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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر ر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 جهت چهارم: مصرف خمس ارض

خْت چْاسم اص خْاتی وِ دس اهش سادس هَسد تؼشع ٍالغ شذُ، هشتَط تِ هظشف خوس صهیٌی استت وتِ وتاذش رهتی اص     

هظشف ایي خوس، تٌاتش اطح هثل  «األصحٍ هصزف ّذا الخوس كغيزُ على »خشد. ػثاست اهام )سُ( ایي است:  هسلواى هی

وِ )هی سسذ  آىغیش ایي خوس است. یؼٌی ّواًغَس وِ خوس غٌائن ٍ غَص ٍ وٌض ٍ استاح هىاسة ٍ هؼذى، تِ هستحمیي 

ایٌدا ًیتض تتِ    سُ هستحمیي خوس تحث خَاّین وشد(هشتول تش دٍ سْن است ]سْن اهام ٍ سْن سادات[ ٍ ها دس آیٌذُ دستا

 دس تاب سایش هَاسد خوس گفتِ شذُ، هی سسذ ٍ تفاٍتی ًذاسد.  ّواى هظاسذی وِ

تِ ًظش  ٍلیایي هغلثی است وِ اهام ذشهَدُ ٍ تؼثیش ػلی االطح اشاسُ تِ ایي است وِ دس هماتل ایي لَل، لَل دیگشی ّست 

 تش است. اهام )سُ( ایي لَل طحیح

گزشتِ وِ ّن تٌاءً ػلی الوختتاس ٍ ّتن تٌتاءً ػلتی الوشتَْس،      ها اگش تخَاّین ایي هسألِ سا تشسسی وٌین، هثل تؼضی خْات 

 ا تایذ ایي هَضَع سا تشسسی وٌین.تشسسی وشدین، ایٌدا ّن تٌاتش ّش دٍ هثٌ

 بررسی مسأله بنابر نظر مختار

وٌن وِ عثك ًظش هختاس خوسی وِ دس ایي همام هَسد تحث است، خوس هؼَْد ٍ هظغلح ًیستت   اص تاب یادآٍسی ػشع هی

تتِ ستایش اساضتی خشاخیتِ ٍ      ایي صهتیي سا  گیشد ٍ دس ٍالغ همظَد خوسی است وِ تِ هحظَل صهیي صساػی تؼلك هیتلىِ 

 . وٌذ هی هلحك اساضی خضیِ

وِ تایتذ    دٌّذ. دس هَسد آى سْوی لْشاً هظشف ایي خوس ّن هثل خشاخی است وِ تش اساضی خشاخیِ لشاس هیعثك ایي هثٌا 

شتَد، چتَى هشتتَط تتِ      خضیِ تپشداصًذ، دس خای خَد گفتِ شذُ وِ تِ تیت الوال دادُ هی وفاس اص اساضی خشاخیِ ٍ اساضی

وٌذ، تِ تیت الوتال تؼلتك داسد ٍ هشتتَط تتِ ّوتِ       ػوَم هسلویي است ٍ آًچِ وِ حاون اص وفاس تِ ػٌَاى خضیِ دسیاذت هی

صهیي ّای وشاٍسصی وِ وفتاس رهتی اص   وِ عثك سٍایت اتی ػثیذُ تِ هحظَالت   یه پٌدویایي خا ّن هسلویي است. لْشاً 

صوتات ٍ خوتس اطتغ حی    ایي  ّواى هظشف سا داسد ٍ تِ تیت الوال هشتَط است؛ چَىگیشد  گیشًذ، تؼلك هی هسلویي هی

 دّذ.  تشای وفاس لشاس هی  ست؛ تلىِ یه هالیاتی است وِ حىَهت اس هیًی

دّذ،  شیة هالی است وِ حاون تشای وفاس رهی لشاس هیخوس ٍ یه پٌدن هَضَػیت ًذاسد. اگش ایي ض دس ایي طَستالثتِ 

ایي چیضی است وِ سسَل اهلل تا آًْتا هظتالحِ    آهذُتَاًذ دس صهاى ّای هختلف تغییش وٌذ، تِ لشیٌِ آى سٍایتی وِ دس آى  هی
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پتٌدن  است. هوىي است ّوتیي یته   تشخیض همذاسی وِ تایذ وفاس رهی اص ایي هحظَالت تذٌّذ، تِ ػْذُ حاون  لزاوشد، 

