِِل َيا َأهيُّ ِذيَن َآَمنُوا إِنَّ َكثًِريا ِمَن األَْحَباِر َوالرُّ الَّ
وَن َعْن َسبِيِل اهللاِ نگاهي عميق بوضع موجود روحانيت در شيعه  }34:التوبة{] َوَيُصدُّ

  .اياندنم ترين صورت در جامعة گمراه ما مي مصاديق بر آيه شريفه را بروشن
  -) احاديث پنجگانه ديگر خمس بر ارباح مكاسب( -

ا الحسن الحرالعاملي، كه جمع  الشيعه محمدبن چنانكه سابقاً گفتيم در كتاب وسائل
احاديث فقه است ده حديث در باب خمس بر ارباح تجارات و زراعات و صناعات 

صحت و اعتبار  از آن ده حديث پنج حديث آن كه همة آنها از حيث درجه. آورده است
برطبق كتب درايه و رجال كمترين ارزش را ندارد خمس ارباح را پس از اثبات وجوب 

  .دهد به امام اختصاص مي
الذكر است فقط  پنج حديث ديگر كه باز از حيث سند و متن همچون احاديث سابق

شود و چون خمس بر ارباح اختصاص به امام  از اين احاديث خمس بر ارباح معلوم مي
ر متمم و مكمل آن احاديثند كه در صورت گارد پس در واقع اين احاديث پنجگانة ديد

  .ثبوت مدعاي آنها، خمس ارباح متعلق به امام است و ديگري را در آن حقي نيست
  :اينك آن پنج حديث ديگر

) 4ج  102ص (حديثي است كه باز آن را فقط شيخ طوسي در تهذيب  - 1
آورده است و از ) قهرمان خمس بر ارباح(بن مهزيار  ياز عل) 2ج  55ص (واالستبصار 

نظر ساير فقهاء و محدثين قبل از شيخ داراي ارزش و اعتباري نبوده است كه در كتب و 
بن مهزيار عن  جعفر عن علی بن عبداهللا عن ابی عن سعد :مسانيد خود نياورده است
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اخربنی  لثانیكتب بعض اصحابنا الی ابی جعفرا: احلسن االشعری قال حممدبن
الصناع و  الرضوب و علی  الرجل عن قليل و كثري من مجيع  علی مجيع ما يستفيدأاخلمس?  عن

  .هاملوت اخلمس بعد  كيف ذلک? فكتب بخطه
بعضي از : كند كه او گفته است الحسن االشعري روايت مي بن مهزيار از محمدبن علي

ه، آيا بر جميع آنچه شخص نوشت كه مرا خبر د ياران ما بحضرت امام محمدتقي
گران، خمس است و آن  كند از كم و زياد از هر نوع كه باشد و بر صنعت استفاده مي

  !چگونه است؟ 
  .!امام بخط خود نوشت كه خمس بعد از مؤنه است

  .اين حديث نيز از چند جهت مردود و غيرقابل اعتناست
است كه در ضمن بررسي اول راوي آن سعدبن عبداهللا االشعري : الف ـ از حيث سند

بن مهزيار  احاديث گذشته، گذشت كه وي مورد توثيق ائمه رجال نيست از علي تروا
هائي كه در توثيق او  گوييم زيرا با همة قسم چيزي نمي) قهرمان خمس ارباح مكاسب(

علي آن را از محمدبن الحسن . خورده شده است دم خروس از جيب او پيداست
معلوم نيست و متأسفانه يا خوشبختانه اين شخص نيز حالش  .كند االشعري روايت مي

مروح مقدس اردبيلي در شرح ارشاد بر اين : اول: اند باره او گفتهآنچه در. مجهول است
بجهت اينكه معلوم . در صحت آن تأمل است: حديث اشكال نموده و فرموده است

ابن الحسن  او محمدزيرا بسيار بعيد است كه ! االشعري كيست؟ نيست محمدبن الحسن
كه از او تواند  بن مهزيار چون خود مقدم بر اوست نمي الصفار باشد از آن جهت كه علي

بلكه در لقب او . معروف نبوده است) االشعري(بعالوه صفار بدين لقب . روايت كند
بلكه . صحيحة محمد: گويد شود و لذا در مختلف نمي مي) صفار(يا ) الحسن ابن(اكتفا به 

فرمايد از آن گذشته داللت روايت نيز  سپس مرحوم مقدس مي. روايت محمد: يدگو مي
  )خواهد؟ گويد و چه مي معلوم نيست چه مي(صريح نيست 
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بن  حممد راوهيا:نويسد دوم ـ صاحب مدارك هم در ذيل اين روايت مي
چون راوي آن مجهول است بدان ( التعويل علی روايته  االشعری جمهول فال يمكن احلسن

  ) اعتمادي نيست
سوم ـ مرحوم محقق سبزواري هم در ذخيره محمدبن الحسن را مجهول دانسته و 
نوشته است اين روايت بعلت جهالت راوي مردود است محمدبن الحسن االشعري كه 

كتب : خود مجهول است آن حديث را از مجهوالتي روايت كرده است كه گفته است
يافت باز  مجهول بودن اين راوي هم نجات مي كه اگر اين حديث از... بعض اصحابنا 

  .مرسل بود و چندان قابل استناد نبود
زيرا با آنكه سائل پرسيده . اين حديث از حيث متن نيز نارساست! اما از حيث متن

كند از كم و زياد از هر نوع و صنايع  آيا بر جميع آنچه شخص استفاده مياست كه 
در ! شده است باينكه خمس بعد از مؤنه استدر جواب اكتفا . خمس آن چگونه است

كه سؤال از مؤنه و كيفيت آن نبوده است و اصالً به سؤال سائل توجهي نشده  حالي
  !است

  استفاده از جميع ضروب يعني چه؟ و جواب خمس بعد از مؤنه يعني چه؟
كدام مؤنه؟ مؤنه خود و عائله شخص در تمام سال؟ يا مؤنه آنچه مورد استفاده است 

مگر اينكه گفته شود بين سائل و مسئول ! معلوم نيست؟! ز كسب و تجارت و معدن؟ا
توان  روزي بوده است؟ پس بديگران چه مربوط است و از آن چه سند و مدركي مي

  بدست آورد؟
حديثي است كه در : الشيعه در اين باب است حديث دوم كه حديث ششم وسائل - 2

السالم   احلسن عليه  لت اباأس :گفته استكافي از سماعه روايت شده است كه او 
از حضرت : گويد سماعه مي. الناس من قليل او كثري داخلمس فقال فی كل ما افا عن
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برند  در آنچه مردم فائده مي: پرسيدم از خمس فرمود )ابن جعفر موسي(ابوالحسن 
  :كم باشد يا زياد؟ اين حديث نيز از حيث سند و متن داراي اشكاالتي است

  :ا از لحاظ سندام
بن هاشم كه از راويان اين روايت است و مورد توثيق عموم ائمه  صرفنظر از ابراهيم

بن مهران است كه در نظر ائمه رجال  رجال نيست، راوي متصل بمعصوم آن سماعه
شمارد، و چون امامي نيست  الف ـ شيخ طوسي او را واقفي مي: داراي اين احوال است
الفقيه در باب ما  ـ مرحوم شيخ صدوق در من ال يحضرهب . روايتش صحيح نيست

 الذی اوجب افتی باخلرب ال: فرموده است) يجب علي من افطر او جامع في شهر رمضان
يعني من باين خبري كه موجب . سامعه بن مهران و كان واقفياً  ةالنه رواي هالقضاء علي 

دهم زيرا آن  ند فتوي نميكه در ماه رمضان افطار يا جماع ك شود كسي قضاء روزه مي
يعني حضرت كاظم را (كه او واقفي بوده  بن مهران است در حالي روايت از سماعه
الرحمه و  ضائري عليهغال  ج ـ ابن.) و بقيه ائمه را قبول نداشت دانست  آخرين امام مي

بن  اند پس روايت او از حضرت موسي دانسته 145الحسين وفات او را در سال  بن احمد
زنده بود و امام متّبع و مرجع  ر صحيح نيست زيرا در اين موقع حضرت صادقجعف

انام از خاص و عام بوده است و معهود نبوده است كه كسي با وجود حضرت 
چنانكه لقب ابوالحسن حضرت كاظم در . نمايد رجوع بحضرت كاظم صادق

مكذب آن است  پس در اصل روايت كه تاريخ. اين هنگام معروف و مشهور نبوده است
او را در ) 530او را واقفي و در ص ) 460ص (داوود  د ـ در رجال ابن. ترديد است

اعتباري روايت  ـ صاحب مدارك هم در بي  ه. عداد مجروحين و مجهولين آورده است
  .سماعه با صدوق موافق است

ضمن آنكه سماعه را از واقفيه ) 83ص (الهدايه عالمه مامقاني  و ـ در مقياس
شمارد از قول مرحوم وحيد بهبهاني كه در تطهير رجال بدنام استاد مامقاني بوده  مي
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شود ائمه رجال او را تا حد كفر  كه معلوم مي لشخص,او غري معلوم كفر هذا : نويسد مي
كنند و چون علت  اند و اينان در مقام دفاع از كافر بودن اظهار عدم علم مي تنزيل داده

بردن و خوردن زكوات و اموالي بوده كه بنام امام از مردم  مهم واقفي بودن همان
ز ـ اين حديث در هيچيك . اند لذا چنين حديثي در مظان جعل و كذب است گرفته مي

و ) الفقيه نيامده است فروع كافي تهذيب واالستبصار و من ال يحضره(از كتب اربعه فقه 
في بخمس كذائي قائل نيست اگر در اصول كافي آمده است براي آن است كه صاحب كا

الحجه ضمن ساير صفات و مزاياي ائمه  لذا در كتاب. داند و خمس را خاص امام مي
  .آورده است

معلوم نيست مقصود او چه . اما از حيث متن ـ سائل از امام از خمس پرسيده است
شود بايد خمس آنرا از  خمسي بوده است؟ آيا از غنائم است كه هر چه عائد مردم مي

ن خارج نمود، يا خمس معادن و كنوز و غرص و امثال آن يا خمس ارباح مكاسب و آ
جارات و زراعات؟ آنچه مسلم است خمس معادن و كنوز نيست زيرا آن داراي نصابي ت

شود كه شرح آن  مي زكاتاست كه هر گاه بنصاب معلوم خود رسيد مشمول پرداخت 
ا چنين خمسي در آن زمان معمول و خمس ارباح مكاسب نيز نيست زير. قبالً گذشت

ظاهر آن است !!! بن مهزيار ببعد است نبوده است و بيشتر اخبار اينگونه خمس از علي
كه سؤال از خمس مربوط بهمان خمس غنائم باشد زيرا فرد بارز و ظاهر آن كه 

شود همان خمس غنائم جنگ است در اين صورت معني  بالفاصله بذهن متبادر مي
  .رسد هرچند از حيث سند مجروح و مخدوش است ر ميحديث صحيح بنظ

ايضاً از اصول كافي است و : الشيعه است حديث سوم ـ كه حديث هشتم وسائل - 3
  .در كتب اربعة فقه از آن اثري نيست
الفداء   بن زيد قال كتبت جعلت لک  بن عيسی بن حممد عن هذه من اصحابنا عن امحد

اهللا ان متن علی ببيان ذلک لكی ال اكون مقيًام   ک ابقاکو ما حدها, رأي ةلفائدا تعلمنی ما
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مما يفيد اليک فی جتاره من ربحها و حرث  دةالفائ: فكتب. لی و ال صوم ةعلی حرام ال صلو
 .ةالغرام او جائر بعدا

  .كند يعني احمدبن محمد بن عيسي از يزيد يا پسر يزيد روايت مي
چيست؟ و حد آن كدام است؟ و رأي كه نوشتم فدايت شوم مرا بياموز كه فائده 

خدا ترا باقي بدارد ببيان آن بر من منت گذار تا من مقيم . خود را در اين باره بمن بگو
فائده از : من نوشتدر جواب ! اي بر حرام نباشم كه نه نمازي براي من باشد و نه روزه

پرداخت چيزهائي است كه در تجارت از سود آن بتو فائده رسد و در زراعت پس از 
  .اي بوده باشد غرامت آن، يا اينكه جائزه

اين حديث از حيث سند اول و آخر آن مجهول است زيرا در اول آن : سند حديث
و در آخر آن احمدبن . اند عده من اصحابنا، است بدون اينكه معلوم شود چه كساني بوده

در ذيل اين العباد  مرحوم محقق سبزواري در ذخيره - 1. بن يزيد است محمدبن عيسي
  .بن يزيد و هو جمهول  بن عيسی بن حممد امحد: حديث فرموده است

در شرح اين حديث آنرا مجهول  19ج  446ص (العقول  مجلسي نيز در مرأت - 2
زيرا معلوم نيست اين ) مضمر است(شمرده است اتفاقاً مكتوب اليه آن نيز مجهول است 
چ دليلي در دست نيست كه مكتوب مرد مجهول اين نامه را بچه كس نوشته است؟ هي

يك از ائمه  اليه چه كسي است امام است يا غير امام؟ و در صورت امام بودن كدام
  .است معصومين

اي  زيرا معلوم نيست چه فائده. مضمون نامه و جوابي كه داده شده نيز مجهول است
گذارد و نه  است كه ندانستن آن مقيم بودن در حرام است حرامي كه نه نمازي باقي مي

اي اين مسئله بدين مهمي را چرا تا آن روز كسي جواب نگفته است كه اين سائل  روزه
خواهد كه بر او منت  راوي مجهول از مسئول مجهول با اين همه تذلل و تضرع مي

بياموزد در اين سؤال مخفي از خمس نيست فقط سائل  گذارد و آن فائده را به او
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آن كدام است تا وي بر آن مقيم نباشد اين سؤال و جواب پرسد فائده چيست؟ و حد  مي
آن بمسئله ربا نزديكتر است تا بمسئله خمس زيرا رباست كه اقامت بر آن اقامت 

: هرچه هست!! اي گذارد و نه روزه بحرامي است كه نه نمازي براي شخص باقي مي
مجهول را اي  روايتي مجهول حاكي است كه سائلي مجهول از مسئولي مجهول مسئله

آيا پايه !!! مجهول اندر مجهول اندر مجهول! پرسيده است و جوابي مجهول گرفته است
  !!و اساس شرع متين و دين مبين اسالم بر اين مجهوالت است؟؟

  : فرمايد اين همان ديني است كه خدا به پيغمبرش مي

 $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä.u™!%ỳ Ö⎯≈yδöç/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θçΡ $YΨÎ6•Β     
  )174 /النساء (  

اى مردم، در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است، و ما «
  .» ايم به سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده

  
داند اين بندگان خدا براي چه اين قبيل مجهوالت را روي يكديگر  كسي نمي

  ! اند؟ خواسته كرده اند؟ از خود و از جان و مال مردم چه مي چين و برف انبار كلوخ
) بيابان مجهوالت(هاي صعب  آيا دين سمحه سهله و نور مبين، انسان را تا اين وادي

  !نمايد؟ تكاليف شاق و احكام ما اليطاق مكلف مي و او را به! كشاند؟ مي
) 4ج  139( حديث چهارم ـ حديثي است كه فقط شيخ طوسي آنرا در تهذيب - 4

لذی جيب علی يا اما  حممد كتبت الی ابی: بن الصلت قال  الريان  و روی: چاپ نجف آورده است
: القطيعه د هذهمحثمن سمک و بردی و قصب ابيعه من ا هارض قطيعه لی و في هرحی في ةموالی فی غل

 .اخلمس انشاءاهللا جيب عليک فيه: فكتب
امام حسن (محمد  من بحضرت ابي: ستالصلت روايت كرده و گفته ا  بن  ناري
كه در زمين تيولي من است و در اي موالي من در غله آسائي : نوشتم )ريكعس
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هائي كه من از نيستان همين تيول ميخرم چه چيز  و براي برد و ني) ماهي(قيمت سمك 
. شود ميآن خمس بر تو واجب  در: شود؟ حضرت در جواب نوشت بر من واجب مي

  .انشاءاهللا
صورت مرسل است زيرا سلسله سندا و منقطع است و معلوم  ين حديث به اينا

از درباريان و رجال دولت . بن الصلت كه راوي متصل بمعصوم است و ريان .نيست
بعيد بنظر  مأمون عباسي بوده است و حيات او تا زمان امامت حضرت عسكري

  .رسد مي
اهي از اصحاب حضرت شيخ طوسي هم او را گاهي از اصحاب حضرت رضا و گ

دانسته است و هيچكدام از ارباب رجال او را از اصحاب حضرت ) النقي امام علي(هادي 
متن حديث هم مطلبي را كه قائلين به وجوب خمس  . اند امام حسن عسكري نشمرده

صاحب مدارك در . هاي اقطاعي است زيرا سخن از زمين. خواهند، نمي رساند ارباح مي
اين روايت از حيث متن قاصر و ناتمام است، بجهت اينكه . روده استذيل اين روايت ف

هاي اقطاعي و چنانكه جوهري در  زمينه اگر حقي در آن واجب شود مختص است ب
هاي خراج يا محالي است  ها يك قسمت از زمين كتاب لغت خود آورده است اين زمين
داده  ز اعيان دولت خود به تيول مياي ا عده هاهللا، ب در بغداد كه آنرا منصور دوانيقي لعنه

تا آن را آباد كنند و در آن سكونت گزينند چنانكه در قاموس هم مذكور است پس اگر 
هائي خمس واجب شود بعلت اقطاع بودن آنهاست و به ارباح مكاسب  در چنين زمين

جزو غنائم هست كه   )العنوة( ها از اراضي مفتوح مربوط نيست و چون اينگونه زمين
كه متعلق به  نگي است و درآمد آن متعلق به عموم مسلمين است و حداقل درآمد آنج

يا بيشتر است شايد مقصود امام خراج يا خمس ) يك پنجم(المال است خمس  بيت
  ...غنائم دارالحرب باشد 
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توان آنرا  و به هر صورت با موضوع خمس ارباح مكاسب ارتباطي ندارد و نمي
  .ردم گرفتحجت قاطعه در اخذ مال م

الشيعه در باب  پنجمين و آخرين حديث ـ در اين موضوع كه حديث دهم وسائل - 5
كافي ـ من ال (ارباح مكاسب است حديثي است كه آنرا هيچيك از مؤلفين كتب اربعه 

بن ادريس آنرا در  نياورده اند و فقط محمد) استبصارب والفقيه تهذي  يحضره
ابن  بن محبوب از احمدبن هالل از ابان بن علياز كتاب محمد) السرائر( اسمتظرفات

  :روايت كرده است كه او گفت عثمان از ابوبصير از حضرت صادق
الرجل يهدي اليه مواله والمنقطع اليه هديه تبليغ الفي درهم اواقل او اكثر  كتب اليه في

فيه  البستان الرجل يكون في دائره الخمس في ذلك و عن:  الخمس؟ فكتب هل عليه فيها
مس؟ الخُ  مس درهماً هل عليهالشيء بمأته درهم او خَ  العيال انما يبيع منه  يأكله هةالفاك

يعني ابوبصير گفته است بحضرت  .البيع فنعم هو كسائرالضياع فكتب اما ما اكل فال و اما
چيزي به او . كه وي منقطع به اوست نوشتم در باره مردي كه آقايش و كسي صادق

رسد يا كمتر و يا زيادتر آيا در آن خمس  كه ارزش آن بدو هزار درهم ميكند  هديه مي
سؤال كردم از وضع مردي كه در خانه ! پنجم است  حضرت نوشت در آن يكاست؟؟ 

خورند و بسا كه از آن چيزي به  است و عيال او از آن مي  او بستاني است كه در آن ميوه
اما : بر او خمس است؟ حضرت نوشت فروشند آيا ارزش صد درهم يا پنجاه درهم مي

شود آري، آنهم چون سائر  شود خمس ندارد و اما آنچه فروخته مي آنچه خورده مي
  .ضياع و مزارع است

  :رساند مضمون اين حديث از چند جهت بطالن آن را مي
ابوبصير كه خود از اوتاد اربعه و اصحاب خاص حضرت باقر و حضرت  - 1
است از باغي كه كسي در خانه خود دارد و از ميوة آن  دانسته است هنوز نمي صادق

كه او درك خدمت چند امام كرده است و  در صورتي! خورد آيا بايد خمس داد يا نه؟ مي
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زماني كه حضرت صادق را به امامت مالقات كرده است سن او از پنجاه هم متجاوز 
  !!!بوده است و معهذا به اين مسئله جاهل بوده است

اي از  رت صادق العياذ باهللا پيغمبر جديدي بوده است كه احكام تازهتو گويي حض
كه اتفاقاً  در حالي. جانب خدا آورده است كه بايد مجدداً آن حكم را از وي پرسيد

چنانكه ما آنرا در . در شريعت اختالف نيست زكاتپيغمبران را هم در مسئله خمس و 
  .آورديم زكاتكتاب 
حضرت صادق تا اين درجه از اهميت بوده كه هر كس اگر بناي خمس در زمان  - 2
تاج به حاي در دهان دارد آيا بايد خمس آنرا بدهد يا ندهد؟ و به همين جهت م لقمه

دانيم حضرت صادق پيغمبر نبوده و صاحب شرع  سؤال از طريق كتابت بوده و چون مي
ين اهل جديدي نيست پس چرا در زمان ائمه ماقبل حضرت صادق چنين مطلبي در ب

حضرت چنين سخناني از هيچيك از اهل  السالم شايع نبوده و كسي قبل از آن بيت عليهم
بيت پيغمبر از معصوم و غير معصوم نشنيده است و از هيچيك از مسلمانان اعم از شيعه 
و غير شيعه چنين عملي نديده است آيا در زمان حضرت صادق و ائمه ما قبل او از 

و : شد؟ كه حضرت صادق در اين مسئله فرموده است ه ميمزارع و ضياع خمس گرفت
يعني جواب اين مسئله را به عملي مشهور و معمول و در  !اما البيع فنعم هو كسائرالضياع

است تشبيه فرموده است كه احتياج بجواب  اصطالح آنرا بمشبه به كه اقوي از مشبه
  ...ت ديگرنداشته است و اشكاال )الخمس  و اما البيع فعليه(: صريح

كه اين حديث را آورده ) آقاي احمدبن هالل(اما ما در اين خصوص با معرفي راوي 
بن  معلوم نيست چه كسي آنرا در كتاب محمدبن علي. نيازيم است از آن اشكاالت بي

القميين وارد كرده است؟ وگرنه از او بعيد است كه روايت چنين شخص   محبوب شيخ
 آوردنتر،  امام را در كتاب خود ثبت كند؟ و از آن عجيب بدنام و ملعون خدا و رسول و

بن ادريس آن را، در سرائر است؟ با اينكه خود او در همين كتاب سرائر بر جد  محمد
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هاي او اعتراضاتي سخت تا حد  تياطيحا اي بي الرحمه در پاره خود شيخ طوسي عليه
كنيم  يث نيز معلوم ميبهرصورت حقيقت را با معرفي سند اين حد. جسارت آورده است

  .اهللا انشاء
  

  احمدبن هالل از كتب ارباب رجال: معرفي رواي خمس ارباح مكاسب
احمدبن هالل كه اولين راوي اين حديث است هويتش در كتب رجال بشرح ذيل 

  :است
شمرده  شيخ طوسي او را در كتاب رجال خود از اصحاب حضرت هادي - 1

و  كان غالياً متهامً فی دينه: الفهرست نوشته است و در .بغدادی غال: است و گفته است
واللغو  ةبالعن بن هالل مشهور ان امحد: نوشته است الضالل وصيه الهلدر تهذيب در باب 

