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 «معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 : خالصه مباحث گذشته

؛ دس مًسد غىبئم داس الحشة گفتٕم ٔک ثحث اطل ثًد ٔؼىٓ غىبئم داس الحشةخمس يخًة  ثحث مب دس مًسد ايل اص مًاسد

خًد داشتٍ ثبشذ تب کٍ ثبٔذ ياست ثٕبن کشدٔم ي ٔک ثحث دس مًسد ششائـٓ  آن سايخًة خمس غىٕمت خىگٓ است کٍ ادلٍ 

؛ دس مًسد ششأؾ مشثًؽ ثٍ خمس دس غىبئم خىگٓ چىذ امش ي چىذ خُت ثبٔذ ثحث شًد ٔؼىٓ دس اشتشاؽ خمس ياخت شًد

خُبتٓ اص ثحث يخًد داسد « ثبٔذ ثحث کىٕم لزا گفتٕم دس أه ممبم ٔؼىٓ فٕمب ٔشتشؽ فٓ يخًة الخمس فٓ الغىٕمّچىذ چٕض 

 شًد الصم است ٔب وٍ؟أىکٍ آٔب ارن امبم دس آن خىگٓ کٍ غىٕمت حبطل مٓ

-ي امًس دٔگش سا دس ثش مٓأىکٍ آٔب آن غىٕمت مختض ثٍ مًاسد مىمًل ي آن چٕضْ کٍ َمشاٌ سشثبص ي سپبٌ است ٔب اػم اص آن 

دس يخًة  آٔب ي ممذاسْ دس آن مؼتجش است ٔب وٍ؟ أىکٍ لجالً وجبٔذ غظت شذٌ ثبشذالصم گٕشد؟ أىکٍ آٔب وظبثٓ دس آن غىٕمت 

 خمس مؼتجش است ٔب وٍ؟ 

مبم فٓ تؼقك ذ؛ ثحث دس خُت ايلٓ ٔؼىٓ فٓ اشتشاؽ ارن االوگٕشٔذ دس أه ممبم مًسد ثشسسٓ لشاس أىُب خُبتٓ است کٍ ثب

شًد خمس دس غىبئم خىگٓ ياخت است، أه مشثًؽ ثٍ خىگٓ است کٍ ثٍ ارن أىکٍ گفتٍ مٓ شذ؛ ثٍ تفظٕل گفتٕمالخمس تمبم 

امبم يالغ شذٌ ثبشذ َمٍ غىبئم مبل امبم است ي الجتٍ ثٍ مىبسجت أه ثحث فشيػٓ سا وٕض ارن اگش خىگ ثذين  يلٓامبم يالغ شذٌ 

اص کبفش اص ساٌ سشلّ ي غٕقّ ثذست ثٕبٔذ ي ٔب أىکٍ مبلٓ دسدفبع دس ثشاثش حمقٍ کفبس ثذست کٍ متزکش شذٔم اص خمقٍ أىکٍ مبلٓ 

َمٍ أه مًاسد سا ػشع کشدٔم. پس  چٍ حکمٓ داسد،تحظٕل شًد  ذػًْ الجبؿقّ مبلٓ اص کفبسالثٕبٔذ ي ٔب أىکٍ اص ساٌ سثب ي 

 ثحث مب دس خُت ايلٓ پٕشامًن اشتشاؽ ارن امبم ثًد. 

اوذ ي ثؼغ دٔگش ششؽ چىذ خُت دٔگش دس أه ممبم يخًد داسد کٍ ثبٔذ متؼشع شًٔم ٔؼىٓ امًسْ سا کٍ ثؼؼٓ ششؽ داوستٍ

ارن امبم ششؽ وٕست ي غىٕمت دس َش خىگٓ حبطل شًد متؼقك خمس است ي داوىذ کمب أىکٍ ثؼؼٓ اص الًال أه ثًد کٍ ومٓ

ٍ مشثًؽ ث لجل اص أىکٍ ياسد دس خُبت دٔگش لکه شذ ٔىدب خُبت دٔگشْ َم ثحث خًاَذاخشاج خمس آن ياخت است؛ ا

ىبسجت دس شًٔم ٔک ثحثٓ سا الصم است لجل اص آن مـشح کىٕم چًن ثحثٓ است کٍ ثٍ مششأؾ يخًة خمس دس غىبئم خىگٓ 

