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  مقدمه

جزوة  /حدود دو سال قبل از انقالب برادر دانشمند ما مرحوم قلمداران
آن  را برايم ارسال فرمود تا به چاپ و توزيع »دهاتي به آقاي محالّتي جواب يك«

اقدام كنم أما پيش از آنكه به اين كار اقدام كنم يكي از دوستان فاضل براي 
مطالعة جزوة مذكور، آن را از اين حقير به أمانت گرفت و به سبب در دسرها و 

  .گرفتاريهاي مختلف به خارج از كشور رفت و متأسفانه جزوه نزد ايشان باقي ماند
شان كه به عيادتم آمده بود، جزوة پس از زندان چهارم اينجانب، فرزند اي

نگارنده نيز حواشي مختصري . مذكور را بازگرداند كه بسيار ماية مسرّت گرديد
اي  همچنين خالصه. بر آن نگاشتم و آن را به صورت كنوني آمادة تكثير ساختم

از كتاب شريف ُخمس را كه آن مرحوم خود تأليف كرده بود به رسالة حاضر 
نيز ارتباط تام »  ....جواب يك دهاتي«با بخش دوم جزوة زيرا  ؛ق نمودمحمل

ما و . اميد است كه خداوند متعال تكثير اين جزوة مفيد را ميسر فرمايد ،داشت
   .توفيقنا إال باهللا العلي العظيم

  
  )برقعي(سّيد ابوالفضل ابن الّرضا 

  



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

در اين  .وأصحابه أجمعين آلهِ حمٍد وَ م اهللا على ىالحمدِهللا رب العالميَن وصل
كتابي به وسيلة يكي از دوستان ) شمسي1354و آذر ماه  1395ذيقعدة الحرام (أيام 

جواب مناقشات برخطبة غدير و «به دستم رسيد كه روي جلد آن نوشته است 
االسالم  ثقةوجوب خمس أرباح مكاسب و مسألة شفاعت تأليف محدث خبير 

  .»اهللا محالّتيآقاي حاج شيخ ذبيح 

اي كمتر از يك  گرچه من آقاي حاج شيخ ذبيح اهللا محالّتي را جز در سفره
 یأول«ام و در آن وقت كم فقط مختصر گفتگويي در خصوص  ساعت نديده

 ها ديده بودم و در شد و من كه كتابهاي چندي به نام ايشان در كتابفروشي »األمر
ي ايشان پي بردم أما با اين حال تصور همان چند دقيقه تا حدي به سرماية علم

باشد كه مايه  و بيقليل البضاعه  ،لجوج ،م جناب ايشان اين اندازه متعصبكرد نمي
اقل بضاعت زيرا حد ؛دث خبير به رشتة تحرير آوردكتابي بدين نام با عنوان مح

سقم حديثي با خبر بوده و به أحوال رجال   علمي محدث آن است كه از صحت و
ن بصيرتي داشته باشد آنگاه قلم در دست گرفته و از حديثي دفاع يا آن را رد آ

  .كند
كه در » ابوالفضل برقعي«سيد  همؤّلف نامبرده اين كتاب را در رد مقالة عالّم

 -اند كه آن را به رسول اهللا نسبت داده–مجله رنگين كمان در رد بر خطبة غدير 
كه خود به عالمة برقعي بسته، آورده و خود با  هايي نوشته و به طريق سؤال، گفته

ع، جز بر در حاليكه در نزد اشخاص مطّل! استكلمة جواب به خيال خود رد كرده 
كه إن شاء اهللا نآگاهي مردم دانا به تعصب و كم اطالعي خود، نيفزوده است چنا

  .عنقريب معلوم خواهد شد
ز صد سال از هجرت موضوع غدير كه از روزهاي أول يعني گذشت بيش ا

مداران وت كساني شد كه با حكومت و زمادستاويز سياست و عدا �رسول اهللا
حدت اسالمي نيز تقويت حية دشمنان وآن روز اسالم مخالفت داشتند و از نا

از صورت حقيقي خود خارج گرديد و در دست  اشد و در نتيجه اين ماجر مي
ند و هر مغرض و متعصبي آمد و انداز سياست، معني و منظور ديگري به آن داد
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واقعة غدير كه در آن پيغمبر بزرگوار !! ر آن زياد كرد تا بدين غايت رسيدچيزي ب
دا فرموده كه ا �اسالم كلماتي در فضائل مولي الموحدين أمير المؤمنين

بارزترين جملة آن كه أكثر مورخين و محدثين اسالم آن را تصديق و از چند نفر 
 �اند آن است كه رسول اهللا ر رسول مختار آن را روايت كردهاز اصحاب بزرگوا

و بسياري  »من كنُت موالُه فهذا علي موالهُ «: در آن اين جمله را بيان داشت كه
اه وانصر من عاد من عادالّلهم واِل من وااله و «: نيز جمالت بعد را كه فرمود

ن جملة أخير بهترين كنند و اي بدان اضافه و تصديق مي »اخُذل من خذلهُ نصره و 
اگر . كه بيش از بيست معني در نزد اهل لغت دارد» مولي«قرينه است براي كلمة 

ها كنار گذاشته شود و ازروي انصاف و وجدان، تاريخ اسالم و  غرض و مرض
اي كه موجب انگيزة داستان غدير شد، مطالعه گردد به روشني معلوم خواهد  واقعه

راست و صحيح بود و نه تنها هيچ مسلمان بلكه شد كه آن مسأله به جاي خود 
 حجةهيچ انسان صاحب و جداني منكر آن نيست و آن اين است كه در سال 

مأمور أخذ زكوات و صدقات يمن و قبايل اطراف  طالب علي بن ابيالوداع كه 
 آن بود پس از جمع آن اموال،  ازطرف رسول اهللا دعوت شد كه براي انجام حج

رسيد  ايشانشود در بين راه كه اين فرمان از جانب رسول اهللا به در مكّه حاضر 
براي آنكه به سرعت خود را به مكه برساند نا چار شد أموال و أثقال را كه اكثر 
آن از شتر و گاو و گوسفند و چهار پايان بود به همراهان خود چون خالد بن وليد 

پارد و چون پس از انجام و بريدة اسلمي كه از بزرگان آن روز أصحاب بودند بس
حج مجدداً به سوي كاروان كه در نزديكي مكه بودند برگشت، مشاهده فرمود 
كه در أموال بيت المال از طرف ايشان تصرّفاتي صورت گرفته حضرتش آنان را 

و شخصيتي قائل بودند مورد مالمت قرار داد لذا آنان كه هر كدام براي خود مقام 
ه عنوان شكايت، خود را به رسول خدا رسانيده و در رنجيده و ب از آن حضرت

خدمت آن حضرت مراتبي گفتند كه در تواريخ ذكر شده و به اين هم اكتفا 
نكرده بلكه در بين مردم به بدگويي از آن بزرگوار پرداختند و چون با اين كيفيت 

چيده و رسول است  زمينة عداوت و مقدمه براي مخالفت كسي كه محبوب خدا
براي رد مذمت و بدگويي أمثال خالد و بريده، نا چار شد  �د، لذا رسول اهللاش مي
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ب خود را از دشمني آن حضرت بر احز وصول به مدينه در غدير ُخم أصكه قبل ا
  .دوستي آن سرور تشويق و ترغيب كندحذر دارد و به 

 هاي آن هر چه باشد أبداً ربطي به موضوع خالفت موضوع غدير ُخم و خطبه 
 پيامبر خداو جانشيني منصوص آن حضرت ندارد كه كسي بتواند در آن براي 

ليعهد تعيين كند بلكه أمر آن به نص آيات قرآن و سّنت رسول و سيرة وجانشين و 
جدان و وگيرد، به دليل عقل و نقل و  مسلمين صدر اسالم به مشورت انجام مي

  . تاريخ
   :ليل عقلأما د 

آن، روش و سنت سلطنت و پادشاهي قيصر و دين اسالم و حكومت  -1
كسري نيست كه كسي بتواند وليعهد تعيين كند بلكه بايد به مشورت انجام گيرد و 

ص دانا و متّقي براي حكومت و بهترين و اليقترين شخصيت به انتخاب أشخا
ردد و مادام كه آن امام و پيشوا احكام إلهي را كه منبعش گ ن مييمداري تعيزما

كند طاعتش چون طاعت خدا و رسول بر عموم مسلمين  ريم است اجرا ميقرآن ك
وقت خود ي  ر كلمات خود نسبت به خليفهواجب است چنانكه امير المؤمنين د

در آنچه خداي را اطاعت كرد او را پيروي « »اهللاَ  أطعته فيما أطاع«: فرموده
انا او را انذار و از طريق حق عدول كرد مسلمانان دفرد حكمران و همينكه  .»كردم

كنند كه به طريق حقّ باز گردد و اگر برگشت فبها و إال طاعتش حرام و  نهي مي
  .شود سر پيچي از او واجب مي