چاپ قديم ايران توقيعي از ) 243ص (در كتاب الغيبه  و ما خيتص بروايته ال نعمل به
امحدبن (رده است كه لمقاني نقل كالش در باره محمدبن علي حضرت صاحب االمر

اهللا  االسالم مثل ما كان من هذا عليهم لعنته  و غريه من نظر آئه و كان من ارتدادهم عنهالل 
 ).و غضبه

مطاعن ) 49: المقال ص منهج(و در رجال كبير ) ص 0449در رجال كشي  - 2
ورد : اي از عبارات آن چنين است مفصلي از احمدبن هالل آورده است كه پاره

الی  بن العال نسخه ما كان خرج من ملن ابن هالل فكان ابتداء ذلک انكتب  قاسمال  علی
كه امام او را صوفي زاهدنما معرفي كرده و مردم  .الصوفی املتصنع عراق اخذ روابالقومه 

بن هالل پنجاه و چهار حج با پاي پياده  و چون احمد. را از او بر حذر داشته است
بن  كرده است لذا قاسم ها را در باره او باور نمي ونه مذمتبجاي آورده بود هيچكس اينگ

  .در باره او مراجعه كند عال را وادار كردند كه مجدداً به امام
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 كان امرنا نقد اليک فی وقت: در باره او چنين صادر شد در اين رقعه از ناحيه امام
راهللا ذنبه و ال اقاله عرتته يدخل فی مما قد علمت و مل ينزل ال غف. اهللا  رمحه هالل ال  املتصنع ابن 

امرنا بال اذن منا و ال رضا يستبد برايه فيتحتامی ديونناً ال يمضی من امرنا اياه اال بام هيواه و 
اهللا بذلک فی نار جهنم فصربنا عليه حتی برتاهللا بدعوتنا غمره و كنا قد عرفنا خربه  يريده اراده

. اهللا من ابن هالل و ممن ال يربأ منه و نحن نربأ الی... اهللا   قوماً من موالينا فی ايامه ال رمحه
 .!هللا و اهل بيته بام اعلمناک عن حال هذا لفاجرا االسحاقی سله  واعلم(

، احمدبن هالل را زاهد خودنما دانسته و بر او نفرين در اين عبارت حضرت امام
را داخل در امر  خود داند كه بدون اذن و رضاي امام كند و او را كسي مي مي

بن عال  و باز به قاسم! كند نمايد و آنگاه مستبداً به رأي خود عمل مي مخصوص به او مي
دهد كه شيعيان ديگر مخصوصاً احمدبن اسحاق قمي را از وضع و حال او با  دستور مي
  .خبر نمايد

 شود و در آن اعمال شنيع احمدبن صادر مي پس از اينكه اين توقيع از جانب امام
ها را  نكوهد باز هم شيعيان اين مذمت دهد و او را بصفات مذمومه مي هالل را شرح مي

در اين دفعه اين !! كردند و بر خوشبيني نسبت به او اصرار داشتند در باره او باور نمي
اهللا و خدمته و طول  ة و قد علمتم ما كان من امرالدهقان عليه لعنت... : توقيع صادر شد
و مل يمهله واحلمدهللا ال  ةاهللا بالنقم  اهللا بااليامن كفراً حني فعل ما فعل فعاجله  صحبته فابد له

كه جانش گرفته شد بكذب و غلو پس تا روزي  .اهللا علی حممد و آله  رشيک له و صل
  .خود مشغول بوده است

 بن مها قال انه ملعون علی الشيخ ابا علی  ان: عالمه حلي در خالصه فرموده است - 3
انه قال ورد فيه ذم كثري من سيدنا  :و نيز فرموده است .احلجه حممدبن احلسن لسان
 .ریكحممدالعس ابی
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 ةاللعن  فيمن ورد عليه: احمدبن هالل را در رديف) 55ص(داود  در رجال ابن - 4
بن  ابان. بن عثمان روايت كرده است احمدبن هالل اين حديث را از اَبان. آورده است

در مذهب ! (دانسته است مذهب است كه حضرت صادق را خدا ميعثمان هم ناووسي 
فخرالمحققين در باره او فرموده است ). ناووسيه قائل به الوهيت حضرت صادق بودند

َا [: قرب عدم قبول روايه بقوله تعالیاال: الدی عن ابان من عثامن فقالسألت عن و َيا َأهيُّ
ِذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق  بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَىل َما َفَعْلُتْم الَّ

    }6:احلجرات}] َناِدِمنيَ 
الشيعه آنها را در باب وجوب خمس بر  ايست كه صاحب وسائل گانه اينها احاديث ده

، با نمايشي چين كرده است آنكاه بنائي چنين ارباح مكاسب و زراعات و صناعات كلوخ
  !!خيز براي مفتخوران بوجود آمده است انگيز و غنيمت رعب

اي چنين عظيم ايجاد گرديده  هاي هرز و بي سر و ته كارخانه آري از اين پيچ و مهره
اي خاص  توان يك پنجم درآمد تمام مردم جهان را اختصاص بطائفه است كه از آن مي

ن دستگاه پوشالي در ميان فقيرترين مردم يكهزارم جمعيت آنها نيست و اي فكه نص! داد
.! روي زمين هم به نگهباني نگاهبانان سحر و افسون از هر خرابي و گزندي مصون است

  .!!دهد فعاليت خود ادامه مي و با حرارت كامل به
  :حديثي ديگر
الشيعه تمام آن با متن و سند گذشت و ظاهراً يك حديث  گانه وسائل احاديث ده
وضوع از قلم مرحوم شيخ حر عاملي افتاده است يا آن را از بس ضعيف ديگر در اين م

بوده است قابل اعتنا ندانسته است هر چند بسيار بعيد است زيرا او كه از حديث 
احمدبن هالل كه در السرائر ابن ادريس بوده نگذشته است هرگز از حديثي كه در 

تهذيب شيخ طوسي  تهذيب شيخ طوسي است نخواهد گذشت به هر صورت در كتاب
چاپ نجف آن حديث به اين سند و عبارت آمده ) 4ج  121ص (الخمس والغنائم  باب(
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احلسن بن يوسف عن حممدبن سنان عن  بن احلسن بن فضال عن علی... : است
واعلموا انام : قال قلت له  عبداهللا عبدالصمدبن برش عن حكيم مؤذن بنی عبس عن ابی

جعل  قال هی واهللا االفاده يوماً بيوم اال ان ابی. و للرسول غنمتم من شیء فان هللا مخسه
 .شيعتنا من ذلک فی حل ليزكوا

معني و  مضمون حديث آن است كه حكيم مرذن بني عبس از حضرت صادق
ءٍ [: تفسير آيه شريفه َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ را خواسته ... انما غنمتتم   }41:األنفال{] َواْعَلُموا َأنَّ

به خدا سوگند كه آن فايده روز بروز است، جز اينكه : ضرت به او فرموده استح. است
  .شيعيان ما را در آن باره در حليت قرار داده تا پاك شوند پدرم

اعتباري اين حديث  در ضعف و ناچيزي و بي: اينك بررسي اين حديث از حيث سند
Ĥل او را در كتاب بن فضال است كه ما حال نكبت م همين بس كه راوي اول آن علي

در اشياء تسعه  زكاتاز او در باب اي كه تنها  گانه صمن بررسي احاديث شش زكات
و راوي آخر . ايم اي كرده روايت شده است آورديم و در اين كتاب نيز بر احوال او اشاره

آن كه محمدبن سنان است نيز در همان كتاب ترجمه حال پراختالل او را در ذيل 
و اينك مختصري از ترجمه وي را در . تجارت بيان كرديم زكاتششمين حديث در 

  .اند آوريم تا دانسته شود كه گردآورندگان اين احاديث چه كساني اين رساله مي
فرمايد محمدبن سنان ضعيف است و در  يمشيخ طوسي در رجال خود  - 1

ختليط و  بن سنان له كتب و قد طعن عليه و ضعف كتبه و فيه حممدفرمايد  الفهرست مي
 .غلو

 .هو رجل ضعيف جداً ال يطول عليه :نجاشي در باره او فرموده است - 2
 .حممدبن سنان ضعيف غال ال يلتفت اليهالغضائري فرموده است  ابن - 3
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ضعيف غال قد طعن عليه و رجال خود نوشته است ) 541ص (داود در  ابن - 4
 .ضعف

رجال خود و هم ) 437ص (كشي در  كتاب خود وهم 504هم او در صفحه  - 5
اند كه محمدبن سنان در هنگام  المقال گفته منهج) 298ص (ميرزا محمد استرآبادي در 

گفته است از اين احاديثي كه من نقل كرده ام روايت نكنيد زيرا اينها در  مرگش مي
آنگاه نجاشي . كردم خريدم و هر چه در آنها بود نقل مي كتابهايي بود كه من از بازار مي

  .ده است زيرا بر احاديث او فساد غالب استفرمو
المقال و ساير ارباب  نجاشي در رجال خود و ميرزا محمد استرآبادي در منهج - 6

. بن سنان ال اجل لكم ان تروی احاديث حممد: گفت نب شاذان مي فضل :اند رجال گفته
  .دانم كه احاديث محمدبن سنان را روايت كنيد براي شما حالل نمي

بن شاذان در  نوشته است فضل) 299ص 0استرآبادي در رجال خود  مرحوم - 7
بن الظبيان و   املشهورون ابواخلطاب و يونس  الكذابون :از كتابهاي خود نوشته استاي  پاره
   .بن سنان و ابوسمينه اشهرهم الصائغ و حممد  يزيد

  .عبس كه راوي متصل بمعصوم است نيز حالش مجهول است اما حكيم مؤذن بني
  .العباد در ذيل اين روايت نوشته اند مرحوم محقق سبزواري در ذخيره - 1

الضعفاء   السند الستامله علی عده من  الضعيف ورد بضعف  احلكم فی الكلينی عن  رواه
يعني كليني اين روايت را در ضمن اخبار ضعيف آورده است و اين روايت  .واملجاهيل

  .اي از ضعفاء و مجهوالن ت بر عدهبعلت ضعف سند مردود است زيرا مشتمل اس
بن مسكين  در ذيل خبري كه حكم) الذكري(مرحوم شهيد اول نيز در كتاب  - 2

  .شمارد است بهمين علت سند آن خبر را صحيح نمي) يعني همين راوي(
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 :نويسد در ذيل اين حديث مي) 110ص (البيان  مرحوم مقدس اردبيلي در زبده - 3
ني اصال كسي به چنين قولي كه فوائد روزانه مشمول خمس يع!! الظاهران ال قائل به 

و انه : فرمايد آنگاه مي. باشد قائل نيست و آيه شريفه مخصوص غنائم دارالحرب است
 ةالسمح ةتكليف شاق و الزام شخص باخراج مجيع مايملكه بمثله مشكل واالصل والرشيع

يعني اين يك تكليف شاقي . تأملغري صحيحه و فی رصاحتها ايضاً  ةيانه والروايقيب ةالسهل
شود خمس آنرا اخراج  است و الزام نمودن شخصي را به اينكه هر چه را كه مالك مي

كند مشكل است و اصل برائه و بناي شريعت سمحه سهله نيز چنين تكليفي را نفي 
  .روايت نيز صحيح نيست و در صراحت آنهم تأمل است. كنند مي

در ذيل اين روايت ) 2ج  18ص (االفهام  مرحوم فاضل جواد در مسالك - 4
 .واخلرب غري صحيح: نويسد مي

ـ اين حديث را  10ذيل حديث ) 1ج  446ص (العقول  عالمه مجلسي در مرأت - 5
  .بنابر مشهور ضعيف دانسته است

سودهاي (اينها تمام آن احاديثي است كه محدثين و فقهاء در خمس ارباح مكاسب 
اند و چنانكه با دالئل روشن و تحقيق  و صناعات آورده و تجارات و زراعات) كسبها

دقيق گذشت هيچكدام صحيح و معتبر نيستند بلكه در حقيقت ساخته و پرداخته يك 
و تازه اگر از تمام اين عوارض . عده اشخاص غالي و مفسد و مغرض و متعصب است

امام است  مخصوصو مفاسد مصون بود، فقط داللت آنها بر اين بود كه خمس ارباح، 
فرمايد روايات خمس در ارباح مكاسب از  الغير و حال اينكه صاحب مدارك صريحاً مي

كه تعصب و غرض را بيك  ضعف در سند و قصور در داللت خالي نيستند و آن كسي
دادند كه اين موضوع ساخته و پرداخته مغرضين و  سو نهد بطور صريح و روشن مي

ه تمام اين احاديث صحيح و قابل اعتنا و داراي متعصبين است حال چنان فرض كنيم ك
هاي روزانه  و ارباح مكاسب و فائده) و حال اينكه خالف اين معني است( اعتبار است
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طايفه شيعة اماميه كه آنها را قبول دارند بنص خود اين احاديث و . مشمول خمس باشند
غير (عموم مسلمين جهان  و مخالفين يعني! در حليتند) انشاءاهللا(آنچه بعداً خواهد آمد 

دانند و كوچكترين ارزشي براي آنها قائل  آنها را غير قابل قبول و اعتناء مي) طايفه شيعه
شمارند كه نه در كتاب خدا از آن اثري و نه در سنت و  نيستند و آنرا بدعتي بزرگ مي

  .اهللا از آن خبري است سيره رسول
  !پس فائده كلوخ چنين كردن آنها چيست؟

با تمام اين وصف كه فرضاً چنين خمسي، چنانكه در مضمون اين احاديث حال 
است واجب بوده باشد لكن در زمان حيات و حضور امام بنص اخبار بسيار بر عموم 
شيعيان حالل بوده است با اينكه دسترسي بحضرات ايشان داشتند امروز كه كسي را 

كه حتي همان فقهائي كه  بطوري! نيست بطريق اَولي حالل است دسترسي بايشان
اند در گرفتن خمس از ارباح مكاسب در اين  اين قبيل احاديث را مورد اعناء قرار داده

  .زمان پاي ارادتشان سست است بدليل اينكه
الجنيد كه از اعاظم علماي شيعه در بحبوحه قدرت  مرحوم احمدبن محمدبن - 1

بر فرض آنكه «است، گفته  ديالمه، مؤيدين مذهب شيعه در اوج شهرت و عظمت بوده
داند و در اين زمان  خمس ارباح را خاص امام مي» اين اخبار صحيح و قابل اعتناء باشند

  )2ج  31ص (الشيعه  الف ـ چنانكه عالمه حلي در مختلف. قائل به برائت ذمه است
 ب ـ مرحوم محقق سبزواري در. الذمه ة ابن اجلنيد باصاله برائ  احجتجفرموده است  -2 

العفو   ظاهر كالمه نويسد جنيد را آروده است مي العباد بعد از آنكه قول ابن  كتاب ذخيره
 .لنوع ال مخس فيهاعن هذا 

شيخ مفيد را از جمله ) 12ج  38ص (مرحوم محدث بحراني در كتاب حدائق  - 3
  .شمارد قائلين بسقوط خمس در صدر عبارتش مي
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بن عبدالعزيز ديلي معاصر سيد مرتضي  ز حمزهالعباد، شيخ سالّر ا بنابر نقل ذخيره - 4
و ( :فرمايد تا آنجا كه مي )ايضاً ) ای لالمام(واالنفال له (و شيخ طوسي فرموده است 

بعد از  )...لزمان قد احلوها بالترصف فيه كرماً و فضالً لنا خاصهً ااخلمس و فی هذا   لالمام
ا و معادن و قطايع و امثال آنها را الحشري و نيستانه آنكه انفال و اراضي موات و ميراث

السالم از  فرمايد كه آنان عليهم شمارد كه خمس آن مال امام است مي مشمول خمس مي
  .روي كرامت و فضل مخصوصاً بما شيعيان حالل فرمودند

 عماني و اسكافي بنابر نقل صاحب رياض، عفو و تحليل امام، خمس را از -6- 5
  .اند مام است قائل شدهشيعه از آن جهت كه مال شخص ا

الثاني خمس   الدين الشهيد  بن زين  الدين حسن الجمان، جمال صاحب منتقي - 7
 احلديث علی حتليل حقا هذ ةدالل ةال خيفی قو( :فرمايد داند و مي ارباح را حق امام مي

 ةفاذا اضفته باالخبارالسالفحاب باالرباح صاال  النوع املعروف فی كالم  االمام فی خصوص 
نا م بخمسها عرفت وجه مصري بعض قدمالسال  ما حققناه علی اختصاصه عليه ةبمعرف ةالدال

و حتققت ان استضعاف املتاخرين به ناش  ةالغيب  الی عدم وجوب اخراجه بخصوصه فی حال
) 2ج145ص ( )فيها النظر بميسور ةمعانيها والقناع االخبار و  الفحص عنة من قل
نيست قوه داللت اين حديث بر حالل فرمودن امام اين نوع  يعني مخفي. الجمان منتفي

و چون . مخصوص خمس را كه در كالم اصحاب معروف بخمس ارباح مكاسب است
اين خبر را با اخبار گذاشته كه داللت داشت، بحقيقت آنچه ما تحقيق كرديم كه خمس 

ز قدماي اي ا دارد اضافه كني خواهي دانست كه چرا پاره اختصاص بامام ارباح
اند و بر تو  علماي ما قائل بعدم وجوب اخراج اين خمس مخصوصاً در زمان غيبت شده

محقق خواهد شد كه ضعيف گرفتن متأخرين قضيه تحليل را ناشي از قلت تفحص از 
  !!اخبار و معاني آن و اكتفا كردن به نگاه سرسري باين اخبار است
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  النرضی و صحيحه ة بن املغري  احلرث  متقصی صحيح: نويسد صاحب مدارك مي - 8
 النوع فان ثبتا حقوقهم من هذ حتهم لشيعتهمالفضالء و ما فی معنامها, ابا
  .اجلنيد  القول بالعفو مطلقاً كام احلقه ابن  اختصاصهم مخس ذلک وجب

كه در اين عقيده با ساير دانشمندان فقهاء شيعه هم داستان است و خمس ارباح را بر 
و ) نيستانها(آنگاه در خصوص سهم امام از غنائم و انفال و آجام . داند شيعيان مباح مي

و كيف كان . نويسد و امثال آن در آخر كتاب خمس مي) قله كوهها(رؤس جبال 
 دارد ائمه كه معلوم مي. االخبار المتقدمه اباحه حقوقهم من جميع ذلك فالمستفاد من

  .رده و بايشان مباح فرموده انداز جميع حقوق خود از خمس، از شيعيان صرفنظر ك
مرحوم ميرزا محمدباقر خياباني معروف به محقق سبزواري صاحب كتاب  - 9

 الدليل خروج  والذی يقتضيه: نويسد العباد در آن كتاب در اين باب مي گرانقدر ذخيره
 عليها مع سالمتها ةالدال حلكم واختصاصه باالمام ملا مر من االخبارا االرباح عن هذا مخس
يعني آنچه مقتضاي دليل است آن است كه خمس ارباح مكاسب خارج از . املعارض  عن

كه داللت بر اين  حكم خمس غنائم است و اختصاص بامام دارد بنابر آنچه از اخباري
معني داشت و قبالً گذشت باضافه اينكه اين اخبار از داشتن معارض سالم بوده و 

سبزاوري در جاي ديگر در همين باره در كتاب مخالف معارضي ندارد بار ديگر مرحوم 
  .فرمايد العباد مي ذخيره

خمصوص باالمام واملستفاد من كثري ) االرباح ای مخس(بار انه خاال  من ةواملستفاد من عد(
  .كه مؤيد همان فرمايش قبلي اوست. )منها اهنم اباحوه لشيعتهم

الشرايع و  يه و مفاتيحالفقه مرحوم مال محسن فيض كاشاني در كتاب النخبه -10
چنانكه تحقيق شد كه خمس ارباح مكاسب فقط مختص به (حق امام را . البيضاء محجه

  .داند در اين زمان ساقط مي) امام است
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و لوال اختصاصه هبم ملا ساغ (صاحب رياض قول علماي تحليل را با اين جمله  -11
گر خمس ارباح مكاسب يعني ا )الغري هلم ـ التحليل ـ لعدم جوازالترصف فی مال

نداشت براي ايشان شايسته نبود كه آنرا بشيعيان حالل فرمايند زيرا  اختصاص بائمه
تصرف در مال غير جايز نيست، تأييد و تصويب نموده است يعني بر فرض اينكه 

ها باشد مخصوص امام است و او هم كه بشيعيان بخشيده است و  خمس در سود كسب
  .ه نبود كه آنرا ببخشداگر مال او نبود شايست

س قول اعب ذيل حكم مؤذن بني) 1ج  446ص (العقول  عالمه مجلسي در مرآه -12
املتأخرين   ذهب مجاعه من( :متأخيرن را نيز در اين باب اضافه كرده است و نوشته است

ی عل ةلالخبارالدال ةالضيب  االمام منه او مجيعه ساقط فی زمان  اخلمس حصته النوع منا الی هذ
الجمان مالمت كرده است  با اينكه مرحوم صاحب منتقي ).حوا ذلک لشيعتهمابا اهنم

اند  متأخيرن را كه از قلت فحص در اخبار و نگاه سرسري بان، آن اخبار را ضعيف گرفته
اند كه خمس ارباح را در  اي از متأخرين نيز ناچار شده اما مجلسي اقرار دارد كه عده

  .ط شمارندزمان غيبت از شيعه ساق
چاپ ) 164ص ( زكاتال مرحوم شيخ محمدحسن صاحب جواهر در كتاب -13

االصحاب المكن   االنفراد عن ظاهر اتفاق ته بل لوال وحش(تبريز در اين باره نوشته است 
پس جناب ايشان عالوه بر اينكه خمس . )اخلمس مجيعه لالمام دعوی ظهوراالخبار فی ان
گر وحشت انفراد نبود جميع انواع خمس را حق امام داند ا ارباح را خاص امام مي

اند و چون ائمه حقوق خود را بموجب بيش از سي حديث متواتراً تحليل  دانسته مي
  .اند، پس كسي از شيعيان خمسي را بدهكار نخواهد بود فرموده
البحراني با كمال شجاعت كه خاص يك  بن الصالح مرحوم شيخ بزرگوار عبداهللا -14

است آب پاك بروي دست همه ريخته و صريحاً بدون هيچ ابهامي با صداي  مرد الهي
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اخلمس بامجعه مباحاً للشيعه و ساقاطاً عنهم فال جيب عليهم   يكون(: رسا فرموده اند
اند، تمام خمس با  يعني با داليلي كه ايشان در ذيل اخبار تحليل اقامه كرده )اخراجه

از ايشان ساقط است پس اخراج آن به هيچ وجه بر جميع انواع آن بر شيعه مباح بوده و 
دانند  در شمارش اعداد فقهاي عاليشأني كه خمس را واجب نمي. ايشان واجب نيست

تر تيب زماني شد اما تأخير نام مبارك محقق بحراني براي آن بود كه  االمكان رعايت حتي
   علی حممد و آلهاهللا ليكون ختامه مسكاً و صلی(. تر بود تر و روشن نتيجه آن عالي

 ) .الطاهرين
  

  -) نتيجه آنچه گذشت( -
صفحات قبل گفتيم كه خمسي كه اكنون در بين شيعه اماميه معمول است نه در  رد

و نه در كردار و رفتار خلفاي  صاهللا كتاب خدا از آن اثري و نه در سنت و سيره رسول
حتي  المؤمنين عليو با اينكه حضرت امير. از آن خبري است) صبعد از پيغمبر(

داشته است و نه  گرفته است لكن آنرا نه خود برمي اموال مخلوط بحرام خمس مي
داده است زيرا آن نيز جزو زكوات و صدقات بوده و به  هاشم مي يك از بني هيچ به

