
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز در  بدون مقدمه و فوت وقت، بعد احلمد و الصلوة علی حممد و آل حممد،
از یک طرف، اصل وجوب مخس، امجاعی بوده و هیچ کس در آن شکی ندارد. از طرف ی مخس می باشد. شریعت، مسأله

ود معصومنی که در نبپیش می آید که آیا وجوب مخس به حالت خود باقی است و دوم ایناین سؤال اوال دیگر، در زمان غیبت، 
ن را پس به این دلیل، شروع کردم به نوشنت این رساله و نامیدم آ صلوات اهلل علیهم أمجعنی، این مال را به چه کسی باید داد؟

 انی که مؤمن هستند.به "حکم مخس در زمان غیبت" تا إن شاء اهلل راهی واضح باشد برای کس

بدین خاطر است که احادیث باب، بسیار زیاد، متفاوت و حتی معارض هم بوده تا حدی که  چالش موجود،
است که اگر خبواهیم متام اقوال را ذکر کنیم، شاید بیش از دوازده نوع قول باشد و اختالفات بسیار عجیب بنی فقها رخ داده 

اند م زمحت کشیدهوان اهلل تعالی علیهچه فقهای ما رضالبته ما عقیده دارمی که آناند. هر یک به شکلی در مسأله سخنی گفته
اند، خداوند اجر هناده و مکلفنی و مقلدین ایشان نیز مأجور بوده و نگرانی از این بابت وجود ندارد. لیکن و به آن رسیده

ی گویند بعضی ، برخی ماست برخی می گویند مستحب، است حقری نگاه کردم و دیدم که برخی از فقها می گویند مخس واجب
از انواع مخس واجب است، برخی می گویند در زمان غیبت واجب نیست و باز اقوال دیگری نیز وجود دارد که هر کدام به 

ز احادیث ااند. لذا اضطراب بسیار باالیی در این اقوال مشاهده شد و البته اضطراب موجود، برخاسته حنوی تفصیلی را ذکر کرده
اس و لیکن برخی به قواعد عقلی رجوع کرده و حتی قیاند. ها به حنوی مسأله را بیان فرمودهمی باشد. چرا که هر یک از فق

مصاحل مرسله را در مقام حدیث نشانده و به این واسطه فتاوای بسیار متفاوتی از ایشان صادر شده است. اما در این بنی، 
ایشان، در  اغلب حمققنی و مدققنی به هر حال،اند! و گویا اصال چیزی ندیدهلب را بیان کرده بدون هیچ نقدی، مط بعضی هم

ول قوی متینی را ق هم مجع کنند و یا بعضی را طرح و باالخره یکبه حنوی با اند یا احادیث را این مسأله فرو رفته و سعی کرده
 انتخاب منایند یا اقال احتیاط کنند.

ی اما بنای ما بر ذکر اقوال دیگران و نقد و بررس. شودتفصیالت بسیار زیاد، در کتب ایشان دیده می  لذا است که
 یهدی علیهم السالم و سایر ادله یها نیست. بلکه ما به اصول اساسی خودمان در مذهب که آیات قرآن و احادیث ائمهآن

ییز داده شود و مدام این آیه را پیش چشم خود می گذارمی که اهلل آب از سراب مت دست اول می باشد، رجوع کرده تا إن شاء
لبته ما ا آیا خداوند به مشا در صدور این فتوی اجازه داده، یا به دروغ بر او فتوی می بندید؟! آهلل أذن لکم أم علی اهلل تفرتون؟!

لب خود را بیان صرفا مطبنابراین ما ود. به احادیث مبارکه رجوع کرده و مطلب را بسیار ساده یافتیم و این از فضل خداوند ب
می کنیم. خصوصا که این مطالب را دوست می دارم متام مردم صاحب شعور و صاحب سواد خواندن و نوشنت متوجه شوند 

 ها نیاز به مراجعه به کسی دیگر نداشته باشند.عمل به آنفهم و و برای 

ه ک  یک پنجم بعضی از اموال خود)به پرداخت مخس در شریعت مقدسه و در قرآن عظیم، مکلفنی عرض می شود 
گر کسی گنجی اند. مثال ا به خداوند متعال ملزم شده ها(ترین آن مهان مخس درآمد فرد است، البته بعد از خارج کردن هزینهبزرگ

ضمنا   رداخت مناید.ن پپیدا کند یا غنیمتی در جنگ در رکاب معصوم علیه السالم به چنگ آورد، باید مخس آن را به آن بزرگوارا
ود. ب دناختیار ظاهری آن خواه گاهی مال به دست آمده به طوری است که متام مال، مال ایشان می شود و ایشان صاحب



ا در ه، به این دلیل مهم و اساسی است که ایشان در حقیقت صاحب متام اموال و جان"ظاهری"صاحب اختیار که گفتیم این
م در کتب تفصیل این احکا در این مورد، صرفا ظاهر امر را بر اساس حکم فقهی آن اشاره کردمی. دنیا و آخرت هستند. لیکن

 فقهی موجود است و ما در صدد بیان چالش خود هستیم. 

