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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 

 خالصه جلسه گذشته

زمینی که متعلق اوست و بواسطه خریدن خود ذمی به او  ،صاحب خمسکه باره است این  عرض شد بحث در 72در مسأله 

داده شده، این را مورد معامله قرار دهد. بحث در این بود آیا اگر خود زمین خمسی بوده که از همین راه به صاحبان خمس 

 آیا خمس دارد یا خیر؟ شدهفروخته داده شده، ولی االن به کافر ذمی

 بین دو صورت: اندرتی که در تحریر ذکر شده، تفصیل دادهعرض شد امام )ره( اینجا به حسب عبا

اند خمس واجب نیست. اشکالی که متوجه عبارت اند خمس واجب است و در یک صورت فرمودهدر یک صوورت فرموده 

امام بود، این بود که صوورت دوم از مفروض مسأله خار  است. وون بحث در این است که زمینی از کافر ذمی خریدار   

در صوورت او  مکوکلی نیست وون فرض این است که کافر ذمی می خواهد زمین را از ولیخ خمس بدرد. این در    شوود. 

وارووب موضوووب بحث اسووت. اما صووورت دوم مربوا به جایی اسووت که کافر ذمی به جا  دفض عین ترض، قیمت را به 

هروند احتیاا مستحب این است صواحب خمس ررداخت کرده است. در این صورت ایکان فرمودند خمس واجب نیست  

 که خمس بدهد. 

به جا  رقبة  تدییر طرف یکی از دوشوود. کسی که قیمت را به عنوان  اشوکا  این بود که اینجا اشوتراا االرض مح ق نمی  

 االرض می رردازد، اینجا اصالً جایی برا  این بحث نیست که آیا باید خمس بدهد یا ندهد. 

شود، یعنی کافر ذمی به جا  اینکه یک ذکر شده و آن این که در مورد  که دفض قیمت اختیار میگفتیم که توجیهی در اینجا 

. م صوووود از کنداین در واقض بازگکوووت به یک معامله قهر   ن خمس بدهد، قیمت آن را می رردازد،رنجم زمین را به عنوا

ت که کأنه رضای)ین است، بدون رضایت او معامله قهر  یعنی کأنه کافر ذمی با صاحب خمس که شریک یک رنجم این زم

. و براساس قیمت واقعی این م دار زمین، معامله کرده و زمین را از او خریده و اکنون رو  آن زمین را می (او اعتبار  ندارد

مت یاالرض، بازگکووت دفض ق خمس بین دفض عین االرض و دفض قیمةمدیخر کردیم در اداا کافر ذمی را رردازد. یعنی اگر ما 

توانیم بگوییم کأنه یک خرید و زمین به یک خرید و فروش قهر  اسووت. یعنی هاهر آن خرید و فروش نیسووت اما ما می 

سهم صاحب خمس را از او  فروشی صورت گرفته است. اگر به کافر ذمی اجازه داده شده که قیمت بدهد، در واقض کافر ذمی

شوود و در آن رضایت شریک معتبر است و  مله ا  که بین شورکا واقض می دهد، منتهی برخالف معامی خرد و رو  او را می

قیمتی که او می گوید باید مبنا  معامله قرار گیرد، اینجا در معامله قهریه مذکور، نه رضایت صاحب خمس به عنوان شریک 
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اده شده که بدون رضایت شریک ددر م دار خمس، معتبر است و نه قیمتی که او می گوید. این اختیار به کافر ذمی کافر ذمی

 ، این معامله را انجام دهد. ارزش واقعی این م دار زمینخود ]صاحب خمس[ و براساس 

شووود. منتهی باید و داخل در موضوووب بحث ما می ودشووعنوان اشووتراا االرض مح ق میآن گاه اگر این توجیه را بپذیریم، 

 یر. بررسی کرد که این توجیه با عبارت تحریر سازگار هست یا خ

اند که خمس واجب نیسووت. هر وند احتیاا مسووتحب این اسووت که خمس بدهد. باید ببینیم آیا در این فرض، امام فرموده

اند درست شود و صورت دوم داخل در واقعاً اگر ما این توجیه را بپذیریم برا  اینکه صورفاً تفصیلی که امام در مسأله داده 

