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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»
وِ هَرد اختالف ٍالغ ضذُ اس ح٘ج تؼلك خوس، سِ هَرد دٗگز ثبلٖ هبًذُ وِ اٗي سِ هَرد را ثبٗذ هَرد ثزرسٖ  اس هَاردٕ

 لزار دّ٘ن.
 ووصی بهالالوال : ششنهورد 

تؼلك  آىزٕ ثذٌّذ، اس ح٘ج اٌٗىِ خوس ثِ هخالً اگز وسٖ ٍغ٘ت وٌذ هبلٖ را ثِ دٗگ ثِ است هَرد ضطن، هبل هَغٖ

 هبل هَغٖ ثِ ثز دٍ لسن است:همذهتبً السم است اضبرُ وٌ٘ن وِ ٗب ًِ هَرد اختالف ٍالغ ضذُ است؛  گ٘زد هٖ

 وٌذ وِ ثؼذ اس فَتص چ٘شٕ را ثِ وسٖ ثذٌّذ؛ گبّٖ وسٖ ٍغ٘ت هٖ

 وٌذ هخالً حلج هبلِ هي ثؼذ اس فَتن ثزإ فالًٖ ثبضذ. گبّٖ ثِ اٗي ضىل است وِ ٍغ٘ت هٖ

وٌٌذ ثِ ٍغ٘ت تول٘ىٖ؛ پس ٍغ٘ت  ذٕ ٍ اس دٍهٖ تؼج٘ز هٖوٌٌذ ثِ ٍغ٘ت ػْ وٌذ؛ اس اٍلٖ تؼج٘ز هٖ اٗي دٍ ثبّن فزق هٖ

گ٘زد وِ ثبٗذ ثِ فالى ضخع اٗي هبل را ثذّٖ ٍ ثِ  وٌذ ٍ اس اٍ ػْذ ٍ پ٘وبى هٖ ٍغّ٘ص را هتؼْذ هٖ اٗي وِػْذٕ ٗؼٌٖ 

ٍغٖ وٌذ؛ ًِ اٌٗىِ ثِ  وٌذ ٍ در ٍغ٘ت تول٘ه هٖ ٌذ. اهب گبّٖ خَدش ٍغ٘ت هٖٗگَ ّو٘ي جْت ثِ آى ٍغ٘ت ػْذٕ هٖ

ضَد ثِ  سفبرش وٌذ وِ هخالً فالى هجلغ را ثِ فالًٖ ثذّ٘ذ ثلىِ خَدش در ٍغ٘تص هٌَ٘ٗسذ وِ هخالً حلج هبلِ هي تول٘ه هٖ

 آٗذ.  فالى ضخع. لْزاً ثؼذ اس فَت اٍ اٗي هبل ثِ هلى٘ت اٍ در هٖ

إ وِ اٗطبى در  اٗي اس ضبثغِدر هَرد هبلٖ وِ ثِ آى ٍغ٘ت ضذُ، ظبّز والم اهبم )رُ( اٗي است وِ هتؼلك خوس ً٘ست. 

تؼلك خوس در غ٘ز ارثبح هىبست لذا اس ًظز اهبم اٗي هَرد  هتي فزهَدًذ لبثل استفبدُ است چَى تػزٗح وزدًذ ثِ ػذم

 هتؼلك خوس ً٘ست.

در  ثِ ٍجَة خوسدر وٌبر ّجِ ٍ ّذِٗ اٗطبى اهب هزحَم س٘ذ در ػزٍُ فتَا ثِ ٍجَة خوس در هبل هَغٖ ثِ دادُ است؛ 

 ذ.اً فتَا دادُ اٗي هَارد
 (ره)سید  اهام و نظربررسی 

لجالً گفت٘ن وِ ظبّزاً حك ثب هزحَم س٘ذ است ٗؼٌٖ هب اٌٗجب ثِ اهبم )رُ( اضىبل دارٗن. ٍجِ اضىبل ّن ثب تَجِ ثِ هغبلجٖ 

داًذ  ضَد. اضىبل ّن ٗه اضىبل هجٌبٖٗ است؛ اهبم )رُ( هَضَع خوس را در هبًحي فِ٘ خػَظ فَائذ وسجٖ هٖ هؼلَم هٖ