هدی صلوات اهلل علیهم أمجعنی، امجاع فقها و دالیل عقلی مطابق با  یخوب، با توجه به آیات قرآن، احادیث ائمه
ورت اسالم، متام مال، مال خدا است و متام مال، مال ائمه است صلوات اهلل علیهم أمجعنی، به طور نقل و به عالوه ضر 

باید از اصل مال خود خارج کنید و به مصارف گوناگونی برسانید. اند خبشی از این مال را خالفت. پس ایشان، دستور داده
ن ما کثریا در احادیث می بینیم که آ باشد. از طرف دیگرترین این مصارف، تأمنی نیازهای مادی فقرا و مساکنی می مهم

 اند.بزرگواران شیعیان را از پرداخت مخس حالل کرده

د که پرداخت انبعضی از فقها از احادیث چننی برداشت کردهطور که عرض شد با توجه به اختالف در روایات، مهان
ای شیعیان و بر  د و ما از دیدن ایشان حمروم هستیم، واجب نیستمخس در زمان حاضر که امام معصوم علیه السالم ظاهر نیستن

فصیلی قائل می تیا می فرمایند پرداخت کنید و یا احتیاطا می فرمایند پرداخت کنید، یا استحبابا  حالل است. اما بعد از آن
می  الشریف بر شیعیان حالل و یا مطلقا بدون هیچ قید و شرطی آن را تا زمان ظهور امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه شوند

مخس در این زمان نیز واجب است و شرایط آن با زمان ظهور معصوم علیه السالم تفاوتی  از فقها می فرمایندبرخی دیگر دانند. 
ها مستقیم یا غری مستقیم از طریق افراد امنی به ایشان می رسد، و ایشان به ندارد. چنان که در زمان ظهور ایشان، پرداخت

ن از منظور ایشا صالح آن را مصرف می فرمودند؛ اکنون نیز جانشینان ایشان ظاهرند و امر بدون اختالف اجرا می شود. طور
 جانشینان، فقها هستند که جانشینان عام امام بر روی زمنی می باشند.

کام به شریعت ترین احها و قریبترین قولما بعد از ذکر اصول این حبث، وارد جزئیات شده و قول خمتار را که صحیح
 خواهیم کرد. بیانسهل و وسیع اسالم است؛ 

 ریحو یا به علت نبود احادیث ص در اختالف احادیث وارد شده بنی فقها طور که عرض شد، علت این اختالفمهان
ودشان عمدا خ علیهم السالم، اعرتاف و اعتقاد دارمی که آن بزرگواران ،اضطرابی ندارمی و به حق و یقنیما ابدا می باشد. پس 

ن است  آن دالیل یکی ای یخالف را در بنی فقها می انداختند به دالیلی که در حمل خود توضیح داده شده است و از مجله
ه در هر زمان و هر کایشان با هم شناخته نشوند و یکی این یکه می خواستند شیعیان را از گزند خمالفان حفظ فرمایند تا مهه

ه در کی، الزم بوده حکمی به فراخور آن موقعیت برای مقلدین بیان شود و فهم آن کار فقیه می باشد. پس ایشان چنانموقعیت
و  چه میل دل امام بودهاحادیث وارد شده، دل شیعیان و علما را بر یک طرف حکم مایل کرده، پس او حکم می کند به آن

 ت. تا این جا که حمل اتفاق متام علما و ضرورت متام مسلمنی استقلید می منایند. به این واسطه مقلدین او با خیال آسوده از او 

افظا صائنا لنفسه حاین واضح است که امام علیه السالم قول حق را در دل آن فقیهی می اندازند که به هر حال، 
 مطیع حب مال و جاه و دنیا و کامال ایهواه مطیعا ألمر مواله باشد. یعنی در درجات باالی تقوی، بدون ذرهعلی لدینه خمالفا 

اوامر موالی خود می باشد. از این فقیه است که باید تقلید کرد و او را باید اطاعت کرد و او است که حجت امام بر مردم می 
معروف و  امر بهحب دنیا را داشته باشد،  د و برعکس، مطیع هوای خود باشد،باشد. لیکن اگر او صاحب این صفات نباش



ق اند باید او را در دین خود متهم بدانید و ابدا حاین شخص یک فرد امنی بر دین نیست و ایشان فرمودهاز منکر نکند،  هنی
ان نیز به اند و مقلدین ایشمثال ایشان، مثال علمای یهود است که در قرآن بر زبان خداوند لعن شده ندارید از او تقلید کنید.

. اند. اختذوا أحبارهم و رهباهنم أربابا من دون اهللجل، خوانده شدهافراد مشرک به خداوند عزو  ا عنوانخاطر تبعیت از ایشان، ب
ی م علت آن را می فرمایند مردمآن مردم، علمای خود را به جای خدا، خدا گرفتند. برای خود خدای دیگری قائل شدند. 

