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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 بررسی مسئله طبق مبنای مشهور و مبنای مختار

گبوٍ کٍ مستحق خمس َستىذ، ادلٍ مشًُس مجىی ثش اػتجبس ایمبن رکش شذ. اص ایه َفت  دس ثحث اص اػتجبس ایمبن دس اطىبف سٍ

المجىیتیه متًسد    ثبیستت ػیتی کت     وست مذػبی مشًُس سا ثبثت کىذ. وتیجٍ ثحث ثؼذ اص ثشسسی ادلٍ میدلیل َیچ یک وتًا

شًد یتب   م حظٍ قشاس گیشد؛ چًن ػشع کشدیم دس مًسد ایىکٍ خمس متؼیق ثٍ چٍ کسی است ي آیب ثٍ سُبم ستٍ تقسیم می

شتًد؛ ختذا، سستًذ، ری القشثتی، یتتبمی،       خیش، عجق مجىبی مشًُس متؼیق ثٍ شش گشيٌ است ي لزا ثٍ شش سُم تقسیم می

ي مب ویتض   یب استحقبقبً جمؼٍ متؼیق ثٍ امبم است، یب میکبًیک وظش ایه است کٍ خمس ثأ مقبثل، امب دسمسبکیه ي اثىبء السجیل. 

 ایه وظش سا ثشگضیذیم.

اگش ثخًاَیم عجق مجىبی مشًُس مسألٍ سا مًسد ثشسسی قشاس دَیم، م حظٍ فشمًدیذ کٍ َیچ یک اص  ىبی مشًُس:جالف( ثىبثش م

تًاویم رکش  ای کٍ ثىبثش مجىبی مشًُس می مستحقیه خمس اثجبت کىذ. تىُب وکتٍ گبوٍ وتًاوست اػتجبس ایمبن سا دس ایه ادلٍ َفت

ساَی ثشای اثجبت اػتجتبس ایمتبن وتذاسیم يلتی اص      گًییم دسست است اص وظش استذالذایه است کٍ احتیبط کىیم؛ یؼىی ثکىیم، 

یتبً لیمشًُس ثل االجمبع المىقًذ، ثگتًییم  اوذ، سػب داوىذ ي حتی ثشخی ادػبی اجمبع کشدٌ جب کٍ مشًُس ایمبن سا مؼتجش می آن

 خمس سا ثٍ غیش شیؼٍ وجبیذ داد. 

ثگًییم احتیتبط  یؼىی مبوذ، عشیقٍ احتیبط است.  پس تىُب ساَی کٍ ثشای اثجبت وظش مشًُس ثىبثش مجىبی خًدِ مشًُس ثبقی می

 ٍ َبشم، شیؼٍ ویض َستىذ. ای ثذَیم کٍ ػ يٌ ثش اوتسبة ث گبوٍ کىذ ویمی اص خمس سا ثٍ اطىبف سٍ اقتضب می

شًد ثیکٍ ثبجمؼٍ متؼیق ثٍ امبم است،  امب ثىبثش مجىبی مختبس کٍ اسبسبً خمس ثٍ شش سُم تقسیم ومی ة( ثىبثش مجىبی مختبس:

خمس ثیذ االمبم است ي َمٍ خمس ثبیذ دس اختیبس امتبم  مبوذ. اگش میتضم شذیم کٍ امش  دیگش جبیی ثشای ایه ثحث ثبقی ومی

تًاوذ خمس سا مظشف کىذ. ممکه استت امتبم    دَذ، می گیشد، قُشاً ثش اسبس مظیحتی کٍ امبم یب وبئت امبم تشخیض میقشاس 

دس ایته  مظیحت سا دس ایه ثجیىذ کٍ خمس سا ثٍ یک غیش شیؼٍ ثذَذ؛ ایه مبوؼی وذاسد. حتی ثبالتش، ممکه است مظیحت سا 

ه مبذ کٍ دس اختیبس امبم است، ثبیذ دس جُت طت   است م ي مستیمیه    ثجیىذ کٍ مقذاسی اص خمس سا ثٍ کبفش ثذَذ. یؼىی ای

