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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 گذشته: خالصه جلسه 

یک نکته از بحث گذشته باقی مانده، این نکته را عرض کنیم و انشاء اهلل بحث جدید را مطرح کنیم. مسئله این بود که چرا الم 

بر سرر سره عنواا اوآ دمده و ی بر سر سه عنواا بیدن نیامدهپ ساس ی را بی ی از بگرگاا داده بودند که ما این ساسر را ن     

 مبنان این ساسر مح  اشکاآ بود مورد قبوآ واقع نشد. کردیم و به جهت اینکه 

 پاسخ دوم:

این ساسرر که ق ریبا مورد سذیر  مم واقع شده و مشهور مم می باشد این است که از دناا که یتامی و مساکین و ابن ا سبی    

 ح ی سیدا نمیکنند جگ از طریق رأسا و مست ال خمس به دنها داده نمی شود، حاال یا از این باب که مست یما ما ک نمی شوند یا

امام؛ یا از باب اینکه اگر مم ما ک می شوند و ح ی سیدا میکنند مسؤ یت قوزیع سهم دنها به عهده امام است؛ به مر حاآ سهام 

 یاین سره نرنچ چوا به وسیله امام و به ا ا امام باید بین دنها ق سیم شود به ممین جهت الم بر سر دا سه عنواا نیامده، یین  

کأنی چوا مست یمة سهامشاا به دنها داده نمی شود و از طریق امام و یا به ا ا امام باید نرف دنها شود به ممین جهت الم بر 

 سر دا سه عنواا نیامده. 

ى مهلل و لرسوآ و  ذن ا  ربى و ا یتامى وا مساکین وابن ا سبی ؛ به ممین جهت الم بر سر هلل و لرسوآ و ا ذن ا  ربی دمده و یتا

وا مسراکین وابن ا سبی  بدوا الم جر دورده شده اند. به نرر می رسد این جواب، جواب قاب  قبو ی است، چوا این سه یینی  

یتامی و مسراکین وابن ا سربی  به مر حاآ رأسرا و بدوا ا ا  ن ا  ربی، یینی امام، بهره مند از این سهم نیستند، باید ا ا امام    

ائ  باشیم و چه نباشیم، به ممین جهت است که این الم سر این سه قا نیامده است. سؤاآ: دیا سه باشد، چه ملکیت بران دنها ق

 قان دخر یینی انناف ثالثه والیت در قصرف ندارندپ

 سؤال:

 استاد:

نان یاختالف است در اینکه دیا سه ننچ اوآ ما کند یا والیت دارندپ که بیاا کردیم حق این است که والیت دارند، ملکت به م

ملکیت متیارف بین مردم که ملکیت اعتبارن اسررت بران خدا مینی ندارد و به ممین جهت نمی قواا به این نحوه ملکیت بران 

رسوآ و  ن ا  ربی مم ملگم شد. ممانطور که قبال اشاره شد؛ اما در مورد یتامی و مساکین و ابن ا سبی  این بحث مطرح است 
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یت ندارند بلکه حق دارند، سس این اختالف نرر مست، اینکه ما ب وامیم از دوردا الم بر سر سه که دیا اینها ما کندپ یا نه ملک

 قان او ی استفاده کنیم که سه قان او ی والیت داند و اینها والیت ندارند نمی قواا این مطلب را گفت. 

 است میچ منافاقی ندارد که اختصاص به الم یا الم ملکیت است یا الم اختصاص، اگر گفته شد الم اختصاص چوا باالخره این

اینها داشرته باشرد و در عین حاآ والیت مم نداشته باشد، اگر الم را ملکیت گرفتیم، دنوقت می قواا گفت المی که بر سر سه   

سطه اقان اوآ دمده افاده ملکیت اینها را می کند و اینکه سرر سره قان دوم نیامده میلوم می شرود ملکیت اینها مست یم و بی و   

نیسرت. این یک اختالفی اسراسری است در مورد انناف ثالثه که دیا اینها ما کند یا حق دارند که در جان خود  باید مورد    

 بررسی قرار گیرد. دو مطلب دیگر باقی مانده که الزم است بررسی شود. 