یهات کر منی کنند، امر به معروف منی کنند، بلکه حتی توجدیدند که آن علما، خمالفت خدا می کنند، تقوی ندارند، هنی از من
ر دباطله بر افعال زشت خود و دوستان خود می آورند؛ اما با این حال که می دیدند باز از ایشان تقلید می کردند. پس 

 ایشان را به خدایی گرفته بودند.حقیقت 

نی، گوش می دهی و به قول او عمل می کوقتی به سخن کسی   چه چیز است؟!دیگر آخر پرستش اگر این نیست، 
ی، اای. اگر او از جانب خدا سخن می گوید، خدا را پرستیدهای و او را معبود خود دانستهو را می پرستی. از او اطاعت کردها

  تای و مهنی است معنی شیطان پرستی. و اال کدام امحق اسخن می گوید، تو شیطان را پرستیدهاما اگر از جانب شیطان س
جاری منی شود را بپرستد. باری، مگر کسی که مثل او است یا  و نیکی که وجودی که شر مطلق است و از او هیچ خریی

 بدتر از او!

 یحبث الزم می شود. مطلب این بود که فقهاء در مسأله یخاتمه ها را که عرض کردم دربرگردمی به مطلب خودمان. این
جا متعرض احادیث و اقوال فقهاء منی شومی. صرفا وجه مجع اند. لیکن ما در اینکردهپرداخت مخس در زمان غیبت، اختالف  
 را عرض کرده و مطلب را تبینی می کنیم.

اند. متام این احادیث داللت دارند بر امر به پرداخت مخس کرده ،حادیثدر این است که بسیاری از ا مطلب اول (1
 ری را اثبات منی کنند.توجوب پرداخت مخس بر مردم و دیگر مطلب بیش

ند ااند، اما بر خمالفان و کفار و منافقان حالل نفرمودهدر روایاتی است که مخس را بر شیعیان حالل کرده مطلب دوم (2
طور که می دانید اگر شخص، مخس مال خود را پرداخت اند. مهانو علت آن را هم خود آن بزرگواران بیان منوده

ه می زادبوده است. پس اگر از آن زن بگرید، آن زن بر او حرام است و فرزنش حرام نکند، آن مال خملوط به حرام
اش غصبی است. اگر خبورد، مال حرام خورده است. اگر در جنگ، غنیمتی یا اسریی به شود. اگر خانه بگرید، خانه

ن اند و آن را از گردل فرمودهدست آورد، باز امر به مهنی منوال خواهد بود. لیکن، مال، مال امام بوده و خوشان حال
ند ااند. این مطلب، دو حالت دارد. حالت اول، روایاتی است که مخس را بر شیعیان حالل کردهدوستان خود برداشته

به  اند. حالبدون قیدی. حالت دوم، روایاتی است که آن را در زمان غیبت امام زمان روحی له الفداء حالل فرموده
 ی پردازمی خمتصرا.تبینی این دو دسته م

ها ند، لیکن ما آنااوال فقهای ما رضوان اهلل تعالی علیهم، در این احادیث تقریبا به یک منوال ورود کرده ی اول:دسته
واهیم ها قابل برداشت است. ما می خهایی که در داللت و معنای آنرا به این دو دسته تقسیم کردمی، خباطر تفاوت

 0Hی )این در علم آمار، به عنوان فرضیه ندارندث، داللتی بر حلیت مخس در زمان غیبت ثابت کنیم که این احادی
خمالف آن را  یخوانده می شود. اول آن را فرض می کنیم و بعد اگر توانستیم دلیل حمکمی بر رد آن بیابیم، فرضیه



و مسلمنی  ی معصومنیوارده و سریه جا این است: طبق آیات قرآن و احادیثی خمالف در ایناثبات می مناییم. فرضیه
. (الل استحصلوات اهلل علیهم أمجعنی، پرداخت مخس در زمان غیبت معصوم علیه السالم تا زمان ظهور بر شیعیان 

 می توان برداشت کرد و صحیح می باشد، می حالل یکه از کالم آن بزرگواران در کلمه  را پس متام معانی احتمالی
 نگارمی:

 آن شخصی حالل بوده که خماطب روایت بوده و شرایط احنصاری داشته است. مخس فقط برای (1
های جنگی که اگر کنیزی به دست آمد، متتع از او بر ی غنیمتمخس بر شیعیان حالل شده، فقط در حمدوده (2

 ایشان حالل باشد.
گونه   دوحالل است. در توضیح این مسأله باید عرض کنیم که مخس  در وقت عسر و تنگیمخس فقط در  (3

ی اول آن مخسی است که بر سود جتارت و کارگری افراد بسته می شود. در این گونه که حبثی نیست؛ است. گونه
یعنی، اگر شخص در تنگی معیشت باشد، اصال مخسی بر او واجب نبوده که خبواهد حالل باشد یا حرام. پس 

ا و  هکه مخس غنیمترا  ی دوم ی شود. اما گونهتر هم هست در این معنا وارد مناصال این گونه از مخس که عام
 اند. این هم یک معنا.در وقت تنگی و عسر حالل فرموده ،ها باشدها و معدنگنج

اند که مخس آن داده شده، اما ممکن است شخص، اشتباه حساب کرده باشد. ایشان آن آن مالی را حالل کرده (4
 و بدون حالل کردن، شخص جماز به استفاده نیست. اند. چرا که این بیت املال استرا حالل فرموده

اند که اگر در پرداخت کوتاهی کرد، دچار حرام نشده باشد. این آن مال را قبل از پرداخت مخس حالل کرده (5
 ند.ااگرچه طبق روایات، ائمه علیهم السالم این وجه از حلیت را اراده نفرموده ،خمتار مرحوم جملسی هم هستقول، 

