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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 ارث غیر هحتسببررسی هعنبی 

وٌین؛ دس هغبلجی وِ پیشاهَى تؼلك خوس ثِ اسث  س همبم حبلج، یه هغلجی ثبلی هبًذُ وِ ثِ آى اضبسُ هیلجل اص ضشٍع ثحج د

گفتین، ػشؼ ضذ اسث ثش دٍ لسن است؛ اسث هحتست ٍ اسث غیش هحتست، اجوبال همػَد اص اسث غیش هحتست سا تَضیح 

دسست است یب ًِ  داسًذ. ثبیذ ثجیٌین ایي تفسیشبضذ، ث دادین، اهب یه ػجبستی هشحَم سیذ دس تفسیش هیشاحی وِ ال یحتست هی

 ت.هحتست چیسغیش ٍ ًْبیتبً هالن دس اسث 
 نظر هرحوم سید در هورد ارث غیر هحتسب

؛ هخل «ووب ارا وبى لِ سحن ثؼیذ فی ثلذ آخش لن یىي ػبلوبً ثِ فوبت ٍ وبى َّ الَاسث»ایطبى دس لبلت یه هخبل فشهَدًذ: 

وٌذ ٍ اٍ ػبلن ثِ آى سحن ًیست، سپس اٍ  داضتِ ثبضذ وِ دٍس است ٍ دس ضْش دیگشی صًذگی هیایٌىِ وسی یه فبهیلی 

 ثویشد ٍ ایي ضخع ٍاسث اٍ ضَد ٍ ٍاسث دیگشی غیش اص ایي ًذاضتِ ثبضذ.

 ایي ػجبست ثِ حست ظبّش هطتول ثش سِ لیذ است:

 ل دٍس ثبضذ.سای سحن ثؼیذ ثبضذ یؼٌی یه فبهی، ایٌىِ دا«ارا وبى لِ سحن ثؼیذٌ». 1

 .دس ضْش دیگشی ثبضذ« فی ثلذ آخش» . 2

 جبّل ثِ آى ثبضذ. .3

وٌذ، اگش دس ایي ػجبست دلت ضَد، ثِ ًظش  ظبّش ػجبست ایطبى است وِ هیشاث هحتست ثب ٍجَد ایي سِ لیذ تحمك پیذا هی

تَاًذ تَضیح ثشای سحن ثؼیذ  هی سسذ ثلذ آخش دس ٍالغ یه لیذ هستملی ثشای غذق ػٌَاى غیش هحتست ًیست ثلىِ هی

ای همذهِ وِ دس ػجبست آهذُ« فی ثلذ آخش»الجتِ ظبّشش ایي است وِ ایي  ذهِ لیذ ثؼذی یؼٌی جْل ثِ آى ضخع ثبضذ.هم

تَاًین ثِ  جبّل است. لزا ایي سا ًوی ضْش دیگشی است ایي ضخع ًسجت ثِ اٍچَى دس یه یؼٌی ػذم ػلن؛  ثیبى است ثشای

لیذ  ّن «سحن ثؼیذ»ل ثِ حسبة ثیبٍسین ثلىِ ثب تبهل ثیطتش هوىي است حتی ایي ادػب سا وٌین وِ خَد ػٌَاى لیذ هستم

ِ سحن دس هستملی ًجبضذ؛ چَى دس ٍالغ آى ضخع دٍس است ثشای اٍ هجَْل است یؼٌی ثیي ثؼیذ ثَدى سحن ٍ ػذم ػلن ث

سسذ ّوبى ػذم ػلن ثِ  هالن اغلی ّن ثِ ًظش هی یىی اص ایي دٍ سا ثبیذ هالن لشاس دّین، ٍالغ یه هالن ٍجَد داسد ٍ

وٌذ، اهب چَى سحن دٍس  اًسبى هؼوَال ػلن پیذا هی ثبضذ هخال اص عجمِ اٍل ثبضذ، سحن است؛ چَى دٍس است. اگش سحن ًضدیه

 است، لزا ایي ضخع ػلن ثِ اٍ ًذاسد، ثش ّویي اسبس هوىي است ثگَیین اسث غیش هحتست اسحی است وِ اص ًبحیِ سحوی

داًذ، لزا اگش ثخَاّین یه  ّویي لذس وِ ًوی است.« ػذم الؼلن ثبلشحن»پس هالن  وِ اًسبى ثِ اٍ ػلن ًذاسد ثِ اٍ ثشسذ،

 ػٌَاى ٍ یه لیذ سا هالن تحمك اسث غیش هحتست ثذاًین هسئلِ ػذم ػلن ثِ آى ٍاسث است.