کشدٔم )مب َشت ممذمٍ سا َبْ ممذمبتٓ رکش مٓشًد الجتٍ چٍ ثسب مب ثبٔذ أه ثحث سا دس ثحثخبَبْ مختقف خمس مـشح مٓ

 .(ش ثًدکشدٔم، ثُتمًسد ثحث لشاس دادٔم کٍ اگش أه ثحث سا ثٍ ػىًان ممذمٍ وُم مـشح مٓ

دس آن ثٍ حست تشتٕت مسبئل تحشٔش ثبٔذ  يٍ آن خًاَذ شذ اْ دس مسئقٍ سٕضدَم ثالجتٍ دس تشتٕت کتبة تحشٔش ٔک اشبسٌ

مشحًم سٕذ دس ػشيِ  .تش ي ثُتش خًاَذ ثًدمىبست گش صيدتش اودبم شًدسسذ کٍ ثحث اص آن امتؼشع شًٔم امب ثٍ وظش مٓمًػغ 
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ئقٍ وًصدَم اص مسبئل لجل اص مس ٔؼىٓ س لجل اص ثحث اوفبل مـشح کشدٌسا دس آخشٔه مسئقٍ اص مسبئل کتبة الخممـقت أه َم 

سسذ لسمّ الخمس ي مستحقٍ؛ امب ػشع کشدٔم چًن دس مجبحث مختقف گزشتٍ ي آٔىذٌ أه ثحث مـشح خًاَذ شذ ثٍ وظش مٓ

 رکش أه ثحث اٖن ثُتش ثبشذ.

 اخبار تحلیل خمس:

متٕمه اص آن دس ػظش غٕجت مىظًس اص اخجبس تحقٕل سيأبتٓ است کٍ مفبد ي مؼمًن آوُب اثبحٍ خمس ثشاْ شٕؼٕبن است کٍ لذس 

اوذ اطالً ثبٔذ دٔذ مفبد اخجبس تحقٕل چٕست خًد اخجبس تحقٕل سا مًسد است؛ أه سيأبت ثٍ ػىًان اخجبس تحقٕل شىبختٍ شذٌ

اص مؼظًمٕه . ثٍ استىبد أه سيأبت کٍ کىىذثشسسٓ لشاس دَٕم ي ثجٕىٕم کٍ داللت ثش چٍ مـقجٓ داسوذ ي چٍ چٕضْ سا اثجبت مٓ

اوذ مب خمس سا ثشاْ شٕؼٕبومبن حالل کشدٔم، حتٓ ثؼؼٓ لبئل ثٍ ػذم يخًة خمس دس ػظش غٕجت شذٌ کٍياسد شذٌ )ع( 

گًٔىذ حکم يخًة خمس تششٔغ شذٌ لکه دس مشحقٍ التؼبء ثبلٓ مبوذٌ ي فؼقٕت پٕذا وکشدٌ است لزا اداء خمس ٔؼىٓ مٓ

تًاوىذ دس آن تظشف کىىذ الجتٍ أه ثٍ غٕش اص ل است ي مٓياخت وٕست حبل أىکٍ خمس ياخت وٕست ٔؼىٓ ثشاْ شٕؼٕبن حال

آن الًالٓ است کٍ مؼتمذوذ خمس سا ثبٔذ دفه کشد تب صمبوٓ کٍ حؼشت يلٓ ػظش )ػح اهلل تؼبلٓ فشخٍ الششٔف( تششٔف 

بٔذ أه اخجبس سا اص ثلزا اوذ ثٍ ػذم يخًة اداء خمس دس ػظش غٕجت. ثٕبيسوذ. امب ثٍ استىبد َمٕه اخجبس تحقٕل ثؼؼٓ لبئل شذٌ

 حٕث سىذ ي داللت مًسد ثشسسٓ ي ثحث لشاس دَٕم.