ا مشتر است، حالل بودن مال، بعد از پرداخت مخس است. یعنی چه؟ یگر که به مقصود نزدیکیک معنای د (6
فردی را در نظر بگریید که دائما در حال معامله و جتارت است. یا در حال کارگری است و مزد خود را از افراد 

لی که به دست ما می رسد، ها می آمدند خدمت امام، عرض می کردند ما می دانیم این ماخمتلفی می گرید. این
مخسش داده نشده و خملوط به مال مشا است، پس بر ما حرام خواهد بود. ما مخس خود را که می دهیم، لیکن 
آن اموال را چه کنیم؟ می فرمودند شیعیان ما در حّل هستند؛ یعنی، ایشان معاف هستند. زیرا اگر معاف منی 

ی داد، آن مال حالل منی شد. پس امر حمالی بود. این معنا، تهرتین را من ام پولشفرمودند، فرد تا زمانی که مت
معناها است. لیکن این بر شیعیان حالل است و بر سایر اهل زمنی از کفار و منافقنی حرام می باشد و ایشان 

 در زمان ظهور، مهه را جمازات خواهند کرد.

واهد بود و بر مطلوب که حالل بودن مخس در زمان ی اول روایات، چیزی جز موارد فوق خنی حاصل از دستهنتیجه
 غیبت باشد، داللتی ندارد.

ه اند در زمان غیبت، ما این اموال را بدر این دسته، روایاتی وجود دارد که از امام علیه السالم پرسیدهی دوم: دسته
ند بدهید به افراد امنی. افقها. نفرمودهاند بدهید به اند بدهید به فقرا. نفرمودهچه کسی پرداخت مناییم؟ ایشان نفرموده

 اند بر مشا حالل است تا زمان ظهور.فرموده



بیان می کنند که مخس در زمان غیبت، بر شیعیان حالل است و ابدا هیچ نگرانی نداشته باشند. این دسته از روایات 
 یست!ای برای آن نی که گریندهو خودشان می فرمایند انصاف نیست که ما مشا را به دادن مخس امر کنیم، در حال

برای اثبات حالل بودن مخس، این مقدار کافی نیست. باید ببینیم آیا پرداخت مخس یک امر ضروری و حداقل 
وز بر پرداخت ر ی عملی شیعیان و مسلمانان از زمان رسول اهلل األکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم تا امامجاعی نیست؟! آیا سریه

ند و ااین طور بوده و هست که شیعیان مهیشه مخس را بر خود واجب دانسته بر حسب ظاهر،؟! چرا که استآن جاری نبوده 
ی ان )سریهی عملی در بنی مسلمانان و شیعیاند. اگر ثابت شود که این شیوهمهیشه آن را به فقهای جامع الشرایط حتویل داده

ی اول محل می کنیم. لیکن اگر این سریه، با خمالفت مواجه باشد؛ ستهی دوم روایات را نیز بر دعملی( جریان داشته، دسته
یعنی، بعضی از فقها و بعضی از مسلمانان و شیعیان مخس را حالل می دانستند؛ دیگر حکم قطعی صادر می شود که مخس 

 اهلل.بر شیعیان در زمان غیبت امام علیه السالم و بدون وجود نائب خاص حضرت حالل خواهد بود إن شاء 

 ی عملی فقها و مسلمانانبررسی سیره

دریافت و پرداخت مخس در آن زمان قطعی است و جز در مواردی که در زمان حضور و ظهور امام معصوم علیه السالم: 
ه ب مطمئنا مهیشه اموال را در شهرهای خمتلف مانند قم افرادی مجع کرده اشاره شد، هرگز آن را بر شیعیان حالل منی منودند.

 تا خدمت امام علیه السالم ای می آمد و اموال را از ایشان می گرفتد. حتی گاهی در بنی راه فرستادهشان می بردنخدمت
 بربد.

 و یا در ایام غیبت صغری: حبسنبودن ایشان به علت امام معصوم علیه السالم، لیکن در دسترس در زمان حضور 
ته شد منایندگانی طور که گفچه در زمانی که حمبوس بودند یا در منزل خود تشریف داشتند، مهان حضرات معصومنی علیهم السالم

این مال را  اندداشتند که این اموال را مجع می منودند. جالب است که از حضرت امام رضا علیه السالم روایت شده که فرموده
ی جبوییم. پس اکنیم، به شیعیان کمک کنیم، در برابر دمشنان چاره  خداوند برای ما قرار داده تا بتوانیم خرج خود و عیال خود

 دبر مشا واجب است که آن را پرداخت کنید. اقرار زبانی به والیت ما کافی نیست و باید آن را با متام وجود ثابت کنید. و بع
ن شناخته پس مهواره وکالی آن بزرگوارا . نقل به مضمون اجنام شد.سه بار می فرمایند مشا را هرگز از پرداخت آن معاف منی کنم

ث جهاد . دیگر حب(به ایشان نائب خاص می گویند) ع آوری اموال به صورت خاص بودندشده بودند و جانشنی ایشان در مج
له و آ و مانند آن را اگر دستور داده بودند، می توانستند اجنام دهند )مانند جهادهایی که به دستور پیامرب اکرم صلی اهلل علیه و

چون جوازی هم نرسیده بود، بلکه مهواره دیگران را هم هنی می کردند. سلم اجنام می شد(. اما در مورد سایر معصومنی، هم
 پس شکی مناند که تا زمان غیبت کربی، متام شیعیان، حساب اموال خود را خدمت امام علیه السالم می رساندند.