هم هيچيك از ائمه  رسيده است بعد از اميرالمؤمنين علي مصارف زكوه مي
فرمودند  هيچ عنواني از اين قبيل از مردم چيزي اخذ نمياهللا عليهم به  معصومين سالم

حتي در ميان اين همه احاديث از صحيح و ضعيف و كتب تواريخ مؤالف و مخالف 
ن بزرگواران چيزي بدين نام از مردم اخذ كرده آتوان يافت كه  كوچكترين خبري نمي

مشهور و  ينالعابد بن الحسين زين كه از حضرت سيدالساجدين علي بطوري. باشند
  .فرموده است حضرت مكرر مي معروف است آن
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اهللا  من هرگز بجهت خويشاونديم برسول 1قط ما اكلت بقرابتي من رسول اهللا شياً
در كتب عامه و خاصه  بن جعفر ام در داستان خروج زيدبن موسي چيزي نخورده

رد و خواست كه او را از اين خروج باز دا آمده است كه مأمون از حضرت رضا
بخشيد  كه زيد گرفتار شد و او را بنزد مأمون آوردند و او را بحضرت رضا همين
اهللا ان  يا زيد ينبغی ملن اخذ برسول( :به زيد سخنان گفت از آن جمله فرمود امام

كند  كه ادعايي نسبت به رسول خدا مي يعني اي زيد سزاوار است براي آن كسي ).يعطی
هكذا ينبغی ان يكون اهل (: ن سخن بمأمون رسيد گفتاينكه بخشندگي كند؟ چون اي

 اند اين فرمايش حضرت رضا گفته. رسول خدا بايد چنين باشنداهل بيت   )بيت
كه مسافرت  جناب هنگامي العابدين است كه آن مأخوذ از فرمايش حضرت امام زين

د و كر داشت و قرابت خود را برسول خدا كتمان مي كرد نسب خود را مكتوم مي مي
انا اكره ان اخذ (: فرمود كردند مي چون علت اين عمل را از آن حضرت سؤال مي

يعني من كراهت دارم كه بجهت نسبتم برسول خدا چيزي را  )اهللا ما ال اعطی به برسول
چيزي  زمان حضرت صادق در ميان اخبار ما تا. ام بگيرم كه آن را خودم نداده

كه چيزي به هيچ نام از مردم گرفته باشند ـ اما در توان يافت كه داللت كند بر اين نمي
و هم در كتاب ) 159ص (الفقيه  حديثي در من ال يحضره خصوص امام صادق

انی  :فرمود بن بكَير از آن حضرت روايت كرده است كه مي الشريع است كه عبداهللا علل
يعني  .لک اال ان تطهرواماال ما اريد بذ ةاملدين الدرهم و انی ملن اكثر اهل  الخذ من احدكم

كه مال من از اكثر اهل مدينه زيادتر  گيرم در حالي مي) واحد پول(من از شما درهم 
  !!!خواهم شما پاك شويد است من از اين گرفتن قصدي ندارم جز اينكه مي

                                                           

ابوالفرج و مناقب ابن   چاپ تبريز و كتاب اغاني) 20ص (چاپ كمپاني ) 27ص ( 11بحاراالنوار جلد  -1
 ).4ج  161ص (شهرآشوب 
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بن بكير است كه فحطي  اين حديث از حيث سند مجروج است زيرا راوي آن عبداهللا
است، كه بقول   بن فضال اين حديث را از او روايت كرده سنو فاسدالمذهب است و ح

المذاهب كافر و ملعون است هرچند معلوم نيست  بن فضال فطحي صاحب سرائر حسن
گرفته است از چه باب بوده است؟ اما لحن  حضرت مي اين درهمي را كه فرضاً آن

 زكاته از بابت گرفته است از بابت خمس نبوده بلك كه اگر چيزي مي رساند روايت مي
يِهْم [: زيرا استناد مطلب به آيه شريفه. بوده است ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ُخْذ ِمْن َأْمَواِهلِ

است و با  اتكوزباشد و پرواضح است كه اين آيه در باره اخذ  مي  }103:التوبة}] ِهبَا
از  ز ائمه معصوميناي ا كه پاره شود ميدقتي در رواتي كه در اين باب است معلوم 

 زكاتنمودند چنانكه رواياتي در اين باب در كتاب  و فطره مي زكاتشيعيان خود اخذ 
  .و اين كتاب گذشت

بايد به پيشوا و زمامدار مسلمين داده شود كه به مصارف مصالح  مي زكاتو چون 
را اكثر خلفا لياقت و استحقاق زمامداري مسلمين  مسلمين برساند و در زمان ائمه

نداشتند و از طرفي هم فقراء شيعه مورد بغض و عناد خلفا بوده و در محرومين بسر 
كه همه آنان امامان حقيقي مسلمانان بودند  بردند، اين است كه بعضي از ائمه مي

رسانيدند و مضامين روايات هم اين معاني  و فطره كردن و آنرا بمستحقين مي زكاتاخذ 
حدثنی ابوالقاسم . نويسد مي) 390ص (ر رجال خود چنانكه كشي د. رساند را مي
اجتمع ثالثون الف   انه كان ةالواقع  كان يده: بن حممدبن عمر عن يزيد عن عمه قال احلسني

 .ماهلم و ما حيب عليهم فحلموه الی وكيلني ملوسی ةزكاه لثاشاع دينار عند
م زمان خود ابه اممال خود را  زكاتتوانستند  شود كه شيعيان تا مي پس معلوم مي

و از تتبع در كتب احاديث معلوم !! بلعيدند ال اشاعثه آنرا ميثپرداختند هرچند ام مي
در  از حضرت صادق ببعد كساني بعنوان وكالء ائمه شود كه در زمان ائمه مي

هاي گوناگون كه ما فهرستي از آن را در آخر  ميان مردم بودند كه از شيعيان اموالي بنام
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و گاهي نذورات و اوقاف آل  زكاتترين آنها  گرفتند كه مهم مي ايم آورده اين كتاب
و نيز . يافت شود) يك پنجم(اي از آنها كلمه خمس  بود و بسا كه در پاره صمحمد
عباس مصدر كارهاي  اميه و بني اي از شيعيان كه در دستگاه خلفاي جور بني ن پاره.چو

هاي كه بنام جهاد و دعوت به اسالم  گدولتي بودند و چه بسا كه در غزوات و جن
آوردند با اينكه  ها بدست مي كردند و از غنائمي كه در اين جنگ شركت مي دش مي

اي از شيعيان خمس چنين  داشتند معهذا پاره خمس آن غنائم را همان خلفا مأخوذ مي
اختند و پرد داشتند يا به وكالء آن بزرگواران مي غنيمتي را به امام زمان خود عرضه مي

. آوري شود شد كه اموال زيادي در نزد وكالء ائمه جمع آمدها موجب مي همين پيش
اي از اين وكالء افرادي  و پاره بن جعفر خصوصاً در زماني كه حضرت موسي

باز و شارالتان بودند كه بعناوين گوناگون از مردم اخاذي  ايمان و به اصطالح حقه بي
شان باشد تعهد داشتند و  ديثي كه مستمسك و مؤيد اعماكردند و بسا كه در جعل احا مي

در قيد و حبس خلفاي جور مانند مهدي  از طرفي چون بدبختانه حضرت كاظم
توانست به اين امور رسيدگي كند همين وضع  الرشيد بود و شخصاً نمي  روناعباسي و ه

كرده و اموال باز از گرفتاري آن حضرت سوءاستفاده  سبب شده بود كه اين افراد حقه
منظور نپرداختن آن   تراشي و طفره رفتن به  حضرت اكثر وكالء براي بهانه  زيادي بنام آن

حضرت نمرده است و وي  اموال به امام زمان خود، واقفي شدند و شهرت دادند كه آن
و عمده !! و عنقريب ظهور خواهد كرد و چنين و چنان خواهد شد! محمد است قائم آل

اي  ن شهرت كه بعداً بصورت يك اعتقاد مذهبي و اصلي از اصول در پارهغرضشان از اي
از مردم پايه گرفت و دوام يافت آن بود كه آن اموال را تصرف كنند و باز هم بهمين نام 

  .اخاذي نمايند
عن ... : نويسد مي) 397ص (كشي  الشرايع مرحوم صدوق و رجال چنانكه در علل

الكثري و   املال  و ليس من قوامه احد اال و عنده بواحلسنبن عبدالرمحن قال مات ا  يونس
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بن   القندی سبعون الف دينار و عند علی كان سب وقوفهم و حجودهم و كان عند زياد
يك از  كه هيچ بن جعفر مرد و در حالي يعني حضرت موسي. دينار  محزه ثالثون الف ابی

ل بسياري بود و همين سبب واقفي قوام و نمايندگان او نبود مگر اينكه در نزد او ما
يكي از (تنها در نزد زيادقندي . حضرت شد شدن آنان و منكر شدنشان امامِ بعد از آن

  !!حمزه سي هزار دينار ابن ابي هفتاد هزار دينار بود و در نزد علي) وكالء
: از احمدبن محمد روايت شده است كه او گفت) 2ج  247ص (المقال  در تنقيح
بن عيسي بود كه در مصر بود و در نزد اين شخص مال  عثمان) وكالء( يكي از قوام

كسي را فرستاد و از عثمان آنمال  زيادي بود و شش كنيز از مال امام، حضرت رضا
و آن كنيزان را مطالبه كرد و به او نوشت كه پدر من مرده است و ما مال او را تقسيم 

اما . ت و بر وي حجت را تمام كردكرديم زيرا اخبار در موت او بصحت پيوسته اس
اگر پدرت نمرده است كه از اين اموال چيزي مال : حضرت نوشت بن عيسي بĤن عثمان

صورت به من دستور نداده  در آن. شود مرده است تو نيست و اگر بنا بر آنچه حكايت مي
بعد از كلمه  الشرايع در علل!!! و من خود كنيزان را آزاد كردم. است كه آنها را بتو بپردازم

، اضافه شده است كه معلوم فروجهن )من كنيزان را آزاد كردم( اجلواری  وقد اعتقت
  !!!شود خود آقاي عثمان كنيزان را جفت گرفت و بĤنها ازدواج كرد مي

در حدود سيصد هزار دينار  زكاتو چنانكه در صدر اين فصل آورديم اشاعثه از 
ن را به امام زمان خود نپردازند مذهب واقفيه را آوري كرده بودند و براي آنكه آنا جمع

  1.اساس نهادند و ابتداي مذهب واقفيه و علت پيدايش آن فقط از اين جهت شد
                                                           

اميه و مخصوصاً  گيرد كه خلفاي بني با تتبع در كتاب اخبار و رجال در انسان اين خيال قوت مي -1
را در نظر مردم  اند كه با وسائل ممكنه و مقتضي ائمه معصومين عباس همواره در صدد بوده بني

كردند و آن  مادي و موهون جلوه دهند و بهمين نظر گاهي مالي را بحضور ايشان تقديم و پيشنهاد مي
و نيز كساني را كه از جانب آن بزرگواران بعنوان وكيل و قائم . فرمودند بزرگواران غالباً از اخذ آن ابا مي
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  احاديث خمس بشيعيانتحليل 
غرض معلوم شد كه پايه خمس  با شرحي كه گذشت بر خواننده مؤمن و منصف بي

ثي كه در باب وجوب خمس و بر فرض آنكه احادي! در چه حد از صحت و اعتبار است
و بر فرض ) و حال آنكه چنانكه مالحظه شد عموماً ضعيف است(آمده همه صحيح بود 

بموجب . نمايد) آنچه متعلق به امام است(آنكه اثبات خمسي از ارباح مكاسب و غير آن 
السالم آنرا  ، حضرت ائمه عليهمشود مياحاديثي كه ذيالً از كتب معتبره شيعه نقل 

شود  اند و انسان با مطالعه اين احاديث متحير مي خود بخشيده و تحليل فرموده بشيعيان

                                                                                                                                                    

پرداختند هرگاه از طرف آنان  و امثال آن مي در ميان مردم بودند و به اخذ زكوات و اوقاف و نذورات
مطمئن بودند كه خطري و ضرري از ناحية ايشان متوجه دستگاه خالفت نيست نه تنها جلوگيري 

شد كه بوسائلي غيرمستقيم شيعيان را به پرداخت اموال به آن وكالء ترغيب و  كردند بلكه بسا مي نمي
عيان كاسته شود و از طرفي خود بوسائلي از آن پولها تا از طرفي قدرت مالي شي. نمودند تشويق مي

را به اخذ مال و مادي بودن متهم نمايند چنانكه مرحوم عباس اقبال  استفاده كنند و هم اينكه ائمه
در قسمت عمده ايام خالفت راضي باهللا : نويسد مي) 220ص (آشتياني در كتاب خاندان نوبختي در 

در بغداد در ميان شيعيان مقامي بس جليل داشت بواسطة كثرت بن روح  حسين ) 329-322(عباسي 
آوردند، ذكر حشمت و فراواني ثروت او نظر خليفه و عمال ديتواني را كه  مالي كه طائفه اماميه نزد او مي

ابوبكر محمدبن !! گفت تنگي بودند جلب كرده و خليفه غالباً از او سخن مي در اين اوقاف دچار دست
بن روح بوده  كه از معاصرين حسين 336يا  335وفاتش در سال ) االوراق(كتاب  يحيي صولي مؤلف

بن روح  ميل نبودم كه هزار نفر مثل حسين بي: گفت هميشه با ما مي) خليفه عباسي(راضي : گويد مي
بخشيدند تا خداوند به اين وسيله اين طائفه را نيازمند  وجود داشت و اماميه اموال خود را به ايشان مي

  .كرد مي
ضمناً ) 132االوراق ص (آيد  بن روح از گرفتن اموال اماميه مرا ناپسند نمي توانگر شدن امثال حسين

بن روح خود از كارمندان و عمال دولت عباسي بود از اين جهت مورد اعتماد و  بايد دانست كه حسين
 .اطمينان دستگاه خالفت بود
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اهللا از آن اثري نيست  چنين خمسي كه در كتاب خدا و سنت رسولكه بر فرض وجوب 
اهللا عليهم داراي چنان   سالماهللا، ائمه  سب عقايد مفوضه لعنهمو چنان فرض كنيم برح

اع وحي و خاتميت رسل از نزد خود احكامي وضع اند كه پس از انقط اختياراتي بوده
كنند كه هرگز چنين نيست، با اين فرض محال باز هم به استناد همين احاديث اگر حقي 

پس چرا باز هم مثَل معروف شاه بخشيده است (اند آنرا بخشيده اند  و حقوقي داشته
  ؟؟!!ادامه دارد) بخشد علي خان نمي ولي شيخ

اند و  كه آنرا بخشيده ب معتبره شيعه بترتيب و توالي ائمهاين اين احاديث از كت
  .احاديثي كه از ايشان رسيده است

بن مسلم  بصري و زراره و حممد  عن ابی... ) 4ج  137ص (در تهذيب شيخ طوسي  - 1
الناس فی بطوهنم   هلک بن ابيطالب  قال امرياملؤمنني علی: قال جعفر كلهم عن ابی

 .يؤدون الينا حقنا اال و ان شيعتنا من ذلک و ابائهم فی حلو فروجهم الهنم ال 
) اموال و زنان(هايشان  هايشان و فرج فرمود مردم در امر شكم يعني اميرالمؤمنين

هالك شدند براي اينكه حق ما را به ما اداء نكردند آگاه باش كه شيعيان ما و پدران 
  !!!ايشان از اين جهت در حليتند

الصفار از راويان فوق بهمين  الحسن  الشرايع از محمدبن علل مرحوم صدوق در - 2
آورد  صورت اين حديث را روايت مي كند جز اينكه در آخر آن بجاي ابائهم، ابنائهم مي

  .در حليتند) كه بعد از اين به دنيا مي آيند(يعني شيعيان ما و فرزندانشان 
بن معروف از  ار از عباسالصف الشرايع از محمدبن الحسن شيخ صدوق در علل ايضاً

 اان :روايت كرده است كه فرمود حمادبن عيسي از حريز از زراره از حضرت باقر
 يعني اميرالمؤمنين .اخلمس, يعنی الشيعه ليطيب مولدهم مرياملؤمنني حللهم منا

  .زاده باشند شيعيان را از بابت خمس، ايشان را حالل كرد تا حالل
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روايت شده كه برسول خدا عرض  از اميرالمؤمنيندر تفسير منسوب به امام  - 4
اهللا انه سيكون بعدلک ملک عضوض و جرب قد استولی علی مخسی  قد علمت يا رسول: كرد
الفئی والغنائم و يبيعونه فالحيل ملشرتيه الن نصيبی فيه فقد وهبت نصيبی منه لكل من  من

مرشب وليطيب مواليدهم و ال فعهم من مأكل و لتحل هلم منا ملک شيئاً من ذلک من شيعتی
 .يكون اوالدهم اوالد حرام

در اين حديث عالوه بر اينكه اميرالمؤمنين حقوق و بهره خود را بشيعيان بخشيده 
و آن را بشيعه حالل فرموده . هم از اميرالمؤمنين تبعيت كرده است صاست رسول خدا

كند و  ششي تمجيد ميآنكه از اميرالمؤمنين از چنين بخاست زيرا رسول خدا بعد از 
و قد تبعک رسول ( :فرمايد آن مي لهدر دنبا )ما تصدق احد افضل من صدقتک(: ميفرمايد

الشيعه كل ما كان فيه من غينمته و بيع من يصيبه علی واحد من شيعتی  اهللا فی فعلک احل
ا داراي د كه ما تفسير منسوب به امام را نه تنهنمخفي نما ).وال احلها انا و ال انت لغريهم

دانيم بلكه اين كتاب مكذوب را از بس جعليات و خرافات دارد  صحت و اعتبار نمي
مند ين مزخرفات عاري است و بقول دانشدانيم كه دين اسالم از چن ننگ و عار مي

  .معاصر آقاي شوشتري مدظله اگر اين كتاب صحيح باشد پس دين اسالم صحيح نيست
  

  عيانبه شي ااخبار بخشش از فاطمه زهر
قال : عبداهللا الفضيل عن ابی عن... ) 4ج  143ص (در تهذيب شيخ طوسي  - 5

النعم   قلت جعلت فداک ما اول: النعم قال  من وجد برد حبنا فی كبده فليحمداهللا علی اول
السالم احلی  لفاطمه عليها قال امرياملؤمنني عبداهللا ابو: ثم قال ةالوالد  قال طيب

امهات شيعتنا البائهم  انا احللنا شيعتنا ليطيبوا ثم قال ابوعبداهللامن اتی الباء نصيبک 
 .ليطيبوا
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خواسته است تا  از حضرت فاطمه در اين حديث حضرت اميرالمؤمنين
زاده باشند آنگاه خود حضرت  پدران شيعه حالل كند تا حالله نصيب خود را از فيء ب

درانشان حالل كرديم تا پاك و ما مادران شيعه خود را به پ: فرموده است صادق
  !باشند) زاده حالل(پاكيزه 
  

  اخبار بخشش از حضرت باقر شيعيان
  محزه عن ابی... ) 2ج  59(و در استبصار ) 4ج  128ص (در تهذيب شيخ طوسي  - 6

الظاملني فهو له حالل  اصابه من من احللنا له شئً : ال سمعته يقولق جعفر الثاملی عن ابی
هر كس كه : فرمود يعني حضرت امام محمدباقر  ).ذلک فهو له حرام و ما حرمناه من

چيز بر او  به او برسد كه ما به او حالل كرده باشيم آن) اميه خلفاي بني(چيزي از ظالمان 
  .حالل است و آنچه كه ما بر او حرام كرده باشيم حرام است

و در ) 2ج  54ص (و در االستبصار ) 4ج  121ص (در تهذيب شيخ طوسي  - 7
َواْعَلُموا [آيه قال قلت له  عبداهللا عبس عن ابی عن حكيم مؤذن بنی... اصول كافي 

ءٍ  َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ جعل شيعتنا من   ابی يوماً بيوم اال ان  ةاالفاد  قال هی واهللا:  }41:األنفال}] َأنَّ
روز تفسير ب هاي روز غنيمت را بفائه در اينجا حضرت صادق )ذلک فی حل ليزكوا

در حالليت قرار داده تا  پدر من شيعيان ما را از اين جهت: فرموده است آنگاه گفته است
ممكن است مراد از ) يعني تمام ارباح مكاسب را به ايشان بخشيده است. (پاكيزه شوند

  .پدر، حضرت باقر يا اميرالمؤمنين باشد
و در اصول كافي ) 2ج  57ص (و در االستبصار ) 4ج  136ص (ايضاً در تهذيب  - 8

ان يقوم  ةالقيام  الناس يوم  ان اشد ما فيه: السالم قال بن مسلم عن احدمها عليها عن حممد... 
بن  محمد .و قد طيبنا ذلک لشيعتنا لطيب والدهتم! يارب مخس: اخلمس فيقول  صاحب

: حضرت فرمود  روايت كرده است كه آن مسلم از حضرت باقر از حضرت صادق
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وقتي است كه صاحب خمس برخيزد و   رين حال براي مردم در روز قيامت آنت  سخت
كه حقيقتاً ما آنرا بر شيعيان خود حالل كرديم تا  در حالي!! پروردگار، خمس من: بگويد
  !زاده بوده و اوالدشان پاكيزه شود حالل
د بن محي  عن عاصم... (چاپ اميربهادر از كافي ) 2ج  68ص (الشيعه  در وسائل - 9

: یء فقالفال  البيت سهاماً ثلثه فی مجيع اهللا جعل ملا اهل ان: قال جعفر محزه عن ابی عن ابی
ُسوِل َولِِذي الُقْرَبى َوالَيَتاَمى َواَملَساِكنيِ [ ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسُه َولِلرَّ َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ ] َواْعَلُموا َأنَّ

 )الناس ما خال شيعتنا  ء و قد حرمناه علی مجيعیفاخلمس وال  فنحن اصحاب  }41:األنفال}
بيت در تمام فيء سه سهم قرار داده آنجا  خدا براي ما اهل: فرمود يعني حضرت باقر

پس ما اصحاب خمس و فيء هستيم و ما آن ... واعلموا انما غنمتم من شيء : كه فرمود
  .!را بر جميع مردم حرام كرديم جز بر شيعيان خودمان

در آخر حديثي كه  دعائي است از حضرت باقر) 4ج  145ص (ذيب در ته -10
اللهم انا قد اهللنا ذلک (: كند گفتگو از خمس است در آخر آن دعا بخدا عرض مي

كه همة اموال از خمس و انفال و صفوِ مال را بشيعيان خود حالل فرموده  )لشيعتنا
  .است

... بن ابراهيم   از تفسير فرات چاپ كمپاني) 55ص (در جلد بيستم بحاراالنوار  -11
اهللا   اهللا تبارک و تعالی ما افاء  قال: قال جعفر الثاملی عن ابی  بن عبداهللا عن  عن علی(

القربی فام كان للرسول فهو لنا و شيعتنا   القری فلله و للرسول و لذی  علی رسوله من اهل
االرض و   االشياء فی رشق  شیء من هلم و طيبناه هلم يا ابا محزه واهللا ال يرضب علیحللناه 

غرهبا اال كان حراماً سحتاً علی من قال منه شيئاً ما خالنا و شيعتنا فانا طيبناه لكم و جعلناه 
ما (: فرمايد كه خداي تبارك و تعالي مي: فرمود حضرت امام محمد باقر يعني. )لكم
سول خدا است آن مال ما است پس آنچه مال ر )القربی  القری فلله و لذی اهللا من اهل افاء
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و ما آن را بشيعيان خود حالل و پاكيزه گردانيديم اي ابوحمزه بخدا سوگند هيچ چيزي 
زنند مگر اينكه حرام است بهر كسي كه بدان دست يابد  در مشرق و مغرب دست نمي