مدار و حاكم و امام پس از رسول خدا از جانب خدا ديگر آنكه هركاه زما -2
دهد  ياري مطلق قرار مياخت و رسول تعيين شود اين امر مسلمانان را در بي

مدار و امامي كه طبق عقائد شيعيان امروز، عالم به غيب و قادر به هر صاً زماخصو
در آن صورت قضية امتحان كه مقصود و هدف از . گونه أمري كه بخواهد، باشد

““““﴿ :رود خلقت موت و حيات انسان و آزمايش اوست از بين مي ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ || ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 
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از شما  كيكه كدام  ديازمايتا شما را ب ديرا آفر اتيآن كس كه مرگ و ح«

  .»ديكن يبهتر عمل م
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دهد تا معلوم  زيرا امام عالم به غيب مجال معصيت از روي اختيار به انسان نمي
يع شود چه كسي عاصي و چه كسي مطيع است و هر كس خواه و ناخواه بايد مط

از روزگارش بر  لم به غيب و قادر به هركار، دمارامام باشد و گرنه امام عا
  .آورد و چنين اطاعت و عصيان ممدوح نيست و جبر مطلق است مي

امامي كه در مذهب شيعه به طريق نص و انتصاب تعيين شده طبق احاديث  -3
مور مأوارده تابع كتاب مخصوصي است كه از آسمان براي شخص او آمده و 

امر قرآن مطابق نبوده بلكه اوامر آن كتاب با است بدان عمل كند و چون او
زيرا اگر مطابق قرآن بود كه احتياج به خصوصيت نداشت پس از  ؛مخالف است

شود  اين جهت كه مسلمين قاعدتاً بايد تابع قرآن باشند دچار وضع ناهنجاري مي
ديگر و اين مشكل را به هيچ وجه خواهد و امام كاري  زيرا قرآن از آنان كاري مي

  .نمي توان حلّ كرد
عيب ديگر قول به امامان منصوص اين است كه اين امام مأمور به أموري  -4

است كه امام ديگر مأمور به غير آن است چنانكه شيعيان دربارة أحوال و أفعال 
پس در زمان هر امامي مسلمين عالوه بر . گويند مي †علي و حسن و حسين

گذاشتن أو امر قرآن نا چارند كه از رويه و رژيم و سيستم حكومت امام قبل كنار 
نيز صرف نظر كرده و تابع خالف آن شوند و اين امري عجيب و مشكل است كه 

 12با هيچ منطق و عقلي سازگار نيست و به اضافه به قول شيعه، امامان منصوص 
اند و يكنفر از  فتهنفرند كه پس ازگذشت دويست و شصت سال همه از دنيا ر

شود  كند كه مجموعاً مي آيد و هفت سال حكومت مي ايشان باقي است كه مي
آيا اسالمي كه بايد حالل و حرام و حكومت آن تا قيامت باقي باشد در ! سال 267
هاي ديگر و مدتهاي بسيار، نبايد حكومت داشته باشد و بايد اُمت بدون  سال

و  ،چنانكه شده )1(ن باشد و قوانين آن تعطيل بمانديالن و سرگرداجري قوانين وم
و اگر بگويي در اين . صدها عيب ديگر دارد كه در اينجا مجال شرحش نيست

                                         
بررسي احاديث بـاب  » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول« ابكترجوع شود به تحرير دوم  -1

  )برقعي(  )559/567ص (كافي  119
بدسـت   )www.aqeedeh.com( تواند اين كتاب را از سايت عقيده خوانندة محترم مي

  )مصحح( .بياورد
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گويم آن  مدت بايد به صورتي ديگر مدير جامعه و مجري احكام برگزيند مي
  !سال و پس از آن ؟ 260طريق كدام است؟ و چه فرقي است ميان مسلمين قبل از 

كنند در هيچ شريعتي از شرائع  ين حكومت و خالفتي كه اينان ادعا ميچن -5
عايي كذب محض ملنبوده و هيچ پيغمبري چنين ع هإلهيي نكرده است و چنين اد

  .بوده و دليلي بر آن نيست
در كتاب خدا كه بزرگترين حجت و سند مسلمين است : أما از حيث نقل

يني كسي نشده است و آنچه را كه اي مسألة خالفت و جانش كوچكترين اشاره
اند جز ساخته و پرداختة ارباب اغراض نيست كه  مدعيان خالفت متمسك شده

اند و همة  اي از آيات قرآن را به خيال خود و رأي خويش تعبير و تفسير كرده پاره
آنها دروغ بر خدا است و در سيرة پيغمبر و مسلمين و مؤمنينِ به آن جناب، هرگز 

شود چنانكه نه در زمان رسول اهللا و نه بعد از رحلت او هيچ  لبي ديده نميچنين مط
منصوصيت خالفت از آن حضرت نشد و موضوع غدير خم اصالً به مدعي كس 

تابع  وسخني از آن به ميان نياورد  �ميان نيامد و حتّي خود امير المؤمنين علي
فا و صميميت به كمك بيعت كرد و باكمال ص صديقسبيل مؤمنين شد و با ابوبكر

و ياري خلفاء برخاست و كوچكترين تمرّد و خالف از در مذمت خلفاي ثالثه از 
اي از عمليات عثمان مخالف بود و او را به  ديده نشد جز اينكه با پاره آن جناب

بر امامت آن حضرت  و آنچه در خصوص نصوص .فرمود ترك آنها نصيحت مي
همة آنها جعليات و أكاذيب ارباب اغراض  ش در كتب احاديث آمدهو اوالد

جعل بودن آنها را با دالئل روشن » شاهراه اّتحاد«است چنانكه در كتاب 
  .ايم آورده

آن است كه تاريخ  :جدان بودن حكومت منصوصأما برخالف و
روشن اصحاب پيغمبر و ايمان آن بزرگواران به آن سرور كه آيات شريفة قرآن 

كاري آنان در راه اسالم است و بيش از دهها آيه و وفا و فدا هترين گواه بر ايمانب
در قرآن كريم در مدح و ستايش آن مردان بزرگ آمده دليلي محكم و برهاني 

آورند نبوده  روشن و سندي قاطع است كه مسألة غدير به اين كيفيت كه اينان مي
ويار و ياور  زيرا چگونه ممكن است مسلماناني كه تمام مال و جان و عيالاست؛ 
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خره آنچه داشتند در كف اخالص و ديار و آبرو و حيثيت و شخصيت و باآل
شته فداي اسالم نمايند و در مراحل ايمان تا آن پايه باال روند كه موجب اگذ

اعجاب و حسرت وحيرت اهل عالم گردند آنگاه براي هيچ و پوچ منكر خالفت 
است، گردند در حالي كه از روز علي با اين صورتي كه خطبة غدير بيان كرده 

رفنظر از فرمان خدا و بيش از هفتاد روز نگذشته؟ ص �و فات رسول اهللاو غدير 
اي نقّالي براي حاضرين در آن قهوه خانه كه أكثر  اگر در قهوه خانهابالغ رسول 

آنان مشغول نوشيدن چاي و يا كشيدن ترياك و گفتگو با يكدگرند چنين 
روز از آن جمعيت كه در آن يا ممكن است پس از هفتاد اي ايراد كند آ خطبه
اند هيچ كس به خاطر نياورد و همه آن را  خانه داستان را از آن نّقال شنيده قهوه

در غدير كه جمعيتي بيش از هفتاد هزار نفر  .فراموش كنند و يكسره منكر شوند؟
اند و  ن تفصيل شنيدهاي بدي و به روايتي بيش از صد و هشتاد هزار نفر بوده و خطبه

اند و به  به إمارت مؤمنين بيعت كرده �پس از آن بالفاصله برخاسته و با علي
اند و حّتي زنان هم  روايتي براي انجام اين عمل سه روز در آن صحرا توّقف نموده

همة آنان اين قضيه ) صفر 28ذيحجه تا  18از (بيعت كردند أما پس از هفتاد روز 
اينگونه ! هميت فراموش كرده و يا خود را به فراموشي بزنند؟را با اين همه أ

فراموشي يا برگرداندن قلب كه در معجزات هيچ پيغمبري نقل نشده است اگر 
واقعيت داشته باشد بايد از معجزات و بلكه بزرگترين معجزه و آيت منكرين 

و يا زيرا اين معجزه اگر از ابوبكر  ؛شمرده شود -هر كه باشد- �خالفت علي
اند كه بيش از صد هزار مغز را چنان دچار فراموشي  عمر باشد چنان معجزه كرده

هم دچار  و نسيان و كتمان حقّ كردند كه حتي خود صاحب حقّ يعني علي
اي از آن به خاطر نياورد و در مأل  از وفات پيغمبر كلمه فراموشي شد كه اصالً پس