چه که مورد حبث ما است، این دوره می باشد. آیا شیعیان پس از غیبت کربی و در آن تا کنون: در زمان غیبت کبری از ابتدا
 ی امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریفاند یا با وجود نامهنبود جانشینان خاص امام، باز هم مخس خود را پرداخت می کرده

غیبت که اشاره شد(، خود را از پرداخت آن روایات حلیت در زمان  ی دومدستهو حدیث امام جعفر صادق علیه السالم )
به حد ضرورت می توان قائل در وجوب آن واضح بوده که  ی پرداخت مخس آن قدر در بنی مردممعاف می دانستند. مسأله



ی مخس می پرسیدند، معلوم بوده که اصل مسأله مورد حبث نیست و که وقتی شیعیان از امام علیه السالم دربارهشد. آن چنان
پول  که اآلن که ما خیلی بیما چطور مخس بدهیم یا هنایت این ،در فالن شیء سؤاالت جزئی می پرسیدند که مثال قطف

  مخس پیش ایشان ضروری بوده است.وجوب پرداخت که اصل  ها معلوم می شود. از اینیا خری هستیم، باز هم مخس بدهیم

یبت در کتب ن غمخس در زما اطالع دارم که بعد از اثبات حالل بودنفقهای بسیار بزرگوار ی بعضی از حتی حقری از سریه
ر و این البته نقصی بر ایشان نیست. زیرا امر دائ اند!حکم آن را به طور وجوب بیان کرده خود؛ در مقام عمل و استفتائات،

ست  ددر مقام عمل ل خود ایشان عوض شده یا به خاطر شدت رواج مسأله در بنی مردم، از قو فقهی که نظر است بنی این
 اند و در هر صورت، مأجورند رضوان اهلل تعالی علیهم.کشیده

به عالوه این اشکال وارد است که فقرای سادات، در صورت نداشنت مخس، از چه طریقی می توانند معاش خود را بگذارنند و 
 !است؟ واجبحق ایشان بر دیگران رعایت که حال آن

ی منکری از آن من ،ر زمان غیبت به فقها، امری است که بسیار مشهور است و مردم روزگاراگرچه وجوب پرداخت مخس د
 شناسند و لیکن، رب مشهور ال اصل له. چه بسیار امر مشهوری که هیچ اصلی ندارد!!

قوال بسیار ای مستمر و امجاعی منی دانیم. بلکه با توجه به وجود ی عملی را خمدوش می دانیم و آن را یک سریهپس ما سریه
امجاعی نیست. پس دالیل خود را به صورت عنوانی و خالصه ذکر می   ،خمالف فقها، یقنی دارمی که این امر در زمان غیبت

 کنیم.

 الف( وجود تناقضات بسیار در فتوای فقها

 ضات در گفتار و رفتار علمای بزرگتناقوجود ب( 

ا تأیید یا آن ر  ،ای از قرآنهم شهرتی وجود دارد، هیچ حدیث و آیه : به این معنا که اگرعلمی یبدون پشتوانه یسریهج( 
 تقویت منی کند.

 ،ز این اقوالابه برخی  جا برای اثبات مطلب و تربکمبنی بر حالل بودن مخس در زمان غیبت: در این قول فقهای بزرگ د(
در زمان  ئل به حالل بودن مخسخ مفید که قامرحوم سالر و فقهای هم عصر شیاز آن مجله هستند ی کوتاه می کنیم. ااشاره
اند. خود شیخ مفید هم می فرماید که اصحاب در این مسأله به این دلیل اختالف  اند و هیچ قیدی هم نیاوردهبوده غیبت
  ضاند و چه با انصاف بوده شیخ مفید! هر چند ما روایات حالل بودن مخس را عر اند که هیچ منت صرحیی بر آن نیافتهکرده

 منود که هیچ دلیلی بر وجوب آن در زمان غیبت و پرداخت آن به فقها ندارمی. اضافهکردمی، اما این را هم می توان به آن 

یبت ها که قائل به وجوب آن در زمان غو آن ، هیچ نص معینی ندارد )!(چننی شیخ طوسی علیه الرمحة می فرماید این مسألههم
ند. اما مرحوم صاحب ااین از قول این بزرگواران که در شروع غیبت کربی، تشریف داشته اند.دادهاند صرفا فتوای به احتیاط شده

حدائق هم می فرماید که در این زمان بنی گروهی از معاصرین نیز این قول وجود دارد و ایشان تصرف در مال را بدون پرداخت 
 حتی صاحب جواهر هم به طور ضمنی ند حالل می دانند.امخس، به خاطر فضل و کرمی که معصومنی علیهم السالم داشته