 چِ تسا تِ تشخیض حاون تیشتش شَد.دس ششایغی تٌا تِ هظالحی هوىي است ووتش شَد ٍ دس یه ششایغی  تاشذ ٍ

لزا هسألِ عثك ًظش هختاس وِ اساساً سٍایت اتی ػثیذُ ًاظش تِ خوس هؼَْد ٍ هظغلح ًیست، واه ً سٍشي است وِ هظتشف  

چَى اساساً ایي هثالغ تِ تیت الوال تؼلتك داسد ٍ هشتتَط تتِ ّوتِ     آى ّواى هظاسذی است وِ دس تیت الوال لشاس دادُ شذُ 

 ، دس ّش هَسدی وِ اٍ هظلحت تذاًذ.شَد هظشف هیهسلویي است ٍ تِ تشخیض حاون اس هی 

 بررسی مسأله بنابر نظر مشهور

اًذ تا  اًذ ٍ گفتِ وشدُاها تٌاتش ًظش هشَْس، هسألِ هتفاٍت است. هشَْس سٍایت اتی ػثیذُ سا حول تش خوس هؼَْد ٍ هظغلح 

لتشاس  شتًَذ،   خشد، دس ػذاد سایش اهَسی وِ هتؼلك خوس ٍالتغ هتی   صهیٌی وِ واذش رهی اص هسلواى هی ،ایي سٍایتتَخِ تِ 

 . یؼٌی ّواى خوس هؼَْد ٍ هظغلح هَسد ًظش است. گیشد هی

خٌگی ٍ استاح هىاسة است  ایٌدا تحث است وِ آیا هظاسف ایي خوس ّواى هظاسف خوس هؼذى، وٌض، غَص، غٌائنلزا 

یا ایٌىِ اگشچِ خوس هؼَْد ٍ هظغلح است، اها هظاسف آى هتفاٍت است. دس ایي ساتغِ دٍ لَل است، یؼٌی تٌاءً ػلی هثٌا 

داًٌذ، تشخی هؼتمذ ّستٌذ هظاسف آى ّواى هظاسف خوس  الوشَْس وِ دس ایي سٍایت خوس سا اص ًَع هؼَْد ٍ هظغلح هی

ُ هظشف ایتي خوتس، هظتشف صوتات     اًذ، اص خولِ طاحة هذاسن وِ احتوال داد لِ اشىال وشدُاست ٍ تشخی دس ایي هسأ

 1تاشذ.

 قول اول

هثٌای لَل اٍل، واه ً هؼلَم است. اگش ها همظَد اص خوس دس سٍایت اتی ػثیذُ سا ّواى خوس هظتغلح ٍ هؼْتَد تتذاًین،    

وٌذ، ٍخْی ًذاسد وِ ها تتشای ایتي    ّواى خوس سا تیاى هیگَیین ایي  لْشاً هظاسف آى ّن ّواى هظاسف است. ٍلتی ها هی

یه هظشف دیگش لشاس دّین. ّواى ادلِ ای وِ هستحمیي خوس سا تثییي وشدُ ٍ هظاسذی تشای خوس لشاس دادُ، شاهل ایتي  

 شَد.  شَد ٍ لْشاً هظاسف آى ّواى سْن اهام ٍ ذمشاء هي السادات هی هَسد ّن هی

 قول دوم

ػوذُ ایي است وِ تثیٌین هثٌای اشىال طاحة هذاسن چیست؟ طاحة هذاسن تِ چِ دلیل دس ایي هتَسد اشتىال وتشدُ ٍ    

 هظشف صوات لشاس دادُ است.هظشف ایي خوس سا 

هثٌای اشىال طاحة هذاسن ایي است وِ دس سٍایت سخي اص خوس تِ هیاى آهذُ ٍ ًْایت چیتضی وتِ اص سٍایتت ذْویتذُ     

ّوتِ احىتام ٍ آرتاس     ِ ػٌَاى خوس تذّذ ٍلی ایٌىِ آیتا تایذ اص ػیي أسع یه پٌدن سا ت  ِ واذش رهیشَد، ایي است و هی

 شَد، اص سٍایت لاتل استفادُ ًیست.  غٌائن ٍ ذَائذ دس ایي هَسد تاس هی خوسِ

ّیچ اشاسُ ای تِ هظتشف ًشتذُ   ایشاى دس تیاى خَد، ػوذتاً تش ایي خْت تأویذ داسد وِ دس سٍایت ذمظ خوس راتت شذُ ٍ 

تفاٍتی ّن تیي ایي خوس هتؼلك تِ  اص عشذی تا ایي وِ یهًشذُ است.  طشف چِ چیضی شَدایٌىِ ّیچ اشاسُ ای تِ  است.