ال روزي در رحبة كوفه بدان س و خأل از آن سخني نگفت تا آنكه پس از سي
قضيه استشهاد كرد و از كساني چون زيد بن أرقم و أنس بن مالك گواهي 
خواست و بدبختانه آنها هم كتمان كردند و به نفرين آن حضرت به كوري و 

توانند وقوع  كنند آيا مي من نمي دانم آنان كه چنين ادعايي مي!! برص مبتال شدند
خيال تصور كنند؟ چگونه و با چه جرأت قرآن كريم  چنين أمري را در خواب و

ا شوند و فد را كه آنهمه آيات در مدح و ستايش اصحاب رسول آمده، منكر مي
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العقول أصحاب رسول اهللا را كه تاريخ گوياي  كاري و ايمان و جانفشاني محير
كنند؟ براي چه؟ براي اينكه پس از  آن است نديده گرفته خالف آن را باور مي

را ثابت كنند در حالي كه نه خالفتي  �هزار و سيصد سال خالفت منصوصة علي
اين گفتگو و جدال و نوشتن و تبليغ كردن جز ايجاد  علي و نه عمري وهست و نه 

فتنه و فساد و نفاق و پراكندگي و عداوت بين مسلمين و تسلّط اجانب أثر ديگري 
نتيجة جز توليد آيا اين كار كند؟  مياي با خود چنين عملي  آيا هيچ ديوانه. ندارد

؟ داردبغض و عداوت و اختالف بين مسلمين و تسلّط استعمار گران بر مسلمين 
به  -نعوذ باهللا -عالوه بر همة اينها شما با چنين ادعا شخص امير المؤمنين علي را

ر زيرا اگ!! كنيد إضالل أمت متهم ميو كفايتي بلكه باالتر به ضالل  حالي و بي بي
امامت آن جناب أصل دين و از جانب خدا فرض بود و مردم با او بيعت كرده 

يي كه بودند حد أقل وظيفة او اين بود كه در خضور مردم بارها با آن بيان رسا
يستد و حقوق خود را مخصوصاً غدير خم را ياد آور خطيب نهج البالغه داشت، با

نكه برود و بنشيند و أبداً سخني از شود و ال أقل حجت را بر مردم تمام كند نه اي
اين مطلب بر زبان نياورد، در اين صورت به فرمايش حسن بن حسن المجتبي 

از همة مردم خطا و گناهش بيشتر بوده است  �نوادة آن حضرت خود جناب علي
چنانكه چون از حسن بن الحسن مثّني سؤال كردند كه آيا نص بر خالفت أمير 

أراد  ����لو كان النبي« :تان غدير وجود داشت فرموددر داس �المومنين علي
اگر  »خالفته لقال أيها الناس هذا ولّي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعوا

) علي(اي مردم اين: فرمود خالفت آن حضرت بود هر آينه مي �مقصود پيامبر
آنگاه » بشنويد و اطاعت كنيد ]سخنش را[ولي أمر پس از من قائم بر شماست پس 

م يقدم ول ل األمرجعليًا أل رسوله لو آثری و ّن اهللا تعالأقسم باهللا سبحانه أ«: فرمود
و رسولش علي را براي امر اگر خدا سوگند به خدا « »لكان أعظم الناس خطأ عليّ 

خالفت برگزيده بودند و علي بدين كار اقدام ننمود در اين صورت خطا و گناه 
  ».علي از تمام مردم بزرگتر بود

چه خطا و گناهي بزرگتر از اينكه باعث ضاللت و گمراهي امت باشد و  ،آري
چنين فرماني آورده و او از طرف پروردگار مردم ندانند كه رسول خدا از طرف 
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و عجيب اين است كه با آنكه آن حضرت كوچكترين . را نصب كرده است
ز آن حضرت نقل ادعايي در اين باب نكرده است بلكه چنانكه قيس بن عباده ا

رسول اهللا  برأ النسمة لو عهد إليّ الذي فلق الحبة و و «: فرمود كرده آن جناب مي
 »م أترك ابن أبي قحافة يرقى في درجة واحدة من منبرهعليه ول عهدًا لجالدتُ 

قسم به خدايي كه دانه را شكافت و آفريدگان را آفريد اگر پيغمبر خدا با من «
گذاشتم  گرفتم و نمي ده بود چابكانه بدان پيشي ميعهدي و پيماني در خالفت كر

  .»هاي منبر پيغمبر باال رود ز پّلهابوبكر از يك پلّه ا
هاي دلسوزتر از مادر پس از هزار و  دايهاين  ، امافرمايد آن جناب چنين مي

كنند و چنان به  سيصد سال با نوشتن چنين اكاذيبي توليد عداوت بين مسلمين مي
نمي و  د كه از خود و دنياي خود غافلندرقصن شانه ميوم بيهساز دشمنان اسال

آيد  مي گويند؟ و هر بندة خدايي هم كه در صدد بيداري مسلمين بر  فهمند چه مي
تا از اين خواب گران بيدار شوند و آنقدر ملعبه و با زيچة دشمنان نگردند اين 

ه و مردم جاهل و نگهبابان سحر و افسون با اين ترّهات و اوهام خود مانع شد
  !كنند ها ايجاد مي شورانند و فتنه خبر را عليه او مي بي

ل چنين از قول علّامة برقعي به طريق سؤا) 4 ص(آقاي محالتي در كتاب خود 
آنگاه  .ر جعليات و مخالف قرآن كريم استنشرّية غدير خم سراس آورد كه مي

عبارت نشرية غدير جواب، بفرماييد كدام : دهد خود محالتي چنين پاسخ مي
  .مخالف قرآن است تا جواب گويم؟

در اين اوراق مراتب و مطالبي كه :گوييم  ما در پاسخ آقاي محالتي مي 
هر چند مختصر بود ولي شخص منصف و مطلع را كافي است كه بداند گذشت 

د از جعليات و مخالف به اين كيفيت كه شما مدعي هستي نه تنها موضوع غدير
كه مخالف عقل و وجدان است و نه تنها هيچ مسلمان بلكه هيچ لقرآن است ب

  .تواند آن را باور كند انساني نمي
  . كنيم اين خطبه سندي داشته باشد سؤال، ما گمان نمي
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را نديدند كه متعلق به قضّية غدير ُخم است ) قُدس سرّه(اهللا ميرحامد حسين  يةآ
  .كه در جلد اول آن راويان خطبه را نام برده

بهتر بود اين آيه را دربارة خودتان استعمال : جواب دهاتي بر آقاي محالتي
 ؛شان نازل شده نظير ادعاي كساني است كه اين آيه در مذمت فرماييد كه ادعايتان

uu﴿: فرمايد اين آية مباركه است كه مي ،زيرا ما قبل آية شريفه uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪﴾ ]و فرزندان  �آري كساني كه علي .]٤: الكهف
دانند در رديف كساني  مي »السماواتخلفاُء اهللا فی األرض و «بزرگوارش را 

شود  ليفة پدر و جانشين او مياند زيرا فرزند، خ هستند كه براي خدا فرزند قائل
گذارد كسي بر جايش بنشيند، و  و نمي دهد مينمقام خود را به كسي خدا نه وگر

كه براي خدا فرزند قائل شده مورد مذمت پروردگار جهان است كه فرموده  آن
آيد خيلي نا هموار است و اينان جز دروغ  نان بيرون مياين سخني كه از دهان اي

پس اين آيه شامل كسي است كه براي خدا جانشين و فرزند تراشيده . گويند نمي
  .شود و شامل حال عالمة برقعي نمي

أما تقصير عالمة برقعي آن است كه سند اين خطبة غديريه را به خوانندگان 
ند ديگر احتياج به نوشتن آن مقاله در مجلّة عرضه نكردند كه اگر چنين كرده بود

رنگين كمان نداشتند زيرا سند اين خطبه به قدري رسوا است كه با آوردن آن 
  . )1(سند و معرّفي رجال آن ديگر كسي احتياج به رد كردن جمالت آن ندارد

  

                                         
دانـم و   را مهـم مـي   آن ياين حقير صرف نظر از سند، تأمل روشـن در مـتن حـديث و بررسـ     -1

» شـاهراه اّتحـاد  «كتـاب شـريف   ) به بعـد  145صفحة (ة غديريه را در حاشي متن خطبة عيوب
   )برقعي( .مطالعه فرمائيد
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  سند رسواي خطبة غدير

مير حامد حسين يشان دو جلد عبقات  عجب است كه آقاي محالّتي بنابر ادعا
آوردند چون اطالع  بياورند و اگر هم مياند سند آن را  را داشته بازهم نتوانسته

ت كه اين نسدا اي نداشت بلكه اگر مي كافي از علم رجال ندارند براي ايشان فائده
اند ديگر زحمت كتاب نوشتن و  را چه اشخاص رسواي كذّابي جعل كردهه خطب