  .جز ما و شيعيان ما، زيرا ما آن را براي شما پاكيزه گردانيده و براي شما قرار داديم
  

  خمس را بشيعيان احاديث بخشش از ناحيه حضرت صادق
الكلينی   عن ابان... ) 2ج  57ص (و در االستبصار ) 4ج  136ص (در تهذيب  -12

الزنا? فقلت  الناس اتدری من اين دخل علی ابوعبداهللا: قال: قال: الكناسی عن رضيس
 .فاهنا حملل هلم و مليالدهم طيبنيالبيت اال لشيعتنا اال اهلمن قبل مخسنا  ال ادری فقال

محبوب از  بن ابراهيم از پدرش از ابن اين حديث را در كافي از طريق علي -13
آيا ميداني كه زنا از چه راهي بر : ضريس رايت كرده است كه حضرت بضريس فرمود

از جهت خمس مگر شيعيان : فرمود! گفتم نه: گويد ؟ ضريس ميشود ميمردم وارد 
  .س برايشان و براي زادگان ايشان حالل شده استپاكيزه ما كه خم

كنت : بن يعقوب قال  عن يونس... الفقيه  در تهذيب و استبصار و من اليحضره -14
االموار   القامطني فقال جعلت فداک تقع فی ايدينا فدخل عليه رجل من  عبداهللا عند ابی

: عن ذلک مقرصون فقال فيها ثابت و انا ان حقک) نعرف خ ل(واالرباح و جتارات نعلم 
 .اليوم  ما انصفناكم ان كلفناكم ذلک ابوعبداهللا

بحضرت صادق عرض كرد فدايت شوم در دست ما ) كسبه(يعني مردي از قماطان 
دانيم در آنها حقي براي تو ثابت  ها چيزهائي است كه مي از ارباح و اموال و تجارت

اگر ما در چنين روزي شما : رمودحضرت ف. است و حال اينكه ما در اين باره مقصريم
  .ايم اداي آنها مكلف كنيم، با شما با انصاف رفتار نكردهه را ب
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و در من ال ) 2ج  59ص (و در االستبصار ) 4ج  138ص (ايضاً در تهذيب  -15
الناس : سمعته يقول: قال  عبداهللا الرقی عن ابی بن كثري عن داوود... الفقيه  يحضره

 .مظلمتنا انا احللنا شيعتنا عن ذلک كلهم يعيشون فی فضل
جز اينكه ما آن . كنند يعني حضرت صادق فرمود مردم در فزوني مظلمه ما زندگي مي

  .مظلمه را بر شيعيان خود حالل كرديم
  .الهندي نيز نقل شده است از هيثم... الشرايع  اين روايت در علل -16
 عبداهللا النرصی عن ابی ة بن املغري  احلرث عن... ) 4ج  143ص (در تهذيب  -17
ان لنا امواالً من غالت و جتارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فيها حقاً : قلت له: قال
لشيعتنا اال لتصيب والدهتم و كل من والی آبائی فهو فی حل مما فی  لً ًفلم احللنا اذال: قال

 .الشاهد الغائب  ايدهيم من حقنا فليبلغ
گويد بحضرت صادق عرض كردم كه ما را اموالي  ميبن مغيره نصري  يعني حارث

دانيم كه در آنها براي تو حقي است  ها و مانند آنها و مي است از غالت و تجارت
ايم؟ جز براي اينكه  پس براي چه ما آنها را به شيعيان خود حالل كرده: حضرت فرمود

يز هر آنچه از حقوق زاده باشند؟ و تمام كساني كه پدران مرا دوست بدارند آنان ن حالل
  .ما در دست آنها است در حليتند پس بايد حاضر بغائب ابالغ كند

شيبه از مردي روايت كرده است كه  بن ابي عياشي در تفسير خود از فيض -17
اخلمس فقال   اقم صاحبالقيامه از  الناس يوم ان اشد ما فيه(: فرمود حضرت صادق

مضمون اين حديث مضمون همان حديث  ).و ان شيعتنا من ذلک فی خل. يارب مخس
شماره هشتم است كه گذشت هر چند در آن حديث هم احتمال آنكه او را حضرت 

بن  صادق فرمود باشد بود جز اينكه در آن رواي محمدبن مسلم بود و در اين فيض
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لكن معني و . مجهول و كلمات حديث هم اندك تفاوتي با هم دارندشيبه از مردي  ابي
  .اما حديث دوتاسن. است مقصود يكي

: قال عبداهللا االكسيه عن ابی  بن كثري بياع عن معاذ... در تهذيب و در كافي  -18
حرم علی كل ذی كنز   موسع علی شيعنا ان ينفقوا مما فی ايدهيم باملعروف فاذا قام قائمنا

 .يستعني به كنزه حتی يأتوه به و
د كه هر چه در دست ايشان فرمود شيعيان ما در وسعتن يعني حضرت صادق

كه قائم ما قيام نمود بر هر صاحب  است بطور عادي و معمول خرج كنند اما همين
حضرت آورد تا وي بدان استعانت  شود تا اينكه بخدمت آن گنجي گنجش حرام مي

  .جويد
چاپ اميربهادر به نقل از شيخ طوسي در تهذيب، ) 2ج  67(الشيعه  در وسائل -19

: بن عبدالملك كه گفت اسناد او از عمربن يزيد از ابوسيار و مسمعب) 4ج  144ص (
الغوص فاصبت اربعامئه الف درهم و قد جئت   انی كنت وليت عبداهللا قلت البی

اهللا  الذی جعل  ک و عرض هلا و هی حقکنبخمسها ثامنني الف درهم و كرهت ان احبسها ع
اخلمس يا ابا سيار?   اهللا منها اال  ا اخرجاالرض و م  ما لنا من لتعالی لک فی اموالنا فقا
: املال كله فقال  قلت له انا امحل اليک: اهللا منها من شیء فهو لنا قال  االرض كلها لنا فام اخرج

لی يا ابا سيار قد طيبناه لک و حللناه لک منه فضم اليک مالک و كل ما كان فی ايدی شيعتنا 
فيجيبهم طسق ما كان فی  قائمناذلک الی ان يقوم االرض فهم فيه حمللون و حملل هلم   من

االرض من  االرض حرام عليهم حتی يقوم قائمنا فليأخذ ايدهيم و اما سوهيم فان كسبهم من
عرض كردم كه من  گويد به حضرت صادق ابوسيار مي .ايدهيم و خيرجهم منها صغره

هم دست يافم و شدم و بچهارصد هزار در) فرو رفتن در دريا(متولي و متصدي غوص 
اينك يك پنجم آنرا كه هشتاد هزار درهم است به خدمت شما آوردم از آن جهت كه 
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كه آن حقي است كه خدا آنرا براي تو در  در حالي. كراهت داشتم آنرا از تو حبس نمايم
اي ابوسيار براي ما از زمين و آنچه خدا از : اموال ما مقرر داشته است؟ حضرت فرمود

باشد پس آنچه خدا از  نه خير تمام زمين ما مي! پنجم نيست؟ ورد جز يكآ آن بيرون مي
من همه : آورد هر چه باشد مال ماست ابوسيار گفت بحضرت عرض كردم آن بيرون مي

اي ابوسيار ما آنرا بتو گوارا و حالل كرديم پس : مال را بجانب تو حمل نمايم؟؟ فرمود
مين كه در دست شيعيان است براي ايشان و هر آنچه از ز. مال خود را بجانب خودگير

حالل است و خود حالل شدگانند تا وقتي كه قائم ما قيام كند آنگاه خراج آنچه در 
دست ايشان است خواهد گرفت اما كسان ديگر غير شيعه پس همانا كه كسب ايشان از 

 ستاند و آنانزمين بر ايشان حرام است تا آنگاه كه قائم ما قيام كند و زمين را از ايشان ب
  !را با خاري از زمين بيرون راند 

از ابن محبوب روايت كرده است و ابوسيار اين حديث را در كافي از طريق ديگر 
فی  طسق ما كان هميبفيج .و آنجا كه گفته است البحرين الغوص  انی وليت: گفته است

فی ايدی غريهم فان  االرض فی ايدهيم و اماما كان و ترک: بدنبال آن اين مجله استايدهيم 
و با اينكه ممكن بود ما . كه مضمون هر دو حديث يكي است .االرض حرام كسبهم من

آنرا دو حديث بشماريم معهذا چون مضمون آنها يكي است لذا آنرا يك حديث 
  .دانيم مي

: بن علباء اسدي روايت است كه گفت  ايضاً در تهذيب و استبصار از حكم -20
والي بحرين شدم و اموال : گويد مضمون حديث آنكه حكم مي ...البحرين   وليت

بسياري بدين وسيله عايد من شد آنها را خرج كرده و مزارع بسيار خريديم و همچنين 
آنگاه بجانب مكه در . غالمان بسياري خريدم و كنيزاني كه از آنها صاحب فرزند شدم

سوار كرده و با خمس اين مال آمدم و عيال و كنيزان صاحب فرزندم را و زنان ديگرم را 
وارد شدم و به آنجناب عرض كردم من واليت بحرين  بر حضرت امام محمد باقر
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داشتم و به مال فراواني دست يافتم و چنين و چنان كردم و اينك اين خمس مال من 
. ام باشند كه آنها را بحضور تو آورده است و اينان مادران فرزندان من و آنها زنان من مي

اما انه كله لنا و قد قبلت ما جئت به و قد حللتک من امهات اوالدک و : رت فرمودحض
 .ةاجلن نسائک و ماالنفقت و ضمئت لک علی و علی ابی

اي قبول كردم و بتو حالل  يعني همه اين اموال مال ماست و من آنچه را كه تو آورده
اي  آنچه را كه خرج كرده را و زنانت را و) كنيزان صاحب فرزند(كردم مادران فرزندانت 

  .و براي تو بعهده خود و پدرم ضامن بهشت شدم
ما  عبداهللا بن خنيس قال قلت البی  بن ظبيان و معلی عن يونس... در كافي  -21

اهللا بعث جربئيل و امره ان خيرق باهبامه ثامنيه اهنار   ان: االرض? فتبسم ثم قال لكم هذه من
و هو هنر بلغ واخلشوع و هو هنرالشاس و مهران و هو ان و جيحان حاالرض منها سي فی

هنراهلند و نيل مرص و دجله فرات فام سقت او استقت فهو لنا و ما كان فهو لشيعتنا و ليس 
السامء  و ان ولينا لفی اوسع فيام بني ذه الی ذه يعنی ما بنيلعدونا منه شيئ اال ما غصب عليه 

الدنيا املغضوبني عليها خالصه هلم   احليوه آمنوا فی قل هی للذين: االيه واالرض ثم تلی هذه
  .القيامه بال غصب يوم

اند كه  گفته) كه هر دو از غاليان و كذابانند(بن خنيس   بن ظبيان و معلي  يعني يونس
آنگاه . از اين زمين چه داريد؟ حضرت تبسم كرد: عرض كردم بحضرت صادق

نهر در هشت مور كرد كه با انگشت ابهامش امخدا جبرئيل را برانگيخت و او را : فرمود
زمين سوراخ كند و از آن جمله نهر سيحون و جيحون است كه نهر بلخ باشد و خشوع 

پس . كه نهرشاس است و مهران كه نهر هند است و نيل كه در مصر است و دجله فرات
شيعيان باشد مال آنچه آبياري كند و آنچه آبياري شود آن مال ماست و هر چه مال ما 

. و براي دشمن ما از آن چيزي نيست مگر آنچه را كه غاصبانه بر آن مسلط شود. ماست
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همانا دوست ما در وسعت و گشايش بيشتري است در آنچه ما بين آسمان و زمين است 
بگو اي محمد آنچه در زمين است مال كساني . خواند) تحريف شده(آنگاه اين آيه را 

كه غصب شدگانند در روز قيامت بدون  ن آوردند در حالياست كه در زندگي دنيا ايما
  .غصب مال ايشان است
 صاهللا ايم ما به آن احاديثي كه كتاب خدا و سنت و سيره رسول چنانكه بارها گفته

حديث كه راويان آن غاليان و گونه  آنرا گواهي نكند ارزشي قائل نيستيم خصوصاً اين
آوريم كه  است لذا بمنظور حجت بر او آنها را ميكذابانند اما چون خصم ما بدان معتقد 

  .هاي خود الزامش كن خواهي كه شود خصم تو عاجز بسخن ـ او را بسخن: اند گفته
بن يعقوب عن عبدالعزيز بن نافع   بن سنان عن يونس عن حممد... ايضاً در كافي  -22
خلت انا دفنني اثنني ثخلوا او ارسلنا اليه فارسل الينا اد عبداهللا االذن علی ابی طلبنا: قال

و رجل معی فقلت للرجل احب ان حتل باملسئله فقال نعم فقال له جعلت فداک ان ابی كان 
اميه مل يكن هلم ان حيرموا و ال حيللوا و مل يكن هلم مما فی  ممن سباه بنواميه و قد علمت ان بنی

خلنی من كذلک ما يكاد كرت الذی كنت فيه داذيل و ال كثري و انام ذلک لكم فايدهيم قل
يفسد علی عقلی ما انا فيه فقال له انت فی حل مما كان من ذلک و كل من كان فی مثل حالک 

 .من ورائی فهو فی حل من ذلک
خواستيم و بسوي او كيس را  صادق از حضرت: نافع گفتعبدالعزيزبن 

ي كه با فرستاديم و حضرت پيغام داد كه دو نفر دو نفر داخل شويد، پس من و شخص
خواهيم كه بوسيله تو درب سؤال باز  من بود داخل شديم و من به آن شخص گفتم مي

فدايت شوم همانا پدر من : شود آن شخص گفت آري، پس آن مرد بحضرت عرض كرد
اميه  دانم كه به بني اميه او را اسير و برده گرفتند و من خود مي از كساني است كه بني

الل نمايند و بر آنچه در دست ايشان است مال آنها نيست، رسد كه حرام كنند يا ح نمي
آورم وضعي را كه شما در آنيد از اين جهت غمي  بلكه آن مال شماست و چون بياد مي
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حضرت به او . دهد كه نزديك است عقل مرا در آنچه هست تباه كند بر من دست مي
سي كه در وضع و حال تو از آنچه از اين قبيل در دست داري در حليتي و هر ك: فرمود

  .تو باشد و در خارج از اينجاست او نيز در اين مسئله در حليت است
 سلمه سامل  عن ابی... () ج  58ص (و در االستبصار ) 4ج  137ص (در تهذيب  -23

الفروج   قال رجل و انا حارض هلل لی: قال عبداهللا بن مكرم و هو ابوخدجيه عن ابی 
الطريق انام يسألک خادماً يشرتهيا   رجل ليس يسألک ان يعرتض فقال له ففزع ابوعبداهللا

الشاهد . هذا لشيعتنا حالل  يتزوجها او مرياثاً يصيبه او جتارهً او شيئاً اعطاء فقال ةامرا او
ابوخديجه  .)فهو هلم حالل ةاميالق منهم والغائب وامليت منهم واحلی و مايولد منهم الی يوم

فرجها را بر من : عرض كرد كه مردي بحضرت صادقبن مكرم گفته است  سالم
او : مردي بحضرت عرض كرد. حضرت از اين سخن ترسيد و بر خود لرزيد. حالل كن

خواهد كه اگر كنيزي بخرد يا زني  ها را بگيرد او فقط از تو مي خواهد كه سر جاده نمي
زي به او دهند، تزويج كند يا ميراثي به او برسد يا خريد و فروشي انجام دهد يا چي

حضرت فرمود اينگونه چيزها بر شيعيان ما حالل است خواه حاضر باشد يا . حالل باشد
غائب، زنده باشند يا مرده و هر چه از ايشان متولد شود تا روز قيامت كه آن براي آنها 

  .هم حالل است
قال : بن سنان قال  بن القاسم احلرضمی عن عبداهللا  عن عبداهللا... (در تهذيب  -24

السالم تا آنجا  علی كل امری غنم او اكتسب اخلمس مما اصاب لفاطمه عليها  ابوعبداهللا
اخلياط ليخط ثوباً بخمسه دوانيق قلنا منه دانق اال من احللناه من شيعتنا لتطيب   حتی... كه 
  )ةالوالد هلم

ك ارزش داشته باشند ي گدان  پس حتي نخي كه بدان پيراهني بدوزند هرگاه پنج
  .دانگ از آن مال امام است و بهمه حرام است بجز شيعيان
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بن حمبوب عن عمربن يزيد قال سمعت   احلسن عن... در تهذيب شيخ طوسي  -25
الی ان ... عن رجل اخذ ارضاً مواتاً تركها اهلها  اجلبل يسئل اباعبداهللا رجالً من اهل

 ...املؤمنني فهی له  يا ارضاً منمن اح: يقول كان امرياملؤمنني قابل فقال ابوعبداهللا
هر كس از شيعيان كه زميني را احياء كند  در اين حديث بفرمايش اميرالمؤمنين

آنگاه بايد  پردازد تا ظهور قائم مال اوست و فقط خراج آن را به امام مسلمين مي
  .خود را آماده كند كه تمام از او گرفته شود

بن عمر   عن مفضل (...1370چاپ نجف ) 94ص (االنوار طبرسي  در مشكوه -26
قد كنت فرضت عليكم اخلمس فی اموالكم فقد جعلت مكانه بر   قال قال ابوعبداهللا

فرمود من در اموال شما بر شما خمس را فرض  حضرت صادقيعني  )اخوانكم
  1.كنم كردم و اينك بجاي آن نيك كردن ببرادران مؤمن خودتان را جعل مي

  
  النقي جعفر محمدبن علي يه حضرت ابياخبار بخشش از ناح

جعفر عن  عن ابی... الفقيه  و در من اليحضره) 2ج  143ص (ايضاً در تهذيب  -27
عن رجل يسأله ان جيعله فی حل من  جعفر قرأت فی كتاب البی: بن مهزيار قال علی

بن  يعني علي .اخلمس فكتب بخطه من اعذره شیء من حقی فهو فی حل  ماكله و مرشبه من
اي از حضرت امام محمدتقي خواندم از مردي كه از آن  من در نامه: مهزيار گفت

                                                           

دستور خدا چيزي را بر مردم واجب يا احرام كند و آنگاه  تواند بدون بايد دانست كه هرگز امام نمي -1
نگريم چنانكه در  گونه اخبار بنظر ترديد بلكه تكذيب مي و ما بدين. بجاي آن بجاي چيز ديگري گذارد

رسد كه بگويد من واجب  حديث چهارم از احاديث خمس ارباح مكاسب يادآور شديم كه بر امام نمي
 .چيز ديگر بوده و دست تصرف جعال آنرا باين صورت درآورده است شايد عبارت حديث... كنم  مي
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حضرت خواسته بود كه او را از هر چه خوردني و نوشيدني از خمس است حالل كند 
  .هر كس از حق من چيزي را نتواند برساند در حليت است: حضرت بخط خود نوشت

  
  االمر اخبار بخشش از ناحيه حضرت صاحب

رد بن يعقوب فيام و  عن اسحق... الدين صدوق و در احتجاج طبرسي  در اكمال -28
الی ان قال و ... اما ما سألت من امراملنكرين   الزمان التوقيعات بخط صاحب  عليه من

اخلمس فقد ابيح   النار و اما  تلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئاً فاكل فانام يأكلأ اما
 .فی حل الی ان يظهر امرنا لتطيب والدهتم و ال ختبث لشيعتنا و جعلوا منه

در اين ) الي ان يظهر امرنا ـ الي وقت ظهورنا است... در بحار و احتجاج بجاي (
از كساني كه اموال ما را از ما پنهان دارند پس : فرمايد الزمان مي توقيع حضرت صاحب

اما خمس كه . ورده استكه از آن چيزي را حالل شمار و بخورد همانا كه آتش خ كسي
كه امر ما  تا هنگامي. اند آن به شيعيان ما مباح شده است و از آن در حليت قرار گرفته

 پس تا وقت ظهور امام. ظاهر شود براي اينكه والدتشان پاك باشد و پليد نشود
  .باشد و نيز مواليدشان از هرگونه آلودگي مصونست خمس بر شيعيان مباح و حالل مي

  !!اين همه تأكيد معلوم نيست چرا شيعيان بايد بدتر از كفار جزيه دهند؟اما با 
  

  :در اخبار تحليل با اين همه تأكيد ممكن است چند اشكال شود
و  تاي از سندها نام غال زيرا اين اخبار غالباً ضعيف و در پاره: اول ـ از حيث سند

ر چند مأخوذ اقرار داريم بر شود كه ه در پاسخ اين اشكال گفته مي. شود كذابان ديده مي
اينكه اين اخبار ضعيف است اما در مقابل اخباري كه خمس را در ارباح مكاسب و 

زيرا تمام آن اخبار چنانكه تحقيق . گيرد قوي بلكه اقوي است تجارات و غيره واجب مي
شد ضعيف بوده و از ناحيه غاليان و كذابان و مغرضين جعل شده است پس خمسي كه 
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و كثرت اين اخبار . ديث واجب شده است با سي حديث بخشيده شده استبا ده ح
  .خود براي حل اين اشكال كافي است

كه خمسي كه بخشيده شده است ناظر به خمسي است كه از : دوم ـ گفته شده است
و چون در ميان آن غنائم كنيزاني بود . آمد غنائم جنگ در زمان خلفاي جور بدست مي

بايست اين جنگ باذن امام باشد و خمس آنهم  آفتاد از آنجا كه مي كه بدست شيعيان مي
شد پس  بدست امام برسد و امام آنرا بين مستحقين تقسيم كند، چون چنين نمي

كردند برايشان حالل نبود لذا امام آن قسمت را بر شيعيان  كه آنرا تصرف مي كساني
ورند و از آن صاحب فرزند آ طريق بدست مي حالل فرموده است تا كنيزاني كه از اين

پردازند برايشان حالل باشد تا  شوند يا از خمس غنائم مهريه زنانشان را مي مي
شود كه هر چند بعقيده ما  در پاسخ اين اشكال گفته مي!. زاده باشند فرزندانشان حالل

خمس جز در غنائم جنگي نيست و بخشش و حليت هم بايد فقط ناظر بهمان بوده 
ين اخبار صراحت دارد كه خمس بخشيده شده ناظر بتمام انواع خمس باشد معهذا ا

  :فرمايد زيرا در حديث اول كه ما آورديم مي. كنند است كه اينان ادعا مي
و ان شيعتنا ... الناس فی بطوهنم و فروجهم   طالب هلک بن ابی  املؤمنني علی قال امري(
شده است مربوط بتمام شئون  و معلوم است آنچه بخشيده ).ئهم فی حلاذلک و ابمن 

: فرمايد زندگي است كه بارز آن شكم و فرج است و در حديث چهارم اميرالمؤمنين مي
فقد وهبت نصيبی لكل من ملک شيئاً من ذلک لشيعتی لتحل منافعهم من ماكل و مرشب (

  .كه حالل شده است ناظر بتمام اشياء است و ماكل و مشرب )وليطيب مواليدهم
اال ان ابی جعل شيعتنا من ذلک   يوماً بيوم ةقال هی واهللا االفاد... (فتم و در حديث ه