 تواتز اخبار تحلیل:

-َستىذ ٔب متًاتش؛ أىکٍ مٓ غّ ثل التًاتش ٔؼىٓ ٔب مستفٕػأه اخجبس اص وظش تؼذاد أه لذس صٔبد َستىذ کٍ لذ ثقغت حذ االستفب

حذٔث ثمقٕه ثقکٍ ٔک تًاتش اخمبلٓ ٔب مؼىًْ دس مًسد أه اخجبس گًٕٔم متًاتش َستىذ الجتٍ وٍ تًاتش لفظٓ مثل حذٔث غذٔش ي 

ؼظًم )ع( أه مؼمًن طبدس شذٌ )اثبحّ الخمس فٓ الدمقّ؛ تحقٕل متًاوٕم ثگًٕٔم اص امبم يخًد داسد ٔؼىٓ لذس متٕمه مٓ

ثٍ ياسـٍ تًاتش  ،بشذأه لبثل اوکبس وٕست ثىبثشأه اگش سىذ ثؼؼٓ اص أه سيأبت َم محل اشکبل ثپس الخمس لشٕؼتُم( 

 صوذ. اْ ومٓمؼىًْ ٔب اخمبلٓ أه سيأبت ثٍ اطل تحقٕل خمس ي اثبحّ خمس لـمٍ

سيأت دس ٔک ممبمٓ ياسد شذٌ ثبشذ دس ثٕه أه سيأبت چىذ سيأت ػؼٕف َم ثبشذ، ثٍ اػتجبس أىکٍ اکثش أه  أه تؼذاديلتٓ 

وٕم ادػب کىٕم أه مؼمًن ثٍ ؿًس لـغ مًسد تإٔٔذ امبم مؼظًم َست ي اص تًاسيأبت مؼتجش َستىذ ي ثٍ حذ تًاتش سسٕذٌ مب مٓ

 آيسد.آوُب طبدس شذٌ لزا ػؼف سىذْ ثؼؼٓ اص أه سيأبت مشکقٓ ثٍ يخًد ومٓ

غًس ي لًٕد مًخًد دس ذاسٔم ي آن أىکٍ ثؼؼٓ اص حذيد، ثکىذ کٍ فؼالً دس آن ثحثٓ وثقٍ ػؼف سىذْ فمؾ ٔک مشکقٓ أدبد مٓ

شًد چًن آوچٍ کٍ متًاتش است، اطل تحقٕل خمس ثشاْ أه سيأبت چىبوچٍ ػؼف سىذْ داشتٍ ثبشىذ ثبثت ومٓثؼؼٓ اص 

شٕؼّ است امب ممکه است خضئٕبتٓ دس قشٕؼٕبن است ٔؼىٓ أه سيأبت ٔک لذس متٕمه داسد ي لذس متٕمه آن تحقٕل الخمس ل

ٍ استىبد أه تًاتش اخمبلٓ ٔب مؼىًْ آوُب سا َم ثبثت کىٕم فٓ تًاوٕم ثثؼؼٓ اص سيأبت رکش شًد، دس مًسد آن خضئٕبت ومٓ

اْ ثٍ اطل مفبد اخجبس تحقٕل الدمقٍ اطل تحقٕل خمس متًاتش است ي ػؼف سىذْ ثؼؼٓ اص سيأبت َم دس أه ممبم لـمٍ

ک مًسد ي ششأؾ خبطٓ لشاس صوذ امب صائذ ثش لذس متٕمه مثالً اگش مب ثخًإَم اص أه سيأبت لٕذْ سا استفبدٌ کىٕم ي دس ٔومٓ

 تًان استىبد کشد کٍ سىذ آن مؼتجش ثبشذ.دَٕم، ثٍ أه سيأبت دس طًستٓ مٓ
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داسٔم: مشحقٍ ايل اطل تحقٕل ي اثبحٍ خمس است فٓ الدمقٍ؛ کٍ أه لـؼبً  کبسثٍ ػجبست دٔگش ثب أه سيأبت مب دس دي مشحقٍ 

شًد ي مشحقٍ ديم أىکٍ ثؼذ اص اثبحٍ خمس آٔب دس أه اثبحٍ لًٕد ي مٓثٍ استىبد تًاتش اخمبلٓ ي مؼىًْ أه سيأبت ثبثت 

 ششيؽ ي خضئٕبتٓ َم مؼتجش است ٔب وٍ، أىدب دٔگش سيأبت مختقف است ي دس خظًص مشحقٍ ديم تًاتشْ يخًد وذاسد.