دس یه خْت هشتشن ّستٌذ وِ ّوِ غٌیوت ٍ  داسد ٍلی سایش هَاسد َدٍخگیشد  اسع تا خوسی وِ تِ سایش هَاسد تؼلك هی
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. دسست است وِ ّوِ خوس ٍ یه پٌدن ّستٌذ ٍ خوس ّن دس سٍایت ّواى خوس هظغلح ٍ هؼْتَد استت   ئذُ ّستٌذذا

ِ گیشد. یؼٌی آى پتٌح هتَسد، ّوتِ تت     خوسی است وِ تِ ذَائذ تؼلك هی تیاى شذُ هشتَط تِهظشذی وِ دس سٍایات، آى ٍلی 

گیشد، ذی الَالغ خوس هتؼلك تِ ذائذُ ٍ غٌیوت است.  ًَػی هٌفؼت ٍ ذائذُ ٍ غٌیوت ّستٌذ. خوسی ّن وِ تِ آًْا تؼلك هی

وٌذ. لْشاً هظاسذی ّن وتِ دس   غٌائن ٍ ذَائذ راتت هی دس ذی الَالغ خوس سا «اعلوَا اًوا غٌوتن هي شیء فاى هلل خوسِ»آیِ 

تتَاًین   است. ٍلی ایٌىِ ایٌدا ّن ّواى هظشف سا داشتِ تاشذ، ایتي سا اص دلیتل ًوتی   سٍایات هؼیي شذُ، ًاظش تِ آى خوس 

اص خوس ذَائذ است ٍ دلیلی ًذاسد وِ هظشف سایش هَاسد خوس  هتفاٍتایي خوس، تِ ًَػی  الَالغاستفادُ وٌین. چَى ذی 

 ًیض ایٌدا ّن خشیاى پیذا وٌذ. 

 بررسی قول دوم

وٌین  اسن، توام ًیست. چَى یا ها خوس هؼَْد ٍ هظغلح سا اص ایي سٍایت استفادُ هیتِ ًظش هی سسذ ایي اشىال طاحة هذ

گَیین هٌظَس اص خوس یه همتذاس ضتشیة هتالی     گَیین همظَد اص خوس، ّواى خوس هؼَْد ٍ هظغلح است ٍ یا هی ٍ هی

ستت، دیگتش ٍخْتی تتشای     است وِ شاسع تشای وفاس رهی لشاس دادُ است. اگش ها گفتین ایي ّواى خوس هظغلح ٍ هؼَْد ا

هتا   چتشا  ٍلتی  شَد طذق ذائذُ ٍ ػٌَاى هی تش آى پٌح هَسد ًذاسد. دسست استٍخَد تفشیك تیي خوس ذَائذ ٍ غیش ذَائذ 

ي هَسد هظذاق هٌفؼت ٍ تگَیین هظشف ایي خوس هتفاٍت است؟ تِ طشف ایٌىِ آى هَاسد ّوِ هٌفؼت ٍ ذایذُ ّستٌذ ٍ ای

 شذین ٍلی خاطی تشای آى تیاى شذُ تَد تِ آى هلتضم هی فشظشف آى سا هتفاٍت تذاًین. اگش هظهذایذُ ًیست وِ ًوی تَاًین 

هظاسف آى ًیض ّواى خَاّذ ٍ دلیلی ّن تش هظشف خاطی ًذاشت، اگش ها خوس سا ّواى خوس هؼَْد ٍ هظغلح داًستین، 

دادُ شَد؟ ٍ اگش تگَیین ایي خوس هؼَْد ٍ تَد. تِ چِ دلیل تیي ایٌْا تفىیه شَد ٍ تشای ایٌدا یه هظشف خذاگاًِ لشاس 

 اص ًظش همذاس هؼادل خوس است چشا هظشف آى سا هظشف صوات لشاس دّین؟  ٍ طشذاًهظغلح ًیست، 

دسست است وتِ طتاحة هتذاسن تتِ      چیست؟ ي هؼٌا سا ّواى هظشف صوات تذاًینه ن ایٌىِ ها هظشف ایي خوس تِ ای