هاي روز به روز ناظر بتمام اشياء و اموالي است كه انسان  و معلوم است فائه ).فی حل
تقع فی ايدينا (: گويد و در حديث سيزدهم سائل مي. بدان دست يابد و حالل شده است
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و همچنين در . آن مخصوص غنائم جنگ و كنيزان نيستو  )،االموال واالرباح و جتارات
ان لنا امواالً من غالت و جتارات و نحو (: گويد بن مغيره مي حديث شانزدهم كه حارث

كه هرگز  )انی كنت وليت الغوص(: گويد و در حديث نوزدهم كه ابوسيار مي )ذلک
  .ناظر بغنائم جنگ نيست

فما سقت او سقيت فهو لنا و ما كان لنا  :فرمايد و در حديث بيست و يكم كه امام مي
است وسعت  و بدهي )اوسع فيام بني ذه ذهان ولينا لفی (: فرمايد فهو لشيعتنا تا آنجا كه مي

و در حديث بيست و سوم  .اموال بين آسمان و زمين منحصر بغنائم اتفاقي جنگ نيست
حالليت از  كه سخن از ميراث و تجارت و جائره است و در حديث بيست و هفت كه

خواهد عموماً عموماً داللت دارد بر اينكه حليت خمس بر  خوردني و نوشيدني مي
  .شيعيان تمام انواع خمس است از هر چه تصور شود

مورد و سست است و اصالً قابل  اشكال سوم كه در اين باره شده است و خيلي بي
سهم خود را بشيعيان  هر امامي در زمان خود حق دارد: اند كه گفته اعتنا نيست آنست

ببخشد اما حق ندارد سهم امام بعد از خود را نيز بديگران ببخشد و حتي كساني كه اين 
قائل ) فرزند هاشم(شبهه را تا جائي بردند كه در ارباح مكاسب سهمي براي سادات 

  .اند كه امام حق نداشته است سهم آنها را بشيعيان ببخشد اند گفته شده
شويم زيرا اين مطلب بر كساني كه تا اينجا  اشكال ما وارد نميدر قسمت اخير اين 

اين رساله را مطالعه كرده اند مسلم شده است كه سادات حقي در خمس ارباح مكاسب 
هر . اند اما اينكه گفته. و تجارات ندارند و اگر حقي فرض شود مخصوص امام است

حق امام بعد از خود را، و  امامي در زمان خود حق دارد سهم خود را ببخشد نه سهم و
  !خواهند بگويند در اين زمان بايد سهم امام زمان را، از شيعيان گرفت؟ البد مي

زيرا اوالً احاديث صراحت دارند كه حقوقي كه : اين اشكال از هر حيث باطل است
مثالً در حديث . بخشيده شده است ناظر بتمام ازمنه است نه منحصر بزمان امام آنزمان
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ابنائهم و ان شيعتنا من ذلک و آبائهم يا بروايت صدوق (فرمايد  اميرالمؤمنين مي اول كه
خود اميرالمؤمنين نيست زيرا كلمه آباء و ابناء مخصوص زمان  )بزمان هل ناظرفی 

بديهي است . كند نقل مي خاصي نيست خصوصاً كه اين حديث را حضرت باقر
ان يا پسران ايشان فقط در حيلتند و بس يا پدر خواهد بفرمايد شيعيان زمان علي نمي

  .و ديگران مشمول نيستند بلكه منظور آن است كه عموم شيعه و در هر زمان چنينند
موسع علی شيعتنا ان ينفقوا مما فی (: فرمايد مي حضرت صادق 18و در حديث 

 )...ايدهيم باملعروف فاذا قام قائمنا 
االرض فهم فيه حمللون و   ايدی شيعتنا من و كل ما كان فی(: فرمايد مي 19و در حديث 

هذا شيعتنا ( :فرمايد و در حديث بيست و سوم مي )حملل هلم ذلک الی ان يقوم قائمنا
القيامه فهو هلم  الشاهد منهم والغائب وامليت منهم واحلی و ما يولد منهم الی يوم حالل
و زنده و آنچه تا روز كه انواع خمس را بر شيعيان از حاضر و غائب و مرده ) ...حالل

پس اين اشكال، بيمورد و بيمزه و خيلي سست . قيامت متولد شود حالل فرموده است
و اما در خصوص حق و سهم امام زمان با آن بيان نيازي به اقامه برهان نيست . است

 اماو (: فرمايد خصوصاً كه حديث بيست و هشت از ناحيه آن حضرت است كه مي
كه با اين عبارت جميع فرمايش ائمه ما قبل  )تنا و جعلوا منه فی حلاخلمس فقد ابيع لشيع

پس بر . باقي نگذاشته است يو جاي بهانه و تأويل براي كس. خود را امضا فرموده است
هر مسلماني كه اهل انصاف باشد مسلم است كه خمس كذائي كه اكنون بين شيعه اماميه 

  .معمول است داراي حقيقت نيست
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  ل و ادعائي بدون دليلمستمسكي علي
هاي مختلف در معرض مطالعه طالبان حق و  احاديث خمس كه ما آنرا در قسمت

حقيقت گذاشتيم سرانجام بتحليل و ابحة خمس به شيعيان خاتمه يافت و معلوم شد كه 
و ديگران را در آن حقي . خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعات خاص امام است

است و از خمس غنائم  زكاتو غوص مصرفش مصرف معادن و كنوز خمس . نيست
  .در زمان ما اثري نيست

حال بايد ديد منشاً اين عقيده چيست و چرا امام مالك ارباح مكاسب مردم است هر 
اش  ده كه هر چه باشد منشأ؟ اين عقي.ان ابحاحه و تحليل نمايدچند آنرا سرانجام بشيعي
شود مخالف عقل و وجدان و كتاب خدا و  مي اش عائد مفتخوران از غاليان بوده و نتيجه

اند هضم و هموار كردن  چون ديده: اما مدارك و دليل مدعيان. اهللا است سنت رسول
سخني بدين درشتي براي مردم هر چقدر هم عامي و نادان باشند مشكل است لذا در 

  .اند اند و احاديثي نامربوط بدان كلوخ چين كرده صدد يافتن دليل برآمده
ـ عباراتي ) 108ص (الفقيه  مصباح) الخمس(وم حاج آقا رضا همداني در كتاب مرح

شود كه دنيا سرتاسر آن ملك  اي از اخبار ظاهر مي از جمله: دارد كه مضمونش اينست
و براي ايشان است كه در آن بهرچه . السالم است و اوصياي او عليهم صرسول خدا

ه از آن جمله روايت ابوبصير از حضرت ك 1.اراده كنند از اخذ و عطا تصرف نمايند
  .است صادق

                                                           

تلمود كتابي است كه يهود آنرا معادل توراه بلكه از آن هم (ظاهراً منشأ اين قيده از تلمود يهود است  -1
تمام اموال روي زمين از آن خداست و چون يهود خود را اجزاء و : زيرا بنابر نقل تلمود) دانند  افضل مي

دهند  دانند لذا خود را بعنوان نيابت از جانب خدا مالك آنچه در روي زمين است اعتبار مي اء الهي ميابن
از كتاب كنزالمرصود في قواعدالتلمود (شمارند  تصرف خود را در تمام اموال مردم جائز بلكه الزم مي و

 ).30- 19ص (دكتر روه لنز 
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الدنيا لالمام   حممد اما علمت ان اجلت يا ابا: فقال ةزكااالمام ال اما علی: قلت له - 1
و هللا فی  ةاالمام ال يبيت ليل اهللا ان له ذلک من ةيشاء و يدفعها الی من يشاء جنائزيضعها حيث 

عرض كردم كه آيا بر  ويد بحضرت صادقگ يعني ابوبصير مي .هقه حق يسئله عندنع
داني كه دنيا مال  امر محالي را آوردي مگر نمي: واجب است؟ حضرت فرمود زكاتامام 

دارد براي او  گذارد و از هر جا بخواهد برمي امام است و هر چه را هر جا بخواهد مي
گردن او حقي  كه در آورد در حالي همانا امام شبي را بروز نمي. جائز است، از طرف خدا

  .باشد كه خدا آنرا از وي بازخواست كند
اهللا  روی لنا ان ليس لرسول  ریكالعس كتبت الی: ابن ريان كه گفت يا خبره - 2
  . هللا  الدنيا و ما عليها لرسول اجلواب ان اخلمس فجاء الدنيا اال من

ه است نوشتم كه براي ما روايت شد) النقي ظاهراً امام علي(يعني بحضرت عسگري 
جواب آمد كه دنيا و هر آنچه در آن . خدا را از دنيا چيزي نيست جز خمس  كه رسول

  .است مال رسول خدا است

الدنيا و ما فيها هللا ولرسوله و لنا فمن غلب علی : املضمر  بن عبداهللا و مرسل حممد - 3
  و رسوله و نحن برآءيفعل ذلک فاهللاهللا و ليرب اخوانه فسان مل   اهللا و ليؤد حق  شیء منها نافق

يعني دنيا و آنچه در آن است مال خداست و مال رسول او و مال ماست پس هر . منه
كس كه بر چيزي از آن تسلط يافت بايد از خدا بترسد و حق خدا را ادا نمايد و 

  .اگر چنين نكند خدا و رسول او و ما از او بيزاريم. ببرادران خود نيكي كند
الدنيا قطيعه   اهللا تعالی آدم واقطعه  اهللا خلق قال رسول: الباقر و فی خرب آخر عن( - 4

يعني رسول  ). اهللا فهو لالئمه من آل حممد  اهللا و ما كان لرسول  دم فلرسولفام كان آل
خداي تعالي آدم را خلق كرد و دنيا را به تيول باو داد پس هر چه مال : فرمود صخدا

  .اهللا بوده مال امامان از آل محمد است ه مال رسولآدم بود مال رسول خدا است و هر چ
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 اهللا منها اال  االرض و ما اخرج  او مالنا من سيار قال ابوعبداهللا و فی خرب ابی - 5
 .اهللا من شیء فهو لنا  االرض كله لنا مما اخرج! سيار? اخلمس يا ابا 

 حه التلمودم رائشو منه يُ (. ترجمه اين حديث ضمن احاديث تحليل و اباحه گذشت
  !شود از اين حديث رائحه عقايد يهود در كتاب تلمود استشمام مي: يعني !!!اليهود
االرض هللا   وجدنا فی كتاب علی ان جعفر خالد الكابلی عن ابی و فی خرب ابی( - 6

 ناملتقو  االرض و نحن للمتقني انا و اهل بيتی اورثنا ةيورثها من يشاء من عباده و العاقب
االمام من اهل  املسلمني فليعمرها و ليود خراجها الی  حيا ارضاً منألنا فمن  واالرض كله

السالم روايت  يعني ابوخالد كابلي از حضرت امام محمد باقر عليه .)بيتی و له ما اكل منها
ما در كتاب علي يافتيم كه همانا زمين مال خداست آن : حضرت فرمود كرده است كه آن 

كس از بندگانش كه بخواهد و سرانجام نيك براي پرهيزكاران دهد بهر  را بميراث مي
پرهيزكاران و تمام زمين بيت من را خدا زمين را بميراث داد و مائيم  من و اهل. است

پس هر كس از مسلمانان كه زميني را احيا كند بايد آنرا آبادان نمايد و بايد . مال ماست
ازد آنگاه براي او جايز است آنچه از آن خراج آنرا بامامي كه از خانواده من است بپرد

قضية تعبد به اين روايات : گويد مرحوم همداني پس از آوردن اين احاديث مي. خورد مي
مستلزم آن است كه حال سايرين بالنسبه بĤنچه در دست ايشان است از اموال با مقايسه 

اده باشد و اي است كه آقاي او چيزي به او د حال بنده به پيغمبر و اوصياي او
رخصت داده باشد به او كه در آن بهر كيفيتي كه بخواهد تصرف كند پس آن چيز ملك 

شود لكن نه بروجهي كه عالقه ملكيت آقا از  اي مالك مي كه بنده شود همانطوري او مي
كند پس در  آن قطع شود، يعني مال بودن آن اموال آن بنده را از رقيت خارج نمي

خواند و  رد مال آقايش است و هر وقت كه آقا دلش خواست ميحقيقت او و هر چه دا
پس صحيح است اضافة مال و نسبت دادن آن ! جائز است كه آنرا از دست او بيرون كند
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آقاي او احق است از خود او به آن مال و نسبت دادن آنرا به وي لذا  بلكهبه آقاي او را 
همانا دنيا و . سادات ايشان دهيم جائز است كه آنچه در دست مردم است آنرا نسبت به

مافيها در نزد خدا خوارتر از آن است كه آن را ملك اولياي خود قرار دهد و استكشاف 
غايت آنچه شناختن آن در مانند اينگونه . عدم آن از اجماع و ضرورت نيز امكان ندارد

از آنچه در  السالم در مقام عمل ملتزم بودند كه ادله ممكن است آن است كه ائمه عليهم
مردم است اجتناب ورزند و چيزي از آن را بر خود حالل نشمارند مگر به چيزي دست 

از اسباب ظاهري كه در شريعت مقرر است و اين كيفيت داللت ندارد بر اينكه در واقع 
تعبد بظواهر نصوص مزبوره كه به مؤيدات  ،پي هيچ مانع نيست. غير آن ممكن نيست
  .پايان استدالل مرحوم همداني) ييد شده استعقليه و نقليه نيز تأ

خدا و   ترين دليل ايشان است كه چون دنيا و مافيها مال رسول اين آخرين و محكم
است و ديگران برده و طفيلي ايشاننند پس هر چه را از اموال مردم بگيرند حق  ائمه

  !!اند دارند زيرا در حقيقت از مال خود خواسته و برداشته
  

  اين استداللاينك ضعف 
نصوص مزبوره به مؤيدات عقليه و نقليه تأييد شده : گويد اينكه مرحوم همداني مي

اي از نوع انسان بر آفريدة ديگر از نوع خود  صحيح نيست زيرا عقالً هيچ آفريده. است
حقي و تسلطي اينچنين ندارد كه دسترنج و نتيجه زحمت او را بخود اختصاص دهد، 

بگويد آنچه در دنياست ملك من است و مردم ديگر هم برده و بنده تا چه رسد به اينكه 
  ..!!منند

هيچ فردي بر فرد ديگر چنين مزيت و امتيازي ندارد، پيغمبر باشد يا غير پيغمبر، 
السالم نيز از اين قاعده مستثني نيستند چه رسد آنها نيز  رسول خدا و ائمه هدي عليهم

  .مان قوانين و تكاليف عقلي هستندبشرند و در هيكل و هيئت بشري تحت ه
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زمين و آسمان و آنچه در آنهاست آفريده و ملك خداي جهان است و همه مردم نيز 
و در ديوان عدل الهي حق حيات و اكل و شرب و لوازم . مخلوق و آفريدة خدا هستند

 حيات را دارند و هر كس حق دارد بقدر نياز خود از اموال و ارزاق دنيا كسب كند و در
همه افراد بشر هم در احتياجات طبيعي همانند يكديگرند يعني همه . رفع احتياج نمايد

مسكن و لباس و غذا و جفت دارند و بايد ه داراي بدن و شكم و فرج بوده و احتياج ب
اين زمين كه پروردگار جهان آنرا محل اعاشه مخلوقات خود قرار داده رفع از روي 

  .حوائج نمايند
ارند؟ كه بايد ددر احتياجات طبيعي و حياطي با مردم ديگر چه تفاوتي  پيغمبر و امام

داراي چقدر شكم و فرج هستند كه بايد آنان بيش  يعني مگر! اموال دنيا مال آنها باشد؟
  !!!از ديگران بلكه همه از آنان و هيچ از ديگران باشد؟

افيها احتياج داشته و از در تاريخ دنيا كدام روز و كدام پيغمبر و امامي بتمام دنيا و م
تمام دنيا ! و دلبازي  نشينان خلقت، با اين دست كه اين حاشيه. آن رفع حوائج كرده است

اينگونه تعارفات بخياالت و اغرافات ! و مافيها را از ازل تا ابد به ايشان بخشيده اند؟
گويند  رباب قدرت تملق ميه اشاعران كه ب!! تر است تا بحقايق مذهبي شاعراني شبيه

  :گويد مثالً آنجا كه شاعر مي
 .ستا بخشايش دو عامل يكی جزو      ثری تا ثريا بفرمايشت                       

اما جلوي خياالت . بديهي است اينگونه خياالت هرگز مصاديقي در خارج ندارد 
  !!شود گرفت شاعر را نمي

كس ديگر داده باشد و آنگاه او را  اگر خدا، دنيا و مافيها را به پيغمبري يا امامي يا هر
محصور و مقيد در يك بدن يك متر و اندي كند كه با يك شكم كه به چند لقمه غذا 

اش آرام گيرد و بدني كه با چند متر  سير شود، و بفرجي كه با يك جفت غريزه جنسي
. پارچه پوشيده و به مسكني پناهنده شود و عمري كه شصت سال يا بيشتر دوام نكند
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ين كار بسيار عبثي است كه از، يك ديوانه هم قبيح است تا چه برسد بخداي عليم و ا
  .حكيم

ند لقمه غذا سير شود آنگاه آن ديوانه براي چاي مهماني داشته باشد كه با  اگر ديوانه
ها نوع خوراكي ديگر و از همه بدتر  او صدها هزار گاو و گوسفند تهيه كند و ميليون

مه غذاي عادي را هم نگذارد آن ميهمان براحتي صرف كند، آيا آنكه حتي آن چند لق
اي را در كجاي جهان و در چه تاريخي سراغ داريد؟  شما چنين ديوانه! عجيب نيست؟

  !دهيد؟ ها را بخداي حكيم و عليم مي كه اينگونه نسبت
مرگ نه هيچ پيغمبر و امامي در زندگي دنيا جز رنج و تعب و قوت اليموت و 

و دود و مقيد چه داشتند و چه كردند؟ آيا نه اموال دنيا براي زندگي است؟ زندگي مح
ها جز چند مال نيست؟ پس اين گزافه  زندگي يكفرد بشر و با آن همه محدوديت

هاي بيجا و قي كرده هاي يك مشت  گويها كه نتيجه آروغ ها چيست؟ اين گزافه گوئي
  اصول دين شده است؟انان جزو غاليان مشرك و خدانشناس بوده چرا در ميان مسلم

  . منشأ اين عقايد چيست؟ و تراويدة مغز كيست؟ جز يهود عنود بنص تلمود
بن خنيس  ها و اغراقات و غلوها از غالياني امثال معلي شكي نيست كه اين قبيل گزافه

بن  بن زياد و يونس حمزه بطائني و سهل بن ابي و احمدبن هالل و محمدبن سنان و علي
كه امامان را تا سرحد خدائي برده و بيشرمانه در  هائي يعني همان. نظائر اينانستظبيان و 

 )انک تفعل بعبادک ما تشاء انک علی كل شیء قدير(: حضور آنان با قرار خودشان
  .اند البيان و خطبه توتونچيه و امثال آن جعل كرده خطاباتي امثال خطبهاند يا  سروده

يد نيست كه زمين و آسمان را ملك امامان بلكه از چنين بيشرمان خدانشناسي بع
تراوش اينگونه افكار او غاليان و مشركان بعيد !! امامان را خالق زمين و آسمان بدانند
تعجب ما از دانشمنداني . كنيم ها هيچ تعجب نمي نيست و ما از ايشان از اينگونه هذيان
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چرا اينگونه افكار . انندد است كه در اين زمان خود را سازوار پيشوائي مسلمين مي
  كنند؟ برداري غلط مي خرافي را ترويج و از آن بهره

اين آراء و افكار غلط از آثار جاهليت و يادگار دوران تسلط سالطين جبار و مستبد 
  پنداشتند و مردم آن است كه خود را مالك همه چيز و همه مردم را برده و بنده خود مي

عقيده را داشته اند چنانكه آثاري از آن حتي در  ها هم نسبت به آنان همين زمان
هاي مذهبي قبل از اسالم موجود است يا از تلمود يهود كه خود را برگزيده خدا و  كتاب

چنانكه در سفر تكوين تورات در فصل دهم اثر . دانند سرايت نموده است فرزند او مي
اين عقيده يهود و !. است كه پادشاه مالك تمام مال و جان مردم: اين عقيده موجود است

  .ماقبل آن از مذاهب منسوخه و باطله است چنانكه قبالً نمونه آنرا از تلمود يهود آورديم
اما اسالم كه همه را بنده يك خدا و فرزند يك پدر و مادر دانسته و زمين را محل 

زده  زادي بشر را بنحو اكمل آن در بام دنياآداند و كوس  اعاشه عموم فرزندان آدم مي
  .ارتباط و بيگانه است و فكر حرامزاده است گونه عقائد بي است با اين

اساساً اين ادعا با فلسفه حكمت و علت بعثت انبياء و رسل منافي و مناقض است 
زيرا علت و حكمت ارسال رسل و بعثت انبياء براي آن است كه چون انساني مدني 

و از طرفي ظلوم و جهول و خودخواه  بالطبع است و ناچار بايد در اجتماع زندگي كند
بوده و به اجتماع خائن نباشد لذا ايجاد اختالف و  قانعخواهد به حق خود  است و نمي

گذاري كه فرد و اجتماع را به حدود و حقوق  ناچار است از قانون و قانون. شود نزاع مي
شهوات و  مبتال بهو چون از افراد انساني كه . خود آشنا نموده در حد معيني برقرار دارد

عواقب امور و  اغراض و حرص و آزا است و خودخواهي و نداشتن بصيرت كافي به
نتايج آن، مانع است از آنكه خود بتواند به چنين امري قيام كند، لذا پروردگار جهان 
براي نظم جامعه و نظام اجتماع پيغمبران و رسوالني را براي بسمت عدالت و قيام 

  ): آيه بيست و پنج: (فرمايد چنانكه در سوره الحديد مي. بقسط برميانگيزد
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شان كتاب و قانون هاي روشن فرستاديم و با اي يعني ما پيغمبران خود را با نشانه«

  .»را نازل كرديم تا مردم را داد و عدال وا دارند
مردم را بقسط و عدالت رسول خدا خود مأمور است كه  :29اعراف آيه و در سوره 

  .وادارد

 ö≅è% z sΔr& ’În1 u‘ ÅÝó¡É) ø9$$ Î/   ) 25 /االعراف(  
ايند و بگويند اهللا عليهم بي آنگاه چگونه ممكن است كه رسول خدا و ائمه هدي سالم

دست ديگران را ببريد همه  خواهيد رنج اين اموال دنيا كه شما بر سر آن نزاع داريد و مي
  !!اين مال من است و زريه من. و مال هيچكدام از شما نيست. آن مال ماست

  
  اما دليل نقلي

ز ازيرا چه نقلي بهتر . اما دليل نقلي كه آقاي همداني مدعي است نيز خالف است
بِاحلَقِّ َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَد اهللاِ َوَآَياتِِه [خداست كه روشني بخش عقل نيز هست كتاب 
داند و  ملك خدا مي) آيه 29در بيش از (كتاب خدا هر چه را هست   }6:اجلاثية}] ُيْؤِمنُونَ 

  : خدا همة آنها را براي همه مردم آفريده است

 ô‰s) s9 $uΖ ù=y™ ö‘ r& $ oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$Î/ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγyè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# šχ# u”Ïϑø9 $# uρ 

tΠθà)u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9 $# ÅÝó¡É) ø9$$ Î/   
هاي روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و قانون  يعني ما پيغمبران خود را با نشانه«

  .»را نازل كرديم تا مردم را داد و عدال وا دارند



  خمس

 

266

 uθèδ “ Ï%©!$# šYn=y{ Νä3 s9 $̈Β ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# $YèŠÏϑy_   )27/ البقره(  
  :فرمايد مي 38و در سوره نجم آيه 