چون مرحوم مقدس اردبیلی و جد بزرگ ما مرحوم حمقق سبزواری و مرحوم ضمنا فقهای بزرگواری هم به این قول مایل است.
ائلنی به حالل قمعلوم شد که در متام عصرها، بسیاری از  اند.حمدث حبرانی و امثال ایشان صرحیا به حالل بودن مخس فتوی داده

 اند.اند و طبق آن عمل می کردهبودن مخس در زمان غیبت وجود داشته

قدر خواستیم ثابت کنیم که با توجه به این فرمایشات از فقها، این مسأله کامال اختالفی بوده و قول به حالل جا ما مهنیدر این
ه قول به کتر از قول به وجوب آن است! و حال آنبودن مخس، نه تنها یک حبث جدید نیست، بلکه بسیار متقن و حمکم

 وجوب دلیلی جز احتیاط ندارد و آن هم دلیل نیست. زیرا احتیاط در جایی است که ما روایتی نداشته باشیم.

متهم بودن برخی علما در صرف مال امام برای خود: البته ما این وجه را آخر آوردمی و آن را دو جور می توان معنا کرد. ه( 
که ایشان از طرف جهال، متهم هستند؛ پس چه تهرت که دامن خود را بکله پاک نگه دارند. ثانیا منظور علمایی هستند  کی اینی

ار ددر آن حدیث شریف اشاره بود که اگر عاملی را دوستکه مانند علمای یهود، حب دنیا را در دل خود دارند )به این مطلب 
 م کنید و امنی ندانید!(دنیا دیدید، او را در دین خود مته

 جا دو مطلب ماند:در این

 ما مخس را اوالای از زکات ندارند. اگر مخس هم واجب نباشد، دیگر چه چیز برای ایشان می ماند. سادات تهره (1
ن هم به آ از مال خود به ایشان بدهید.خودتان پس مشا می توانید امی؛ صرفا گفتیم که آن واجب نیست. حرام نکرده

مالی دارند و به هر حال ایشان از برادران مشا هستند، بلکه اعظم برادران هستند و  نیاز ،سادات فقریکه این دلیل  
اوالد رسول خدا هستند و از خون و گوشت آن بزرگوار می باشند. پس البته نباید ایشان را ضایع گذارد، بلکه باید 

به ایشان عطا کرد که مبادا حمتاج به درخواست شوند یا دچار مال چرکنی  شان کرد و از اطیب و ازکی مالماحرتا
اطر واجب نیست و این به خپرداخت مخس، لیکن بر مشا ایشان است. شوند نعوذ باهلل و این از اقّل احرتامات به 

 دصدقات مستحب بر ایشان حرام نیست، پس می توانن ثانیاسهل و وسیع بودن احکام شریعت اسالم است. 
 ریافت کنند. می توانند د اشم حرام نیست. پس زکات یکدیگر رازکات بنی هاشم بر بنی ه ثالثاصدقات بگریند. 

ند تا برای اداخل امر دین نشده ،؟ ایشان اگر با تقوی هستندکنندایی جز مهنی مخس ندارند چه  علمای شیعه که دار  (2
ق است اند، حرار بدهند. پس اگر برای خدا عامل شدهی کسب معاش قخود دکانی درست کنند و دین خود را وسیله

داد  دبر ایشان که رزق خود را از خدا خبواهند، نه از مردم! پس اگر خداوند متکفل رزق ایشان است، که آن را خواه
ر به این امور داشته باشند. و اگر این طور نیست، که راه کسب روزی ب یتر یقنی بیشنسبت به عوام، و ایشان باید 

 اندازی به مال امام علیه السالم ندارند.شان بسته نیست و نیازی به دستای
علمای ما ادعای شبیه بودن به امام علیه السالم را دارند و ایشان کسانی هستند که باید از هر جهت خود را به 

راسته کرده باشند. مشا ببینید آیا ما از حضرت امام علی علیه السالم باالترمی که هزار بنده را با صفات آن بزرگواران آ
های بسیار با دستان مبارک خودشان احداث کردند و وقف ها و خنلستاناستفاده از کسب خودشان آزاد کردند. چاه

ن زراعت می کردند و می فرمودند دوست شیعیان منودند. یا حضرت امام جعفر صادق علیه السالم با دست خودشا
دارم خداوند مرا در حالتی ببیند که برای کسب روزی در زیر آفتاب عرق می ریزم. حضرت امام حسن جمتبی علیه 



اسالم آن قدر به فقرا کمک کردند که کرمی اهل بیت نامیده شدند. البته آن بزرگواران با توجه به شرایط زمانه، فشار 
عیت معیشتی مردم، مخس هم می گرفتند. لیکن حرف ما در این است که تالش برای کسب حکومت جور و وض

 .ی آن استمعاش نه تنها خمالفت با کسب علوم و معارف دینی ندارد، بلکه در جهت آن و تقویت کننده
 پند و اندرزی است برای کسانی که می دانند. ایشان هم عامل ماجرای حضرت داود علی نبینا و آله و علیه السالمدر 

رداری ببودند، هم پیغمرب بودند، هم حکیم بودند، هم حاکم بودند )یعنی پادشاه(. بنابراین متام شؤونات الزم برای تهره
ه معلوم است که در دولت و مملکت ایشان، بیت املال ب چیزی شبیه مهنی مخس را داشتند. از طرفی، از بیت املال یا

