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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 گذشته مزوری بز مباحث

استخٌبء خوس دس اهش خبهس ثَد؛ هب ضبثغِ ولی دس ایي ساثغِ سا روش وشدین. الَالی وِ دس همبم حبًی هَسد ثحج دس هَاسد 

ست یب فَائذ اختیبسی، دٍى ثحج لشاس گشفت ػوذتبً پیشاهَى ّویي هسئلِ ثَد ایٌىِ آیب خصَظ اسثبح هىبست هَسد ًظش ا

ٍ یب هغلك فَائذ. ادلِ ٍ الَال هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ هختبس هب دس آى همبم هؼلَم ضذ وِ خوس ثِ هغلك فبئذُ  لمْشیا

است وِ هب ّن ایي هَاسد  وشدین چَى هَسد ثحج ٍالغ ضذُ، هٌبستگیشد لىي ًسجت ثِ ایي هَاسد ثخصَصِ ػشض  تؼلك هی

لِ ّذیِ ٍ ّجِ ٍ ّوچٌیي هسئلِ اسث سسیذگی وشدین، ًظش هب ایي ضذ سا ثشسسی وٌین. الجتِ دس الثالی ّوبى هجبحج ثِ هسئ

وِ ّن ّذیِ خوس داسد ٍ ّن اسث ٍ فشلی ّن دس اسث ثیي هحتست ٍ غیش هحتست ًیست ووب ایٌىِ دس جبئضُ ّن فشلی ثیي 

 خغیشُ ٍ غیش خغیشُ ًیست. الجتِ ثِ ًحَ احتیبط ٍجَثی هب لبئل ثِ لضٍم خوس دس ایي اهَس ضذین.

اص آى دس هَسد صذاق ٍ هْشیِ ثحج وشدین ٍ ًتیجِ ثحج ایي ضذ وِ خوس دس صذاق ّن ٍاجت است احتیبعبً. ّش چٌذ  ثؼذ

 ثِ ػذم ٍجَة خوس دس صذاق ّستٌذ. هطَْس لبئل

 خلعمورد دوم: عوض 

َی ٍ آًگًَِ وِ دس ثبة صذاق یه ضْشت ل ٍلیاختالف ٍالغ ضذُ  ّنهَسد دیگش ػَض خُلغ است. دس هَسد ػَض خُلغ 

ن ػذم تؼلك خوس لغؼی ثش ػذم تؼلك خوس هحمك است، ثِ آى ضذت ٍ لَّت دس ثبة ػَض خُلغ ًیست ّش چٌذ ایٌجب ّ

هؼلَم است وِ چیست؛ دس  ّن ػَض الخلغ هؼٌبی ًذ.اُ ایٌجب ضبیذ تؼذاد ثیطتشی لبئل ثِ لضٍم خوس ضذ هطَْس است اهب

 .الق دّذپشداصد تب اٍ سا ععالق خلغ، صى پَلی سا ثِ صٍد هی
 دلیل بز عدم تعلق خمس

ثِ آى ثشای ًفی خوس دس صذاق  بهِ ضذُ ّوبى دلیلی است وِػوذُ دلیلی وِ دس ثبة ػَض خُلغ ثش ػذم تؼلك خوس ال

گَیٌذ عجك ادلِ، خوس هتؼلك ثِ چیضی است  تىیِ ضذ ٍ آى ّن هسئلِ ػذم صذق فبئذُ ٍ غٌیوت دس ػَض الخلغ است؛ هی

داضتِ ثبضذ لىي ػَض الخلغ ال یصذق ػلیِ اًِّ فبئذٓ؛ چَى حمیمتبً ػَض خُلغ ػجبست است اص  وِ ػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت

دلیمبً ػىس هْشیِ است. دس هْشیِ، )عجك ًظش  ضَد یؼٌی چیضی وِ دس همبثل سفغ یذ صٍد اص سلغٌتص ثش صٍجِ پشداخت هی

خَدش سا تحت تصشف ٍ سلغٌت  وٌذ ٍ غب هیگیشد ٍ دس همبثل سلغٌت ثش خَدش سا ثِ صٍد اػ هستذل( صٍجِ هبلی سا هی