 βr& uρ }§øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 ω Î) $tΒ 4© të y™   
  .»براي انسان چيزي نيست مگر آنچه را كه خود كوشش كنديعني «

  :فرمايد مي 32پس هر كس مالك سعي خود است و در سوره الغاشيه آيه 
  :فرمايد مي 38و در سوره نجم آيه 

 !$yϑ ¯ΡÎ) |MΡ r& Ö Åe2 x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ |Mó¡©9 Ο Îγø‹n= tæ @ÏÜ øŠ|Áßϑ Î/   
  .»تو فقط يادآوري هستي، و بر ايشان تسلط ديگري ندارد«

پس مقام و منصب پيغمبر فقط و فقط آن است كه مذكر است و ديگر هيچگونه 
  .تسلط و تحكمي ندارد

دهد  خواهد ميملك زمين و آسمان در نظر قرآن از آن خداي جهان است و بهر كه ب
ُتْؤِيت اُملْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع اُملْلَك ِممَّْن [. و كافر و مؤمن درگرفت و داد خدا يكسانند

كه در باره داود در سوره البقره آيه  در دادن به مؤمن همچنان  }26:آل عمران}] َتَشاءُ 
  :فرمايد مي) 250(

 çμ9s?# u™ uρ ª!$# šù= ßϑø9$#   )251 / البقره(  
  .»خدا بداود پادشاهي داد«

  : فرمايد در باره نمرود هم مي 258و در همان سوره آيه 

 öΝ s9 r& t s? ’n< Î) “Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵ Ïδ≡t ö/Î) ’Îû ÿ⎯Ïμ În/ u‘ ÷βr& çμ9 s?#u™ ª!$# šù=ßϑ ø9$#     
كسي كه در ملك : دهد و هم به نمرود پس ملك، ملك خداست كه آنرا هم بداود مي

  :فرمايد مي 111ت چنانكه در سوره االسراء آيه خدا شريك نيس
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 óΟs9 uρ ⎯ ä3 tƒ …ã&©! Ô7ƒÎ Ÿ° ’Îû Å7ù=ßϑ ø9$#   
  :فرمايد نيز تكرار مي 2و در سوره فرقان آيه 

 óΟs9 uρ ⎯ ä3 tƒ …ã&©! Ô7ƒÎ Ÿ° ’Îû Å7ù=ßϑ ø9$#   
حال اين شوربختان غالي چه مرضي دارند كه براي خدا در ملك او شريك 

اين ادعا را  )االرض لنا(: مراد از دنيا زيمن باشد چنانكه در حديث گفتخواهند اگر  مي
خدا زمين را . )واالرض وضعها لالنام(: فرمايد كند آنجا كه مي كتاب خدا تكذيب مي

در بسياري از آيات قرآن خدا زمين را از آن تمام اديان . براي همه مردم آفريده است
  :فرمايد ه ميسوره البقر 32داند چنانكه در آيه  مي

 “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3 s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡tÏù   
  :فرمايد مي 53و در سوره طه آيه 

 uθ èδ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$ sù ’Îû $pκÈ:Ï.$ uΖtΒ (#θè=ä. uρ ⎯ÏΒ 

⎯Ïμ Ï%ø— Íh‘   
  :فرمايد و در سوره االعراف مي

 ô‰s) s9 uρ öΝ à6≈̈Ζ ©3 tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $uΖ ù= yèy_ uρ öΝä3 s9 $pκÏù |·ÍŠ≈ yè tΒ Wξ‹Î= s% $̈Β 

tβρ ã ä3ô±s?   
  . الدنيا اهللا آدم واقطعه خلقحديث در مقابل 

 (#θäÜÎ7÷δ$# ö/ ä3àÒ÷è t/ CÙ÷èt7Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# @ s) tGó¡ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n<Î) 

&⎦⎫Ïm   
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  : فرمايد حضرت نوح بقوم خود مي 19و در سوره نوح آيه 

 ª!$# uρ Ÿ≅yè y_ â/ ä3s9 uÚ ö‘ F{$# $WÛ$ |¡Î0   
  :فرمايد از زبان مؤمن آل فرعون بقوم خود مي 29و سوره الغافر آيه 

 ÉΘ öθs)≈ tƒ ãΝ ä3 s9 à7 ù=ßϑø9 $# tΠ öθu‹ ø9$# z⎯ƒÌÎγ≈ sß ’Îû ÇÚö‘ F{ $#   
زمين بيك نفر يا چند نفر خاص، نه با عقل متين و نه با شرع مبين  پس اختصاص

و چنين مزخرفات را از . نمايد اين قرآن كريم است كه همه را باطل ميموافق است و 
كند  تمام حقايق مشهود و آثار موجود نيز مبين اين حقيقت  هر كس باشد تصديق نمي

  .است
  :اگر مراد از دنيا كه بنص اين احاديث مال امام است اموال دنيا باشد

و مال را اضافه بمردم : فرمايد مي) اموالكم(آيه  14كه در بيش از باز اين قرآن است 
  :سوله البقره 188مانند آيه . دهد نه به امام كند و نسبت به ايشان مي مي

 Ÿωuρ (# þθè=ä. ù' s? Ν ä3s9≡ uθøΒ r& Ν ä3oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/   
  :فرمايد مي 279و در آيه 

 βÎ) uρ óΟçFö6 è? öΝ à6n=sù â¨ρâ™â‘ öΝà6 Ï9≡ uθøΒ r&   
  :فرمايد مران ميع سوره آل 186و در آيه 

 χâθ n=ö7çFs9 þ’Îû öΝ à6 Ï9≡ uθøΒ r&   
  :فرمايد سوره النساء مي 2و در آيه 

 Ÿωuρ (# þθè=ä. ù' s? öΝ çλm;≡ uθøΒ r& #’n< Î) öΝä3Ï9≡ uθøΒ r&   
  :فرمايد مي 5و در آيه 

 Ÿωuρ (#θè? ÷σ è? u™ !$ yγx ¡9$# ãΝ ä3s9≡ uθøΒ r&   
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  :29و در آيه 

 $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#þθè=à2 ù' s? Ν ä3s9≡ uθøΒ r& Μ à6oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/   
محمد و  36النساء و  27التوبه و  41و آيه االنفال  28و در ساير آيات چون آيه 

َام [ :، نظير آيات15سوره التغابن و آيه  9المنافقون و آيه  11الصف و آيه  َواْعَلُموا َأنَّ
كه در همة آنها اموال به مردم اضافه و نسبت داده .  }28:األنفال}] ةٌ َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم فِْتنَ 

  .شود مي
وارد شده است كه آن را به صاحبان آنها  »امواهلم«و نيز در بيش از سي مورد كلمه 

  :فرمايد سوره االحزاب كه مي 27دهد و چون آيه  حتي به كفار و مخالفين نسبت مي

 öΝä3 rO u‘ ÷ρ r& uρ öΝåκyÎ ö‘ r& öΝèδ t≈ tƒÏŠuρ öΝ çλm;≡ uθøΒ r& uρ   
  :سوره التوبه 85و آيه 

 Ÿωuρ y7 ö7Éf ÷èè? öΝ çλé;≡ uθøΒ r& öΝèδ ß‰≈ s9 ÷ρ r&uρ   
ْم َواْشُدْد [ :كند يا در باره فرعون كه موسي بخدا عرض مي نَا اْطِمْس َعَىل َأْمَواِهلِ َربَّ

 ِ     }88:يونس}] يمَ َعَىل ُقُلوِهبِْم َفَال ُيْؤِمنُوا َحتَّى َيَرُوا الَعَذاَب األَل
اي به اختصاص زمين و اموال آن  در كجاي اين آيات با آيات ديگر كوچكترين اشاره

جهت و چه فضيلت  ؟ پس اين چه منت بي.بشخص يا طايفة خاصي شده است
  !اند؟ خاصيتي است كه آنرا بر پيغمبر اسالم و اهل بيتش نسبت داده بي

هاي  ت كه از ملك و مال و زمين و ثروتكه تاريخ پرافتخار آنان حاكي اس در حالي
اي نبوده و از دنيا رفته و به آخرت پيوسته اند و اكنون بدنيا و مافيها  آن چندان بهره

عجب آن است كه همين دنيائي را كه غاليان . نيازي ندارند كه مال آنها باشد يا نباشد
القربي  ن آن بذيدر داد صمدعيند كه همة آن مال پيغمبر و امام است خود رسول خدا
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از اسراف ممنوع است چنانكه در . ا استركه طبق بعضي از تفاسير مراد از آن فاطمة زه
  :فرمايد االسراء مي 26آيه 

 ÏN# u™uρ # sŒ 4’ n1ö à)ø9 $# …çμ ¤) ym t⎦⎫ Å3ó¡Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘Éj‹ t7è? #·ƒÉ‹ö7 s? 

∩⊄∉∪ ¨β Î) t⎦⎪Í‘ Éj‹t6 ßϑø9 $# (# þθçΡ% x. tβ≡uθ÷zÎ) È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ( tβ% x. uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ⎯Ïμ În/ tÏ9 

# Y‘θà x.   
اند و مفتخواران آنرا سند اعمال  اين آيه با آنچه غاليان از زبان امام جعل كرده

الدنيا لالمام يعضعها   ان(! دانند مخالف است كه امام گفته باشد گرانه خود مي غارت
عجب اين است كه پيغمبر خدا از اينكه . )له ةحيث يشاء و يدفعها الی من يشاء جائز

كسي كه خود را نائب   چيزي زياده بدختر خود فاطمه بدهد ممنوع است و امام يا آن
  !تواند با اين مال انجام دهد؟ داند هر چه بخواهد مي امام مي

مĤبانه كه غاليان يا مغرضان براي ائمه معصومين  معني و لوس هاي بي اين فضيلت
اي شده است كه عده مفتخوار بنام آنان مردم را سر كيسه  اند امروز بهانه و وسيله تراشيده

حديث اباحه در ) سي( 30كرده و بنام خمس و سهم امام همان شيعياني را كه الاقل در 
مقابل شش حديث وجوب امامان تحليل فرموده و خمس را بهر صورتي كه باشد 

كنند و بساط سور و سرور و  ان را لخت مياينان چون سارقين مسلح ايش. بخشيده اند
الغطاء فرموده است  بهمان تشبيهي كه مرحوم كاشف. اندازند مير و مأمور خود را براه مي

اي آنرا به  كه سهم امام در اين زمان چون مال كافر حربي است كه هر كس بهر وسيله
از آن امام است در  اين عقيده غاليانه بلكه احمقانه كه تمام ملك زمين!! برد يغما مي

السالم نيز در نزد غاليان شهرت داشته است چنانكه در كتاب  همان زمان خود ائمه عليهم
بن ابراهيم روايت كرده است از  بنقل از كافي از علي) 555ص (الوسائل  المستدرك

 دانست و از الحكم نمي بن عمير هيچكس را معادل هشام اين ابي: كه گفت الربيع  ابنِ سندي
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سببش اين بود كه ابومالك . ناگاه قطع رابطه كرد و با او مخالف شد. شد او دور نمي
. عمير در باب امامت گفتگويي داشتند ابي  حضرتي كه يكي از رجال هشام است با ابن

تمام دنيا مال امام است از جهت مالكيت و وي از كساني كه : گفت عمير مي ابن ابي
گفت چنين چيزي نيست مال  اما ابومالك مي! اولي استاموال دنيا در دست آنها است 

مردم مال خودشان است مگر آنچه راكه خدا براي امام حكم كرده باشد از فيء و خمس 
ها را هم كه خدا براي او تعيين كرده است باز براي  و غنيمت اينها مال اوست و همين

و چون . ف كندمصرفش دستور داده و او را مأمور نموده است كه در كجاي مصر
شد پس هر دو به حكميت هشام راضي شدند و  هيچكدام به منطق ديگري راضي نمي

عمير بهمين  ابومالك حكم كرد و عليه ابن ابيبسوي او آمدند هشام مطلب را بنفع 
آميز و احمقانه  كرد اين قبيل عقايد شرك عمير از هشام دوري مي جهت بعد از آن ابن ابي

كه طائفه ناووسيه و جماعت خطابيه و امثال آن بوجود آمدند كه نه  در آنزمان شايع بوده
  .دانستند تنها ائمه را مالك زمين دانسته بلكه خداي آسمان و زمين مي

انه است كه تاكنون فو همان عقايد سخي. اهللا عليهم ابداالبدين و دهرالداهرين  لعنته
گونه عقايد كمتر از امروز بوده  با اين تفاوت كه ضرر آن روز اين. دوام پيدا كرده است

كردند و الاقل  السالم زنده بودند و با اين عقايد مبارزه مي است زيرا خود ائمه عليهم
اما امروز بر . گرفتند گذاشتند مال مردم را به ناحق از ايشان بگيرند يا خودشان نمي نمي

  !كنند؟ اهل تحقيق معلوم است كه با نشر همان عقائد با مردم چه مي
  

  بررسي به اسناد اين احاديث
اولين حديثي كه آقاي همداني در اين باب بدان استناد كرده است حديثي است كه 

  .در كتاب كافي بدين سند آمده است
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بن  بن علي الحسن  عبداهللا الرازي عن محمدبن يحيي عن محمدبن احمدبن ابي - 1
ن يحيي و محمدبن احمد كه ما از ترجمه احوال محمدب. بصير حمزه عن اميه عن ابي ابي

  .پردازيم الرازي بتحقيق مي كنيم و از ابوعبداهللا حالشان مجهول است صرفنظر مي
بن امحد اجلامورابی ابوعبداهللا  حممد(: ده استوباره او فرمالفضائري در  ابنالف ـ 

ن يعني علماي بزرگ قم در زمان ائمه و بعد از آ )القيمون فی مذهبه ارتفاع  الرازی ضعفه
  .او هم ارتفاع و غلو است هبشاند و در مذ او را ضعيف شمرده

  .الفضائري را تكرار كرده است ب ـ عالمه حلي در الخالصه همان فرمايش ابن
  .ج ـ صاحب كتاب الحاوي نيز او را در رديف ضعفاء آورده است

 بن ابي حمزه بطائني روايت كرده بن علي ابوعبداهللا الرازي اين حديث را از حسن
  .بن علي است اينك حسن

محزه البطائنی  بن ابی  بن علی  احلسن: الفضائري در باره او فرموده است الف ـ ابن
 .االنصار ابوحممد واقفی ضعيف فی نفسه و ابوه اوثق منه مولی

حمزه، واقفي مذهب است و خودبخود ضعيف است و حتي  بن علي ابي يعني حسبن
  .از او اوثق است) كرده است الفضائري لعنتش كه همين ابن(پدرش 

بن مهران   بن عبداهللا ب ـ كشي در ترجمه شعيب العقرقوفي از قول ابوعمرو محمد
حمزه  بن ابي بن علي بن حسن بن علي حمزه كذاب حسن بن ابي بن علي الحسن: گفته است

  .البطائني  حمزه بن ابي  اينك ترجمه علي: اين حديث را از پدرش روايت كرده است
حمزه واقفي  بن ابي ـ شيخ طوسي چند مورد در رجال خود آورده است كه عليالف 

بن  علي: ابن ادريس است گفته است الحسن الفضال كه خود ملعون بن مذهب است و علي
  )كه نمرود او را كافر شمارد واي بر كسي(حمزه كذاب، متهم، ملعون  ابي
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اخللق   الوقف و اشد  اهللا اصلة نمحزه لع بن ابی  علی: الفضائري فرموده است ب ـ ابن
يا علی : فرموده است و حضرت كاظم به او مي بعد ابيه للمولی يعنی الرضا ةعداو

  .ـ تو و رفقايت شبيه خرانيد انت و اصحابک اشباه احلمري
محزه كذاب  احلسني يقول ابن ابی بن  سمعت علی: مسعود در باره او گفته است ج ـ ابن

 .ملعون
بن  علي: كه بر حضرت رضا وارد شدم فرمود: عبدالرحمن گفته است بن  د ـ يونس

  !.او داخل جهنم شد: فرمود. حمزه مرد؟ گفتم آري
خواهد مي  اينها راويان حديثي هستند كه امام هيچگونه مسئوليتي ندارد و هر چه مي

داستانند  حمزه بطائني و امثال او از واقفيه كه راويان اين بن ابي بايد دانست كه علي! كند
چون خودشان گيرندگان خمس كذائي بودند با جعل چنين احاديثي، ميدان عمل خود را 

  .كردند تر مي وسيع
  

  اما مضمون حديث
مضمون اين حديث مخالف آيات خدا و روح اسالم است : چنانكه قبالً هم گفته شد

اعمال خود زيرا هر كسي اعم از پيغمبر و امام و غيرهما در پيشگاه پروردگار مسئول 
  . است

 £⎯ n=t↔ó¡oΨ n=sù š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿ≅Å™ ö‘ é& óΟÎγø‹ s9 Î)  ∅ n=t↔ó¡oΨ s9 uρ t⎦⎫ Î=y™ ößϑø9 $#     
  )5 / اعراف(  

بارة امام واجب است و چنين فرضي در زكاتچگونه است كه بر پيغمبران دادن 
پيغمبران و  زكات؟ در قرآن كريم آياتي روشن در خصوص .جزو محاالت است

  : و تنها خداست كه مسئوليت ندارد. در پيشگاه پروردگار جهان استمسئوليت آنان 
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 Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $¬Ηxå ã≅ yèø tƒ öΝèδ uρ šχθè=t↔ó¡ç„   ) 23 /االنبياء(  
به ! گير است اما سند دومين حديث كه مورد استناد فقها خمس: سند حديث دوم

  :الفقيه آورده است بدين شرح است ترتيبي كه آقاي همداني در مصباح
ان قال بن عيسی عن حممد  بن زياد عن حممد عن سهل: بن حممد علی - 2 كتبت : بن ريّ
در اين حديث نيز از رواي اول آن هر كه و هر چه باشد صرفنظر  ....العسكری الی
بن محمد از  علي. كند نياز مي كنيم زيرا ترجمه حال راويان بعد او ما را از احوال او بي مي

مĤل او را قبالً در زذيل احاديث وجوب  حال نكبت كند و ما شرح يبن زياد روايت م سهل
  .شويم خمس آورديم باز هم مقداري يادآور مي

: الف ـ شيخ طوسي او را در الفهرست، ضعيف شمرده و در استبصار نوشته است
  .ضعيف جداً عند نقاداالخبار
ري معتمد فيه و احلديث غ كان ضعيفاً فی... بن زياد  سهل: ب ـ نجاشي فرموده است

اين همان كسي است كه احمدبن . بن عيسی يشهد عليه بالغلو والكذب بن حممد كان امحد
  .محمدبن عيسي بعلت كذب و غلو او را از قم بيرون رانده است

دانسته است و موضوع  الفضائري نيز او را جداً فاسدالرويه فاسدالدين مي ج ـ ابن
بن عيسی اخرجه من قم  بن حممد امحد: استاخراج او را از قم آورده و فرموده 

املراسيل و   عنه و يروی ةوايروال السامع عنه  الناس عن منه و هنی ةواظهرالربائ
 .املجاهيل  يعتمد

بن محمد آورده است كه او  بن شاذان از طريق علي د ـ در تحرير طاووسي از فضل
كشي ص (ا از كتب رجال بقيه مثالب و مطاعن او ر. بن زياد احمق است سهل: گفت مي

ج  38ص (الرجال  و قاموص) 165ص (نقدالرجال ) 1ج  363الرواه ص  ـ جامع) 473
  .مطالعه فرمائيد) 5
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اينك ارزش محمدبن . كند بن زياداين حديث را از محمدبن عيسي روايت مي سهل
  .عيسي از نظر ائمة رجال

ه است و در الف ـ شيخ طوسي در دو موضع از رجال خود او را ضعيف شمرد
و گفته  )بن يونس ضعيف  اليقطينی بن عبيد  بن عيسی حممد(. نويسد الفهرست نيز مي

بديهي است چنين . او مذهب غاله را داشته است  )ةالغال  قبل انه يذهب مذهب :است
  .سازند مي تحديثي را غال

 .هو مقدوح فيه: ب ـ در تحرير طاووسي نيز در عدالت او جرح شده و نوشته است
محمدبن عيسي در حديثش قرينه عظيمه : باره او فرموده استدرج ـ شهيد ثاني 

  ). بعالوه كه خود او ضعيف است(است بر ميل و انحراف، 
اي از فقهاي بزرگ چون  ضعف او را از پاره) 3ج  167ص (المقال  د ـ در تنقيح

مدارك ـ و ختلف ـ و سيد در المالرموز ـ و عالمه در ال محقق در المعتبر و كاشف
اند و  الجنان نقل كرده صاحب ذخيره و فاضل مقدار در تنقيح و شهيد ثاني در روض
اي تابع اخس مقدمه آن  چون هر حديث تابع اخس رجال آن است چنانكه هر نتيجه

بن زياد از محمدبن عيسي روايت كند معلوم است چه  حال حديثي كه سهل. است
  !ارزشي دارد؟

صرفنظر از  )اهللا الدنيا و ما عليها لرسول  ان(: ه استاما مضمون حديث كه گفت
اعتباري آن همين بس  در بي صحكومت عقل و وجدان و تاريخ و سيره خاتم پيغمبران

كه خداي متعال در بيش از يكصد آيه قرآن مال دنيا را به مردم جهان و افراد و اشخاص 
نسبت نداده  صسول خدانسبت داده و اضافه نموده است و حتي در نيم آيه آنرا بر

  .است
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  سند حديث سوم
اخبرني احمدبن محمدبن عبداهللا عن : بن محمد قال بن محمد عن معلي الحسين - 3
در اين حديث كه مشكل است آنرا حديث گفت زيرا مضمر است و معلوم نيست . رواه

ن ب كند، راوي اول آن كه بايد او را از مجاهيل شمرد از معلي از چه كس روايت مي
 3ج (المقال  بن محمد طبق كتب رجال بنابر نقل از تنقيح كند و معلي محمد روايت مي

  ).233ص 
البرصی ابواحلسن  بن حممد  معلی(: باره او فرموده استالف ـ مرحوم نجاشي در

هم حديثش مضطرب و در هم  )بن حممد احلديث واملذهب و كتبه قرينه له معلی  مضطرب
ه معلوم نيست چه مذهبي دارد و كتابهايش نيز قرينه خود و برهم است و هم مذهبش ك

  .او هستند
  .بهمين صفات زشت نكوهيده است: مه حلي هم او را در خالصه ب ـ عال
يعرف حديثه و ... البرصی   بن حممد  املعلی(: الفضائري در باره او فرموده است ج ـ ابن

 )الضعفاء  عن  رویيو  ينكر
كند و احمدبن  از احمدبن محمدبن عبداهللا روايت مي بن محمد اين حديث را معلي

) 10ص (التنقيح  المقال و نتايج محمدبن عبداهللا، حالش مجهول است چنانكه در تنقيح
  .)االسدی, جمهول  بن مروان  بن عبداهللا بن حممد امحد(: آمده است

ي هاي پريشان خود معلوم نيست از چه كس اين بدبخت پريشان در پريشان با حديث
كه او از آن  يعني از كسي) عمن رواه(شود به  كند، چون اين حديث منتهي مي روايت مي
  .داند حال اين چه كسي است؟ خدا مي. كند روايت مي

كون من  :فرمايد ذيل اين حديث مي) 1ج  307ص (عالمه مجلسي در مراه العقول 
محمدبن عبداهللا از او كه احمدبن  يعني اين كسي .االمام كام قيل بعيد  عن ةرواه عبار
  .زيرا امكان آن بسي مشكل است. كندف از اينكه امام باشد بعيد است روايت مي



  خمس

 