إ وِ خبرد اس هسوبٕ وست  د لذا ّز فبئذُضَ هٖوِ اس راُ وست ٍ تجبرت ٍ غٌؼت ٍ اهخبل اٌْٗب حبغل  ٗؼٌٖ فَائذٕ

ي هجٌب را هَرد اٗ ثبضذ، ثِ ًظز اٗطبى هتؼلك خوس ً٘ست هخل ّذِٗ ٍ ّجِ ٍ ارث ٍ ٍ اس جولِ هبل هَغٖ ثِ. هب اغل

 گ٘زد. ز آى هٌغجك ضَد تؼلك هٖثِ ًظز هب خوس ثِ ّز چ٘شٕ وِ ػٌَاى فبئذُ ث ٍ گفت٘ن اضىبل لزار دادٗن
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هخل ّجِ  ،اًذ، ٍجِ آى رٍضي است چَى اٗي ٍغ٘ت اگز ٍغ٘ت ػْذٕ ثبضذ دادُثِ ٍجَة خوس اهب هزحَم س٘ذ وِ فتَا 

گ٘زد. تٌْب تفبٍتص ثب ّذِٗ ٍ ّجِ اٗي است وِ ّذِٗ در  ضَد ٍ اٍ ّن اٗي هبل را هٖ است چَى ٗه هبلٖ ثِ وسٖ دادُ هٖ

ضَد ٍ اػغبء در سهبى ح٘بت ٗب  هبل هَغٖ ثِ در ٍغ٘ت ػْذٕ ثؼذ اس فَت دادُ هٖ ٍلٖ، دضَ سهبى ح٘بت ضخع دادُ هٖ

فَت تأح٘زٕ در اٗي جْت ًذارد. ثِ ّوبى هالوٖ وِ در ّذِٗ خوس ٍاجت است، در هبل هَغٖ ثِ ّن ٍاجت است. 

 ً٘ست.  ثٌبثزاٗي فتَا ثِ ٍجَة خوس در هبل هَغٖ ثِ غح٘ح است ٍ حتٖ جبٖٗ ثزإ احت٘بط ٍجَثٖ ّن

 اهب در ٍغ٘ت تولىٖ دٍ هجٌب ٍجَد دارد:

خَاّذ اٗي هبل را ثگ٘زد ٍ ثزإ اٍ  ثؼضٖ هؼتمذًذ در ٍغ٘ت تول٘ىٖ لجَل اس ًبحِ٘ هَغٖ لِ هؼتجز است ٗؼٌٖ وسٖ وِ هٖ

 ٍغ٘ت ضذُ ثبٗذ لجَل وٌذ؛

ٍ ً٘بس ثِ لجَل  ضَد ًػ٘ت ضخع هٖثِ عَر لْزٕ  هخل ثمِ٘ هَاردٕ وِ .لجَل هؼتجز ً٘ستثؼضٖ هؼتمذًذ در اٗي ٍغ٘ت 

 ًذارد هخل ارث.

ضَد هخل ّجِ ٍ ّذِٗ چَى ّذِٗ ٍ ّجِ اس فَائذٕ است وِ ثبلمجَل ثِ هلى٘ت  اگز گفت٘ن لجَل هؼتجز است، در اٗي غَرت هٖ

ؼٌٖ فتَا ثِ ٍجَة خوس در هبلٖ وِ اٌٗجب ّن جبرٕ است ٗ فت٘نگدر ثبة ّذِٗ ٍ ّجِ  ّز چِ. ثٌبثزاٗي آٌٗذ ضخع در هٖ

 دّ٘ن.ثِ ٍغ٘ت تول٘ىٖ حبغل ضذُ هٖ

اگز ّن گفت٘ن لجَل در آى هتؼجز ً٘ست ٍ اس لج٘ل ارث است، لْزاً ّوبى ثحخٖ وِ در ثبة ارث داضت٘ن در اٌٗجب ّن جزٗبى 