را که چ رام یا شبهه ناک بوده است.وانیم بگوییم آن مال، حصورت ظلم و جور و مانند مالیات مجع منی شد تا بت
ایشان پیغمرب و معصوم بودند. اما یک بار وحی می شود که ای داود! ما هر چه تو می کنی را دوست دارمی و می 

ض که تو از بیت املال می خوری. حضرت عر دمی. لیکن یک مورد دیگر هست که آن را خوش منی دارمی و آن اینپسن
می کنند: خداوندا! من صنعتی بلد نیستم. )ببینید پیغمرب خدا اعرتاض منی کند که این مال که حالل است. فقط می  

که از معجزات ایشان بود که آهن در آموزد، چنانگوید من چه کاری اجنام دهم؟(. خداوند به او زره سازی را می 
شان نرم می شد. باری، خداوند صنعت لبوس را به تعبری قرآن کرمی به ایشان آموخت و حدید را برای دستان مبارک

 ایشان نرم فرمود.
باشی. خودت  هجای ماجرا را داشته باشید. پیغمرب به آن بزرگواری را خداوند فرمود دوست دارم تو کسب داشتتا این

کار و تالش کنی. اما بعد از مدتی حضرت خدمت خداوند عرض می کنند که خدایا! تو به من   ،برای کسب روزی
فرمودی زره بسازم. لیکن دخل و خرج آن با هم منی سازد! خداوند فرمود: ای داود! مگر من از تو رزق خواستم! 

 من گفتم تو کار کن! رزق تو با من است.
ی دوم ماجرا بود. باز برگشتیم بر سر مطلب اصلی که رزق متام عاملیان بر خداوند عامل است، لیکن تالش این پرده

برای کسب روزی منافاتی با پیغمربی و حکمت و حکومت و علم و عبادت ندارد. بلکه اعظم عبادات اهلی، تالش 
نورزد، در واقع در امر دین خود هم سست می برای کسب روزی حالل است و کسی که به این امر عظیم اهتمام 

 تر خواهد بود.باشد. این یک قاعده است که اگر کسی در امر دنیای خود سست باشد، در امر دین خود سست
هستند  قضاوتی بیان احکام شرعی و در زمینه یا جانشینان امام علیه السالم واب عامضمنا علما در عصر غیبت، ن

 ی کاری بر منی آیند. مانند جهاد، اجرای حدود اهلی و، ایشان از عهدهدر اموری که نیاز به نیابت خاصه دارد و
داشتند. چنان که امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  لیه السالم برای این امور وکالییمخس که مهواره امام ع

ع آوری اموال بود و هیچ حدیثی ندارمی که در آن فرموده باشند، مسؤولیت چهار وکیل داشتند که مسؤولیت ایشان، مج
 اند ایشان حجت من بر مشا هستند در مسائلفرمودهفقها و علمای امت است. تنها  یبر عهده ،این کار بعد از این

 را از قرآن و سنت بنمایند. اند بیان احکامشرعی که منی دانید و ایشان موظف
عرض می کنم که ما صرفا وجوب پرداخت مخس را در زمان غیبت قبول ندارمی. پس اگر کسی می باز جهت تأکید 

معنی  مصارفخواهد مخس مالش را به علما بدهد، منعی ندارد، بلکه بسیار پسندیده است. فقیه هم آن مال را در 
خرج می کند. به عالوه در این زمان خبصوص، اگر این مال به دست فقیه واقعی )با شرایطی که قبال عرض  یا اهم 



برسد، بسیار در امر ترویج شریعت حقه و مقابله با کفار و دفاع از  تا آخر حدیث شریف(کردمی: صائنا لنفسه، 
 مظلومان مؤثر خواهد بود و این بر عقالی روزگار خمفی نیست.

 آثار عدم وجوب خمس در زمان غیبت، و استحباب آن به حد مؤکدبرخی از 

که اگر کسی منکر وجوب پرداخت مخس در زمان غیبت باشد، کافر نیست. چرا    ترین اثر این است و مهماولنی -1
علما و شیعیان فی املثل، آن را واجب بدانند؛ دیگر کسی را منی رسد که  یکه اگر امر ضروری باشد و مهه

بح بگوید مناز صاز روی علم و عمد، هد بود. مثال اگر کسی ادعای عدم وجوب کند و به صرف ادعا کافر خوا
ه امام ی کسی بگوید مخس به طور کلی واجب است، لیکن در زماناما اگر ک سه رکعت است، کافر است.