277

نام و نشان آن، حديث  پريشان و مجهول بي تپس اين حديث را صرفنظر از روا
اما مضمون حديث كه گفته . شمردن مشكل است زيرا به امام معصومي منسوب نيست

گيران است بر فرض  كه مقصود و مراد خمس )و لرسوله و لنا الدنيا و ما فيها هللا(: است
زيرا گفته است دنيا و آنچه در آن . گيري از آن غلط است صحت حديث، چنين نتيجه

است مال خداست و مال رسول او مال ماست اگر اينكه رسول خدا و گويندة اين كلمه 
مفهوم اين كلمه شرك  و حال اينكه معني و(را هر كه باشد شريك خدا ندانيم ) لنا(

فمن غلب علی (: اي را نخواسته است بلكه گفته است باز گوينده، چنين نتيجه) است
كه بر چيزي از دنيا دست يافت بايد  كسي )اهللا و ليرب اخوانه اهللا و ليوذ حق  شیء منها فليتق

از آن  كه اين نتيجه ؟؟. از خدا بترسد و حق خدا را ادا كند و به برادرانش نيكي نمايد
مقدمه هر چند مقدمه فاسد است و چنين نتيجه از آن صحيح و كامل نيست اما 

اما آن . خدا باو چيزي داد بايد حق آن را ادا كندكه  صورت صحيح است كه كسي بدين
نه ساخته و . حقي كه خود خدا تعيين كرده است و آيات روشن آن بدان داللت دارد

  .پرداختة غاله و مغرضان
بن حممد دفعه عن عمروبن شمر عن جابر عن  بن حييی عن امحد حممد -4: محديث چهار

  جعفر ابی
اين حديث را كه محمدبن يحيي از احمدبن محمد برفع از عمروبن شمر از جابرن 

باز از راويان اول آن كه محمدبن يحيي و احمدبن : يزيد جعفي روايت كرده است
فوع است به عمروبن شمر، به ترجمه كنيم و چون حديث مر محمد هستند صرفنظر مي

  .پردازيم مĤل عمروبن شمر از كتب رجال مي حال نكبت
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بن  عمرو: از نجاشي آورده است كه فرمود) 2ج  332ص : (المقال  الف ـ در تنقيح
زيد احاديث فی و  ,ضعيف جداً   عبداهللا اجلعفی عربی روی عن ابی  شمر ابوعبداهللا

 . ا اليه واالمري ملبساجلابراجلعفی ينسب بعضه  كتب
جداً ضعيف است و احاديث بسياري در كتب جابر جعفي ... يعني عمروبن شمر

  .افزوده است و به او نسبت داده است كه امر آن مشتبه و ملبس است
 اجلعفی روی عن  ابوعبداهللابن شمر  عمرو: فرموده است الغضارئري  ب ـ ابن

 .و عن جابر ضعيف عبداهللا ابی
آورده و همان ) ضعفاء(او را در قسم ثاني ) = 241ص (صه عالمه حلي ج ـ در خال

فال اعتمد : تعريف نجاشي و غضائري را گفته و بعد از كلمه واالمر ملتبس افزوده است
  ).يعني من بدانچه عمروبن شمر روايت كرده است اعتماد ندارم( لی شیء مما يرويه
كند كه او از  ن شمر روايت ميرجال خود حديثي از عمروب)173ص (د ـ كشي در 
هذا حديث موضوع ال شک فی كذبه و : نويسد كند و در آخر حديث مي جابر روايت مي

 .التفويض رواته كلهم متهمون بالغو و
  .كه در اين صورت خود جناب جابر هم جزو متهمين به غلو و تفويض است

نويسد  شمارد و مي العقول عالمه مجلسي نيز او را ضعيف مي ـ در وجيزه و مرآت  ه
 . و كان ضعفه مما ال مريه فيه

  ...آورد داوود نيز او را در باب ثاني جزء مجروهين و مجهولين مي و ـ ابن
  :اما جابربن بزيد جعفي

 ةروی عنه مجاع(: رجال خود در باره او فرموده است 99الف ـ نجاشي در صحفه 
  )غمز فيهم و ضعفوا
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الكوفی ثقه فی نفسه و لكن جل من  بن يزيد جابر :الغضائري فرموده است ب ـ ابن
ضعيفان بسياري از او روايت . الضعفاء عمروبن شمر روی عنه ضعيف فمن اكثر عنه

  .بن شمر است جمله عمرو  كنند كه از آن مي
رجال خود از زراره روايت كرده است كه حضرت صادق ) 1609ص (ج ـ كشي در 

ما رأيته عند : نموده است حضرت به او فرمود از احاديث جابر روايت كرده است سؤال
مرتبه او را در پيش پدرم نديدم و بر من  جز يك .االمره واحده و ما دخل علی قط ابی قط

  .هيچ وقت وارد نشده است
اينها . كان جابربن يزيد اجلعفی رافضياً غالياً : جوزي در المنتظم نوشته است د ـ ابن

زمين و آسمانند و خود پيداست كه عموماً غاليان و  راويان احاديث مالكيت امامان در
  .كذابانند

بن سالم از ابوخالد كابلي از حضرت  محبوب از هشام اما حديث پنجم ـ كه از ابن
تا آخر  ...االرض هللا   وجدنا فی كتاب علی ان: روايت شده است كه فرمود باقر

مه مجلسي حسن با اينكه آن حديث هم صحيح نيست بلكه به تشخيص عال. حديث
است معهذا مضمون آن بمقصود غاليان و مفوضه واقي نيست و عقالً و نقالً مخالفي 

اهللا بود چنين  بيت رسول ندارد هر گاه چنين روزي آمد كه زمين در تصرف امامي از اهل
  .يابد بامام و پيشواي مسلمين داد و چنان خواهد شد و امروز هم خراج آنرا مي

  
  پرداختند السالم مي به ائمه عليهماموالي كه مردم 

وكالء و قوامي در بين مردم داشتند  نظر به اينكه در تواريخ مذكور است كه ائمه
داشتند و ممكن است كه اين قضيه توليد  كه آنان اموالي بنام ايشان از مردم دريافت مي

ر كتب هر چند د! شُبه كند كه شايد آن اموال از خمس ارباح مكاسب مردم بوده است
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 احاديث و تواريخ هيچ خبر و اثري كه اين مدعي را ثابت كند وجود ندارد كه ائمه
  .از كسي چيزي بنام خمس ارباح مكاسب گرفته باشند

داشتند  از مردم مأخوذ مي اي از اموال كه بنام ائمه معهذا ما در اينجا فهرست پاره
اموالي كه مردم شيعه در زمان ائمه  چنانكه قبالً هم گفتيم. آوريم تا رفع اين شبه شود مي

  .اموالشان بود زكاتپرداختند اكثر آن از بابت  به ايشان مي
ضمن پيدايش مذهب واقفيه از ) 390ص (الف ـ در رجال كشي : زكاتنوع اول 

  .بسياري اخذ نموده بودند زكاتاشاعثه نقل كرده است كه آنان 
كرده است كه ان حضرت نقل  االويسي حديثي از حضرت رضا ب ـ ابراهيم

 زكاتالری ولی  سمعت ابی يقول كنت عند ابی يوماً فاتاه رجل قال انی رجل اهل: فرمود
بديهي است وقتي مردي از اهل ري در مدينه از امام بپرسيد  .الی من ارفعها? فقال الينا

شان معلوم  هكه زكاتم را به كه بپردازم امام بفرمايد آنرا بما برسان آنان كه نزديكترند وظيف
  .پرداختند است كه بايد آنرا بامام زمان خود بپردازند، و مي

بن بزيع قال بعثت   بن اسمعيل عن حممد 16حديث ) 4ج  60ص (ج ـ در تهذيب 
مخسه و سبعني والباقی  زكاتدنانري لی و لغريی و كتبت اليه اخربه ان فيها  الرضا الی

العيال   لی و لغريی و كتبت اليه اهنا من فطه بخطه قبضت و بعثت اليه دنانري صله فكتب
دينارهائي از مال خود : گويد بن بزيع مي يعني محمدبن اسمعيل .بخطه قبضت فكتبت

حضرت فرستاده و نوشتم كه ان از فطره عيال است حضرت بخط  و غيرخودم براي آن
   1خود نوشت كه آنرا دريافت داشتم

                                                           

خذ : االمام آنگاه آيه شريفه الزكات الي وجوب اخراج: دنويس مي) 14ص (مرحوم شيخ مفيد در المقنعه  -1
محلها اليه  ةاالم  يه باخذ صدقاهتم و فرض علیبفامر ن: نويسد آورد و مي مي الخ... من امواهلم صدقه 
 .احلدود  اهللا عليه من اقامه فيام فرض النبی مقام  ه و هنيه هلا من خالفه واالمام قائمتبفرضه عليها طاع
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اموال و فطره اهل و عيال خود را  زكاتعيان شود كه شي از اين حديث نيز معلوم مي
  .فرستادند به خدمت امام زمان خود مي

شد آن بود كه  السالم داده مي نوع دوم ـ الف ـ ديگر از اموالي كه به ائمه عليهم
الف ـ . داشتند بعضي از شيعيان در اموال و مخصوصاً در موقوفات خود چيزي منظور مي

بن معروف عن   لعباسا  روی(: الوقف آورده است كتاب الفقيه چنانكه در من ال يحضه
  فوقفها و جعل لک فی ان فالنا ابتاع ضيعهجعفر بن مهزيار قال كتبت الی ابی  علی

بن مهزيار گفته است كه به   علي )االرض الوقف مخس و يسألک عن رايک فی حصنک من
قف كرده و در اي خريده است و آن را و نوشتم كه فالن كس مزرعه حضرت جواد

. پرسند آن وقف براي تو يك پنجم منظور داشته اينك رأي تو را در سهم تو از زمين مي
: ب ـ در اصول اربعه. شده است شود اين گونه خمسها در وقف منظور مي كه معلوم مي

بن سهل و  بن حممد  جعفرالثانی اذ دخل عليه صالح بن ابراهيم قال كتب عند ابی  عن علی
كه . االف درهم فی حل انفقتهاة الوقف بقم و قال يا سيد اجعلنی من عرش  له كان يتولی
شود اقواف كالني بنام امام در شهر قم و نقاط ديگر بوده است كه متولي آن ده  معلوم مي

  . !! طلبد هزار درهم آن را حليت مي
در فضايل ) 279ص (بن محمدبن حسن قمي  ج ـ در كتاب تاريخ قم تأليف حسن

ديگر از مفاخر ايشان وقف كردن اين گروه عرب : نويسد يان كه در قم بوده اند مياشعر
ها و سرايها تا غايت كه بسياري از ايشان هر چه  است كه بقم بودند از ضعيتها و مزرعه

السالم  مالك و متصرف آن بودند از مال و منال و امتعه و ضياع و عقار به ائمه عليهم
  .بخشيدند

وصيت  لي بود كه شيعيان آنرا مخصوصاً براي آل محمدنوع سوم ـ اموا
چاپ ) 539ص (الفقيه باب نوادرالوصايا  الف ـ چنانكه در من اليحضره. كردند مي

ان فی ان فی بلدنا ربام اوصی : بن محزه قال قلت له بن مهزيار عن امحد  روی علی(: سالك
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كنند براي  شود كه مالي را وصيت مي همانا در شهر ما بسا مي )...ل حممد فياتونی باملال آل
شود كه مردم اموالي بنام آل  از اين حديث معلوم مي. آوردند و نزد من مي آل محمد

. نمودند مراجعه مي كردند و براي پرداخت آن به وكالء ائمه وصيت مي صمحمد
بن  عمري عن محاد بن ابی و روی حممد(: ب ـ و نيز در همين كتاب و در همين صفحه

السالم قال  اوصی رجالً بثالثني دينار لولد فاطمه عليها: و قال عبداهللا امن عن ابیعث
يعني شخصي بمردي وصيت كرد كه سي دينار از اموال او  )هباالرجل اباعبداهللا

  .آورد بدهند وصي آن مبلغ را به خدمت حضرت صادق بفرزندان فاطمه
نمودند اما آنچه معلوم  م از مردم اخذ ميالسال اينها اموالي بود كه بعضي از ائمه عليهم

چيزي از ) مخصوصاً خمس ارباح مكاسب(نيست آن است كه آن بزرگواران از خمس 
نبود  داشتند مال خود آنان مردم دريافت داشته باشند البته آنچه را هم كه دريافت مي

) 4؟ ج ص ؟(چنانكه در تهذيب شيخ طوسي . بايست آنرا بمستحقين برسانند بلكه مي
و يطلبوهنا و يفرقوهنا علی مواليهم ممن  ةالزكوا  السالم كانوا يقبضون الهنم عليهم: نويسد مي

كردند و  فت داشته و آنرا مطالبه ميارا دري زكاتواران يعني آن بزگ. يستحق ذلک
همين  366در حديث . كردند كه مستحق آن بودند پخش مي بدوستان خود و كساني

بن  في در حديث مرسل كالحسن حمادبن عيسي از حضرت موسيكتاب و در كتاب كا
الوالی  ای(ليس لنفسه : فرمايد در تقسيم غنائم و زكوات پس از تقسيم آنها مي جعفر
يعني از اين اموال هيچ چيز كم باشد يا زياد مال  .من ذلک قليل و الكثري) واالمام

و له ان يسد : رمايدف خودش نيست و در چند جمله قبل از آن در وضوع خمس مي
يعني براي امام  .قلوهبم و غري ذلک مما ينوبه ةاملؤلف املال مجيع ماينسوبه من قبل اعطاء  بذلک

است كه بوسيله اين مال جميع آنچه را كه نيابت دارد از قبيل اعطاء مؤله قلوبهم و غير 
ن از اموال شود پيشوا و زمامدار و باالخره امام مسلمي كه معلوم مي. آن انجام دهد
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تواند مانند ساير مسلمين از آن استفاده  مذكوره چيزي مال خودش نيست و فقط مي
  .نمايد

نمايند كه زمين و دارائي آن مال امام  پس آنچه را كه غاليان و پيروان آنان ادعا مي
تواند با آن بكند و مردم ديگر برده و طفيلي آنها هستند  است و هر چه بخواهد مي

   .الفتن  اللسان و مضالت  اعاذنا اهللا من هفوات. چرند و ياوهادعائي است 
  

  محمد تحقيق در خمس آل
آمده است كه خمسي را كه حضرتش از غنائم دارالحرب  صدر سيره رسول خدا

داشت مقداري از آن را بخانواده خود يعني ازواج طاهرات و مقداري از آن را  برمي
السالم و مقداري از آنرا به دوستان  فاطمه عليهما بخويشاوندان خود چون اميرالمؤمنين و

داد و بقيه را صرف مصالح  و موالي خود چون ابوبكر و زيدبن حارثه و امثال ايشان مي
مسلمين و اعطاء به مؤلفه قلوبهم و نفقه ايتام و مساكين و ابناءالسبيل مسلمانان 

مردم در سهم : گفته است الحنفيه بن محمدبن قبالً هم آورديم حسنچنانكه . فرمود مي
: اند اي گفته عده. اند اختالف كرده صالقربي بعد از وفات رسول خدا  رسول خدا و ذي

اند اين سهم حق خويشاوندان  اما بعضي گفته. القربي مال خويشاوندان اوست سهم ذي
اند مال خود خليفه است چنانكه  بعضي هم گفته. خليفه و زمامدار مسلمين وقت است

   1ول خدا نيز مال خليفه استسهم رس

و لذا رأيشان بر اين مطلب اجماع شده است كه اين دو سهم را در تهيه اسبان و 
آالت حرب براي جهاد در راه خدا قرار داده اند چنانكه در زمان ابوبكر و عمر بر اين 

از پدر بزرگوارش  از حضرت صادق) سنن بيهقي(در همين كتاب . نهج بوده است

                                                           

ثم ان : از اميرالمؤمنين روايت كرده است كه فرمود) 59ص (المحكم والمتشابه  تضي در رسالهسيدمر -1
 .اهللا التی كانت لرسول  االنفال  للقائم باموراملسلمني بعد ذلک
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عباس و  حسن و حسين و ابن: است خبري كه مضمونش اين است روايت شده
مطالبه كردند  بهره خود ا از خمس از حضرت اميرالمؤمنين نبن جعفر عبداهللا

آري شما را در آن حقي است لكن من اكنون مشغول جنگ : حضرت به ايشان فرمود آن
  .خواهيد از حق خود صرفنظر كنيد با معاويه هستم اگر مي

همين كتاب از محمدبن اسحاق روايت است كه از حضرت ) 342در صفحه 
القربي چه  در سهم ذي سؤال كردم اميرالمؤمنين جعفر امام محمد باقر ابي
گفتم . داشت حضرت فرمود در اينمورد همان طريقه ابوبكر و عمر را مسلول مي: كرد مي

بيت او از  دا سوگند اهلبخ: فرمود. اش قائليد سازش ندارد بارهآنچه شما دراين رويه با 
شدند و لكن اميرالمؤمنين كراهت داشت كه مخالفت ابوبكر و عمر را  رأي او بيرون نمي

  )!!نسبت دهند(به او ببندند 
بر اين مضمون احاديث ديگر حتي از طريق خاصه وارد شده است كه حضرت 

دادن خمس مخالفت ابوبكر و عمر نسبت دهند از ه از ترس اينكه مردم او را ب علي
و اين سخن از نظر ما مردود و مخالت است زيرا ما . القربي خودداري كرد غنائم بذي

دانيم كه ترس مخالفت ابوبكر و عمر او را وادارد كه  را باالتر از آن مي اميرالمؤمنين
ترسيد و حق  حضرت از غيرخدا نمي بلكه آن. الحقوق را ضايع كند حقوق ذوي

. ها بĤن حضرت ظلم بزرگ است كرده است و اين قبيل نسبت حقي را ضايع نمي ذي هيچ
آيد آن است كه آنچه را كه امام از بابت  و نيز آنچه از احاديث و كتب معتبره اماميه برمي

چنانكه در . بايد آنرا در مصارف مصالح مسلمين صرف نمايد گيرد مي خمس غنائم مي
بنقل از اين تفسير ) 51ص (االنوار  و جلد بيستم بحار) 254ص (بن ابراهيم  تفسير علي
للرسول و سهم لالمام ـ   سهم هللا و سهم: اسهم  اخلمس و يقسم علی سته  خيرج. آمده است

و انام صارت لالمام   اسهم من سته  االمام فيكون لالمام ثالثه  الرسول يرثه  اهللا و سهم  فسهم



  خمس

 

285

االيتام و مؤن املسلمني   من تربيتهالنبی  مقد الزمه بام الز اهللا  اسهم الن  اخلمس ثالثه وحده من
 .احلج واجلهاد و قضاء ديوهنم و محلهم فی

مضمون حديث آن است كه سه سهم از شش سهم خمس غنيمت مال امام است و 
جهت است كه خدا او را ملزم كرده است بدانچه پيغمبر را ملزم نموده است از  اين از آن

يعني (هاي ايشان  د و مؤنه مسلمانان و پرداختن قرضدار بو تربيت نمود يتيمان و عهده
و وادار كردن مسلمانان به حج و ) كه قدرت پرداخت قرض خود را ندارند قرض كساني

دارد در مقابل آن  پس اين سه سهمي را كه پيشواي مسلمين از خمس غنائم برمي. جهاد
  .الذكر است دار انجام دادن كارهاي فوق عهده

هاشم در حقي معلوم و اختصاص دادن به خمس  د كه امتياز بنيبنابراين معلوم ش
هرگز با روح شريعت و كتاب و سنت موافقت ) در بيست و پنج چيز و بيشتر(چنين 
هاشم حرام شده لذا در مقابل آن خمس واجب  بر بني زكاتو اما عذر اينكه چون . ندارد

انكه قبالً ثابت شد حرمت اوالً ـ چن: زيرا. گشته است نيز عذري بدتر از گناه است
از بابت مصلحت چنين عملي  صو اگر رسول خدا. هاشم دليلي ندارد صدقه بر بني

بيت او  است باري حكمي ابدي نبوده است چنانكه بالفاصله بعد از روي تمام اهل  كرده
المال كه همان صدقات و زكوات بود استفاده كرده و مأخوذ  هاشم از بيت و بني

  .داشتند مي
اغنياي  تزكاهاشم حرام باشد ياري  هاشم بر بني غير بني زكاتنياً ـ بر فرض آنكه ثا
و احاديث بسياري در اين باب وارد شده . هاشم حرام نيست هاشم بر فقراي بني بني

است كه از آوردن آن به علت تطويل معذوريم و فتواي عموم فقهاي شيعه نيز بر آن 
  .است

كه اغنياي صادرات بيش از اغنياي غيرساداتند اگر و همواره معلوم و مشهود است 
كافي است ديگر چه  استرا چنانكه خدا مقرر فرموده است ادا كنند براي فقرا  زكات
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احتياجي به چنين خمسي كه روي هيچ قاعده و حساب و ميزان و مالكي نيست و 
موجب  ترين حقي است كه براي طبقه خاصي تعيين و جعل شده است و بالمĤل ظالمانه

نعوذ باهللا من عدو (. ترين ضربت است تهمت بصاحب شريعت و بر پيكر اسالم قاطع
و انگيزه تأليف اين كتاب نيز دفاع از چنين ضربت و برائت از  )جاهل  جاحد و ولی

 .و ما توفيقی اال باهللا عليه توكلت و اليه انيب. چنان تهمتي است
  

  در زمان غيبت در مصرف خمس و سهم امام
اهل تحقيق روشن و براي طالبان حقيقت آنچه تا اينجا گفته شد معلوم گرديد كه بر 

اصل خمس در ابتداي امر مخصوص غنائم . موضوع خمس و حقيقت آن چه بوده است
شد و بني  سبيل عموم صرف مي القربي و يتامي و مساكين وابن دارالحرب بوده و بين ذي

حضرت  بود كه آن صنظر رسول خدا ن تحتهاشم نيز مانند ديگران سهمي داشتند كه آ
معذلك بصورتي در آمد كه تدريجاً آنرا به اموال . داد به هر كه هر چه مي خواست مي

چون معادن و كنوز و غرص كشانيده و بعداً به همه اموال و ارباح تعميم  زكاتمشمول 
السالم آنرا  دادند و با تمام اين كيفيت بر طبق احاديثي كه گذشت سرانجام ائمه عليهم

دلسوزتر از تر از آش يا دايگان  هاي داغ لكن كاسه. بشيعيان خود مباح و تحليل فرمودند
همچنان دادن خمس را از .) بخشد خان نمي علي  شاه بخشيد و شيخ(مادر بمثل معروف 

اما چون در همين خمس . اشياء مذكوره به عالوه غنائم دارالحرب واجب گرفتند
كه اختصاص به امام داشت به اشكال برخوردند زيرا ) ح مكاسبمخصوصاً خمس اربا(

امام فعالً ناپيدا است و دسترسي بحضرتش نيست، بناگزير دچار تشتت و اختالف 
  . شدند
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  :دانند بدين شرح اي از آنان بكلي خمس دادن را واجب نمي پاره
ا نوشته ترين كتب فقهي است كه در زمان م الدوارس كه تازه در كتاب تجديد - 1

) يعني فقهاي شيعه(اصحاب : عبارتي دارد باين مضمون) 5ج  311ص (شده است در 
باشند بر چند قولي كه  در حكم اخماس در زمان غيبت و انقطاع سفارت در اختالف مي

شود از هرگونه اموالي كه بوده باشد خمس  نچه شيعه مالك ميآاز آن اقوال اينست كه بد
را شيخ مفيد در المقنعه و شيخ طوسي در النهايه و در المبسوط  اين قول. گيرد  تعلق نمي