گفت ثش هْشیِ ػٌَاى فبئذُ هٌغجك  گیشد لزا آًجب ّن هستذل هی ثإصاء اػغبء سلغٌت هبلی سا هی دّذ؛ یؼٌیصٍد لشاس هی

گیشد ٍ آى سلغٌتی سا  ًیست. ایٌجب ػىس لصِ هْشیِ است چَى ایٌجب هشد دس همبثل اصالِ سلغٌت خَدش ثش صى پَل سا هی

وٌذ  وٌذ دس همبثل هبلی وِ اص صى دسیبفت هی ثشد ٍ اصالِ هیاحش صٍجیت ٍ ًىبح ثش صى پیذا وشدُ ثَد، آى سا اص ثیي هی وِ دس
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هخل تجذیل هبلی ثِ هبلی است. تجذیل هبل ثِ  وٌذ ٍ پشداصد، ػٌَاى فبئذُ صذق ًویثِ هبلی وِ دس همبثل اصالِ سلغٌت هی لزا

ػٌَاى غٌیوت ٍ فبئذُ هٌغجك ًجَد، ثش ػَض الخلغ ّن  ،. ثٌبثشایي ّوبى گًَِ وِ ثش صذاقای دس آى ًیستهبل دیگش وِ فبئذُ

 ػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت صبدق ًیست. ایي هْوتشیي دلیل ٍ اصلی تشیي دلیل لبئلیي ثِ ػذم تؼلك خوس است.
 عدم تعلق خمس بز بزرسی دلیل

 ضَد: ثبة هْشیِ گفتین هؼلَم هی ایي دلیل ًبتوبم است ٍ ٍجِ آى ّن ثب هالحظِ آًچِ وِ هب دس

ایٌىِ فشهَدُ ّوبى عَس وِ دس هْشیِ خوس حبثت ًجَد ایٌجب ّن حبثت ًیست، ایي خَدش هحل اضىبل است؛ هب دس  :اٍالً

ثبة هْشیِ ّن ایي سا ًپزیشفتین ٍ گفتین حمیمت صٍجیت اص لجیل تجذیل یه هبل ثِ هبل ًیست. حتی اص لجیل هؼبٍضِ یه 

هبل ّن ًیست ٍ اصالً حمیمت صٍجیت ٍسای ایي حشفْب است. اسبس ًظش هستذل دس ثبة صذاق ثش ایي  حك غیش هبلی ثب

استَاس ثَد وِ حمیمت صٍجیت سا یه هؼبٍضِ تصَیش وشدًذ. حبل یب هؼبٍضِ دٍ هبل ثب ّن ٍ یب هؼبٍضِ یه حك غیش هبلی 

ٍجیت هؼبٍضِ ًیست ٍ ثیطتش ثِ هؼبّذُ ضجیِ است ٍ هب گفتین حمیمت ص تَاًذ هتفبٍت ثبضذ ٍلی ثب هبل؛ ایٌجب تفسیشّب هی

گَیذ هؼبهلِ صًبضَیی. دسست  گَییذ پیوبى صًبضَیی. ّیچ وسی ًوی یه تؼبّذ ٍ یه پیوبى است؛ لزا ضوب دس فبسسی ّن هی

یه  ثلىِاًذ ٍلی ایي دس حمیمت هؼبهلِ ًیست است وِ دس اثَاة فمْی ًىبح سا دس اثَاة هؼبهالت ثبلوؼٌی االػن روش وشدُ

 ثلىِ پیوبى صًبضَیی ٍ یه هؼبّذُ است لىي دس ایي هؼبّذُ یىی اص ضشایغی وِ لشاس دادُ ضذُ ٍ دس ػشف ّن هشسَم است،

 یه چیضی حتوبً ثبیذ ثِ صٍجِ پشداخت ضَد، ًظیش ّجِ یب ّذیِ ٍ هبًٌذ ایٌْب.