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
 1334 دی 22تبسیخ:       ه السن مؤونه عن فضلماي :خامسال -القول فيما يجب فيه الخمس موضوع کلی:
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ّوبى ػجبستی وِ دس یؼٌی ، «ال إثيٍ ٍ هي غیش أةٍ»، ظبّش ایي است وِ یؼٌی حن ثؼیذ ّن وِ دس هتي ػجبست آهذُساص هٌظَس 

، الجتِ چِ ثسب أة ٍ إثي ّن خػَغیت «ٍالویشاث الزی ال یحتست هي غیش أةٍ ٍ الإثيٍ: »ایت ػلی ثي هْضیبس آهذُسٍ

هٌظَس اص أة ٍ إثي هخبل ثشای عجمِ اٍلی اص اسث است، لزا هیشاث غیش هحتست یؼٌی آى هیشاحی وِ اص غیش  ًذاضتِ ثبضذ ثلىِ

 اٍلی وِ اًسبى ػلن ثِ اٍ ًذاسد ثِ اٍ ثشسذ. عجمِ
 بررسی نظر هرحوم سید )ره(

داًذ سحوی داسد وِ ثؼذ اص  ایٌجب یه ًىتِ لبثل تَجِ است، اگش هب هالن سا ػذم الؼلن لشاس دّین یؼٌی ایٌىِ ضخع ًوی

داًذ  وٌیذ وسی ًویضَد یؼٌی هخال فشؼ  ، ضبهل پذس ٍ فشصًذ ّن هیدس ایي غَستهَت ثِ اٍ هخالً هبلی ثِ اسث ثشسذ، 

ضَد وِ ایي فشصًذی  اٍ هؼلَم هیثِ ّش دلیل ثؼذ اص هشدى  ٍلیٍ پذس ّن اص ٍجَد چٌیي فشصًذی اعالع ًذاضتِ  پذسی داضتِ

اسث غیش هحتست  ب هػذاقت اهاگش هالن سا غشف ػذم الؼلن لشاس دّین، ایٌجب ثب ایٌىِ اص عجمِ اٍل اس داضتِ است. حبل

ضَد اهب اگش هالن سا ػذم الؼلن ٍ ثؼیذ ثَدى سحن لشاس دّین یؼٌی دٍ لیذ سا لحبػ وٌین، ایٌجب اسث غیش هحتست هحسَة  هی

َدى ضَد؛ چَى دسست است ایي فشصًذ ػلن ثِ ٍجَد پذس ًذاضتِ ٍ یه لیذ هحمك است ٍلی لیذ دٍم وِ هسئلِ ثؼیذ ث ًوی

 َد ًذاسد.سحن است دس ایٌجب ٍج

؛ یىی هالن ثؼیذ ثَدى سحن یؼٌی غیش عجمِ اٍلی)أة ٍ دّیندٍ لیذ سا هالن ثشای غذق ػذم احتسبة لشاس ّش اگش هب پس 

اگش هب ٍلی ٍاضح است وِ ایي اسث، اسث غیش هحتست ًیست. ایي غَست دس  ٍ دیگشی ػذم الؼلنأم ٍ ثٌت(  ٍ حتی إثي ،

ضَد اص هَاسد اسث غیش  یذ ثَدى سحن هغشح ًجبضذ، هخبلی وِ ػشؼ وشدم هیهسئلِ ثؼ ػذم الؼلن ثذاًین ٍ هالن سا فمظ

هحتست؛ چَى دس ایٌجب ایي فشصًذ اص ٍجَد چٌیي پذسی خجش ًذاضتِ ٍلَ ایٌىِ سحن، سحن ثؼیذ ًیست. پس ّوِ چیض دایش 

، «ؼلن ثبلشحن هغ ثُؼذُػذم ال»ثذاًین یب «ػذم الؼلن ثبلشحن»هذاس ایي است وِ هب هالن سا دس هیشاث غیش هحتست غشف 

تَاًین اسث سا اص هَاسد اسث غیش  اگش ایي دٍ لیذ هالن ثبضذ، لْشا دس ایي هخبل ًوی (یؼٌی ثؼذ دس سحن ًِ ثؼذ هىبًی.)