اهللا مير حامد  يةو اگر آ ،داد مردم را به خود نمي پول هدر كردن و گمراه نمودن
آن را براي خود حجتي قرار و هم اين سند را بياورند  اهللا ديگر يةحسين و هزار آ

زيرا متوسل و متشبت شدن به چند راوي  ؛اند دهند جز به رسوايي خود نكوشيده
اي  سوايي نتيجهدين و دروغگو و جعال و نقل قول آنان هرچه باشد جز ر غالي بي

خصوصاً هرگاه نقل آن قول موجب توليد عداوت و اختالف بين مسلمين ، ندارد
كثرت جمعيت بيش از نهصد ميليون  گردد و آنان را بدين صورت در آورد كه با

آري نشر . نفر، مغلوب و منكوب يك مشت يهودي جاني خون آشام شوند
لمين بيش از هر زمان به اتحاد و ها در چنين روزي كه مس اينگونه كتابها و خطبه

زمين به هوا و زمين به  موشكاند براي قوم يهود از هزار  اتفاق با يكدگر محتاج
هاي جنگي مهمتر است و افرادي مانند اين نويسندگان دانسته يا  زمين و ساير افزار

باشند و بايد به دشمنان اسالم تبريك  ندانسته آلت دست و ملعبة دشمنان اسالم مي
عقل «شما در مقام احتجاج با عالمة برقعي كتاب . گفت براي وجود چنين افرادي

كشيد و چون مطالب آن كتاب با مطالب مجّلة رنگين  او را به رخ وي مي» و دين
ايد كه در تناقض هشت  و ندانستهايد  كمان مخالف است آن را تناقض شمرده

عالمة برقعي . د نيستحدت شرط است كه بسياري از آنها در اين مورد موجوو
آن كتاب را در زمان تعصب مذهبي خود نوشته و امروز مستبصر شده و با كمال 

مورد  كثر ايرادات دفترچة شما بياشجاعت و شهامت حق را اظهار كرده پس 
  : پردازيم اينك به سند خطبة غديريه مي. است

كه اين  تابي و قديمترين ك .اند اين خطبه را كليني و صدوق و مفيد نقل نكرده
بن تأليف احمد بن علي » اإلحتجاج علي أهل اللجاج«را نقل كرده كتاب  هخطب
اخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجري كه او -طالب الطبرسي است  ابي
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وي در كتاب احتجاج با عنوان  .اند از او نقل كرده )1(و ديگران -زيسته مي
غيره من األيام بوالية أمير  ى الخلق كلهم وفياحتجاج النبی يوم الغدير عل«

: پرداخته، با اين سند »ن ولده المعصومينن بعده مِ مَ بي طالب و أالمؤمنين علّي بن 
ُد العالم العابد ابوجعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي يسالحدثني «

حدثنا محمد بن  :حدثنا محمد بن موسى الهمدانّي قال :قال...... رضي اهللا عنه
صالح بن عقبه جميعًا عن قيس بن حدثنا سيف بن عميره و : سي قالخالد الطيال

     .»عن أبي جعفر محمد بن علي� �� سمعان عن علقمة بن محمد الحضرميّ 

آنگاه داستان حج رسول خدا را كه در آن مأمور بود كه حج و واليت را به 
ي و دفاع آقاي اي كه مورد انتقاد عالّمة برقع مردم ابالغ نمايد آورده است تا خطبه

هر چند –اولية آن كه محدثين از علماء هستند  ةما از روا. محالتي از آن است
صرف نظر كرده و از  -هايي در كتب رجال شده دربارة بعضي از آنها مذمت

اند،  شرح حال او پرداخته لهمداني كه عموم علماي رجال بهمحمد بن موسي ا
  :نماييم شروع به معرّفي مي

كه ظاهراً آقاي محالّتي بدان ) 194ص 3ج(قيح المقال مامقاني كتاب تن -1
نويسد كه وي كتابي به نام زيد  ل او ميĤدسترسي دارد در شرح حال نكبت م

  .النرسي وضع نموده و احاديث بسياري در آن جعل كرده است
محمد بن موسى «: نويسد مي) 336ص (در نقد الرجال مير مصطفي تفرشي  -2

إنه كان يضع الحديث جئ  :كان ابن الوليد يقولون بالغلو و القميالهمداني ضعفه 
علماي بزرگ قم او را به علت غالي بودنش « »بالضعف يروي عن الضعفاء

اند و شيخ بزرگوار محمد بن الحسن بن الوليد استاد مرحوم صدوق  تضعيف كرده

                                         
و » اليقــين«اســت كــه در كتــاب » سوابــن طــاو«ملــه عــالم خرافــي قــرن هفــتم  جكــه از آن  -1

در كتاب اول سند آن همان عيوب سند احتجاج  .خود اين خطبه را آورده است» حصينالت«
ابوالمفضـل محمـدبن   : اعتبـاري چـون   و در كتاب دوم در سند خطبـه راوي بـي   است،را دار

عبداهللا شيباني قرار دارد كه در كتـاب شـريف معرفـة الحـديث اسـتاد محمـد بـاقر بهبـودي         
  ) يقعبر( .معرفي شده است 121: ، شماره209ص(
  2 )برقعي. (ه نيز مجهول الحال استمعلق -
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ايت و از ضعفاي ديگر نيز رو همحمد بن موسي خود جعل حديث كرد: فرموده مي
  .»كند مي

پس از شرح حال او ) 409، ص 8ج(در قاموس الرّجال عالمة شوشتري  -3
فهرست به ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح و قال  ،فضعفه اتفاقي «: نوشته است

ضعف محمد بن موسي مورد اتفاق بزرگان « »ابن الغضائرىوسي والنجاشي و الط
حسن بن الوليد و شيخ صدوق علماي رجال است كه بزرگاني چون محمد بن ال

في و مد علي بن العباس بن نوح السيراابن بابويه القمي و ابن نوح جناب اح
  »  .اند او را ضعيف شمرده فهرست شيخ طوسي و رجال نجاشي و ابن الغضائري

در قسم دوم كه مخصوص مجهولين و ) 511ص (ابن داود در كتاب رجال  -4
غلو و جعل حديث سبب را آورده و از او به مجروحين است نام محمد بن موسي 

  .مذمت كرده است
بن موسى بن عيسى  دمحم« :)57ص  6جلد ( ةمجمع الرّجال و الرّوا -5

وي ضعيف است و از  »الّسمان ابوجعفر الهمداني ضعيٌف يروي عن الضعفاء
  .كند ضعفاء روايت مي

ر الهمداني بن موسى بن عيسى ابوجعف دمحم« :)260ص (رجال النجاشي  -6
 »انه كان َيضُع الحديث :كان ابن الوليد يقولالقميون بالغلّو و  السمان ضعفهُ 

  .كند كه او حديث جعل مي گفت ها او را تضعيف كرده و ابن الوليد مي قمي
بن عيسى  یمحمد بن موس«: )205ص  2جلد (اردبيلي  ةجامع الروا -7

و باآلخره وي به عقيدة  .»اني ضعيٌف يروي عن الضعفاءدابوجعفر السمان الهم
آيا حديث . تمام علماي رجال ضعيف و غالي بوده و در جعل حديث استاد است

نه تنها مورد استناد ! اي كه او جعل كند مورد اعتماد است؟ چنين كسي و يا خطبه
به نظرما عالمة برقعي . نيست بلكه حيف از عمري كه صرف رد كردن آن شود

كرد و  داد و جاعل آن را معرفي مي ن را به دست ميبايستي اول سند آ هم مي
انداخت تا مردمي كم  براي رد فقرات يك خطبة مجعول خود را به زحمت نمي

رايي دهان باز كنند و كساني كه از مال مردم به نام دين ارتزاق ساطالع به هرزه 
  .رزندال وبينند به افترا و تهمت و بدگويي اشتغ  كنند و خود را در خطر مي مي
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  .نيز او را در رديف ضعيفان و غاليان آورده 361در اتقان المقال ص  -8
به هرحال محمد بن موسي الهمداني از محمد بن خالد الطيالسي و او از سيف 

  . كند بن عميره و صالح بن عقبه روايت مي
  :اينك هويت سيف بن عميره

  . او را در رديف ضعفا آورده است) 299ص (در رجال طه  -1
عن موضع شهيد تضعيفه و نُقل عن ال« :گفته) 79ص 2ج(مقاني ادر رجال م -2

شهيد ثاني  »ملعونٌ نُّه مطعوٌن فيه و أظنوُن وعن موضع آخر نُّه مأمن كشف الرموز 
  !او را تضيف كرده و كشف الرّموز او را مظنون و مطعون و ملعون شمرده است

  :ل استأما معرفي صالح بن عقبه در كتاب رجال بدين منوا
در قسم دوم كه مخصوص حال ضعفا ) 230ص (در خالصه عالمة حلي  -1