قرار بگیرد و با مفروض مسأله ما منافات نداشته باشد، آیا با فتوا به عدم خمس بر مبنا  خود امام سازگار است  72مسأله 

 یا خیر؟ 

 بررسی توجیه عبارت تحریر

لمان الً توسط یک کافر ذمی از مسترض است ال اگر اند به اینکهقائل شوده  که مبنا  امام براینجا یک مکوکلی وجود دارد:  

مسأله دفض قیمت را به عنوان یکی از دو طرف تدییر برگرداندیم به این  خریدار  شوود، باید خمس بدهد، در صوورتی که  

کند که در کنیم، این مبنا وه بسوا اقتااا می معامله قهر ، اینجا به وه دلیل بگوییم خمس ندارد؟ مبنا  امام را که نگاه می

رض باید خمس داده شود. وون ترض توسط کافر ذمی از یک مسلمان خریدار  شده؛ حاال این مسلمان ولیخ خمس این ف

ممکن رس کند. صدق می «الذمی استقالالً االرض من مسلم اشتری»ن است که حق فروش دارد. رس اسوت و فرض هم ای 

 باشد که این توجیه با فتوا  امام )ره( به عدم خمس در صورت دوم سازگار نیست.  اشکا است جا  این 

شووود  کند بر وجوب خمس در زمینی که خریدار شوواید ن ر امام این اسووت که روایت ابی عبیده حذاا داللت می ان قلت:

خرید و فروشی که در این  و م صوود از این شراا نی  خرید و فروش معمولی است و نه  توسوط کافر ذمی از یک مسولمان  

کنند و قیمت هم مورد و با رضووایت معامله می دارندتوجیه گفته شوود. در خرید و فروش معمولی، بایض و فروشوونده اختیار 

توافق قرار می گیرد. شوراا متعارف همان شرائی است که طرفین معامله اختیار دارند و براساس رضایت و اختیار و قیمتی  

 دهند.کنند، معامله را انجام میمی که خود آنها تعیین

حیح تصاین توجیه در واقض یک خرید و فروش معمولی و متعارف نیست. بلکه یک معامله قهر  است آن هم برا  طبق اما 

در این مالی که با صواحب خمس باالشاعه شریک است، بتواند تصرف کند و  به طور کلی اینکه کافر ذمیجواز دفض قیمت )

. رس در واقض یک خرید و فروش متعارف نیسوت. شاهد آن این است که می  (صواحب خمس یا دیگر  بفروشود  آن را به 

گوییم بدون رضوایت شوریک و بدون اینکه قیمت از سوو  شریک تعیین شود، خود کافر ذمی زمین را بفروشد. این خود    

 نکان دهنده این است که این خرید و فروش متعارف نیست. 

ر صووورت دوم به این جهت باشوود که تنها ا  که بیان شوود، لعل فتوا  امام )ره( به عدم وجوب خمس دکتهلذا با توجه به ن

داند. یعنی می گوید هاهر روایت ابی عبیده، شووامل دلیل در این باب ]روایت ابی عبیده[ را منصوورف از صووورت دوم می 

 شود. به همین دلیل قائل به عدم وجوب خمس شده است. صورت دوم نمی
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توان ذکر کرد و راسخ به این اشکا  و شبهه این توجیهی که برا  تصوحیح تفصیل امام )ره( بین صورت او  و دوم می رس 

 مالح ه فرمودید که در وارووب مبنا  امام )ره( قابل قبو  است.  ه با مبانی خود امام سازگار نیست راکه این توجی

شود و م دمات تکلف دارد. به هر حا  از عبارات امام اینطور استفاده نمی مسأله این است که اساس این توجیه نیاز به ولی

 این امور به این تفصیل بیان شود. بایدبسیار  الزم دارد که  مطویة

 استدراک امام )ره(

فالظاهر تعلقه اشتراؤها  نعم لو ردّ األرض الى صاحب الخمس أو ولیه ثم بدا له»امام )ره( اسوتدراکی در آخر مسأله دارند:  

بدهد،  اگر زمین را به صوواحب خمس برگرداند؛ یعنی کافر ذمی یک رنجم زمین را به عنوان خمس به صوواحب خمس «بها

هاهر این است که  هد، بدرد،دخمس به صاحب خمس میو بدواهد ترضوی را که به عنوان   بعد برا  او بدا حاصول شوود  

 اینجا خمس به این ترض تعلق می گیرد. 