امتبم  اگتش  طشف شًد. یک جب ممکه است ط   اس م ي مسیمیه ایه ثبشذ کٍ ثٍ یک کبفشی پًذ دادٌ شًد. ثٍ َش دلیتل  

سبس ایه مجىب، ثش ا اس م است،تشخیض دَذ کٍ ایه مقذاس اص خمس ثٍ کبفش دادٌ شًد، متضمه ط   ثشای اس م ي تقًیت 
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تًاوذ ایه خمس سا  َیچ مشکیی دس ایه ویست. چًن اختیبس امش خمس ثیذ االمبم است ي امبم یظشفٍ فی مب یشاٌ مظیحتب. می

مبوذ ثشای ایىکٍ ثگًییم دس مستتحقیه خمتس آیتب     ثیىذ. ثىبثشایه دیگش يجُی ثبقی ومی دس چیضی طشف کىذ کٍ مظیحت می

 داسد یب وذاسد.ایمبن اػتجبس 

س مًسد سیبدت ي اوتسبة ثٍ َبشم اص عشیق پذس َم ػشع کشدیم وُبیت چیضی کٍ اص ثشختی ادلتٍ ثم تل مشستیٍ حمتبد       د

شًد، ايلًیت است، آن َم ػىذ التضاحم. یؼىی اختیبس امش خمس ثٍ دست امبم است ي اي َش چٍ مظیحت ثجیىذ، ثش  استفبدٌ می

جب ايلًیت  ک فقیش َبشمی ي فقیش غیش َبشمی تضاحم پیش آمذ، ایهکىذ. امب اگش دس جبیی ثیه ی اسبس آن مظیحت ػمل می

شًد. ایه ثٍ خبعش چىذ  پس عجق مجىبی مب طشفبً یک ايلًیت یب احقیت ثشای سبدات ثبثت میَبشمییه قبثل استفبدٌ است. 

 د سیبدت ي اوتسبة ثٍ َبشم داسیم.سيایتی است کٍ دس مًس

حتی ايلًیت سا اص آن استفبدٌ کىیم. دس مًسد اػتجبس ایمبن دس مستحقیه خمس، متب   امب دس مًسد ایمبن َمیه سا َم وذاسیم کٍ

ی خًدمبن یک ايلًیتی سا ػىذ التضاحم ثشای َبشمییه اثجبت کىیم. دس مًسد سیبدت ثٍ خبعش سيایبت دلییی وذاسیم کٍ ثش مجىب

کىتذ. ایته    س ثٍ َبشمییه سا مغتش  متی  سيایبتی است کٍ ثٍ وًػی ثحث اص اػغبء خم ػشع شذمب قبئل ثٍ ايلًیت شذیم؛ 

کشدیم کٍ اختیبس خمس ثتٍ دستت    مؼىبایه وحً  ثٍسيایبت سا ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ گفتیم امش خمس ثتمبمٍ ثٍ دست امبم است، 

ثیتبن  دس مًاضغ خبطی امبم َست امب دس ػیه حبذ َمبن شبسػی کٍ اختیبس خمس سا ثٍ دست امبم دادٌ، ايلًیت مظشف سا 

داوذ طشف کىذ. امب اگش  تًاوذ خمس سا دس جبیی کٍ مظیحت می ایه َیچ مىبفبتی ثب اختیبس امبم وذاسد؛ امبم میلزا کشدٌ است. 

ایمتبن، متب دلیتل     مسألٍمضاحمت ثیه فقیش َبشمی ي فقیش غیش َبشمی ایجبد شذ، ايلًیت ثب فقیش َبشمی است. امب دس مًسد 

 تًاویم ايلًیت سا ثشای مؤمىیه ثبثت کىیم. قبثل اػتىبیی وذاسیم کٍ ثٍ استىبد آن دلیل، ث

تشیه آن، مسألٍ قیبس خمس ثب صکبت ي ثذلیت خمس اص صکبت ثتًد.   یتشیه ي محًس ػمذٌ ادلٍ قبئییه ثٍ اػتجبس ایمبن ي مُم