  ����بي عبداهللاأصالح بن عقبة بن الّسمعان روي عن «: نويسد است چنين مي
از ابي عبداهللا روايت كرده بن السمعان  هصالح بن عقب« »ال يلتفُت إليه كذاب غالّ 

  ».مردي بسيار دروغگو و نيز غالي است كه نبايد به او و حديثش اعتناء كردو 
او را در قسم دوم جزء مجروحين و مجهولين ) 462ص (در رجال ابن داود  -2

بن الّسمعان ليس حديثُه بشٍئ كّذاب غاٍل كثير صالح «: نويسد آورده است و مي
ود به عالوه او شخصي حديث او به چيزي شمرده نش هصالح بن عقب »المناكير

  ».است بسيار دروغگو و نيز غالي و اقوال زشت او بسيار است
صالح بن عقبة بن قيس بن الّسمعان «: )206ص  3ج( در مجمع الرّجال -3

   .»كّذاٌب ال يلتفت إليه  ����ابي ربيحة مولى رسول اهللا روي عن أبي عبداهللا
يس بن سمعان بن أبي الح بن عقبة بن قص«): 170ص ( نقد الرّجال تفرشي -4

   .»رسول اهللا غاٍل كّذاٌب ال يلتفت إليه یربيحه مول
الح بن عقبة بن قيس بن سمعان غاٍل كذاب ص«): 301ص (اتقان المقال  -5

  .»ال يلتفت إليه
اي است كه عالّمة برقعي  اينها هويت برخي از رجال سند حديث غدير و خطبه

  !!دفاع نموده  از آن انتقاد كرده و آقاي محالتي از آن
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اين علماي رجال شيعه هستند كه نسبت به راويان اين حديث و اين  ،آري
دانم آقاي  حال من نمي. اند خطبه اينگونه نظر داشته و آنها را غالي و كذّاب شمرده

داند چگونه خبر ندارد و دفاع او از اين  مي!) ؟(محالّتي كه خود را محدث خبير
اهللا  يةآيا چون آ. !؟افزايد چه اعتباري بدان مي خطبه چه حيثيتي براي آن و

خود را در موضوع غدير نوشته » عبقات االنوار« ميرحامد حسين لكنهوري دوجلد
ين كرده و آن آورده و آن پر كرده و كلوخ چ و از اين قبيل روايات و خطبه در

صفحة آن را  70صفحه است و  130آقاي محالتي اين كتاب خود را كه جمعاً 
تصاص به دفاع از خطبة غدير داده است و هزاران جلد كتابهايي كه در اين اخ

ين كردن كلوخ چ. توانسته است مطلب مجهولي را اثبات كند؟ ،مورد نوشته شده
احاديث و گفتاري از يك مشت غالي و ارباب غرض با اين هويت روشن، 

ده كه هزار كالغ را تواند حّقي را باطل يا باطلي را حقّ بنمايد و مصداق آن ش نمي
ه توان گمراه كرد و ب توان راند و فقط عوام النّاس را تا مدتي مي با يك كلوخ مي

چنانكه اين منظور حاصل شده است وگرنه . اداشتنفع دشمنان اسالم به فعاليت و
بر فرض اثبات صحت اين خطبه و ترويج و تبليغ آن بگوييد بيينيم امروز اين خطبه 

شمار مسلمانان را دوا خواهد كرد جز همينكه دشمنان  دهاي بيچه دردي از در
 گيرند و هاي مفيدي به نفع خود مي ها نتيجه هم از اين معركه آرايي اسالم هنوز

  !فكنند از سيادت آنها است بين مسلمين ميتفرقه كه بهترين وسيله براي احر
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  نظري به قسمت ديگر كتابچة آقاي محالتي

اي است در رد بر  ر رد كتاب به قول او مجهول الهويهقسمت ديگر كتابچه د
در اين قسمت در معرفي كتاب كه چون قاچاقي بوده تايپ ! خُمس ارباح مكاسب

اند، پرداخته و در نزد خود خياالتي دربارة تأليف آن بافته است و در رد آن  كرده
جواب  قسمتي كه در اين كتاب در خصوص زكات آمده قلمفرسايي كرده كه ما

اين قسمت را به كتاب زكات كه چاپ شده و إن شاء اهللا تعالي به ياري خدا 
كنيم و يقين داريم كه نه تنها آقاي محالتي بلكه  منتشر خواهد  شد، حواله مي

. اجزندهمانان كه او در قسمتي از كتابچة خود نام برده است، از جواب آن ع
شده و بدان تاخته اين است كه نگير آقاي محالتي چيزي كه در اين قسمت دندا

آورده است » علي بن فضّال«را» علي بن حسن بن فّضال«نويسندة كتاب ُخمس نام 
و نام پدر او را كه حسن باشد در دنبال نام او نيامده و اين را در چند جاي كتابچة 

أما اگر ! خود تعقيب كرده و به خيال خود به خطاي فاحشي دست يافته است
مايگي  كرد خود را از بي كتاب خُمس را به دّقت مطالعه مي 46و  45همان صفحة 

علي بن حسن بن فّضال در بسياري از كتب أوالً نام : نمود تا اين حد رسوا نمي
كتاب خُمس آمده است  45علماي بزرگ علي بن فضال آمده چنانكه در صفحة 

قه علي بن في طريو « :گفته) 524ص (كه عالمة حلي در كتاب منتهي المطلب 
عالمة حّلي نيز ) 7ص 3ج( »مختلف الشيعه«و در كتاب  »هو ضعيفٌ ال و فضّ 

كثر كتب او در   »ريقها علي بن فّضالطالّرواية ممنوعة السند فإن في و « :فرموده
گفتن و » علي بن فضّال«اگر . فقهي و رجال به همان علي بن فضّال اكتفاء شده

براي نويسندة كتاب خمس عيب باشد اين » علي بن حسن بن فّضال«نوشتن در نام 
عيب در درجة اول دامنگير علماي بزرگ شيعه چون عالمة حلي و ديگران است 

و اگر آقاي محالتي از  .خبر است هاي آنان بي كه آقاي محالتي از كتابها و گفته
زيرا ديده كه با انتشار كتاب خمس  ؛ديدن كتاب خمس حواسش پرت شده

ن رود رجوع به همان كتاب امام و خمس از دستش بيروممكن است دكان سهم 
كتاب الكني به بعد، چقدر از  40ديد كه از صفحة  كرد و مي مقاني ميرجال ما

 44رجال و بزرگان علماء به نام ابن و منسوب به جد آمده و مخصوصاً در ص 
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 نوشته است ابن فّضال هو علي بن الحسن بن علي بن فضّال، آنوقت شايد 12سطر 
زيرا ابن فضال  ؛اي عيب نيست فهميد كه علي بن فضال نوشتن براي نويسنده مي

چه رسد به اينكه نوشته شود علي بن فضال جز به علي بن الحسن بن الفضال 
شود چنانكه ابن حمزه نام او محمد بن علي بن حمزه طوسي است و  طالق نميا

بن احمد بن داود است و  ابن داود نام او حسن بن علي بن داود ويا نام او محمد
ابن زهره نامش حمزه بن علي بن زهره و ابن شهر آشوب نام او محمد بن علي بن 
شهر آشوب و ابن طاوس نام او علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن طاوس است 
و ابن بابويه نام او محمد بن حسين بن موسي بن بابويه است و هزاران از اين 

  .اشخاص
بن فضال را به نام ابن فضّال يا علي بن فّضال آوردن، عيبي  بنابر اين نام علي

اين رسم علماي رجال است كه نسبت به . نيست كه بتوان به كسي خرده گرفت
خواستيد كتاب تراجم  مياگر شما آقاي محالتي، . دهند جد صاحب نام مي

ن بكرده به االرجال عالمة برقعي را مطالعه كنيد تا ببينيد صدها نفر را ايشان عنوان 
  . كرديد و أب و نسبت به جد، آنوقت ديگر اوراق كتابچه را سياه نمي

در كتاب ) علي بن فضّال(و أما اشكال آقاي محالتي به اينكه اين شخص 
  . رجال ممقاني از او تمجيد شده پس چنين و چنان است

مقاني و محالتي را هرگز همرديف كساني چون عالمة حلي و اما آقاي م
دانيم كه ايشان علي بن فضال را مذمت كرده  ق سبزواري و صاحب سرائر نميمحّق

تواند  او اگر مي. اند خوانده و حديث او را ضعيف شمرده و او را ضالّ و مضلّ
عالمة حلي و صاحب حدائق و صاحب مدارك و صاحب ذخيره و صاحب سرائر 

نداريم وگرنه ما از اي سخني  در اين صورت ما با چنين ديوانهكه را تخطئه كند 
ايم با اينكه ما با مدارك كافي در كتب ديگر خود ثابت  خود چيزي نگفته

كه علي بن فضّال قائل به امامت جعفر كذاب بوده ولي آقاي محالتي  )1(ايم كرده
» ُخمس« كم اطالع، بدون آنكه زحمت مطالعه به خود بدهد دربارة مؤلف كتاب