، تایذ تِ ضشیة هالی است وِ حاون لشاس دادُ؟ اگش ایي یه پٌدن ذی الَالغ یه ػٌَاى احتوال هغشح وشدُ ٍلی تِ چِ دلیل

 هظشف صوات هؼٌا ًذاسد.  دیگشتیت الوال تشسذ. هظشف آى هؼلَم است ٍ 

 نتیجه

لزا دس هدوَع اگش ها ًظش هشَْس سا تپزیشین وِ سٍایت اتی ػثیذُ سا حول تش خوس هؼَْد ٍ هظغلح وشدًذ، حك تا اهام )سُ( 

اًذ، حتك تتا    تٌاءً ػلی الوشَْس وِ اهام ّن ایي سا پزیشذتِپس وِ هظشف ایي خوس ّن هثل سایش هَاسد خوس است.  است

اهام )سُ( است لىي ها دس اطل ایي هثٌا اشىال داشتین ٍ ًظش هؼشٍف ٍ هشَْس سا دس تاب حول ولوِ خوس دس سٍایت اتتی  

ػثیذُ تش خوس هؼَْد ٍ هظغلح ًپزیشذتین. هشحَم سیذ ّن ّویي سا ذشهَدُ ٍ تِ ًظش هی سسذ وِ تٌاءً ػلی الوشَْس حتشف  

 ایٌْا دسست است. 

 اعتبار نصاب جهت پنجم: بررسی

تَاًذ دس ریل ّویي خْت چْاسم روش شَد.  هیّن تَاًذ تِ ػٌَاى خْت پٌدن تاشذ ٍ  هیّن خْت پٌدن وِ دس ػثاست آهذُ، 

. ها دس هَسد ستایش هتَاسد تؼضتاً    ن اص لثل وشدُ وِ ایي ًظاب ًذاسداستذسا «ًعن ال ًصاب لِ»چَى ػثاست اهام ایي است: 
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ًظاب تَد. هث ً اگش هؼذى تِ ػششیي دیٌاساً  ؼذى، وٌض، غَص، ٍخَب خوس هٌَط تِ تحمكهسألِ ًظاب داشتین. دس هَسد ه

 خوس ٍاخة است ٍ لثل اص آى ٍاخة ًیست. سسیذ، آًَلت 

ٍخِ ایٌىِ ًظاب ًذاسد، واه ً هؼلَم است. چَى هسألِ ًظاب ٍ تؼلك ٍخَب خوس دس یه ذشع ٍ هَلؼیت خاطی، یه 

لشاس دادُ تاشذ، لْشاً هؼتثش است ٍلی ٍلتی دلیلی تش اػتثاس ًظاب ًیست ٍ همذاس ٍ اًذاصُ اهش تؼثذی است. اگش شاسع ًظاب 

اًتذاصُ دٍ   تِ صهیٌیشَد. الصهِ ػذم اػتثاس ًظاب ایي است. اگش واذش  خاطی هغشح ًیست، دس ّش طَست خوس ٍاخة هی

تایذ خوس ایي صهیي سا تذّذ؛ اگش ّضاس هتش ّن تَد تایذ خوس آى سا ًیض تذّذ، دس ایٌدا دیگش ًظتاب   تاشذ خشیذُ ّن هتش

 ح ًیست.هغش

 جهت ششم: بررسی اعتبار قصذ قربت

شَد، هشتَط تِ اػتثاس یا ػذم اػتثاس لظذ لشتت دس خوسی است وِ وتاذش   آخشیي خْتی وِ دس ریل ػٌَاى سادس هغشح هی

لظذ لشتتت   «ٍ ال ًية حتى على الحاكن ال حيي األخذ ٍ ال حيي الذفع على األصح»اهام )سُ( هی ذشهایذ:  تایذ تپشداصد.  رهی

 لظذ لشتت وٌذتش حاون ّن الصم ًیست تلىِ  تَاًذ لظذ لشتت وٌذ اساساً ًویواذش چَى هؼتثش ًیست  دس پشداخت ایي خوس

دّذ. تِ عَس ولی دس ایي خوس لظتذ لشتتت    تِ طاحثاى آى هیوِ ایي خوس سا   گیشد ٍ ًِ ٌّگاهی ًِ صهاًی وِ اص واذش هی

تاشتذ یتا اص     ایٌىِ لظذ لشتت تخَاّذ طَست تگیشد، یا تایذ اص ًاحیِ واذش رهتی چَى هؼتثش ًیست. ایي تمشیثاً هؼلَم است. 