 َب کتبم ً سيشته استت. ػمتذٌ     ي اشکبذ ثٍ آن دادٌ شذ َب جًاة ي اال اجمبع ي قبػذٌ اشتغبذ ي طحیحٍ ػیی ثه ث ذ، ایه

جب ػشع کشدیم مسألٍ ثذلیت کٍ مب آن سا قجًذ داسیم، اطل جبیگضیىی خمس ثٍ  دلیل، مسألٍ ثذلیت خمس اص صکبت ثًد. آن

کىذ. امب ایىکٍ حبذ کٍ خمس ثذذ صکبت قشاس گشفت، َمٍ ششایظ ي َمٍ خظًطیبت خمس َم ثبیذ  جبی صکبت سا ثبثت می

یىیذ دس ششيط ي مظبسف، ثیه خمس ي صکبت تفبيت يجًد داسد. چغًس ث م ل صکبت ثبشذ، قبثل استفبدٌ ویست. لزا شمب می

طشف ایىکٍ دس ثبة صکبت ایمبن ششط شذٌ، ثگتًییم دس خمتس ویتض شتشط      َب دس یک مًسدی ثٍ مب ثب م حظٍ ایه تفبيت

تی سا ثتشای  است؟ لزا دلییی ثش اػتجبس ایمبن وذاسیم تب ثش اسبس آن دلیل دس چُبسچًة وظش ثشگضیذٌ ي مختتبس، یتک ايلتًی   

 مؤمىیه وسجت ثٍ غیش مؤمىیه ثبثت کىیم. 

 سؤاذ: 

کىذ. اگش ایه ادلٍ ثبشذ کٍ مسبػذ اشتغبذ است. مب دلیتل ثتش    کٍ ایمبن سا وفی میگًییم ػمًمبت است  استبد: دلییی کٍ مب می

قشآن ي سىت ي سيایبت استت.  ، مىظًس مب اص ایه دلیل، ػمًمبت «حیث ال دلیل دلیلاالطل »گًییم  اػتجبس وذاسیم. ایىکٍ می

ه عتًس  یؼىی ػمًم آیٍ کٍ تخظیض ثٍ مؤمىیه وضدٌ ي گفتٍ مغیق یتبمی ي مسبکیه ي اثىبء السجیل. اع قبت سيایبت َم َمتی 

ست. يقتی ادلٍ مب ػبم َستىذ ي دلییی ثتش تخظتیض ي   دس َیچ کذام تقییذ ثٍ مؤمىیه وشذٌ ا است؛ سيایبت ویض مغیقٍ است ي
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ثب يجًد ایه ػمًمبت کٍ وبفی اػتجبس ایمبن َستتىذ، دیگتش وًثتت ثتٍ اطتل       لزا کىیم. ٍ ایه ػمًمبت اخز میتقییذ وذاسیم، ث

ت آیبت ي گًییم دلیل ثش اػتجبس وذاسیم ي اص آن عشف دلیل ثش ػذم اػتجبس داسیم کٍ ػمًمبت ي اع قب سسذ. مب می ومیاشتغبذ 

 سسذ.  ثب يجًد ایه ػمًمبت ي اع قبت، دیگش وًثت ثٍ قبػذٌ اشتغبذ ومیکىذ. لزا  سيایبت َستىذ کٍ اػتجبس ایمبن سا وفی می

 سؤاذ:

گًیذ ثٍ ایشبن ػشع کشدم ایته   کىذ، اطل ثذلیت است. مقشس مشحًم آقبی خًیی می آن چیضی کٍ ایه ادلٍ اقتضب میاستبد: 

تًان ثتذلیت سا اثجتبت کتشد.     است ي ثب ایه سيایبت ومی السىذ غیش وقیَب  گًییذ داذ ثش ثذلیت است، ایه سيایبتی کٍ شمب می

کىذ. ثؼذ تقشیت استذالذ ثٍ سيایبت دیگش سا آيسدٌ استت.   ایشبن جًاة داد یک سشی سيایبت دیگش ثش ایه مغیت داللت می