                                         

دو كتاب مـرتبط  » خمس«و كتاب  ةاست، كتاب زكا» اتزك«مقصود مولّف، كتاب شريف  -1
يق رقيـق و عالمانـة   اند كه با مطالعة هر دوي آنها، أهميت فراوان تحق باهم و مكمل يكديگر

مـن كـه نظيـري بـراي ايـن دو      «منصفين اهل تحقيق آشكار خواهد شـد،   جناب قلمداران بر
   )برقعي( .»كتاب نمي شناسم
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آقاي »  اين مرد بزرگوار را ضالّ و مضلّ خواندهاين نادان جهال يا تجاهال«: گفته
محالتي بداند كه نويسندة كتاب خمس او را ضالّ و مضلّ نخوانده بلكه چنانكه 

كتاب خمس آمده مرحوم محمد بن ادريس كه از أعيان علماي  46در صفحة 
وگرنه چنين  -شناسد اماميه است و به احتمال قوي آقاي محالتي او را نمي

، او را ضالّ و مضلّ خوانده و اگر حال مطالعه دارند لطفاً -كرد رتي نميجسا
قبل آن را چاپ كرده به دست كه كتابفروشي اسالميه چند سال كتاب السرائر 

راوي أحدهما فطحّى و «: ببيند كه آن مرحوم نوشته 115د و در صفحة بياور
فّضال كلهم فطحّيةٌ ُنو بوهو علي بن الحسن بن الفّضال و  المذهب كافٌر ملعونٌ 

آن دو فطحي مذهب و كافري  زراوي يكي ا« »الحسُن رأسهم في الضاللو 
ملعون است و او علي بن حسن بن فضّال است و خاندان فضّال همگي فطحي 

تواند  و اگر مي» .اند و حسن سر آمد ايشان در ضاللت است مذهب بوده
ي خود را با سياه كردن چند كجي به جناب صاحب سرائر نمايد و گرنه آبرو دهن

د و بداند كه مؤلف اند نبر خود و پدرش كافر و ملعونصفحه در شأن مردي كه 
كتاب خمس آنچه نوشته با دليل و مدرك است نه اينكه مغرضانه قلم به دست 
گرفته هرچه به قلمش بيايد بيرون بيفكند و خيال كند در ظلمات ما قبل تاريخ چيز 

آنچه بهتر كم اطالعي . اند  ا همه چون مريدان او كر و كورنويسد و مردم دني مي
 �نوشته امام صادق 45رساند آن است كه در صفحة  آقاي محالتي را مي

نيز اين مطلب  51كنند أحذ كنيد و در صفحة  فطحيه هرچه روايت مي :فرمايد مي
وايت آراء فطحي را بگذاريد و ر :نويسد امام صادق فرموده را دنبال كرده و مي

آنها را أخذ كنيد در حاليكه اگر آقاي محالتي از ملل و نحل اطالعي داشت 
عبداهللا بن جعفر  �ت فرزند حضرت صادقمبه امافطحيه قائلين دانست كه  مي

اند و در زمان امام صادق  پيدا شده �گرديده و پس از وفات امام صادق
ا بگذاريد و روايات آنها آن امام بفرمايد رأي فطحي ركه  هاي وجود نداشت فطحيه

ÉÉ﴿!! را أخذ كنيد ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪﴾.]النساء :

٧٨[.  

ز علم ملل ا است خبر م رجال بيلپس معلوم شد آقاي محالتي همچنانكه از ع
ت كه و عجب اين اس هد و العن شعورٍ قلم به دست گرفتو نحل نيز اطالعي ندار
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د خود را حالل زاده ملل و نحل ندار با اين فضل چون اطالعي از تاريخ و رجال و
اطالعي و  اگر حالل زادگي بي. ددان د مخالف خود را حرام زاده ميو الب

  !!سوادي است، اين حالل زادگي گواراي همان آقاي محالتي بي
 ٣٨صفحة اش را به منظور دفاع از خمس نوشته كه از وي قسمتي از كتابچه

صفحه گاهي به در زده و گاهي به  33شود در اين  ختم مي ٧٥شروع و به صفحة 
كند و در جاي ديگر  زماني از رجال بدنامي چون علي بن فّضال دفاع مي!! ديوار

كه اكثر راويان آنها فطحي مذهب و به قول صاحب سرائر را اشياء تسعة زكات 
ي كه هيچ ربطي به موضوع ندارد به طور كند و احاديث اند تطهير مي كافر و ملعون

نمايد و  آورد و گاهي از عزا داري و طلبة عطلة بطله طرفداري مي ناقص شاهد مي
نيت و خورند دليل بر حقا گيرند و مي ميرسم غيبت كبري را كه سهم امام را 

!! شود مي †و هم منكر حليت خمس از طرف أئمه!! شمارد صحت اين عمل مي
حديثي كه در كتاب خمس در حليت ) 30(دارد كه نزديك به سيأما جرئت آن ن

و إباحة خمس براي شيعيان آمده حتي يكي را به طور كامل بياورد و آنها را در 
نمايد كه شريعت و قانون  كند و شريعت اسالمي را متهم مي پيش خود توجيه مي

كتاب خمس چنين است بدون اينكه دليلي بياورد و مدركي نشان دهد با آنكه در 
ثابت شده كه پيغمبر أجر رسالت از كسي نخواسته و آية ) 102تا ص 97ص(از 

گويند ندارد بلكه علماي بزرگ شيعه  ربطي به آنچه اينان مي) 23/الّشوري( ةمود
مربوط به دوستي و مودت مؤمنين  :اند چون شيخ مفيد و شيخ طبرسي گفته

  . بايكديگر به منظور تقرُّب إلي اهللا است
رائي پرداخته، از قبيل نادان مجهول الهويه و ساو با دشنام دادن به هرزه 

دل خود را خنك و مردم عوام را فريب  حيا و با اين دشنامها دروغگو و خائن و بي
  .ايد كه دشنام حربة عاجزان است و البد شنيده ،داده

ورده به بعد آ) 53صفحه (او در رد كتاب ُخمس به خيال خود احاديثي از 
شده كه احاديث مربوط به خُمس ارباح   در كتاب خمس گفته حالي كهاست در 

مكاسب جز ده حديث نيست كه پنج حديث آن در صدد اثبات خُمس أرباح 
خواهد ثابت كند كه خُمس أرباح مكاسب  مكاسب است و پنج حديث ديگر مي

اطالع و  أما اين نويسندة كم. فقط حق امام است و كسي را در آن حقي نيست
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به هر حشيش، أحاديثي را كه داللت بر تحليل خمس داشته يا  ثغريق متشب
مال مخلوط به حرام يك  ةمعادن يك پنجم است يا زكا ةداللت دارد بر اينكه زكا

و با اينكه !! ين كرده استي اثبات خمس أرباح مكاسب، كلوخ چپنجم است برا
كافي بيست و هشت حديث  آمده است كه تنها در كتاب) 128(در كتاب خمس

« حديث به تحقيق عالمة مجلسي در كتاب  28دربارة خُمس آمده است كه از آن 
تنها دو حديث آن صحيح است كه يكي از آن دو داراي اين » العقول ةمرآ

گيرد و مضمون  مضمون است كه تقسيم خمس به دست پيغمبر و امام صورت مي
پس از وضع مؤونه است و در  حديث ديگر آن است كه خمس معادن و غيره

همين كتاب خمس نزديك به سي حديث در اباحة خمس آمده است تا چه برسد 
أما اين . است ةبه حديثهاي مربوط به خمس معادن و غيره كه به عنوان زكا

حديث آنهم به صورت ناقص و شكسته بدون متن و سند آورده  33نخوانده مالّ 
اي از آن احاديث اصالً  ر صورتي كه پارهاست تا خمس كذايي را اثبات كند د

 17و 15و 13و 12و 6و 3و 2ديث احامربوط به خمس ارباح مكاسب نيست چون 
نگيري براي چ چيز دندادر آنها هي 33و 31و 30و 29و 27و 26و 25و 24و 18و

اي از اين أحاديث در خصوص يك پنجم  ؛ زيرا پارهمقصود آقاي محالتي نيست
مد معادن و غوص و مال مخلوط به حرام به عنوان زكات است كه بايد از در آ

و آقاي محالتي بين خُمس كه يك عدد رياضي به معناي يك (نها داده شود آ
پنجم است با خُمس كه يك جعل آخوندي و از فروع دين شده، فرق نگذاشته 

اي از  و پاره) در روايات ذكر شده ةكه عدد رياضي يعني يك پنجم به عنوان زكا
نائم دار الحرب است كه وجود خارجي ندارد و هيچ يك غمربوط به خمس  آنها