ایٌىِ لزا هْشیِ ٍ صذاق ًیست؛  ٍ لزا ّیچ هبًؼی اص صذق ػٌَاى فبئذُ ثش مت صٍجیت هؼبٍضِ ًیستثٌبثشایي اصل حمی

وسبًی وِ دس ثبة  ایي حشف ّوبى جب ّن اضىبل داسد.ایطبى فشهَدُ ّوبى عَس وِ هب دس آًجب ایي حشف سا صدین، هب گفتین 

گَیین ایي ثِ ّش حبل فبئذُ است  ی است ٍ هب وِ هیداًٌذ ثش چِ اسبسهٌغجك ًویثش صذاق ًىبح ػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت سا 

گَیین. )سٍی ایٌىِ ًىتِ دلت وٌیذ وِ آیب هب ایي سا ثِ ػٌَاى یه هؼبٍضِ ثذاًین یب یه هؼبّذُ.( ثِ ًظش  بسی هیثش چِ اس

 سسذ ایي ثِ یه هؼبّذُ أضجِ است تب یه هؼبٍضِ. هی

داصد پشگیشد تب عالق دّذ. ػَض الخلغ هبلی است وِ صى ثِ هشد هی پَلی سا هی َض الخُلغ یه هؼبٍضِ است؟آیب ػ حبًیبً:

دس وِ ؟ حتی ثؼضی اص وسبًی فبئذُ ٍ غٌیوت ٍجَد داسدثشای ایٌىِ عالق ثذّذ. حبل، ایٌجب آیب ٍالؼبً هٌؼی اص صذق ػٌَاى 

ثبة صذاق هؼتمذًذ ػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت هٌغجك ًیست، ایٌجب دس ػَض الخُلغ هؼتمذًذ ایي فشلی ثب ّذیِ ٍ جبیضُ ًذاسد ٍ 

ثبالخشُ هشد پَلی گشفتِ ٍ دس همبثلص صى سا عالق دادُ است. ثِ ّش حبل خَدش ّن هبیل وٌذ.  ػٌَاى فبئذُ ثش آى صذق هی

وشد وِ ثإصاء عالق دادى پَل ثگیشد. دس عالق خُلغ ثِ ّش حبل ثٌبی  چٌیي وبسی ًوی خَاست وِ ثَدُ وِ عالق دّذ. اگش ًوی

وٌذ هٌغجك است چشاوِ یه  هبلی وِ صٍد اخز هی. ایٌجب ٍالؼبً ػٌَاى فبئذُ ثش ایي عالق ّست لىي ثب چٌیي ضشعی هشد ثش

ای ثشایص حبصل ضذُ است لزا دس ثبة ػَض خُلغ ّن ثِ ًظش هب هطىلی ٍجَد ًذاسد.  سَدی ثشدُ ٍ یه غٌیت ٍ فبئذُ

 یؼٌی همتضی ثشای ضوَل ادلِ ّست ٍ هبًؼی ّن دس ثشاثشش ًیست ثِ لیبس آًچِ وِ دس ثبة صذاق گفتین.

ضَد ثِ ایي ػٌَاى وِ ایي ػَض اص  هٌغجك ًوی ى فبئذُ ٍ غٌیوت ثش ػَض الخلغػٌَا اًذ وِ ثشدُثؼضی تؼجیش دیگشی ثىبس 

ٍلی  تَاًذ تؼجیش دیگشی اص ّوبى ثیبى هستذل ثبضذ؛ دس استذالل، ػَض ثإصاء اصالِ سلغٌت تؼجیش ضذ فَات ثُضغ است. ایي هی
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دّذ، ثُضؼی وِ هتؼلك ثِ اٍ ضذُ ثَد چیضی سا اص دست هیایٌجب هشد داسد یه  یؼٌیثِ ػَض فَات ثُضغ.  ضذُتؼجیش  ایي جب

ای، غٌیوتی، ًصیت وٌذ پس ثبص چیضی، فبیذُ دس ثشاثش اص دست دادى ثُضغ یه چیضی سا دسیبفت هی سٍد ٍداسد اص دست هی

ظبّش ّن تَاًذ ّوبى ثیبى هستذل ثبضذ )چِ ثسب  اٍ ًطذُ لزا تؼلك خوس ثِ آى هحل اضىبل است. ػشض وشدم وِ ایي هی

گَیذ  ضَد. ایٌجب هی ّویي است(؛ چَى دس استذالل گفتِ ضذ ػَض خلغ، هبلی است وِ ثإصاء اصالِ سلغٌت پشداخت هی