آن چتٍ  چٍ  شمب َمبن سيایبتی کٍ ثذلیت سا ثیبن کشدٌ ثچٍ سيایبتی م ل مشسیٍ حمبد ي سيایتی کٍ دس تفسیش ػیبشی آمذٌ ي

اص قًذ مشحًم خًیی وقل کشدٌ  م حظٍ کىیذ، ياقؼبً ثجیىیذ حذيد ي ثغًس ثذلیت چیست. یک يقتت  مقشس محتشم دس پبيسقی 

تًان اص آن استفبدٌ کشد کٍ َمٍ خظًطیبت ي اجضاء ي ششایظ دس آن َست، ایه یتک   گًیذ ي ثٍ وًػی می اطل ثذلیت سا می

دس َمتٍ خظًطتیبت   ثگًیتذ  ویست کتٍ  ثٍ وحًی سسبوىذ،  ٍ ثٍ وًػی ثذلیت سا میحشف دیگشی است. يلی لسبن سيایبتی ک

یتک   ثبشتذ  متی  ي مًضًع ثشای سفغ حبجتت فقتش   مُؼَذایىغًس ثبشذ. کأن خذايوذ متؼبذ ي شبسع خًاستٍ ثٍ جبی صکبت کٍ 

ًاویم دس َمٍ ششيط تؼمیم ت مب ایه ثذلیت سا ومی ثىبثشایه جبیگضیىی قشاس دَذ کٍ شأن ي احتشام رسیٍ سسًذ خذا حفظ شًد.

جتب ایته    مىٍ وگبٌ کىیم ي ثجیىیم اگش آنششعی مؼتجش است یب خیش، ثٍ مجذذ داسیم کٍ آیب یک شکدَیم ي ثگًییم َش کجب کٍ 

 ط است.جب َم شش ششط َست، پس دس ایه

 سؤاذ:

کىیم ي امبم َش عًس  ثٍ امبم ياگزاس می گًییم شًد. مب می عجق مجىبی مب، مسألٍ اػتجبس ایمبن ي حتی ايلًیت استفبدٌ ومیاستبد: 

 تشخیض داد.

 سؤاذ:

؟ شمب یک يقت دس اطل ياگزاسی ایه شأن ثٍ اي اشتکبذ داسیتذ،   وتًاوذ اگش اي دس ػظش غیجت ایه شأن سا داسد، چشااستبد: 

حیث حکًمت ي امبمت جبمؼٍ داسد، ایته ػیىتبً ثتشای    اص ایه یک ثحث دیگش است. اگش پزیشفتیم اختیبساتی کٍ امبم مؼظًم 

ششایظ صمبن ي ايضبع دائمبً دس تًاوذ ثش اسبس مظیحت ایه کبس سا ثکىذ.  قُشاً اي میحبکم مسیمیه ي يلیّ مسیمیه َم َست. 

شتتٍ،  مغتبثق ػظتش ختًدا دا   )وٍ اص حیث شبسػیت( تًاویم ثٍ استىبد یک سفتبسی کٍ امبم مؼظًم  حبذ تغییش است. مب ومی

. کىتذ  ستیت متی  گًیی دیه سا ثگًییم االن َم َمیه کبس سا ثبیذ کىیم. ایه یک جمًدی است کٍ قبثییت اداسٌ جبمؼٍ ي پبسخ

يالیت سا دس ػظش غیجت پزیشفتیم، ثبالخشٌ یک کسی ثبیذ تشتخیض دَتذ کتٍ    ػشع مه ایه است کٍ اگش مب ادلٍ ویبثت ي 

ایه چٍ اشکبلی داسد؟ اگش اي تشخیض یه خمس ثٍ یک کبفش دادٌ شًد، مظیحت اس م دس چیست. اگش اي تشخیض داد کٍ ا

جتب   امشيص ایه خمس ثٍ کبفش دادٌ شًد، وفغ آن ثشای اس م ثیش اص ایه است کٍ ثٍ یک مسیمبن دادٌ شًد. وُبیت دس ایهداد 

فتًقش ایته    َم کىیم؛ثگًیم مُم ویست؛ يلی األَم ي فبألخًاَم  ثشآيسدٌ شذن حبجت یک فشد است؛ ایه مُم است ي ومی