و اگرهم باشد آن حديثي  حديث مربوط به خمس ارباح مكاسب نيست 33از آن 
چه بايد كرد وقتيكه شيخ علي . است كه ذيل آن، امام آن را حالل فرموده است

   !!؟بخشد خان نمي
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  خيانت محالتي در نقل مطالب

: كتابچه در موضوع اباحة خمس نوشته اينكه فرمودند 44در صقاي محالتي آ
در زمان أئمه كه مسلمين به جنگ كفار  »تهمدأبحنا لشيعتنا لتطيب وال«

يا تمام او يا خمس او مال  دند و آن كنيزآور رفتند از جملة غنائم كنيزاني مي مي
رده كه اوالد خريدند امام خمس او را حالل ك امام بود، شيعيان آن كنيزان را مي

  !آنها حالل زاده باشند
آقاي محالتي بداند كه خائن نويسندة كتاب خمس نيست بلكه خائن آن كس 

صفحة بزرگ نوشته شده چند جملة  230كه در بيش از  است كه از يك كتاب
ناقص آن را آورده به خيال خود يا بر حسب دلخواه مريداني كه شكار كرده 

مطالب آن كتاب را آن چنان كه مؤلف نوشته و  است، اينگونه خيانت كرده كه
خواسته نياورده بلكه جمالتي ناقص برداشته و آورده آنگاه كرّ و فرّ و تاخت و تاز 

كند سپس خود تنها به قاضي  نموده چنانكه گويي برگور مردگان رقاصي مي
شما اگر خائن نبوديد و به راستي معتقد بودي كه مطالب كتاب خمس . رود مي

ندارد و مرد ميدان جوابگويي بوديد خوب بود از اين كتاب كه بيش از صحت 
آورديد آنگاه اگر  باشد يك يا چند صفحة آن را بدون خيانت مي صفحة مي 230

پرداختيد يا به قضاوت مريدان و خوانندگان ديگر  صحيح نبود به رد آن مي
دگان كتاب شما داديد كه شايد در بين خوانن گذاشتيد و اين احتمال را مي مي

كساني هم يافت شوند كه به قدر شما و يا بيش از شما اطالع داشته باشند و 
م تشخيص دهند نه اينكه از يك كتاب چند يخودشان بتوانند بين صحيح و سق

ورق بزنيد و بيش از  164جملة ناقص آن را ذكر كنيد و به قول خودتان تا صفحة 
كه جواب همة كرّ و فرّهاي شما در شصت صفحة آن را نديده بگيريد در حالي

زيرا هر كتابي بلكه هر مطلبي نتيجة آن در آخر  ؛همان شصت صفحة بعدي است
گوييد فقط كنيزاني كه از  شما اگر خائن نبوديد همين ادعا را كه مي. آن است

غنائم جنگ بوده امام خمس آن را حالل كرده است و ديگر چيزي از آن حالل 
كرديد تا  رجوع مي 184تا  172همان كتب خمس از صفحة خوب بود به  ،نيست

ببينيد كه اين اشكال شما به روشن ترين صورت آمده و به بهترين حجت پاسخ 
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أما چون شما از ديدن آن كتاب حالتان به هم خورده و طاقت . داده شده است
ي شما ايد ليكن دفاع آن برا  هآنكه آن را ديديا ايد  مطالعه كردن آن را نداشته

در . دهيم همان صفحات ارجاع ميبه هم شما را  كرده است ما باز صرفه نمي
حديث أول كه در حّليت خُمس بر شيعه از تهذيب شيخ طوسي آمده  172صفحة 

هلك الناس في بطونهم «: فرموده �است اين جمله هست كه أمير المؤمنين علي
� � »آبائهم في حل نا من ذلك و شيعت ن ؤدون إلينا حّقنا أال وإنهم اليفروجهم ألو 

��	
 ��بلكه . ربطي به كنيزان غنائم دار الحرب ندارد »في بطونهم« :��	�� 
در صفحة . هركه هرچه از حقوق ايشان بخورد همينكه شيعه باشد در حليت است

حديث هفتم  174در صفحة . حديث دوم نيز داراي همين مضمون است 173
هللا اإلفادة يومًا بيوم إال أن أبي جعل شيعتنا من ذلك هي وا«: فرمايد مي �امام

 هاي روزانه كه همة روزه هر چه باشد به شيعيان خود  پس امام فائده »في حل
در صفحة . رب نداردهر روزه ربطي به كنيزان دار الح حالل كرده و فائدة روزانه

عن يونس بن «: ن ال يحضره الفقيهدهم در تهذيب و استبصار ومحديث چهار 176
ُت جعل :كنت عند أبي عبداهللا فدخل عليه رجٌل من القماطين فقال  :يعقوب قال

، پس هر چه از اموال و ارباح و »الّتجاراتُ فداك تقع في أيدينا األموال واألرباح و 
در هيمن . تجارات باشد مورد إباحه است و منحصر به كنيزان غنائم جنگ نيست

لت له إن لنا أمواًال من غالٍت وتجاراٍت ق : قالعن أبي عبداهللا«: صفحه از تهذيب
چه باشد از اموال و  دارد هر كه معلوم مي »فلم أحللنا إال لشيعتنا :نحو ذلك قالو 

تها و مانند آنها همه مورد تحليل امام است و منحصر به كنيز غنائم غالت و تجار
ما  إن أشد «: فرمود �صادق تحضر 17حديث  177در صفحة . جنگي نيست

 »إن شيعتنا من ذلك في حل و  ...فيه الناس يوم القيامِة إذا قام صاحب الُخمس
پس در اين حديث هر چه مشمول خمس باشد بر شيعيان حالل شده است و 

األرض « :امام فرمايد 19در همين صفحه حديث . سخني از كنيزان جنگي نيست
كل ما كان في و «: ������ � ������ »كلها لنا فما أخرج اهللا فيها من شٍئ فهو لنا

پس  ».أن يقوم قائُمنا یمحلٌل لهم إلو أيدي شيعتنا من األرض فهم فيه محللون 
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آيد تا قيام قائم بر شيعيان  هر چه در روي زمين است و آنچه از زمين بيرون مي
و باآلخره در صفحة  ،حالل است و خُمس ندارد و منحصر به كنيزان جنگي نيست

حت دارد كه خمس بر شيعيان حالل شده و انهم و امام دوازدهم صراز امام  182
أّما «: فرمايد مخصوصاً توقيع امام دوازدهم كه صريحاً مي. بر آنان واجب نيست

و انحصار به كنيزان  »يظهر أمُرنا یالُخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حٍل إل
ده چون صريح احاديث ندارد حال اگر خُمس ارباح مكاسب است كه امام بخشي

غنائم جنگي است كه آن به آن است كه اين خُمس خاص امام بوده و اگر خُمس 
خره هر حّقي است بخشيده صريح همين احاديث بر شيعيان حالل شده و باآل نص

زدن و خود را به در و ديوار كوبيدن فائده ندارد و  شده پس ديگر دست و پا
گيرند حد أقل اين  چنين خمسي را از مردم مي كند و كساني كه حقي را ثابت نمي

زيرا حقي است كه صاحب حقّ بخشيده و  ؛كنند است كه بر شيعيان ظلم مي
  !!گيرد ديگري آن را به نا حقّ مي

مسألة  در رابطه بابرادران ديني بدانيد كتاب خمس كه به تازگي نوشته شده 
قرآن و سنت رسول و و از مدارك ديني شرع يعني از مفصالً بحث كرده خمس 

أحاديث معتبره و عقل إثبات نموده كه پيغمبران إلهي أجري از أمت خود 
همي از كسبه و تجار به عنوان در �اند و رسول خدا و أمير المؤمنين نخواسته

اند و در كتاب خدا يك آيه در خمس غنائم جنگي  خُمس و سهم امام نگرفته
و اختصاص به سادات آل محمد و امام  غنائم بوده ةهست كه آنهم به عنوان زكا

اين كتابي است مستدلّ و مستند به دالئل محكم بايد هر كسي بخواهد تا به . ندارد
آنچه مسّلم است آقاي . أهميت آن پي برد آنهم نه به نظر بغض و عداوت تعصب

ا يمحالتي در كتابچة خود به خوانندگانش خيانت كرده و كتاب خُمس را 
مطلب را چنانكه بايد براي مريدانش تشريح نكرده گرچه ممكن نفهميده و يا 

است همين عمل موجب شود كه خوانندگان او كتاب ُخمس را به دست آورند و 
أما . ترسند، قطع گردد د و ارتزاق كساني كه از نشر آن مينبه حقيقت أمر آگاه شو

اي محالتي و ما در اينجا خالصة آن كتاب را فهرست وار در چند سطر به نظر آق
رسانيم تا اگر مرد جواب است خود را حاضر كند و گرنه خاموش  مريدانش مي
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و ضمناً خوانندگان كتابچة او تا » يا خموش دانااي مرد  گو  يا سخن شايسته«گردد 
  .مر واقف شونداحدي به حقيقت 