ٍ خًاَذ شذ الصم وٕست سىذ آوُب لزا فؼالً دس أه ممبم ٔؼىٓ دس مشحقٍ ايل مسئقٍ سىذ أه سيأبت ثحثٓ وذاسد ي سيأبتٓ کٍ گفت

شًد يلٓ دس مشحقٍ ديم اگش خًاستٕم صائذ ثش أه لذس متٕمه مـقجٓ سا استفبدٌ کىٕم لُشاً ثبٔذ سيأت اص  ٓثٍ طًست خذْ ثشسس

 وظش سىذ مؼتجش ثبشذ.

 :دسته بندی روایات

قك ـا گشيٌ ثىذْ کشد ثؼؼٓ اص أه سيأبت مشًد آوُب ستمسٕم ثىذْ کىٕم ثٍ اػتجبسات مختقف مٓأه سيأبت سا اگش ثخًإَم 

َستىذ ي ثؼؼٓ ممٕذ؛ خًد سيأبت مـقمٍ لبثل دستٍ ثىذْ ثٍ ؿًائف مختقف است مثالً اؿالق تبسًِ ثٍ أه خُت است کٍ ائمٍ 

لٕذ اوذ يلٓ دس خظًص خمس اوذ )تحقٕل حمُم مـقمب( ٔب مثالً خظًص خمس سا تحقٕل کشدٌ)ع( حمشبن سا مـقمب تحقٕل کشدٌ

اوذ ٔؼىٓ خًد سيأبت مـقمٍ تبسًِ ثٍ اػتجبس تحقٕل حمُم اؿالق داسوذ ي تبسًِ ثٍ اػتجبس تحقٕل خظًص خمس ي ششؿٓ وگزاشتٍ

أىکٍ آن مىفؼت اص خظًص  ٔب ممٕذ ثٍوشذٌ  صاوذ ٔب ممٕذ ثٍ لٕذ اػًااؿالق داسوذ اص أه خُت کٍ ممٕذ ثٍ صمبن خبطٓ وشذٌ

 . اوذاسثبح مکبست ثبشذ، وشذٌ

ٔکسشْ سيأبت دس آوُب تؼقٕل رکش شذٌ ي ٔکسشْ مثالً ٔب ثبشذ. خًد سيأبت مـقمٍ ثٍ أه اػتجبسات لبثل دستٍ ثىذْ مٓپس 

 َب دس آن يخًد داسد. رکش وشذٌ است َمچىٕه سيأبت ممٕذ، آوُب َم أه ؿًائف ي تمسٕم ثىذْ

-ىذْ ثٍ ؿًائف متؼذد َست کٍ الجتٍ مب دس ممبم ثٕبن تمسٕم ثىذْلزا أه سيأبت ثٍ ؿًس کقٓ ثٍ اػتجبسات مختقف لبثل تمسٕم ث

َبْ مختقف وٕستٕم ثقکٍ اخمبالً غشع مب مؼشفت مفبد أه سيأبت ي وُبٔت داللت آوُبست ثىبثشأه ٔک تمسٕم ثىذْ سبدٌ 

 کىٕم ي آوُب سا مًسد ثشسسٓ لشاس خًإَم داد.ثشاْ أه سيأبت رکش مٓ

اخجبس تحقٕل، لـؼٓ ي  اطل ذ پسودستٍ ثىذْ کشدٔم ؿًائف متؼذدْ دس أه تمسٕم ثىذْ يخًد داس گًوٍ کٍ مب سيأبت سا آن

 اوذ. حالل کشدٌفٓ الدمقّ مسقم است اخمبالً أه مسئقٍ لـؼٓ است کٍ ائمٍ خمس سا ثشاْ شٕؼٕبوشبن 

حبل ثبٔذ أه سيأبت سا ثشسسٓ کشد ي دٔذ کٍ آٔب أه سيأبت مؼبسع داسد ٔب وذاسد؟ دس َش طًست ثب  بحث جلسه آینده:

 1ي ثؼذ الًالٓ سا کٍ دس أه ساثـٍ يخًد داسد مًسد اشبسٌ لشاس دَٕم. رکش کىٕمتًخٍ ثٍ تمسٕم ثىذْ اثتذا ثبٔذ أه سيأبت سا 
 

«يالحمذ هلل سة الؼبلمٕه»  
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