 هحتست ثذاًین.

فی »ٍ ، «لن یىي ػبلن ثِ»ٍ دٍم « ارا وبى لِ سحن ثؼیذ» دٍ لیذ هؼتجش است، یىی ِ ّشوظبّش ػجبست هشحَم سیذ ایي است 

، اگش ثخَاّین ضَد سِ لیذ ػلی الظبّش هَضَػیت ًذاضتِ ثبضذ، اگش ثشای آى ّن هَضَػیت لبئل ثبضین وِ هی« لذ آخشث

ثِ خشد دّین، سِ خػَغیت ثبیذ ثبضذ تب اسث، اسث غیش هحتست ثبضذ: اٍالً سحن ثؼیذ ثبضذ؛ دٍم  سٍی ػجبست سیذ جوَد

لیذ هستملی ًیست، حذالل « فی ثلذ آخش»اگش ثگَیین  ذاضتِ ثبضذ. ٍلیاٍ ً ثبضذ؛ سَم ایٌىِ ػلن ثِایٌىِ دس ضْش دیگشی 

 ضَد. ایي دٍ لیذ اص ػجبست سیذ استفبدُ  هی
 حق در هسئله

« وًَِ فی ثلذ آخش ٍ وَى الشحن ثؼیذاً»است  هؼتجش «ػذم الؼلن ثبلشحن» غشف لیذ سسذ حك دس ایي هسئلِ ثِ ًظش هی

 اغال چٌیي تَسیخی هتَلغ ًجَدُ است. اسث غیش هحتست یؼٌی چَى پیذا است،هذخلیت ًذاسد، ّوبى عَس وِ اص اسن آى 

ثبضذ ٍ اال عجك لبػذُ اگش اص عجمِ دٍم ّن  جْل هیسجت ػذم تَلغ ایي اسث ثِ  اسث غیش هتَلغ، ٍ هالن ػذم احتسبة،

ایي ضبثغِ وِ هذ ًظش ًیست، هسئلِ ایي است  سسذ ٍ ایي هتَلغ است. جمِ اٍل، اسث ثِ عجمِ دٍم هیثبضذ، ثش فشؼ ًجَد ع

اص عجمِ اٍلی ّن ثبضذ ثبص  ایي اسث ثِ اٍ سسیذُ است. اگش ٍلی داًستِ، اًتظبس چٌیي اسحی ًذاضتِ وِ ایي ضخع چَى ًوی
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 ثبیذ ثگَیین هوىي است ایي اسث اص سحوی ثشسذ« الویشاث الزی ال یحتست»وٌذ. ثٌبثش ایي هب ثشای  هی« ال یحتست»غذق 

ذ ٍلی اص ٍجَد ّن خجشی ٌدس یه ضْش ثبض وٌذوِ لشیت ثبضذ، اص عجمِ اٍل ثبضذ، ٍ ًیض هوىي است دس ّوبى ضْش صًذگی 

سسذ تؼشیف دسستی اص  تٌْب هالن ثشای تحمك اسحی وِ غیش هحتست است ػذم الؼلن است، ایي ثِ ًظش هیپس  ٌذ.ًذاضتِ ثبض

ثخبعش ایي است وِ غبلجبً ٍساث اص ٍجَد أة « هي غیش أةٍ ٍال إثيٍ»آهذُ  هیشاث غیش هحتست ثبضذ ٍ اهبایٌىِ دس سٍایت ّن

اسث غیش هحتست اص ًبحیِ وسبًی است وِ دٍستش ّستٌذ، فشؼ وٌیذ وِ ػوَیی است اص  بًٍ إثي ٍ عجمِ اٍلی خجش داسًذ، ًَػ

است. حبل ایي ثؼذ سحن ثیطتش هٌطأ دًیب سفتِ ٍ ایي اسث ثِ ثشادس صادُ سسیذُ است یب دایی است وِ ثِ خَاّش صادُ سسیذُ 

ضَد، اهب خَد ثؼذ سحن خػَغیت ًذاسد، آًىِ خػَغیت ٍ هذخلیت داسد دس غذق ػٌَاى ػذم احتسبة،  ػذم ػلن هی

 جْل ثِ ایي سحن است اػن اص ایٌىِ ایي سحن ثؼیذ ثبضذ یب لشیت ثبضذ.