  فهرست مطالب كتاب بحثي عميق پيرامون مسألة ُخمس

#) *﴿ليل خمس در كتاب خدا آية در ابتداي كتاب آمده كه د -1 þθ ßϑn=÷æ $# uρ $ yϑ‾Ρr& 

ΝçG ôϑÏΨ xî ∩⊆⊇∪﴾]مي باشد كه آيات قبل و بعد آن نيز صدر و ذيل آن  ]٤١: األنفال
بنابراين سياق آيات، مربوط به جهاد و قتال است . مربوط به قتال و جنگ است

موضوع و دانند كه تعميم  هل اطالع ميايعني در موضوع قتال نازل گرديده و 
ن، به غير، محتاج دليل است و چنين مواردي مصداق قاعدة آتعميم و تسرّي حكم 

و هم . نيست مگر آنكه قصد عوامفريبي درميان باشد »المورد اليخّصُص الوارد«
آمده درميان درميان انم در قرآن غمي از غنائم و من روست كه هرجا اساز اي

اطين انسي و جنّي مغزش را خراب قتال است و هر عاقلي كه شي آيات جهاد و
فهمد كه كلمة غنيمت در قرآن مربوط به غنائم كفّار و دار  نكرده باشند مي

شود و هرچه غير اين گفته شود  الحرب است و شامل أرباح مكاسب مسلمين نمي
  .ظلم و زور و تحميل رأي به آيات قرآن است

راست و دروغ نسبت از  �در أحاديثي كه از طريق فريقين به رسول اهللا -2
اي در  شود كه رسول اهللا كلمه اند حتي يك حديث ضعيف هم يافت نمي داده

د تا چه برسد به اينكه از مسلماني نخصوص خُمس أرباح مكاسب فرموده باش
  .در زمان خالفتش �چنين عليند و همنام گرفته باش نديناري و دانگي بدي

مان گرسنه در مدينه چه يك مشت مرد: گفته 45اينكه محالتي در صفحة 
ذكر شده ) ي(داشتند كه خُمس بدهند؟ جواب او در مّقدمة كتاب خُمس صفحة 

و اين اشكال را يكي از علماي خمس بگير نيز ذكر كرده بود كه در زمان رسول 
لذا درميان آنان شخصي كه  مسلمين در نهايت فقر و پريشاني بودند و �اهللا

تر  واب داده شده كه اين گفتار به هذيان شبيهج .شد مشمول خمس باشد يافت نمي
شدند كه مشمول  زيرا در زمان رسول اهللا مردم بسياري يافت مي !است تا به برهان



 
        ﴾28﴿  اتي به آقاي محالتيجواب يك ده 

جز به اغنياي امت كه داراي نصاب حد أقل  ةبودند در حاليكه زكا ةپرداخت زكا
چهل بيست دينار طال و يا دويست درهم نقره باشد و يا چهل گوسفند يا سي و 

گرفت أما چگونه يك  مي ةگاو سائمه باشند واجب بود و رسول اهللا از آنان زكا
شد كه يك درهم داشته باشد كه پنج يك آن را به عنوان خُمس  نفر پيدا نمي

هر حمال و بقّال و هيزم شكن و زن چرخ ريس به طور مسلّم پنج ريال و ! بدهد؟
يك ريال و يا يك عباسي از او  و خلفاي او �يا يك ريال داشت كه رسول اهللا
نوري ديده حيائي تا اين حد از هيچ جا بي واقعاً! خُمس بگيرند پس چرا نگرفتند؟

  آيا لجوجان عنودي چنين، قابل گفتگو هستند؟ ،نشده
در كتاب ُخمس آمده كه اگر در آية خُمس كلمة ذي القربي مربوط به  -3

 »سبيللابن ا«و » تامىي«و » مساکني«خويشان رسول اهللا باشد، باري كلمة 
 †هشامل عموم مسلمين است و در اين باره نظر مفسرين شيعه و أحاديث أئم

زيرا در اينجا  ؛و اگر معارض با أحاديثي باشد بايد آن أحاديث را رد كرد ،آمده
أصل لغت و نظر مفسرين و أحايث صادقين است و در آنجا أحاديثي كه صرفنظر 

واعدي است كه در اين مورد هست و چنانكه سيرة از عدم صحت، مخالف ق
دهد خود آن حضرت هرگز با ُخمس غنائم چنين رفتار  نشان مي �رسول اهللا

قرباي خود نداده تا چه برسد به مساكين و ايتام و ابن السبيل انكرده و به احدي از 
ئم هم بايد داد مربوط به خُمس غنا آنان، چيزي از بابت خمس غنائم نداده و اگر

  .بقّال مسلمين كّفار است نه أرباح مكاسب حمال و
 �بر أهل بيت رسول اهللا ةدر كتاب خُمس آمده كه مسألة حرمت زكا -4

اختصاص به زمان آن حضرت داشته و اين عملي بوده كه رسول خدا خود به 
را بر خويشان رسول  ةنفس شريف انجام داده وگرنه كتاب خدا و سيرة أنبياء زكا

استفاده  ةتمام أهل بيت او از زكا �نكرده است و پس از رسول خدا خدا حرام
براهين متقن آمده است و آقاي محالتي يا  اند و اين مطلب با دالئل روشن و كرده

آن را نخوانده و يا نفهميده است و يا فهميده ليكن تعرض به آن به ضررش بوده 
  !!است



   

  
    

  
        ﴾29﴿   جواب يك دهاتي به آقاي محالتي

بوده و  »لكم عليه أجراً ال أسئ«در كتاب خُمس آمده كه شعار أنبياء  -5
اي مورد ندارد و تهمتي است  اختصاص دادن يك پنجم ثروت روي زمين به عده

كرده به  كه براي خويشان خود چنين ميراث عجيبي را دست و پا �به رسول اهللا
  !!اند  اضافه، افترائي است به دين اسالم كه دين تبعيض نژادش كرده
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 ،يعني أجر رسالت :كتابچه گويد 44در صفحة . در وجوب خُمس كافي است ]٢٣
يك پنجم ثروت دنيا براي خويشان او است و عجيب اين است كه آن بزرگوار 

 البد بايد! كرد تكليف مردم چه بود؟ خواستند پس اگر مطالعة أجر مي أجري نمي
آيا چنين تهمتي را هيچ !! تمام ثروت خود را به عنوان أجري رسالت بدهند

زحمة للعالمين را  رحمةبزند و رسول  �شود به رسول اهللا ديني راضي مي بي

  !حيائي زهي بي!! للعالمين  بگرداند
أموالي  ةدر كتاب خُمس آمده كه أحاديث خُمس معادن مربوط به زكا -6

و غوص و مال  شود چون معادن ئد مسلمين مياست كه با زحمت كمتري عا
و بيت المال بوده و صرف مصالح عموم مسلمين از فقرا و مخلوط به حرام و جز

. هم ذكر شده، مراجعه شود  شود و دالئل آن مساكين و غارمين و في سبيل اهللا مي
حاديث مربوط به أرباح مكاسب، ادر كتاب خُمس آمده كه بر فرض صحت  -7

خاص امام است و أئمة چه در حضور و چه در غيبت آن را به شيعيان  به قول شما
اند و در اين مورد سي عدد حديث در مقابل پنج يا ده حديث  خود حالل فرموده

خُمس آورده شده و آقاي محالتي آنها را نديده گرفته چون به ضرر خُمس 
  !!بگيرها است 

از علماي بزرگ شيعه  نفر 17در كتاب ُخمس فتواي بيش از  هخرو باآل -8
محقق كركي و محّقق  ر وسالچون ابن عقيل و ابن جنيد و صدوق و طوسي و 

دس اردبيلي و صاحب معالم و صاحب مدارك و غير ايشان آمده سبزواري و مق
  .كه خُمس در زمان غيبت واجب نيست

فرادي كه آقاي محالتي در آخر اين بحث نام برده كه خمس را پس آن ا
اي از آنان حتي لياقت آن را ندارند كه كفش اين بزرگواران  ند پارهدان واجب مي



 
        ﴾30﴿  اتي به آقاي محالتيجواب يك ده 

زيرا  ؛شود را بردارند گرچه فتواي مدعيان خُمس دليل متقن شرعي محسوب نمي
اند و  شان فتوي داده سازد و به اضافه، به نفع خود با كتاب خدا و سّنت رسول نمي
كتاب خدا و سّنت رسول اهللا و ما را اگر روزي . فتواي بدون دليل پذيرفته نيست

كفايت نكرد و خداي ناكرده آن را كنار گذاشتيم، از آن بزرگواران تبعيت 
  !!كنيم نه از شيخ شعبان رشتي و شيخ علي قوچاني مي

  من اتبع الهدى یعلو والسالم عليكم 
  .از خواننده التماس دعا دارم
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