از انظار هستند، واجب نیست؛ این نه تنها کافر نیست، بلکه قول حق یقینی را گفته  معصوم علیه السالم غائب
 .رمحه اهلل تعالی

 مت به علمای حقیقی و زهاد واقعی دین رسول اهلل صلی اهلل علیه وهتکه به این واسطه   اثر مهم دیگر این است -2
را اء روحی له الفدآله و سلم برداشته می شود که ایشان طالب ریاسات مالیه بوده و مال مردم یا مال امام زمان 

ت. پس ها پاک اسبه ناحق می خورند و نعوذ باهلل از این نوع افرتاءها که دامن متام علمای حقیقی اسالم از آن
ه ها پاک شده و اعتقاد و باور مستضعفنی به ایشان زیادن واسطه، ایشان در قول و عمل از این گونه نسبتبه ای

طه بسیار ه این واساز قبل خواهد شد و آن امیانی که به خاطر آن زمحت می کشند تا در قلوب مردم جا بگرید، ب
 ن شاء اهلل تعالی.د إسهل خواهد ش

ها وجوب بود، مانع مخس، پرداخت مخس در این زمانس مالش را ندهد، فاسق نیست. اگر حکم مخکه کسی   -3
 چه با آن مال گرفتهمال ایشان، مشمول حرام بوده و لذا هر آنچننی فاسق بود و مرتکب حرام شده بود. هم

ن ما نشان لیک می شود، از زن و فرزند و منزل و خوراک و پوشاک، مهه با مال خملوط به حرام گرفته شده بود.
البته و ا بکنند هی ما صلوات اهلل علیهم أمجعنی بیش از آن است که این گونه تکلیفهائمفضل و کرم  دادمی که

است. لذا با وجود استحباب پرداخت مخس، دیگر راهی برای  شریعت اهلی نیز مؤید مطلب سهولت و وسعت
 این تشویشات باقی نیست و احلمد هلل تعالی.

ری هم تکه یک عمل واجب نباشد، مکلفنی بدون اجبار می توانند آن را اجنام دهند و البته ثواب بیشبعد از آن -4
م و مهمی دارد که منی توان به راحتی حکقدر احادیث زیاد خواهند برد. مشا مناز شب را در نظر بگریید که آن

ون امجاع علما چلیکن  اند.کردهرا استنباط  وجوب  خود، در دروس خارجبه استحباب کرد. بلکه بعضی از فقها 
برای  ی شباست که مناز شب واجب نیست، پس ما اطمینان به مستحب بودن آن دارمی. حال کسی که نیمه

ه داشتی، به خاطر لطفی کاین برخاسنت را  ، با این نیت که من می دامن توخلوت با خداوند مهربان بر می خیزد
را که تو دوست داری اجنام  یم و می خواهم عملکه تو را دوست دار ؛ پس من برای اینایواجب نکردهبر من 

. رد و چقدر ثواب عاید او خواهد شد؛ ببینید این چننی فردی چقدر از عبادت خود لذت می بامدهم، برخاسته
خبشی از اضافات سود خود را بنی افراد عابد و عامل و صاحبان نسب سیادت  فردی تصمیم می گریدبه مهنی طور 

و ابدا این کار را از روی امی باشند، پخش مناید. ها و شرف که از نسل حضرت ختمی مرتب و اشرف انسان



بلکه از روی عالقه و حمبت قلبی به ایشان و اجداد ایشان  ،اب و افتادن در حرام اجنام منی دهدترس از عق
 الثواب عند اهلل تعالی. فضلأست ا پس برای او خواهد بود.

ی مطلب پیشنی است که فرد بعد از درک آن لذت و اجنام آن از آخرین اثری که می خواهم عرض کنم در ادامه -5
می شود. این مطلبی بعید نیست. اصال امر مستحب یعنی چه؟ یعنی کاری که  نزدیکروی حمبت، به خداوند 

پس واضح است که به مقصود خود می  بنده اجنام می دهد در حالی که هدف او کسب حمبت خداوند است.
که  ال  و هنایت اعمم دهد و بی نتیجه مباند؟! پس تهرتین اعمال رسد. مگر ممکن است فرد مؤمنی عملی اجنا

است، البته موفقیت آمیز خواهد بود. بلکه می خواهم عرض کنم که اگر نیت فرد، غری از  کسب حمبت خداوند
 این باشد، عابد واقعی نیست؛ حسبی اهلل تعالی.

صاحب لطف و کرم را شاکرم که توانستم یک بار دیگر قلم را جوالنی داده و حکمی از احکام بسیار مهم داوند خ
ی اصلی و قلب آن، دوستی با دوستان حممد و آل حممد و دمشنی با دمشنان حممد و آل شریعت را تبینی منامی. شریعتی که هسته

ام اهلی ککرمیه و حسنه روییده و پوست آن با صورهتای شرعی و اح  حممد صلوات اهلل علیهم أمجعنی بوده، گوشت آن با اخالق
ت که در عنی سهولت و وسعت، مهربانانه، دستو چه انتظاری داری از چننی شریعتی جز آن ! پسحممدی علوی پوشیده شده

 یست، جز: خدا!خود را بر قلب متام شیعیان می گذارد و ایشان را در راهی قرار می دهد که انتهای آن کسی و چیزی ن

ه.ق. مصادف با ایام  1441متت بعون اهلل تعالی و قوته و منه و فضله و رمحته فی شهر ذی احلجة من شهور سنة 
با سعادت عید قربان و عید سعید غدیر که منسوب است به سادات کرام از اوالد سید انس و جان صلوات اهلل علی حممد و 

یم علیه السالم و جعلنی اهلل فداه و أنا العبد سید حممد مهدی طباطبائی غفر اهلل له ی حرم حضرت عبدالعظآل حممد در زاویه
 و لوالدیه و جلمیع املؤمننی و املؤمنات.