لذا گفت٘ن ادلِ ٍجَة خوس  داً٘نوٌذ؛ هب خوس را در ارث ٍاجت داًست٘ن چَى ػٌَاى فبئذُ را ثز آى هٌغجك هٖ پ٘ذا هٖ

ضَد لىي در اٗي لسن لْزاً اگز  ثٌبثزاٗي خوس در هبلٖ وِ ثِ ٍغ٘ت تول٘ىٖ حبغل ضذُ، ٍاجت هٖ .ضَد ضبهلص هٖ

ضَٗن چَى هزحَم س٘ذ در ثبة ارث لبئل ثِ ػذم ٍجَة  ثخَاّ٘ن ًظز س٘ذ را هٌغجك وٌ٘ن، آًَلت ثب هطىل هَاجِ هٖ

 گ٘زد.  الحَط استحجبثبً اٗي است وِ خوس ثِ ارث هحتست تؼلك هٖاًذ ٍ ااًذ. ٍ فزهَدُخوس ضذُ

پس ّز چٌذ هزحَم س٘ذ ثِ ًحَ هغلك در هَرد هبل هَغٖ ثِ فتَا ثِ ٍجَة خوس دادًذ اهب ثبٗذ هؼلَم ضَد وِ اٗي هبل 

م س٘ذ در تَاً٘ن ًسجت ثِ ًظز هزحَ هَغٖ ثِ ثب چِ لسن ٍغ٘تٖ ًػ٘ت هَغٖ لِ ضذُ است، آًَلت ثز اسبس آى هب هٖ

 ثؼضٖ اس السبهص اضىبل وٌ٘ن.
 هورد هفتن: صدقه 

هَرد ّفتن غذلِ است؛ اهبم )رُ( ثبس ثز اسبس هجٌبٕ هَرد ًظزضبى ظبّزاً هؼتمذ ثِ ػذم ٍجَة خوس در غذلِ ّستٌذ. 

زدُ ٍ ثِ غذلِ ّن اضبرُ و« هب هَلِهَ ثبلخوس اٍ الشوَٓ»هزحَم س٘ذ ّن در هسئلِ پٌجبُ ٍ ٗه ػزٍُ در ضوي ثحج اس 

ًظز اهبم )رُ(  بًظزضبى ث هزحَم س٘ذ هتؼلك خوس ً٘ست. اٌٗجب ضَد اًذ هبلٖ وِ ثِ ػٌَاى غذلِ ثِ وسٖ دادُ هٖفزهَدُ

 ٗىسبى است. حبل ثبٗذ دٗذ آٗب غذلِ هتؼلك خوس ّست ٗب ً٘ست؟

ثِ لػذ اس ح٘ج لػذ لزثت است ٗؼٌٖ اگز وسٖ  جْت هخل ّذِٗ ٍ ّجِ است. تٌْب تفبٍت غذلِ ثب ّذِٗ ٍ ّجِغذلِ اس ّز 

ضَد غذلِ. ّز چٌذ خَد ّجِ ّن ثِ ػٌَاى ٗه ػول هستحجٖ اگز وسٖ لػذ لزثت  لزثت هبلٖ را ثِ دٗگزٕ ثذّذ، اٗي هٖ
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ثزد. ّذِٗ دادى ٍ ّجِ اس اهَرٕ است وِ در رٍاٗبت تطَٗك ٍ تزغ٘ت ثِ آى ضذُ هخػَغبً ثِ ثؼضٖ در آى وٌذ حَاة هٖ

 افزاد. اهب غذلِ لَاهص ثِ لػذ لزثت است. پس تفبٍت غذلِ ٍ ّجِ ٍ ّذِٗ فمظ اس اٗي جْت است.