َبیی داسد. اص آن عشف  يیتتًاوذ صوذگی کىذ. گشفتبسی ي محشيمیت ي محذ است کٍ ایه سیذ فقیش مغبثق شئًن خًدا ومی
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شًد. کتذام اص ایته دي    اگش شمب ایه پًذ سا ثٍ یک کبفش دادی، م  ً اثش آن ایه است کٍ جیًی خًوشیضی َضاس وفش گشفتٍ می

سا  مُمشًد ثشای ایه است کٍ اي اَم ي  گًیذ؟ دس مًاسد اَم ي مُم، ایىکٍ امش ثٍ دست امبم دادٌ می تش است؟ ػقل چٍ می مُم

َبی ثششی ایىغًس است.  چٍ کٍ اَم است طشف کىذ. ایه یک امش ػق یی است ي دس َمٍ حکًمت تؼییه کىذ ي ایه سا دس آن

کىذ کٍ شکم  اص مؤیذات است. اوظبف اقتضب می اتفبقبًگًییذ  ب میتًاویم ایه سا دس اس م کىبس ثگزاسیم. ایه اوظبفی کٍ شم ومی

 َضاس وفش گشفتٍ شًد؟ خًوشیضییک سیذ فقیش سیش شًد یب جیًی 

 سؤاذ:

تًاوذ اػتجبس ایمبن سا اثجبت کىذ. ػمذٌ ثذلیت است کٍ مؼىبی آن ایه  ػشع کشدیم کٍ عجق مجىبی مشًُس ایه ادلٍ ومیاستبد: 

 ه ثذذ ثبیذ مبوىذ مجذذ مىٍ ثبشذ.جضئیبت ي خظًطیبت ای ویست کٍ دس َمٍ امًس ي
 مؤید نظر مختار

شًد. مب دس ثبة صکبت سيایبتی داسیتم کتٍ اص اػغتبء صکتبت ثتٍ       سيایبت می خیثشداشتی است کٍ اص ثش مؤیذ آوچٍ رکش شذ

قبئتل ثتٍ اػتجتبس ایمتبن دس     کىذ ثش اػتجبس ایمبن دس مستحقیه صکتبت. مشتًُس کتٍ     مخبلفیه مىغ کشدٌ است. یؼىی داللت می

کىذ  اوذ چًن دس ثبة صکبت سا سيایبتی داسیم کٍ داللت می اوذ ي گفتٍ اوذ، اص َمبن سيایبت استمذاد کشدٌ مستحقیه خمس شذٌ

دس لضيم اػغبء صکبت ثٍ مؤمه، پس دس خمس ویض کٍ ثذذ اص صکبت است، خمس ثبیذ ثٍ کسی دادٌ شًد کٍ شتیؼٍ استت.    ثش

خًاَذ ثپشداصد. امب اگش قشاس ثبشذ امبم ایه سا ثپشداصد، ایه َم  ت وبظش ثٍ آن جبیی است کٍ خًدِ مکیف میآن سيایبحبلی کٍ 

شًد. ظبَش آن سيایبت ایه است کٍ اص امتبم ستؤاذ    مششيط ثٍ ایه ثبشذ کٍ مستحق مؤمه ثبشذ، ایه اص سيایبت استفبدٌ ومی

 خًاَذ صکبت سا ثپشداصد.  جب ثحث اص ایه است کٍ خًد مکیف می ؟ آنتًاوم صکبتم سا ثٍ غیش مؤمه ثذَم کشدٌ کٍ آیب مه می

تًاوی ثتٍ غیتش    اوذ خًدت ومی اوذ ي گفتٍ خًاَذ متظذی شًد ي صکبت سا ثپشداصد، ائمٍ وُی کشدٌ دس جبیی کٍ خًد مکیف می

 سػبیتت م َم ثبیذ ایه مستألٍ سا  کىذ کٍ امب شیؼٍ ثذَی. امب اگش امبم متظذی ایه کبس ثبشذ، آیب ایه سيایبت داللت ثش ایه می