وٌذ. حبل هوىي است حیخیت ایي  ضَد. دس حمیمت ّش دٍ یه ٍالؼیت سا ثیبى هی ػَضی است وِ ثإصاء فَات ثُضغ أخز هی

هجتٌی ثش ایي است وِ هب عالق خلغ سا  ثبضذ. ػلی ای حبل اسبس ایي ثیبى ّنتفبٍت ثیبى ثب ثیبًی وِ دس استذالل روش ضذ ه

هؼبٍضِ ثذاًین. اگش هؼبٍضِ ثذاًین هوىي است وسی ایي ادػب سا وٌذ اهب اگش گفتین اصالً علك خلغ هؼبٍضِ ًیست ٍ حمیمت 

یه  ُ؛ ٍ لزا هؼبٍضِ ًیست. ثلىِبً ثَدای وِ سبثمعالق حتی خلغ، دس حمیمت ضىستي ٍ تَافك ثشای اص ثیي ثشدى هؼبّذُ

عالق هخصَظ ٍ هطشٍعی است. ایٌىِ هب حمیمت ًىبح ٍ حمیمت عالق سا اصالً هؼبٍضِ ًذاًین دس ػیي حبل هبلی سدّ ٍ 

وٌذ. لزا اگش ثِ عَس ولی ثگَیین عالق  ثذل ضَد، ایي ثِ عَس ولی همتضی سا ثشای صذق ػٌَاى فبئذُ ثش ایي هبل، فشاّن هی

گیشد ثشای اٍ دس حمیمت فبئذُ است. اگش ّن ثگَیین هؼبٍضِ است وِ چِ ثسب  یست، پس هبلی وِ صٍد هیخلغ هؼبٍضِ ً

ك خوس ثِ هْشیِ ٍ ػَض الخلغ اًذ ٍلی اسبس ٍ هجٌبی هب دس اضىبل ثِ تؼلهوىي است هلتضم ضَین ثِ آًچِ وِ ایٌْب گفتِ

ٍ تجذیل هبل ثِ هبلی ٍ تجذیل یه حك غیش هبلی ثِ هبل است وِ ػشض وشدین وِ اصالً ایٌجب هسئلِ، هسئلِ هؼبٍضِ  ّوبى

 بط ٍاجت آى است وِ خوس حبثت است.ًیست؛ پس دس ػَض خلغ ّن ثِ ًظش هب احتی

 مورد سوم: وقف خاص

اهش سَم وِ هحل ثحج است ٍلف خبظ است. اهبم )سُ( دس هتي تحشیش ًبهی اص ٍلف خبظ ًجشدًذ. ایطبى ثِ عَس ولی 

ػذم تؼلك خوس ثِ غیش اسثبح « غیش اسثبح هب یذخل فی هسوّی التىست ال یخلَا ػي لَٓػذم تؼلمِ ث» بستطبى ایي ثَد وِػج

حبثت ًیست. چَى ایطبى لبئل ثِ ایي هىبست خبلی اص لَت ًیست یؼٌی فتَا ثِ ایي دادًذ وِ دس غیش اسثبح هىبست خوس 

هغلك فَائذ. ثش ّویي ًِ غلك فَائذ اختیبسی )لجالً ّن گفتین( وِ خوس فمظ هخصَظ ثِ اسثبح هىبست است ًِ ه است

 وٌذ ثِ ایٌىِ ایي دٍ خوس ًذاسد ّش چٌذ احتیبط حُسي داسد. اسبس ایطبى دس ّذیِ ٍ اسث تصشیح هی

ایٌجب فشهَدُ، حىن  ای وِ ایطبىای ثِ ٍلف خبظ ًذاسًذ اهب اص ضبثغِدس ضوي هخبلْبیی وِ روش وشدًذ اضبسُ ثِ ّش حبل

ضَد، ایي ّن هتؼلك خوس ًیست. پس  ضَد یؼٌی لبػذتبً آًچِ وِ اص ساُ ٍلف خبظ حبصل هی ؼلَم هیٍلف خبظ ّن ه

 ًظش اهبم ثب تَجِ ثِ ایي ضبثغِ هؼلَم است.