إذا اشترى الذمی من »اوالً این استدراک از کجاست و وه فرقی با صدر مسأله دارد؟ وون در صدر مسأله اینطور فرمودند 

آنجا می گوید اگر ذمی از ولیخ خمس،  «وجب علیه خمس ذلك الذی اشتراه ولی الخمس الخمس الذی وجب علیه بالشراء

لو ردّ األرض الى صاحب الخمس أو ولیه ثم بدا » فرماید: ما اینجا میخمسی را که بر او به سبب شراا واجب شده بدرد. ا

ا  صورت سوم در مسأله باشد یا یک ذیل و شعبهاین مورد . اگر بدواهیم دقت کنیم، وه بسا «اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها له

به جا  اینکه زمین را به عنوان خمس بدهد، به صاحب خمس می  که از صورت او  باشد. در صورت او  فرض این است

کند و می گوید این یک رنجم برا  شووماسووت اما به صوواحب خمس . محاسووبه میاز شووما می خرم گوید من این زمین را

کنم. در اینجا بر کافر دهد. قبل از آن که زمین را به صاحب خمس بدهد، می گوید من این زمین را از شما خریدار  مینمی

مربض متر  722متر[ را به عنوان خمس به صاحب خمس بدهد. یعنی  722ذمی واجب است که یک رنجم آن را ]یک رنجم 

 را به عنوان خمس به صاحب خمس بدهد. مربض متر  02را از صاحب خمس می خرد ولی بعد از خرید باید 

شود و تصمیم می گیرد که آن زمین دهد. بعد رکیمان میصاحب خمس می در اینجا فرض این است که ابتدا زمین را بهولی 

 کند. صدق می «ذمی االرض من مسلم اشتری». یعنی اینجا «فالظاهر تعلقه بها» :فرمایدرا بدرد؛ اینجا می

اینجا خمس  رس در صورت او  کأنه آن خمسی را که بر او بواسطه شراا واجب شده، قبل از آن که رد کند می خرد. اما در

شوود. دلیل این مسأله هم این است که در اینجا عنوان اشتراا الذمی االرض من  را رد کرده سوپس برا  او بدا حاصول می  

 کند. مسلم صدق می

 .72هذا تمام الکالم فی المسأله 

 سوا : 

بدهد می گوید این زمین را  استاد: کأنه حالت دیگر  از مسأله است. یعنی می خواهد بگوید قبل از آن که زمین را تحویل

به من بفروش. بعد از اسوتدراک می گوید اگر زمین را تحویل داد و مجدداً خواسوت زمین را بدرد، هاهر این است که باید   

خمس بدهد. به هر حا  از ن ر حکم تفاوتی ندارد. اینجا کمی ابهام دارد. اگر اسوتدراک باشد معنا ندارد که از ن ر حکم با  

 برمی گردد. « إذا قومت األرض»به نوعی به « نعم»ید بتوان گفت باشد. شا قبلی یکسان
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 مبحث آینده

تمام شد و در واقض شش امر از امور  که متعلق خمس هستند، مورد بررسی قرار گرفت. غنائم جنگی،  72تا اینجا مسوأله  

 خرد.معدن، غوص، کن ، مازاد بر مؤونه سنه و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می 

آخرین امر از امور  که در قسوومت مایجب فیه الدمس مورد بررسووی قرار می گیرد، ما  حال  مدلوا به حرام اسووت که 

س وه کسانی شود. اینکه مستح ین خممسوأله مبتال به اسوت. سوپس بحث از قسمت خمس و مستح ین خمس مطری می   

کتاب الدمس سا   ینده بتوانیم این دو بحث را تمام کنیم وشود. امیدواریم سا  آن آنها ت سیم میهستند و خمس وگونه بی

 آینده تمام شود.