) المواسم(اند ـ و در ظاهر كالم ديليمي هم در  اي از علماي شيعه نقل كرده از قول پاره
العباد مرحوم محقق سبزواري نيز بهمين قول قائل شده است  صاحب ذخيره. همين است

  ).وص گذشتراء علماي شيعه در اين خصآدر صفحات گذشته (
از قول مرحوم ) 2ج  158ص (الفقيه مرحوم حاج آقا رضا همداني   در مصباح - 2

  :سبزواري آورده است كه آن مرحوم در ذخيره عبارتي به اين مضمون دارد
دليلي بر ثبوت خمس در زمان غيبت نيست زيرا دليل خمس منحصر به آيه و اخبار 

اما آيه از ! ت خمس دليلي وجود ندارديك از اين دو سند براي پرداخ است و در هيچ
جهت كه خمس مخصوص غنائم دارالحرب است آنهم مختص بحال ظهور است نه  آن

كند  سبزواري پس از آنكه گفتة شيخ را در النهايه در اين باب نقل مي ممرحو. غيبت
بسوط اما در الم )االول, يعنی التحليل  القولب و يظهر من كالمه جتويز(نويسد  سرانجام مي

  !!ا نپسنديده است و قائل شده است به دفن يا وصيتراين قول 
فقد  ةالغيب فاما فی حال: نويسد چاپ بيروت مي 200شيخ طوسي در النهايه صفحه 

اكيح نامل لشيعتهم الترصف فی حقوقهم مما يتعلق باالمخاس و غريمها فيام البد هلم من رخصوا
جيوزالترصف فيه علی كل حال و ما يستحقونه من ا ذلک فال دواملساكن فاما ما ع واملتاجر

اختلف قول اصحابنا فيه و ليس فيه نص  فقد ةالغيب  الكنوز و غريمها فی حال االمخاس فی
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آنگاه قول دفن و وصيت را آورده . االحتياط  ضيهتمعني اال ان كل واحد منهم قال قوالً يق
  .شود قولش مضطرب است است و چنانكه ديده مي

عبارتي دارد كه  12الناضره مرحوم شيخ يوسف بحراني جلد   الحدائق  ابدر كت - 3
  .!قائل شده اند به سقوط خمس: مضمونش اين است
در صدر عبارت خود آورده است و آن مذهب ) شيخ مفيد(المقدم   چنانكه شيخنا

و غير مختلف هم . ر نيز هست بنابر آنچه در مختلف از او نقل شده استسالّ  مذهب
  .ول را نقل كرده استاين ق

: ر بعد از ذكر منع از تصرف در خمس در زمان حضور بدون اذن امام گفته استسالّ
السالم تصرف در خمس را از روي كرم و فضل بر  ائمه عليهم )زمان غيبت(در اين زمان 

اين قول را مرحوم مولي : صاحب حدائق گفته است. ما خصوصاً حالل فرموده اند
البحراني نيز اختيار  بن صالح و شيخناالمحدث عبداهللا 1ي در ذخيرهر خراسانقبا محمد

نويسد اين قول  صاحب حدائق مي(بعداً . مستند ايشان هم اخبار تحليل استفرموده و 
  .اي از معاصرين مشهور است هم االن بين جمله

اجنيد باصاله   ابن  احتج: نويسد مي) 2ج  31ص (الشيعه  عالمه حلي در مختلف - 4
جنيد اجتجاج فرموده است به اصل برائت  يعني ابن .بن سنان  و بام رواه عبداهللا ةالذم ة ائبر
بن سنان كه از قوم معصوم روايت كرده است   و بروايت عبداهللا) در عدم وجوب خمس(
و هم آن محروم در المختلف ... ، يا حديث تحليل الغنائم خاصه اخلمس اال فی ليس: كه
اند كه  ر و غيره اجتجاج كردهقائلين به اباحه خمس مانند سالّ :فرموده است) 39ص (

                                                           

 االخبار تفاد منسوامل ةالغيب  االرباح فی زمان  اخلمس  قد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط: فرمايد درذخيره مي -1
شمار سپس  كند و آنها را صحيح مي آنگاه احاديث تحليل اشاره مي .االرباح  فی حيب ةالسابق ةالكثري 

طالبين تفصيل به آن كتاب مراجعه . گويد پردازد و از همه آنها جواب مي بطرح اشكاالت وارده مي
 .فرمايند



  خمس

 

289

: نيز فرموده است) 1ج  555ص (المطلب  باحاديثي كه داللت بر اباحه دارد در منتهي
  ...ةالدال  فاسقط قوم عمالً باالحاديث ةالغنيم  اخلمس فی حال اختلف علامئنا فی

يعه در دان خمس در زمان در اختالف ش) 46(مرحوم شيخ مفيد در المقنعه  - 5
الرخص  االمام و ما تقدم من ة فرض اخراجه لغيب  فمنهم من سقط: غيبت امام فرموده است

 .االخبار  فيه من
املناكح   ثبت اباحه: نويسد مي) 35ص (االسالم  در كتاب شرايع /محقق حلي  - 6

  ضه و الحيب اخراج حقهالغيبه و ان كان ذلک بامجعه لالمام او بع واملساكن واملتاجر فی حال
 .اخلمس املوجودين من ارباب

از قول صاحب مدارك نقل كرده است كه ) 12ج  442ص (صاحب حدائق در  - 7
  1 .عليها ةالدال  االخبار  ما يتعلق باالمام من ذلک ةواالصح اباح: او فرموده است

 :در رد بر اشكاالت خمس فرموده است) 4ج  142ص (شيخ طوسي در تهذيب  - 8
  اخلمس فاهنم عليهم  الغنائم واملتاجر واملناكح و ما جيری جمری مها مما جيب لالمام فيه اما(

  .ورده استآرا و بعد اخبار تحليل  )الترصف فيه  لنا لنا ذلک و سوفوا السالم قد اباحوا
مرحوم مال محسن فيض در كتاب مفاتيح پس از گفتگو در باره خمس و اختالف  - 9

االصح عندی سقوط (: نويسد آن را بر شيعيان سرانجام چنين مي ئمهدر آن و تحليل ا
الوافي و  در كتاب) السالم ذلک لشيعتهم  السالم لتحليلهم عليهم  ما خيتص به عليهم

  .عقيده مفصل استو نخبه نيز اين  البيضاء محجه
                                                           

باالمام من  واالصح اباحه ما يتعلق(: اين قول صاحب مدارك در آخر كتاب خمس بدين نحو است -1
ورده و بنقل آآنگاه اخبار تحليل را  )بن مهزيار عليه كصحيحه علی ةذلک خاصه لالخبارالكثريالدال

 ةاالخباراملقدم  و كيف كان فاملستفاد من. نويسد اقوال و آراء فقهاء شيعه پرداخته است و سرانجام مي
 .اباحه حقوقهم من مجيع ذلک
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صاحب رياض پس از آنكه قول به تحليل را از عماني و اسكافي نقل كرده  -10
  .ود آن را تأييد و تصويب كرده استاست خ
در موضوع ) 2ج  51ص (الفقيه  مرحوم مجلسي اول در شرح من ال يحضره -11

اند كه همه ساقط است بقرينه اينكه حضرت  جمعي گفته: تحليل خمس گفته است
فرمود كه در شكم و فرج هالكند مگر شيعيان و شكم عبارت از همة چيزهاست چنانكه 

  . }188:البقرة} ]َوَال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِالَباطِلِ [ :لي فرموده استحق سبحانه و تعا
الجمان  الدين شهيد ثاني در كتاب شريف منتقي بن زين قول مرحوم شيخ حسن -12

  .كه قبالً آورديم كه قائل باباحه خمس و عدم وجوب آن است) 2ج  145ص (
: فرمايد البحراني است كه بنقل حدائق مي الحبن ص قول محدث بزرگوار عبداهللا -13
نتيجه تمام ؟؟  .اخلمس بامجعه مباحاً للشيعه و ساقطاً عنهم فال جيب اخراجه عليهم  يكون

  .زمان غيبت واجب نيستاقوال آنكه خمس در 
  

  مصرف سهم امام
و (با بياني كه تا اينجا معلوم گرديد كه بر فرض صحت اخبار خمس ارباح مكاسب 

است و فتاواي فقهاي  خمس آن خاص امام) اينكه همه آن اخبار ضعيف استحال 
خمس را بر شيعيان  اقدم شيعه و حتي بسياري از متأخرين بر آن است كه چون ائمه

خود تحليل فرموده اند بدين جهت و جهات ديگر از ايشان ساقط است اينك بايد ديد 
دانند نظرشان در  ياط اداي آن را بهتر ميدانند يا از باب احت فقهائي كه آن را واجب مي

  اند؟  باره چيست و چه مصرفي براي آن در نظر گرفته اين
دانند ظاهراً فقهاي بعد از  از كساني كه دادن خمس را واجب يا باحتياط اقرب مي

بعد از ذكر اختالف شيعه در ) 46ص (مرحوم شيخ مفيد در المقنعه  - 1. شيخ مفيدند
اي از علماي شيعه  پاره: (آورد كه داراي اين مضمون است مي موضوع خمس عباراتي
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و خبري را كه وارد شده است كه در هنگام ظهور، 0دانند  گنجينه كردن آن را واجب مي
كنند و چون آن حضرت قيام كند خداي سبحان او را  هاي خود را ظاهر مي زمين، گنج

كند،  وده باشد آنجناب اخذ ميبها در هر جائي  كند، پس آن گنج ها داللت مي بر گنج
و . اند و بعضي هم صلة ذريه و فقرا شيعه را بطريق استحباب نظر داده).! اند سند گرفته

اند كه بايد خمس را از مال  بعضي هم نظر داده! دانم من اين قول را دور از صواب نمي
او را قبل از  االمر بدهد پس اگر ترسيد از اينكه مرگ جدا كرد براي اينكه آنرا بصاحب
تا آن مال را تسليم امام  كه بعقل و ديانت او وثوق دارد ظهور دريابد وصيت كند به كسي

مقام اوست در ثقه و  كه قائم وگرنه وصيت كند به كسي. گاه او را درك كردكند هر
القول عندی  و هذا(: نويسد آنگاه مي. ظاهر شود ديانت بهمين شرط تا آنكه امام

تر  يعني اين قول در نزد من از جميع اقوالي كه گذشت واضح )ما تقدماوضح من مجيع 
  .!!است
همين نظر و عبارت شيخ مفيد را ) 4ج  147ص (مرحوم شيخ طوسي در تهذيب  - 2

و ان ذهب ذا سب الی ما ذكرناه فی : نويسد كند و در آخر مي نقل و تبعيت مي
و ابناء   اليتام آل حممدالشطراالخر ل و جعل الذی هو خالص لالمام شطراخلمس

: الصواب احلق فی ذلک بل كان علی ة القرآن مل يبعد اصاب سبيلهم و مساكينهم علی ما جاء فی
يعني اگر كسي دنبال آن قولي برود كه ما در خصوص نيمه خمس كه خاص امام است 

ن محمد و ابناء سبيلشان و مساكين ايشا يتام آل مذكور داشتيم و نيمه ديگر را به ا
اختصاص دهد بنابر آنچه در قرآن آمده است دور نيست اصابت او بحق در اين باره 

مخفي نيست كه اين قول شيخ طوسي مربوط به خمس غنائم . (بلكه براه صواب است
  .و خمس ارباح مكاسب خاص امام است چنانكه اخبار ؟؟دالللت دارد. دارالحرب است

بعد از آنكه نظرهاي مختلف را ) 52ص (االسالم  مرحوم محقق حلي در شرايع - 3
و قبل جيب حفظه ثم يومی به : در باب خمس آورده است در باره سهم امام نوشته است
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 النصف الی مستحقيه و حيفظ ما خيتص به املوت و قبل يدفن و قيل يرصف ة عند ظهور امار
ه آثار مرگ ك يعني بعضي قائلند به اينكه حفظ آن واجب است آنگاه در هنگامي .العصايه 

اند كه آن نصف به  و گفته شده است كه دفن شود و نيز گفته. ظاهر شد بدان وصيت كند
مستحقانش مصرف شود و آنچه مخصوص امام است وصيت كند تا به آن حضرت 

  .برسانند
و بعضي از علماي شيعه : نوشته است) 555ص (المطلب  عالمه حلي در منتهي - 4

هاي خود را  براي اينكه روايت شده است كه زمين گنج اند دفن كردن را واجب دانسته
اند كه صله ذريه و فقراء شيعه  كند و بعضي از ايشان نظر داده در هنگام ظهور آشكارا مي

آنمال را از خود جدا كند پس : اند و بعضي از ايشان گفته. حباب بعمل آيدتبر وجه اس
در (را بعقل و دين او دارد تا آن كه وثوق  اگر از مرگ ترسيد آن را وصيت كند به كسي

تسليم او كند و اگرنه همچنين بدان وصيت شود تا امام ظهور ) صورتي كه امام را دريابد
  .كند

مرحوم مال محمد تقي مجلسي اول در كتاب لوامع صاحبقراني شرح بر من ال  - 5
مال آن حضرت را ضبط بايد : نويسد در اين خصوص مي) 2ج  51ص (الفقيه  يحضره

 صحضرت بايد سپرد و دست بدست تا وقت ظهور آن كرد و به ثقات عدول مي
بايد كرد چون احاديث وارد شده كه در وقت  اند كه دفن مي و بعضي گفته. برسانند

اند كه  و بعضي گفته. رساند هاي خود را به آن حضرت مي ظهور آن حضرت زمين گنج
گوييم بر  به ايشان مي: از صاحبان اموال نويسد اما گرفتن در پايان مي. اندازند بدريا مي

سبيل احتياط است و محتمل است كه در واقع شما را عشر بلكه خمس نبايد داد و در 
  . علماواهللا تعالي از وجوه ديگر . صورت دادن برائت زمه مثبت است

و از آن خوبتر كه آن را بدريا ! بر سبيل احتياط بپردازند چه خوب است كه آنرا واقعا
  !!!!آفرين باين نظر !! دازندان
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  :گفته است) 386ص (االيام  مرحوم ميرزاي قمي در كتاب غنائم - 6
سپس قول شيخ مفيد را آورده . در باره خمس در كالم اصحاب اختالف شديد است
  .باشند و همچنين اقوال ديگر را كه قائل بسقوط اخراج آن مي

ص (ب سؤال و جواب خود العطاء در كتا مرحوم شيخ محمد حسين آل شكاف - 7
اما اليوم : در جواب سؤال از دادن سهم امام بمجتهد پس از جواب آن فرموده است) 55

عليه فال حول و  الكافراحلربی يتهبه كل من استولی  عليه كاملاهللا   االمام سالم  فقد صار مال
كس بدان همچون مال كافر حربي است كه هر  يعني امروز مال امام. اال باهللا ةال قو

 .و ال حول و ال قوه اال باهللا. برد دست يافت آن را به يغما مي
  

  ختم كالم در اين مقاله
شناس كه با دقت و انصاف اين اوراق را مطالعه  جو و حق كنندگان حقيقت بر مطالعه

خمسي كه اكنون بين شيعه و فقهاي آن معمول است : اند معلوم شده است كه كرده
دانند  تمام اشياء را منحصر بامام غائب و فرزندان هاشم مي بطوريكه خمس تقريباً

معمول نبوده و  و ائمه هدي صمان مسلمانان از زمان رسول خدار زهيچگاه د
چنانكه گذشت آنرا فقط براي  خبر است و احاديث ضعيفي هم بيكتاب و سنت از آن 
لكه بهتر و هم طبق همان احاديث ب كند و ائمه معصومين امام معصوم اثبات مي

حال، انگيزه آن چه بوده كه به اين . اند بيشتر مجد تواتر يا استفاضه به شيعيان بخشيده
صورت درآمده است و نتيجه آن با اين كيفيت چيست؟ و اينكه امروزه از همين ممر يا 

هاي سنگين براي چه  زنند پولهاي كالن و بودجه اينكه اكثر مردم از پرداخت آن تن مي
شود؟ چنانچه خالي از هر گونه حب و بغضي اين كتاب را  ه و مصرف مياموري تهي

وا َيا ُأوِيل األَْبَصارِ  [مطالعه فرموده باشيد به آن انگيزه پي برده ايد     }2:احلرش} ]َفاْعَتِربُ
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آنچه باعث شد كه ما زحمت تتبع و تحقيق و نگارش و تأليف را در اين خصوص 
اين عمل خود را در معرض بغض و عداوت و نفرت و  بر خود هموار كنيم و بسا كه با

فَى بِاهللاِ و[گيريم  تهمت افراد و اشخاص بسياري قرار دهيم و خداي را شاهد مي كَ
ا يدً هِ فقط رفع اين تهمت و دفع ضربت اين نسبت بصاحب شريعت بود كه   }43:الرعد} ]شَ

ترين فرد بشر و غمخوارتر  پيغمبر بزرگوار اسالم را كه صرفنظر از جنبة پيغمبري، فرزانه
زادگان دختر خود،  شخص نوع انسان نسبت به جامعه انساني است، متهم شود كه فرزند

و ساير خويشاوندان دور و نزديك خويش را اختصاص و امتياز بحقوقي داده است كه 
تر حقي است كه هيچيك  تر و با دوام تر و طوالني و مدت عزيزتر و پرمايه هاز حيث ماد

جبار و پادشاهان نامدار صرفنظر از پيغمبران بزرگوار براي فرزندان خود الطين از س
اختصاص بيك كه يك پنجم ثروت روي زمين  اند بطوري بيني نكرده اي پيش چنين آتيه

دسته از مردمي دارد كه يكصد هزارم جمعيت روي زمين نيستند كه اگر واقعاً روزي 
بايد  بيش از هزار بلكه چند هزار تومان ميصورت عمل بخود گيرد بهر سيدي روزانه 

كه  آن فقهائي(كه نصف ديگر آن بالصاحب بوده و بفتواي فقهاي شيعه  در حالي !داد
بايد آنرا در زير زمين دفن كرد و يا در بيابانها بصورت ) دانند پرداختش را واجب مي

يا بطور وديعه به  و! گنج پنهان كرد تا روزي كه امام غائب ظاهر شود و آنرا تصرف كند
و يا اينكه . الزمان برسانند سپرده شود تا بعد از هزاران سال آنرا بصاحباشخاص موثق 

الغطاء چون  افكنند و اخيراً و اخيراً بصورتي در آمده كه بفرمود، كاشفآنرا برده در دريا 
بيش از ده در مقابل آن، زكاتي را براي فقير غير سيد در سال ! مال كافر حربي بيغما برند

  .اين مدعي اثبات شده است زكاتچنانكه در كتاب  رسد مي 1الي پانزده تومان
ترين ضربت بر پيكر  آيا اين كيفيت خود مؤثرترين تهمت بر نفس پيغمبر و قاطع

ار كنيم كه ما خود قبل از تحقيق از اين وضع غيرعادالنه بلكه راسالم نيست؟ بايد اق
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برديم تا  آسمان و ريسمان نامنصفانه بسي رنج ميصور ظالمانه تعجب كرده و از اين ت
اي كه  بحمداهللا و حسن توفيقات در اثر تتبع و تحقيق و هدايت و توفيق الهي به نتيجه

 .هلذانا واحلمد هللا الذی هد. فرمائيد رسيديم مالحظه مي
اينك اين كتاب را در نهايت احترام و ادب به پيشگاه افكار ارباب انصاف از 

االلباب تقديم كرده و از دانشمندان منصف و خداپرست خواهانيم كه آنرا خالي از  اولي
هرگونه تعصف و عناد مورد مطالعه و مداقه قرار دهند و اگر ما را در اين طريق در 

اهللا  ذلک فضل«. صواب و توفيق يافتند بدانند كه اين فضلي بوده است از جانب خدا
ما تصميم بتأليف اين مختصر گرفتيم هرگز اين زيرا آن روزي كه  »يشاءمن  يوتيه

  . موفقيت را منتظر نبوديم
و اگر در آن خطا و اشتباهي است خداي بزرگ شاهد است كه عمداً راه خطا را 

 ايم بلكه همواره از پروردگار متعال با تضرع و ابتهال هدايت و توفيق در اينمورد نپوئيده
 .الدعاء انه جميبيقين داشته و داريم كه ايم  و در تمام موارد طلب و سؤال كرده

و چنانچه خطا و اشتباهي در اين مطلب رخ دهد عجب نيست زيرا راهي است كه 
اند، بلكه تا  كمتر كسي پيموده و وادي غريب و پرخطريست كه بندرت در آن قدم نهاده

و خود همين ! آنجا كه سراغ داريم تاكنون هيچكس بچنين عملي اقدام نكرده است
يفيت موجب بسي شگفتي است كه با اين كه در هر روزي در دنياي اسالم الاقل دهها ك

شود چرا مطلبي بدين مهمي را  كتاب در پيراون مطالب ديني نگاشته و چاپ و منتشر مي
از نظر دور داشته اند؟ در حالي كه تحقيق در اين مطالب از هر مطلب و موضوعي 

و حقانيت هر دين از . مستقيم با حقيقت دين دارد زيرا رابطه. تر است تر و واجب الزم
  .شود احكام و قوانين آن معلوم مي

امروزه دنياي پريشان و جامعه سرگردان، در جستجوي يك مرام اقتصادي است و 
اند از آن جهت كه در آن مسلك شوم به  نصف مردم دنيا پيرو مسلك كمونيستي شده
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و به ادعاي طرفدارانش حقوق كارگر و . تمسئله اقتصاد بظاهر توجه بيشتري شده اس
توان با آن بالي فقر  و مي. و بيكارگي و مفتخواري در آن نيست. رنجبر تأمين شده است

آيا خجالت ندارد كه دين مبين اسالم كه ما مسلمانان مدعي . و فالكت را از ميان برد
معرفي كنيم كه  اين گونه. آدم است هستيم كه آن از جانب خالق عالم و آفريدگار بني

بيني اقتصاديش براي فقرا و مصالح  و پيش! زكاتش چنان و خمسش چنين است؟
كه با مختصر مطالعه كتاب خدا و بررسي سنت و سيره  ؟ در حالي!!اجتماعي اين

و دقت در رفتار مسلمين صدر اول و اصحاب كه ممدوح كتابند درست  صاهللا رسول
  .عكس اين قضيه معلوم و مشهود است

همه اينها گذشته اگر ما چون كبك سر بزير برف برده و چشم دريده جهانيان را  از
كه در جستجوي عيب و نقص آئين و دين ما هست نديده بگيريم و بهمين ذلت و 

باري در فرداي ... ، باشيم كل حزب بام لدهيم فرحون: نكبت بسر بريم و مصداق كامل
داور حضور پيغمبر جواب خدا و رسولش قيامت روز فزع اكبر و در پيشگاه خداوند و 

خشمناك و در حال  صرا چه خواهيم گفت آن ساعت هولناكي كه رسول خدا
: دهد خصومت در آن صحراي پر وحشت فرياد برآورد چنانكه قرآن مجيد از آن خبر مي

  اتخذوا هدا لقرآن مهجوراً، چه خواهيم كرد؟ الرسول يا رب ان قومي و قال
مل فقط اين انديشه بوده است و اميدواريم كه در نزد خدا مأجور انگيزه ما در اين ع

زيرا بقدر مقدور در جستجوي حقيقت و طلب حق، سعي و . ان ربنا لغفور شكور. باشيم
إِنَّ اَهللا [  }286:البقرة{ ]َال ُيَكلُِّف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها[و ! كوشش خود را بكار برديم

  .  }31:فاطر{ ]َبِصريٌ بِِعَباِدِه َخلَبٌِري 
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