لجل اص ایي سخي اص تؼلك « ٍ وزا ال یُتشن االحتیبط فی حبصل الَلف الخبظ»اهب هشحَم سیذ دس ثبة ٍلف خبظ فشهَدُ: 

فشهبیذ احتیبط ٍاجت آى است وِ دس ٍلف خبظ ّن خوس دادُ ضَد. حبل  َد، دس اداهِ هیخوس ثِ اسث غیش هحتست ث

 ایي هَسد خَاّین ثجیٌین آیب ٍالؼبً دس هَسد ٍلف خبظ، خوس حبثت است یب ًِ؟ هالحظِ فشهَدیذ وِ عجك ًظش اهبم هی

 احتیبط ٍاجت آى است وِ خوس داسد.فشهبیذ  هشحَم سیذ هی لیخوس ًذاسد ٍ

ایي هِله  ًوبء گَیذ هي ضَد. هی ولی دس ٍلف خبظ هسئلِ اص ایي لشاس است وِ یه هِلىی ثشای اٍالد لشاس دادُ هیثِ عَس 

وٌذ  سا ٍلف وشدم ثشای اٍالدم )اٍالد روَس یب هغلك اٍالد یب یه گشٍُ خبصی(. ایي ثِ دٍ ًحَ است. گبّی هِله سا ٍلف هی
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وٌذ وِ ًوبء  هشثَط ثِ اٍالدش ثبضذ، گبّی ایي هبل سا ثِ ًحَی ٍلف هی ثِ ایي ػٌَاى وِ دسآهذ آى هله ٍ ًوبء آى هله

ضَد؛ یه هلىی سا ٍلف  ضَد ٍ یه ٍلت ًوبء تولیه ًوی آى هله ثِ اٍالدش دادُ ضَد. یه ٍلت خَد ًوبء تولیه هی

اهب ًذاسد. احتیبد ثِ لجَل  گَیذ ایي ًوبء ثِ فشصًذاى هي دادُ ضَد. دس لسن اٍل وِ خَدِ ًوبء سا تولیه وشدُ، وٌذ ٍلی هی هی

ػلی أى »وٌذ  ضَد احتیبد ثِ لجَل ًذاسد ٍلی ٍلتی ٍلف هی وِ خَد ًوبء تولیه هی احتیبد ثِ لجَل داسد. آًجب دس لسن دٍم

 ایي احتیبد ثِ لجَل داسد.« یُؼغی ًوبئِ ألٍالدُ

ثگَیذ فَائذ غیش اختیبسی هتؼلك خوس  ثِ فَائذ اختیبسی ثذاًذ ٍحبل ظبّش هسئلِ ایي است وِ اگش وسی خوس سا هتؼلك 

وٌذ چَى احتیبد ثِ  اًذ، لْشاً ایٌجب ثبیذ هلتضم ضَد ثِ ایٌىِ دس لسن اٍل ػٌَاى فبئذُ صذق ًویًیست ووب ایٌىِ ثؼضی گفتِ

خوس هبًذ ٍ فبئذُ اختیبسی است، ایي هتؼلك لجَل ًذاسد هخل اسث ٍلی دس لسن دٍم وِ احتیبد ثِ لجَل داسد ٍ هخل ّذیِ هی

 ضَد. است. ایي ثٌبثش لَل وسبًی است وِ هؼتمذًذ خوس ثِ فَائذ اختیبسی هتؼلك هی

داًٌذ هخل اهبم، ًِ هغلك فبئذُ، لْشاً ایٌجب ثبیذ ثگَیٌذ هِله عجك ًظش وسبًی وِ خوس سا دس خصَظ اسثبح هىبست هی

اًذ. ایٌجب وِ سثح وست ًیست، دٍلف خبظ خوس ًذاسد؛ چَى ایطبى هالن سا دس تؼلك خوس فمظ تحمك سثح وست هی

پس دس ٍلف خبظ خوس ًیست اهب هشحَم سیذ وِ دائشُ سا ٍسیغ تش وشدُ ثَد ٍ ثِ حست ظبّش خوس سا دس فَائذ 