 خواهند نه قیّممردم هادی و راهنما می

کنم که واقعاً قدر این فرصت ها را بدانید. بار  به هر جهت وند جمله در مورد فرصت تابستان که ریش رو داریم، بیان می

ماه فرصت دارید. برنامه ری   کنید. بسیار  از کارها در همین  0لی جدید کار خود را ریش نبرید. تا شوروب سوا  تحصی  

کنم ارتباا خودتان را با درس شوند، ریش می رود. من خواهش میفرصت ها  کوتاهی که به ن ر خیلی جد  گرفته نمی

این یک ضرورت است. یعنی بعید نیست بلکه حتماً این  برنامه ری   کنید و بیکار نباشید؛ماه  0و بحث حفظ کنید. در این 

ز ترک ف ط ا و باز خواستسوا  ونین اسوت که ما برا  از دست دادن فرصت ها و تاییض فرصت ها باید راسدگو باشیم  

 هست. اینکه بیهوده وقت تلفهم نماز و روزه و ارتکاب حرام نیسوت. سؤا  از تاییض فرصت ها مدصوصاً برا  اماا  ما  

کنیم، قطعاً مورد رضوایت امام زمان )ع(( نیست. از همین امروز یک برنامه وهار ماهه تن یم کنید و حداقل نیمی از اوقاتی  

کردید، صرف این کار کنید. شما بعد از وهار ماه خواهید دید که وه ثمراتی که در سوا  تحصویلی صرف درس و بحث می  

 برا  شما داشته است. 

فرد  ما اهمیت دارد و مورد سؤا  قرار می گیرد، قطعاً هر  اگر رفتاربات که سؤا  شد؛ این را بگویم که راجض به مسأله انتدا

که اهل تح یق و رژوهش نیستند، ممکن کسانی نیست.  و باز خواستقدم و هر سدن و کار  در ایام انتدابات بدون سؤا  

م ما . البته مردراسخ مابت بدهندکه به فالن کس رت  بدهد، است به هر رهگذر  که به آنها برسد و از آنها درخواست کند 

و تکودی  هسوتند و هر وه جلوتر آمدیم این مسوأله بیکوتر نمود کرده است. ولی حداقل حوزه و روحانیت به      فهماهل 

 و حسوووب وهیفوه ذاتی کوه دارند، باید از رو  تح یق و بینش و با مطالعه رت  دهند. این زیبنده حوزه نیسوووت که طالب  

 روحانیون، بدون بررسی و مطالعه و صرفاً براساس فااساز  بدواهند رت  دهند. 

دهد این است که طلبه و من اصوالً در اینجا نمی گویم به وه کسوی رت  دهید و به وه کسی ندهید؛ آن ه که من را رن( می  

. ممکن است کسانی که اهل ورق زدن حوزه که باید ریکوتاز بررسوی و رت  دادن از رو  دلیل باشد، غیر از این عمل کند  

، باید نندکمیاالفکار و درر را مطالعه  که کتاب نهایة الدرایة و نهایةد. اما کسانی ن، این کار را بکنندکتاب ها و مطالعه نیسوت 

 د که اجتهاد یعنی نهایت سعی و کوشش و تالش برا  ککف حکم شرعی. نیاد گرفته باش

ر همه امور باشد. اینطور نیست که ما در مسائل ف هی بدنبا  اجتهاد باشیم اما در امور این سوعی و کوشوش و تالش باید د  

دیگر این قوه و این نیرو را سرکوب کنیم. من می گویم بررسی کنید و این بررسی براساس سند و مدرک و دلیل باشد. آزاد 
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 ط اا  ما یک ضرورت است. ککف ح ی ت فاندیکوی، اینکه بدنبا  رسیدن به ح ی ت باشید، روحیه ککف ح ی ت برا  ام 

گیریم. و تحت تأثیر شعارها و فااها قرار ن باید بدنبا  ککف ح ی ت باشیم ،هم معارف دینی نیست بلکه در عینیات زندگی

به هر وی    یم؛ همه وی  با هم مدلوا شده است؛متأسفانه این روزها محاا به شعارها و حرف ها  دروغ و راست شده ا

شود. در شود و در کمتر از یک ساعت تکذیب میشنویم اطمینان نکنیم. مدصوصاً این روزها که یک خبر مطری میکه می

 تردید نگاه کرد.  ر درجه او  باید به اخبار به دیدشود حسن هن داشت و حمل بر صحت کرد. داین فاا نمی

است که هر کسی رت  و ن ر  دارد، با منطق و  در این فاوا، این یک توصویه اساسی به روحانیت و حوزه است. مهم این  