اهلل الّب اى یمبل وِ چَى  ٌجب فشهَدُ توبم ًیست.حك دس ایي هسئلِ ّویي است وِ هب ػشؼ وشدین ٍ آًچِ هشحَم سیذ دس ای

 آهذُ ٍ ًع است« هي غیش اة ٍ ال اثي»دس سٍایت 

ػلی ای حبل ایي هغلجی ثَد وِ چَى دس هَسد اسث هحتست ٍ غیش هحتست خیلی ثحج ضذُ ثَد الصم ثَد ضبثغِ هحتست 

 ثَدى ٍ غیش هحتست ثَدى اسث ثیبى ضَد.

 بًیّزا توبم الىالم فی الومبم الخ

 هشٍسی ثش هجبحج گزضتِ

وٌین: همبم اٍل دسثبسُ اغل  هی تین ایي ثحج سا دس چْبس همبم دًجبلاٍل ثحج اص الخبهس؛ فیوب یفضل ػي هؤًٍة السٌة، گف

وٌذ. همبم دٍم  ٍجَة خوس دس هبصاد ثش هؤًٍِ سٌة ثَد، ػشؼ وشدین ادلِ لغؼبً خوس سا دس هبصاد ثش هؤًٍِ سٌِ ٍاجت هی

اسثبح خوس دس هب ًحي فیِ ثَد، ایٌىِ اسبسبً للوشٍ هتؼلك خوس دس ایي اهش خبهس چیست، آیب خػَظ  پیشاهَى هَضَع

هغلك فبئذُ  ٍى المْشی، یب اٍسغ اص ّش دٍ است یؼٌیخػَظ فَائذ اختیبسی است، د هىبست است، یب ووی ٍسیغ تش یؼٌی

وس دس هب ًحي فیِ هغلك ًتیجِ ایي ضذ وِ هَضَع خ اػن اص اختیبسی ٍ لْشی. سِ ًظش ثَد وِ ّش سِ ًظش سا ثشسسی وشدین،

 همػَد ًیست.خػَظ فَائذ اختیبسی  ٍ فبئذُ است

گیشد یؼٌی سثح  ثشهی گَیین دس هب ًحي فیِ هبصاد ثش هؤًٍِ سٌِ ّوِ فَائذ سا دس حبل فمظ یه ًىتِ ٍجَد داسد، ایٌىِ هب هی

گیشد، هسئلِ استخٌبء هؤًٍِ سٌِ  ل اسث ٍ ًزس، ّوِ سا دس ثش هیهخل ّجِ ٍ ّذیِ ٍ جبیضُ ٍ فَائذی هخ وست ٍ وبس، ٍ فَائذی

خَدش یه هسئلِ هْوی است، ضوب هالحظِ فشهَدیذ هب دس چْبس اهش گزضتِ یؼٌی دس غٌبئن جٌگی، هؼذى، غَظ ٍ وٌض 

ی هبصاد ثش گَیین ایٌجب هَضَع خوس دس اهش خبهس یؼٌ ثحج استخٌبء هؤًٍِ سٌِ سا ًذاضتین، ٍلی ایٌجب داسین، ایٌىِ هی

داسد وِ ثبیذ دس همبم چْبسم ثحج وٌین، وِ آیب دس ّوِ ایي هَاسد  ذُ است، ایي یه تجػشُ ٍ تىولِ ایهؤًٍِ سٌِ هغلك فبئ

، ایي سا ثؼذا اى ضبء اهلل ثِ یه تفػیلی ّن دس گزضتِ ضذ وِ ضَد یب ًِ، دس ّوِ هَاسد ًیست؟ اضبسُ هؤًٍِ سٌِ استخٌبء هی