لبػذتبً دس ٍلف خبظ ثبیذ حىن  خوس داسد اهب اسث خوس ًذاسد(لزا دیذیذ ایطبى دس ّذیِ فشهَد داًذ )اختیبسی حبثت هی

ٍلف خبظ دٍ ًَع است ایي تفصیل سا ّن ثبیذ ایطبى ثذّذ وِ آیب ایٌىِ فشهَدُ احتیبط ثِ ٍجَة خوس وٌذ لىي چَى 

ٍاجت پشداختي خوس است همصَدضبى اص ٍلف خبظ آى ٍلف خبصی است وِ ًیبص ثِ لجَل ًذاسد یب ٍلف خبصی است 

َل داسد وِ ثطَد هخل ّذیِ ٍ وِ ًیبص ثِ لجَل داسد. لبػذتبً ثبیذ همصَدش اص ٍلف خبظ آى ٍلف خبصی ثبضذ وِ ًیبص ثِ لج

 ّجِ ٍ لزا هتؼلك خوس ٍالغ ضَد.

 یٌجب دیگش خوس ٍاجت ًیست.اهب اگش ایي ٍلف خبظ ًیبص ثِ لجَل ًذاضت ٍ هخل اسث ثَد لْشاً ا
 حق در مسئله

ضَد، صذق فبئذُ ٍ  حبصل هی ثشای ایٌىِ ثش آًچِ وِ اص ٍلف خبظ؛ است ٍلف خبظ تؼلك خوس ثِحك دس ایي هسئلِ 

وٌذ ّوبى عَس وِ ثیي خَدِ اسث ٍ ّذیِ  وٌذ. دس ایي جْت احتیبد داضتي ثِ لجَل ٍ ػذم ًیبص ثِ لجَل فشلی ًوی غٌیوت هی

لزا هب گفتین دس اسث، ّذیِ، ّجِ، جبیضُ، )ّش چِ وِ ًصیت اًسبى ضَد هِي الفبئذُ، هتؼلك خوس است.  ٍ فشلی ٍجَد ًذاسد.

 ِ حجَت خوس دس ٍلف خبظ ثبضذ دیگشّن خوس حبثت است ٍ اگش لشاس ث دس ٍلف خبظ (ّوِ ایٌْب خوس حبثت است.

ایي ظَْس دس احتیبط ٍجَثی « ال یُتشن االحتیبط»ایطبى چشا فشهَدُ پس جبیی ثشای احتیبط ًیست ٍ ثبیذ فتَا دادُ ضَد. 

بثت ضَد فتَاءً؛ یؼٌی داًین پس خوس ثبیذ دس آى حداسد. چشا فتَا ًذّین؟ ثبالخشُ اگش هب ادلِ سا ضبهل ٍلف خبظ هی

ضَد ٍ  ثگَیین ال یخلَا ػي لٍَٓ. اهب ٍلتی هب لبئل ثِ حجَت خوس دس هغلك فبئذُ ّستین ٍ ادلِ ضبهل ّوِ هصبدیك فبئذُ هی

فشض ّن ایي است وِ ٍلف خبظ ّن اص هصبدیك فبئذُ است، پس چشا ثِ ٍجَة خوس فتَا ًذّین؟! لزا جبیی ثشای 

 ثلىِ ثبیذ فتَا ثِ ٍجَة خوس دس ٍلف خبظ داد. احتیبط هشحَم سیذ ٍجَد ًذاسد
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پس ثِ ًظش هب چَى هالن دس تؼلك خوس صذق فبئذُ است هغلمب اػن اص ایٌىِ ثبإلختیبس ثبضذ یب لْشاً ثبضذ، چِ هب حىن ثِ 

ل ثِ هٌغجك است لزا ٍجْی ثشای لَ آى تؼلك خوس ثِ اسث ٍ ّذیِ ثىٌین چِ ًىٌین، ایٌجب خَدش هستمالً ػٌَاى فبئذُ ثش

ایٌجب ّن ثِ ًظش هب خوس حبثت است آى ّن ثبالتش اص احتیبط ثلىِ ثبیذ ثبلفتَی پس ػذم خوس دس ٍلف خبظ ًیست. 

 گفتِ ضَد وِ خوس حبثت است.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