ا  ا . این درست نیست که طلبه حوزه مال فالن جوان احساسی، به گونهد و نه با جنجگران مطری کنبرهان و استدال  با دی

م مه نحوه تبلیغ ه هر حا  نحوه ورود خیلی مهم است،با این قاویه برخورد کند که بیکوتر مایه عکس العمل منفی شوود. ب   

اگر رت  ما موجب تاییض ح وق ما و ملت شود، مورد بازخواست  ویم؛شمیاسوت. همه ما به خاطر این مسائل بازخواست  

اساسی و زیربنایی بررسی کنید. مسائل را مبنایی بررسی کنید. ما در گذشته هم  به نحورا قرار می گیریم. سعی کنید مسائل 

دهند، وقتی کسووی می خواهد وارد این عرصووه شووود، بدون شووعار ه شووعار میداشووتیم که افراد مدتلف آمدند و رفتند؛ هم

شوود. ولی این شوعارها را باید بسنجیم، باید با امکانات و م دورات بررسی کنیم. باید واقعاً ببینیم کدام یک از شعارها   نمی

و ب رگان و امام  )ب(بیته از اهلصادقانه است و کدام یک صادقانه نیست. صداقت مسأله مهمی است. ما معیارهایی داریم ک

کند. مام امور به دست خود مردم تعیین شود. مردم اگر اشتباه هم کنند، به تعالی آنها کمک میز)ره( به ما رسیده که باالخره 

سو  رکنند و ما موهف هستیم که جلو  مردم را بگیریم. من در روایتی که به مناسبت مبعث از ما فکر نکنیم مردم اشتباه می

ریغمبر )ص( فرمود من برا  تبلیغ مبعوث شوودم و نه برا  سرزنش و  ی اسوالم )ص( در اینجا بیان کردم، عرض کردم گرام

تح یر. باید تبلیغ کرد. فکر نکنیم اگر کسی با رت  ما مدالف است، نابود شده و به سو  جهنم می رود. ما قیخم مردم نیستیم. 

اند که مردم قیخم نمی خواهند، مردم هاد  و راهنما می خواهند. اگر مردم حس کنند که ما رهبر  و امام )ره( مکرراً فرموده

عصمت و طهارت )ب( هی گاه  بیتدهند. خود ریغمبر )ص( و اهلمی خواهیم قیخم آنها باشویم عکس العمل منفی نکوان می  

نکان داده اگر می خواهیم مردم را به سمت سعادت  بیت و ریامبر،بانه با مردم برخورد نکردند. تجربه تاریخ، سیره اهلقیخم مآ

کنیم باید با کنند؛ حتی گاهی فکر کنیم که حق مطلق هسووتیم و همه اشووتباه میببریم، راه دارد. واقعاً بعاووی از ما فکر می

لی ین مککومیت بر مردم، مهم ترموسوائل غیر مکروب جلو  این انحراف مردم را بگیریم. واقعاً اینطور نیست. احساس قی 

 تواند به ما آسیب ب ند. است که می

ین ب دائر فکر نکنیم که االن اگر فالن آقا بیاید اسووالم به او  می رسوود و اگر فالن آقا برود، اسووالم زمین می خورد. امر را

آقا بیاید اسالم اند که اگر فالن وارد مسأله شده بگونه ا اسوالم و کفر نکنیم. متأسفانه برخی از روحانیون در برخی مواقض  

شود. اینطور نباشد که شما یک سلی ه را مساو  با اسالم بدانید و کند و اگر فالن آقا برود، اسالم سرنگون مینجات ریدا می

کند، بگوییم کافر است. باید اهل تحمل یک سلی ه را مساو  با کفر بدانید و اگر کسی در جهت مدالف سلی ه ما حرکت می

نامه بدهیم و از اتهام زنی دست برداریم. با استدال  با هم مواجه شویم. ما می خواهیم برا  دیگران الگو و مدارا باشویم. بر 
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باشیم. با بداخالقی می خواهیم اسالم را به دیگران معرفی کنیم؟ امیدوارم خدا  متعا  به ما توفیق انتداب اصلح را عنایت 

 بفرماید. 

«الحمد هلل رب العالمین»  