  نحوه شراکت ارباب خمس با مالک:

واآ چگونه استپ چگونه ناحباا سهام نسبت به یک سنام حق سیدا یکی اینکه کیفیت شراکت سهام داراا خمس با ما کاا ام

می کنند یا ما ک می شروندپ دیا ملکیت دنها به نحو اشاعه است کما مو ا مشهور یا به نحو کلی فی ا ذمه است یا به نحو کلی  

 سه نرریه وجود دارد: فی ا میینپ یینی ارباب خمس و ناحباا خمس به چه کیفیتی با ما ک شراکت دارندپ در این رابطه 

  نظریه اول:

مشهور قائلند به اینکه این شرکت به نحو اشاعه است، یینی اینکه ناحباا خمس در جگء جگء دنچه که متیلق به ما ک است، 

یینی در عین ماآ به نحو اشراعه شرریکند. اگر م ال سو ی باشرد ند مگار قوماا یا زمینی یا خانه ان باشد، در قمام اجگاء این    

نه و دا سوآ و زمین، شراکت دارند، به نحون که در مر جگئی یک سنام متیلق به ناحباا خمس است و چهار سنام متیلق خا

به ما ک است. اگر این مبنا باشد قهرا قا زمانی که این خمس داده نشود حق قصرف در ک  ماآ وجود ندارد، چوا در ممه اینها 

 به نورت مشاع ارباب خمس سهیم مستند. 

  یه دوم:نظر

بی ی این را به نحو کلی فی ا میین می دانند یینی از عین ماآ یک سنامش م ال یک قن گندم است که خمس دا دویست کیلو 

گندم اسرت، دنچه که بران نراحباا خمس ثابت اسرت دویست کیلو از عین ما ی است که وجود دارد،  ذا ما ک این ماآ می    

ه دویست کیلو باقی بماند، یینی اگر رسید به دویست کیلو دیگر حق قصرف در این ماآ قواند در این ماآ قصرف کند قا زمانی ک

 را ندارد، اگر اشاعه بود انال حق قصرف نداشت و ی اگر به نحو کلی فی ا میین باشد قا زمانی که م دار

 رد. خمس باقی می ماند می قواند در ماآ قصرف کند اما وقتی به دا م دار رسید دیگر حق قصرف ندا

   نظریه سوم:

یک نرر مم که بی ری از بگرگاا م   مرحوم سرید هرهد در عروب به دا ملتگم شرده اند این است که به نحو کلی فی ا ذمه می    

باشرد. کلی فی ا ذمه یینی اینکه ارباب خمس در عین ماآ با ما ک شراکت ندارند بلکه به اندازه ارز  خمس این ماآ دین به  

بپردازد، یینی ارباب خمس به اندازه یک سنام از این ماآ و به عبارت دیگر به اندازه ارز  و ما یت  گردا ما ک است که باید
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یک سنام از این ماآ، ما کند یا نراحب حق مسرتند و به این اندازه در  مه این شر س است که باید بپردازد. طبق این بیاا    

می قواند ممه این گندم را میامله کند، بفروشد و یا خود  محدودیتی در قصررف در این ماآ نیسرت، می قواند قصرف کند و   

مصرف کند و ی در  مه او به اندازه ما یت و ارز  دویست کیلو گندم ثابت است که باید به عنواا خمس بپردازد. به مر حاآ 

ین سه نرریه را این نحوه شررکت ناحباا خمس و ناحباا سهام در خمس ماآ با ما ک است. حاال اینکه اد ه کدام یک از ا 

 اثبات می کند و حق در مسئله کدام است این مم باید در مباحث ف هی دنباآ شود.

 صاحبان سهام خمس: 

نراحباا سرهام شرش نفر می باشرند: خدا و رسوآ و  ن ا  ربی و سه ننچ دخر. خداوند میلوم است و احتیاجی به قو ی      

بی و یتامی و مساکین و ابن ا سبی  چه کسانی مستندپ از ناحباا خمس ندارد، رسوآ مم که میلوم است، اما منرور از  ن ا  ر

عمدقا چهار عنواا باید شرح داده شود و مهم قر از ممه  ن ا  ربی است؛ در یتامی و مساکین و ابن ا سبی  مسئله روشن است 

م  می شود یا نهپ یینی اختالف و نررفا اختالفات جگئی وجود دارد م ال دیا یتیم به کسی که مادر  را مم از دست داده شا 

عمده ان در دا سه عنواا نیست بلکه عمده اختالف در مورد  ن ا  ربی می باشد، اینکه مراد از  ن ا  ربی کیست، نررات در 

ایناا متیدد اسرت. چند احتماآ و چند نرریه داده شرده، عده ان می گویند منرور خویشاا و اقربان سیامبر است، عده ان می   

 امام میصوم است و نرریات دیگرن وجود دارد که انشاء اهلل جلسه دینده بررسی خوامیم کرد.گویند 

 «والحمد هلل رب العالمین»