 داد. هَسد تؼشؼ لشاس خَاّین
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گفتین ثؼضی هؼتمذ ّستٌذ خوس دس هغلك اسث ٍ جبیضُ حبثت است لىي دس اسث غیش هحتست ثِ ػٌَاى هغلك فبئذُ حبثت 

ضَد، ایي سا ٍػذُ  ضَد، اهب دس سثح وست ٍ دیگش فَائذ اختیبسی هؤًٍِ سٌِ وسش هی است، لزا هؤًٍِ سٌِ اص آى وسش ًوی

 سسی ّن خَاّین وشد. ثِ ّش حبل هَضَع خوس دس همبم حبًی هؼلَم ضذ.دادین وِ ثؼذا هَسد ثشسسی لشاس دّین وِ ثش

 هقبم سوم: هوارد استثنبء

ایي سا ثِ ػٌَاى همبم چْبسم گفتِ ثَدین، همبم سَم سا گفتِ ثَدین  دس اثتذای ثحجهمبم حبلج ثحج اص هَاسد استخٌبء است، 

دس همبم چْبسم ّن اص اغل استخٌبء هؤًٍِ  سا همذم وٌین.ایي است وِ ایي ثحج اص اغل استخٌبء هؤًٍِ سٌِ است، ٍلی اٍلی 

 اغال چشا دس ایي لسن هؤًٍِ سٌِ ثبیذ استخٌبء ضَد، پس هب دس ایٌجب دٍ همبم دیگش ثبیذ ثحج وٌین.  ثحج خَاّین وشد. سٌِ

هٌظَس اص هَاسد استخٌبء هَاسدی است وِ دس هَسد آًْب اختالف ٍالغ ضذُ است.  سَم ثحج اص هَاسد استخٌبء است. همبمپس 

هب هالن ٍ ضبثغِ هَضَع خوس سا دس هب ًحي فیِ هؼلَم وشدین، گفتین هَضَع خوس چیست اهب یه هَاسدی دس ایي همبم 

ٍ هْشیِ هتؼلك خوس است یب هَسد اختالف است، ایي هَاسد چٌذ هَسد هْن است، هخال دس هَسد غذاق ٍ هْشیِ، آیب غذاق 

 ثشای فَائذ اختیبسی یب لْشی ًزس، ایٌْب ّش چٌذ هخبلْبییًیست؟ دس هَسد ػَؼ خلغ، دس هَسد ٍلف خبظ ٍ ػبم. دس هَسد 

ی اػن اص اختیبس گفتین ثِ همتضبی ادلِ ّوِ فَائذ هب ضبثغِ ولی سا لجالً اسائِ دادین ٍ ادلِ سا دلیك ثشسسی وشدین، ّستٌذ ٍلی

ثحخْبیی ٍالغ ضذُ است، دس  اهب دس هَاسدی ثخػَظدادُ ضَد.  ْبثبیذ خوس آً غیش اختیبسی هتؼلك خوس ّستٌذ ٍٍ 

تىلیف آًْب  ال هفػلِ هَسد سسیذگی لشاس دادین ٍاسث، دس ّجِ، دس هْشیِ، حبل هب ثحج اص اسث ٍ ّجِ سا ضوي ثشسسی الَ

ٌَاى هَاسد اهب چٌذ هَسد دیگش هبًذُ وِ ایٌْب سا ثِ ػ ،ذُ دسست ًیستّبیی وِ دس ایي همبم دادُ ض هؼلَم ضذ ٍ گفتین تفػیل

 وٌین. استخٌبء ثحج هی

دّین ایي است هب هَضَع خوس سا دس ایي همبم هغلك فبئذُ داًستین، اگش گفتین  ػلت ایٌىِ هب ػٌَاى هَاسد استخٌبء هی

ت یب ًیست، یه ػذُ ثِ عَس ولی هخال دس ثبة ثبیذ ثجیٌین هْشیِ هتؼلك خوس اسآى گبُ هَضَع خوس هغلك فبئذُ است، 

گَیٌذ اغال هغلك فَائذ  وِ هیثبة ایي اص  ثلىِاسث استخٌبء ضذُ  گَیٌذ خوس حبثت ًیست اهب ًِ اص ثبة ایٌىِ اسث هی