ضَد؛ چَى هالن در تؼلك خوس  گ٘زد، ثِ غذلِ ّن هتؼلك هٖ ثز اٗي اسبس ثِ ّوبى دل٘ل وِ خوس تؼلك ثِ ّجِ ٍ ّذِٗ هٖ

إ وٌذ وِ فبٗذُ ثِ دٗگزٕ ثذّذ آٗب غذق ًوٖ ثِ چ٘شٕ، تحمك ػٌَاى فبٗذُ است. لذا اگز وسٖ چ٘شٕ را ثِ ػٌَاى غذلِ

ضَد؛  لػذ لزثت ّست٘ن، اٗي هبًغ تحمك ػٌَاى فبئذُ ًوٖ ت؟ غزف اٌٗىِ هب در غذلِ ً٘بسهٌذًػ٘ت آى ضخع ضذُ اس

ٌٗىِ هُؼغٖ لػذ لزثت وزدُ ٗب ًىزدُ، ا جْت ّندر اٗي وٌذ،  ػزف ثِ چ٘شٕ وِ ثِ دست اٍ رس٘ذُ ثِ ػٌَاى فبٗذُ ًگبُ هٖ

. لذا ضَد هٖآى ّن ّذِٗ اٗست وِ ثِ لػذ لزثت دادُ  چَىداًذ ٍ ّن غذلِ را هذخل٘ت ًذارد. ػزف ّن ّذِٗ را فبٗذُ هٖ

خوس در  همتضٖ ثزإ ضوَل ادلِ ٍجَد دارد ٍ هبًؼٖ ّن ٍجَد ًذارد ثٌبثزاٗي ادلِ ٍجَة وٌذ، ٍلتٖ ػٌَاى فبئذُ غذق هٖ

 ضَد.  هغلك فبئذُ ضبهل غذلِ ّن هٖ
 دو سی (رهنظر اهام )بررسی 

ػذم تؼلك خوس ثِ غذلِ ً٘ست. اٌٗىِ اهبم )رُ( فزهَدُ غذلِ خوس ًذارد، عجك هجٌبٕ خَدِ  ثز اٗي اسبس ٍجْٖ ثزإ

اٗطبى ػلٖ المبػذُ است ّز چٌذ هب ثِ آى هجٌب ّن اضىبل وزدٗن چَى اهبم )رُ( هؼتمذ است در فَائذٕ وِ اس راُ وست 

هجٌبٕ  عجكست ً٘بهذُ ثبضذ خوس حبثت ً٘ست. اٗي عجك هجٌبٕ اهبم وبهالً رٍضي است ّز چٌذ هب هجٌب را لجَل ًذارٗن اهب ثذ

داًذ؛ ثِ هزحَم س٘ذ ٍالؼبً ٍجْٖ ثزإ فتَا ثِ ػذم خوس ً٘ست. هزحَم س٘ذ دائزُ هَضَع خوس را هبًٌذ اهبم ض٘ك ًوٖ

ٕ وِ ّجِ ٍ ّذِٗ ّن اس هَارد فبئذُ اخت٘برٕ ّستٌذ، حبثت است. ثز اٗي اسبس ثِ در هغلك فَائذ اخت٘برًظز اٗطبى خوس 

چِ دل٘ل اٗطبى در هَرد غذلِ فتَا ثِ ػذم ٍجَة خوس دادًذ؟ پس حك در اٗي همبم ٍجَة خوس است خالفبً لإلهبم 

 )رُ( ٍ للس٘ذ )رُ(. 

وٌذ. اگز تؼلك  غذلِ هٌذٍثِ ٍ غذلِ ٍاججِ ًوٖحبثت ضذ ثبٗذ ثگَٗ٘ن فزلٖ ث٘ي  ِثؼذ اس اٌٗىِ اغل تؼلك خوس ثِ غذل

وٌذ آى غذلِ، غذلِ هستحجٖ ثبضذ ٗب ٍاجت. اگز ثِ وسٖ غذلِ دادُ ضذ ٍ  را پذٗزفت٘ن، دٗگز فزلٖ ًوٖ ثِ غذلِ خوس

وبًذ، ثبٗذ خوس ثثؼذ اس سبل همذارٕ چٌبًچِ اس اٗي هبل اػغبٖٗ ثِ ػٌَاى غذلِ  آى گ٘زًذُاٗي غذلِ، غذلِ هستحجٖ ثَد، 

ِ ٍاججِ ّن ثبضذ ّو٘ي عَر است. هخل وفبرُ وِ ٗه غذلِ ٍاجت است. اگز وسٖ هخالً ثِ ػٌَاى وفبرُ . اگز غذلآى را ثذّذ