تىٌذ یا صهاى دذغ  اًاحیِ حاون. ایٌدا عشف دیگشی ًذاسد. اص عشف حاون ّن اگش تخَاّذ تاشذ، یا صهاى اخز تایذ ایي لظذ س

 پای وس دیگشی دس واس ًیست.  تِ طاحثاى خوس

ٍ دس ػثادات لظتذ لشتتت    یه ٍاخة ػثادی است ٍادات شَد، ایي است وِ خوس اص ػث ذلسفِ ایٌىِ ایي تحث هغشح هی

هؼتثش است؛ یؼٌی یه هسلواى اگش تخَاّذ خوس تذّذ، تایذ لظذ لشتت وٌذ. اگش تخَاّذ صوات تذّذ، تایذ لظذ لشتت وٌذ؛ 

یؼٌی لظذ اهتثال اهش خذاًٍذ تِ اداء خوس یا صوات؛ ٍ اال اگش لظذ لشتت ًىٌذ، ّش چِ ّن تذّذ تِ ػٌَاى خوس هحسَب 

 شَد.  ًوی

وتِ اگتش    ّستت ول ػثادی است هٌتْی ػثادیت آى هتفاٍت تا ػثادیت ط ٓ است. لزا خای ایتي ستلال   پس خوس یه ػ

اص اٍ لظذ هتوشتی  خَاّذ لظذ لشتت وٌذ ٍ ایي ػثادت سا اًدام دّذ؟ اساساً  خوس یه ػثادت است، چغَس واذش رهی هی

هٌشأ ایي تحث ایي است پس یا خیش.  ستشَد لزا خای ایي سلال ّست وِ آیا لظذ لشتت دس خوس هَسد تحث الصم ا ًوی

دلیلی تش ایٌىِ تایذ لظذ  عشف دیگشتیٌین خوس ػثادت است ٍ ّش ػثادتی ًیاصهٌذ لظذ لشتت است. اص  اص یه عشف هی وِ

 تَاًین پیذا وٌین. لشتت شَد، ًوی

شَد. وتاذش   هتشوی ًویوِ لظذ لشتت اص اٍ   چَى خَد واذش رهیایٌىِ واذش رهی لظذ لشتت وٌذ هوىي ًیست  صَرت اٍل:

، چَى اساساً «اهتثاالً الهز اهلل اٍ الهز الزسَل» َاًذ تگَیذ:ت وِ خذا ٍ پیغوثش سا لثَل ًذاسد، پیغوثش سا لثَل ًذاسد، ًوی  رهی

 وٌذ.  توشی پیذا ًوی پس لظذ لشتت اص واذش رهی اٍ اػتمادی تِ اساس دیي اس م ًذاسد تا تخَاّذ تِ دستَسات آى ػول وٌذ.

تایذ لظذ لشتت وٌذ؛ اها تِ چِ دلیل؟ حاون چتِ ًمشتی    حاون دس ٌّگام اخز اص واذش رهیهوىي است تگَیین  صَرت دٍم:

گیشد، ایي ػول اٍ ًیست وِ تخَاّذ لظتذ لشتتت    دّذ تلىِ خوس هی داسد تا تخَاّذ لظذ لشتت وٌذ؟ حاون وِ خوس ًوی
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لاتل اًدام است. پس حاون ّیچ ٍخْی ًذاسد وِ لظتذ لشتتت   وٌذ. تحث ایي است وِ اػغاء الخوس چگًَِ تا لظذ لشتت 

 وٌذ. 

ایٌىِ تگَیین دس صهاى اػغاء تِ طاحثاى خوس لظذ لشتت وٌذ، ایي ّن تِ چِ دلیل؟ حاون ًمشی دس آى ػول  :صَرت سَم

 ًذاسد تا تخَاّذ لظذ لشتت وٌذ. حاون طشذاً دس اخز ٍ اػغاء یه ٍاسغِ است. تشای چِ لظذ لشتت وٌذ؟ 

 ل لظذ لشتت دس ایٌدا ٍخَد ًذاسد.تیٌین ٍخْی تشای اػتثاس لَ وٌین، هی ها ّش چِ ًگاُ هی پس

 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