 شًد. ایه اص سيایبت استفبدٌ ومی کىذ کٍ صکبت سا ثٍ غیش شیؼٍ وذَذ؟

تًاویم ثگًییم ایه سيایبت  قشائىی دس ثشخی سيایبت يجًد داسد، اص جمیٍ سؤاالتی کٍ اص ائمٍ شذٌ کٍ ثٍ استىبد ایه قشائه، می

خًاَتذ صکتبت    شًد ایمبن دس مستحقیه صکبت مؼتجش است، مشثًط ثٍ آن جبیی است کٍ خًدِ مکیف می کٍ اص آن استفبدٌ می

د ي چتٍ  دَىتذ چتٍ آثتبس ي ثمشاتتی داس     داوىذ ایه پًلی کٍ ثٍ یک غیش مؤمه می افشاد ومی چًنجب  مبلش سا ثپشداصد. ثیٍ، آن

يلی دس جبیی کٍ امبم خًدا متظذی ایه کبس است، دیگش جبی ایه وگشاوی ویستت. يقتتی امتبم     ی شذٌ،مشک تی داسد وُ

 کٍ تً َم ثبیذ ثٍ غیش مؤمه ثذَی.اوذ ثٍ ایى خًاَذ ثپشداصد، ایه سيایبت اي سا مکیف وکشدٌ خًدا می

ثٍ اػتجبس ایمبن دس جبیی است کٍ مکیف کىذ، وبظش  لت ثش وُی اص اػغبء صکبت ثٍ غیش مؤمه میپس اسبسبً آن سيایبتی کٍ دال

 متظذی کبس است، ایه سيایبت وبظش ثٍ آن ویست.  امبمخًاَذ صکبتش سا ثٍ فقیش ثذَذ. امب دس جبیی کٍ  میخًدا 

کىتذ.   کشدوذ، امبم َم َمتبن کتبس سا متی    ثٍ ػ يٌ دس ثشخی سيایبت تظشیح شذٌ کٍ َمبن کبسی کٍ پیبمجش ي امیشالمؤمىیه می

 .«ی ػمًم المسیمیه کمب کبن یفؼل الىجی)ص( ي امیشالمؤمىیه)ع(یظشفٍ ػی»
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شًد. تبصٌ یک احتمبذ َم َست کتٍ   پس ثب ایه حسبة دیگش مسألٍ اػتجبس ایمبن مخظًطبً ثشاسبس مجىبی مب، ث  يجٍ می

ایظ آن ديسان اص اسبسبً اگش دس سيایبت وُی شذٌ اص اػغبء صکبت ثٍ مخبلفیه، ایه یک حکم يالیی ثًدٌ کٍ ثب تًجتٍ ثتٍ شتش   

یذ وذاشتىذ امب شأن َتذایت   ثسظ. يلً «ثمب أوٍ شبسع أي مجیه لیششع ثل ثمب أوٍ امبم ي حبکمٌ ال» یؼىیامبم)ع( طبدس شذٌ 

تًاوستىذ ثٍ پیشياوشبن ي مسیمبوبن یک حکمی سا اث ؽ کىىذ. م  ً دس یک ششایغی امبم ثمتب   اجتمبع ي جبمؼٍ سا داشتىذ ي می

يالیی ي حکمی کٍ وبظش ثٍ یک ششایظ ي ديسٌ خبص است، پیشياوشبن سا مىغ کشدوذ اص اػغتبء  حکم أوٍ امبم ثٍ ػىًان یک 

 حکم ششػی مًسد تًجٍ قشاس گیشد.  تًاوذ ثٍ ػىًان یک اگش ایه حکم يالیی ثبشذ، ومی ،مؤمىیهصکبت ثٍ غیش 

مخبلفیه َم داد. َزا تمبم الک م شًد خمس سا ثٍ  کٍ ایمبن دس مستحقیه خمس مؼتجش ویست. لزا می فتحظل ممب رکشوب کیٍ

دس جیسٍ آیىذٌ فی المقبم االيذ. امب المقبم ال بوی کٍ ثحث اص اػتجبس ػذالت است. آیب ػذالت دس مستحقیه خمس مؼتجش است؟ 

 ث خًاَذ شذ.ثح
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