ك هتؼلثحج است وِ وٌٌذ یب دس هَسد غذاق هْشیِ  گیشًذ، آًْب دیگش ثِ ػٌَاى استخٌبء ثحج ًوی لْشی هتؼلك خوس لشاس ًوی

ثبیذ دس هَسد هْشیِ ثحج وٌین آیب ایٌجب  است هغلك فبئذُ تین هَضَع خوس ػجبست اصخوس است یب ًِ، دس ایٌجب اگش هب گف

یه اضبسُ اجوبلی ثِ ایي  لزا عَس،عَس، ٍلف ػبم ٍ خبظ ّویي وٌذ یب ًِ، ػَؼ خلغ ّویي ػٌَاى فبئذُ ثش آى غذق هی

ای وِ هب اسائِ دادین، عجك آى ضبثغِ هغلك فبئذُ هطوَل ٍجَة خوس  هَاسد خَاّین داضت، ّشچٌذ ػشؼ وشدین ضبثغِ

 است.
 اهبم )ره(نظر 

ووب أى االلَی ػذم تؼلمِ ثوغلك االسث، ٍ الوْش ٍ ػَؼ »اًذ: ن فشهَدُیذؼذ اص آى ػجبستی وِ لجال ّن خَاًاهبم)سُ( ایٌجب ث

ًیست یؼٌی دس هغلك غیش اسثبح هىبست، ایٌجب ّن اهبم لجل آى فشهَدًذ دس هَاسدی خوس حبثت « الخلغ ٍاالحتیبط حسي

 دٌّذ دس اسث، دس هْشیِ، دس ػَؼ خلغ، خوس حبثت ًیست، ّشچٌذ احتیبط خَة است. فتَا هی
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 نظر سید )ره(

 ٍ هغلك الویشاث حتی الوحتست هٌِ ٍاالحَط استحجبثبً حجَتِ فی ػَؼ الخلغ ٍ الوْش»اًذ: هشحَم سیذ ّن دس ایٌجب فشهَدُ

احتیبط هستحت آى است وِ خوس دس ػَؼ خلغ ٍ هْش ٍ هغلك اسث، حبثت است،  اًذ:، ایطبى ّن فشهَدُ«هٍ ًحَ رل

احتیبط هستحت دس ایٌْب حجَت خوس است، هؼٌبیص ایي است وِ خوس ٍاجت ًیست اهب احتیبط هستحت وشدُ است، وِ 

 ٍجِ آى سا ثؼذ اضبسُ خَاّین وشد.

َلف الخبظ ثل ٍ الٍ وزا ال یتشن فی حبغل »یذ لجل اص آى ایي جولِ سا داسد: اهب دس هَسد ٍلف خبظ ٍ ًزٍس، هشحَم س

احتیبط ٍجَثی وشدُ  ضَد، یؼٌی دس هَسد ایي دٍ ّوچٌیي خوس دس حبغل ٍلف خبظ ٍ دس ًزٍس تشن ًوی« وزا فی الٌزٍس

 است.
 نظر هرحوم حکین

ٍ وزا ال یتشن فی » ریل ایي ػجبست سیذ وِ فشهَدُ ایي ًظش سیذ هخبلفت وشدُ اًذ،ثؼضی اص جولِ هشحَم آلبی حىین ثب  

لَی ٍ وزا فی الٌزٍس ٍ ػَؼ الخلغ ٍ ألثل َّ ا» ٍ ًَضتِ اًذ هشحَم آلبی حىین حبضیِ صدُ.« َلف الخبظ..الحبغل 

 .1فشهبیٌذ ثلىِ الَی است، ّوچٌیي دس ًزس ٍ ػَؼ خلغ ٍ هْشیِ هی ٍاص احتیبط ثبالتش سفتِ « الوْش

هسئلِ اختالف است، حبل ثبیذ ثجیٌین وِ ثبالخشُ دس هسئلِ غذاق، ػَؼ خلغ ٍلف خبظ ٍ ًزس، خوس  ثِ ّشحبل دس ایي

 ثشسسی اجوبلی خَاّین وشد. است یب ًِ، ایٌْب سا اًطبءاهللحبثت 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»
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