پَلٖ را ثِ ضخػٖ دّذ ّز چٌذ جشء هستحم٘ي ثبضذ؛ اگز اس اٗي غذلِ ٍاججِ ثؼذ اس سبل چ٘شٕ اضبفِ ثوبًذ هتؼلك خوس 

 وٌذ. غذلِ را پذٗزفت٘ن، فزلٖ ث٘ي غذلِ ٍاججِ ٍ هٌذٍثِ ًوٖاست. لذا اگز هب تؼلك خوس ثِ 
 به یک اشکالپاسخ 

ضَد ٍ آًْب هػزف  غذلِ ًَػبً ثِ فمزا دادُ هٖ اٗي است وِ اًذ خوس ً٘ستهوىي است ثگَٗ٘ذ ػلت اٌٗىِ در غذلِ گفتِ

اغالً اس هَضَع اٗي لذا، خوس در آى حبثت ً٘ست. ٍلٖ  خزد رٍساًِ ضبى ّن اضبفِ ً٘بٗذ ٍ حتٖ هوىي است اسٌذ ٌو هٖ

. فزؼ هب اٗي است وِ هخالً ٗه هبل والًٖ ثِ ٗه فم٘زٕ دادُ ضذُ ٍ اٗي فم٘ز اس اٗي هبل استفبدُ وزدُ استثحج هب خبرد 

تَاً٘ن ثگَٗ٘ن اٗي ادلِ ضبهل چ٘شٕ ٖ هٌٗجب است وِ آٗب هب اس ًظز ادلِ ٍ سز سبل وِ ضذُ ٗه چ٘شٕ سائذ آهذُ. ثحج در ا

ٌَاى فبئذُ ثز آى اس ّوبى سهبًٖ وِ اٗي پَل را ثِ فم٘ز دادًذ ػ ذتَاً٘ذ ثگَٗ٘ ضَد؟! ضوب ًوٖ وِ سائذ ثز هؤًٍِ سٌِ است هٖ

غذق وٌذ؟  آٗب اٗي فبئذُ غذق ًوٖ اٍ ثذّذاگز ٗه فم٘ز ً٘بسهٌذٕ ثِ اًذاسُ حتٖ ٗه رٍسش وسٖ چ٘شٕ ثِ  غبدق ًجَدُ.
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ضَد  ضَد ٍ هػزف هٖ إ است وِ تحػ٘ل هٖ خزد وزدى ٍ اضبفِ آهذى ً٘ست. هَضَع خوس فبئذُ ِػٌَاى فبئذُ هٌَط ث

الٌبس هي لل٘ل اٍ  هب افبد»در ثؼضٖ رٍاٗبت در هَرد فبئذُ آهذُ: ٕ فبئذُ هتؼلك خوس است. ٍ چٌبًچِ سائذ آهذ، آى سٗبد

وٌذ وِ ًػ٘ت  فبئذُ اس اٍل ثِ چ٘شٕ غذق هٖدر غذق ػٌَاى فبئذُ سٗبد آهذى اس هؤًٍِ سٌٔ ًمطٖ ًذارد. ثلىِ لذا  «.وخ٘ز

 بفِ آهذ ثبٗذ خوس آى را ثذّذ.اس آى پس اس خزد سبل اضضخع ضَد، لىي اگز 

ِ ثبٗذ ثحج وٌ٘ن وِ آٗب اگز ثِ وسٖ خوس دادُ است و« هب هَله ثبلخوس اٍ الشوبٓ»ّطتو٘ي هَرد در هَرد بحث جلسه آینده: 

گ٘زد ٍ  سٗبد ث٘بٗذ آٗب ثبٗذ خوس ثذّذ ٗب ًذّذ؟ ٗب وسٖ وِ سوبت هٖ هبلزف وٌذ ٍلٖ در آخز سبل اس اٗي ضَد ٍ هػ

 .در جلسِ آٌٗذُ ثزرسٖ خَاّ٘ن وزد آٗذ آٗب ثبٗذ خوس دّذ ٗب ًِ وِ وٌذ ٍ آخز سبل سٗبد هٖ هػزف ٍ هٖ

 «الؼبلو٘يالحوذ هلل رة »


