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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلههربهالعالمينهوهصليالحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته

 عدن و کنزمخمس  شخص نسبت به مؤونۀبحث در اموری بود که به آنها تمسک شده است برای منع از شمول ادله استثناء 

عدن و منصاب در  ادله و غوص و غنیمت، سه دلیل تا به اینجا ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت؛ دلیل چهارم این بود که

د بر ت، چه زائجب نیسمتعارض هستند، طبق یک دلیل خمس قبل از بلوغ إلی النصاب وا مؤونۀکنز و غوص با ادله استثناء 

و د جمع بین این «.مؤونۀإذا کان زائداً عن ال»دلیل دیگر خمس در این موارد ثابت است  بر اساسباشد چه نباشد و  مؤونۀ

 دلیل متعارض به یکی از این سه طریق ممکن است:

 .«ونۀمؤزیادۀ عن ال»معتبر باشد، هم « بلوغ إلی النصاب»ذ شود، یعنی هم راه اول اینکه هر دو قید اخ

 .«لی انصاببلوغ إ»یا « مؤونۀزیادۀ عن ال»راه دوم اینکه، احد القیدین معتبر باشد، 

 .«بلغ حد النصاب»در مواردی است که  مؤونۀراه سوم اینکه عدم استثناء 

 استثناء نۀمؤوجب است، بدون اینکه ین امور یعنی معدن و کنز و غوص واشود، که خمس در ابه هر حال نتیجه این می

 شود.در این موارد استثناء نمی مؤونۀبلوغ إلی حد النصاب است وإال  در این موارد شود، تنها شرط

 باشد یا نه؟حال باید دید آیا این دلیل تمام می

 بررسی دلیل چهارم

 باشد که باید توضیح داده شود:جمله می اساس اشکال یک 1اشکال شده،به این دلیل 

و لم ول» باشد «لنصابإذا بلغ حد ا»اخبار نصاب دال بر عقد ایجابی به نحو مطلق نیست تا مقتضای این ادله وجوب خمس 

 «.مؤونۀیکن زائد علی ال

باشد؛ روایاتی که هم عقد ایجابی آن و هم عقد سلبی آن مطلق است، ولی بین عقد سلبی مطلق می مؤونۀاز طرفی روایات 

 مؤونۀتعارض در عقد ایجابی بعضی روایات  وجود ندارد بلکهبا عقد ایجابی دلیل نصاب تعارض  مؤونۀدر بعضی روایات 

                                                 
 .191-189ص.کتاب الخمس، )حائری(،  1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1394 بهمن 24تاریخ:              ۀالسن نۀمؤو عن فضلماي :خامسال -القول فيما يجب فيه الخمس موضوع کلی:

 1437 االولیجمادی  4 صادف با:م                                              مطلب دوم: ثانیة جهة –نةمؤو استثناء :مچهارمقام  :جزئی موضوع
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واجب « ما لم یبلغ حد النصاب»، خمس در با عقد سلبی دلیل نصاب است و در این مورد به خصوص نتیجه این است که

 شود.مراعات می مؤونۀ« ما بلغ حد النصاب»باشد ولی در  مؤونۀنیست هر چند زائد بر 

لیل اشاره دا این دو بابطه راین پاسخ اجمالی است که نیاز به توضیح دارد، قبل از شرح این پاسخ مقدمتاً به چهار قضیه در 

 کنم:می

ر )معدن و کنز و غوص( ای که دال بر اعتبار نصاب در این امواخبار و ادله نصاب را داریم، ادله ما از یک طرف مقدمه:

 شود.ن عقد ایجابی و سلبی تعبیر میاست، یک جنبه ایجابی دارند و یک جنبه سلبی که از آنها به عنوا

کنز و  ور معدن دخمس  یعنی، «إذا بلغ النصاب»نصاب این است: خمس در این امور ثابت است  عقد ایجابی در دلیل (1

 است:ن ، ایصابندلیل عقد ایجابی  پسهم استثناء نشده است،  مؤونۀد و نغوص واجب است به شرط اینکه به نصاب برس

 .و این مطلق است«  فی هذه االمور إذا بلغ النصابالخمس ثابتٌ»

 مؤونۀر به زائد چه ثابت نیست چنانچه به حد نصاب نرسد. خمس در امور مذکورعقد سلبی در دلیل نصاب این است:  (2

 سنه باشد و چه نباشد.

د و قضیه وجودهم د شده روایاتی که این تعبیر در آنها وار و «مؤونۀالخمس بعد ال»در  طور است.ادله استثناء هم همین 

 دارد: 

 غلم یبل»ولو  ه باشد،سن مؤونۀثابت است، اگر زائد بر  (خمس در این امور )معدن و کنز وغوصاین است:  قضیه ایجابی( 1

 کند و کاری به نصاب ندارد.را استثناء می مؤونۀیعنی فقط « النصاب

بلغ »باشد، چه سنه ن ۀمؤوناین است: خمس در امور مذکوره ثابت نیست اگر زائد بر  مؤونۀعقد سلبی در دلیل استثناء  (2

 «.لم یبلغ النصاب»و چه « النصاب

له استثناء لبی در ادبی و سدو قضیه ایجابی و سلبی در ادله نصاب و دو قضیه ایجااین ما در اینجا چهار قضیه داریم: نابرب

عقد  ، بینرفته ه دنبال راه جمعمستدل بوده و سپس ب مورد نظرهایی که اینها خوب دقت شود؛ چون تعارض در. باید مؤونۀ

 ؤونۀماستثناء  ی دلیلو نیز بین عقد سلبی دلیل نصاب و عقد ایجاب مؤونۀتثناء ایجابی دلیل نصاب و عقد سلبی دلیل اس

 است.

اخبار نصاب اساساً داللت بر یک عقد ایجابی به است که با توجه به این مقدمه اشکالی که به این استدالل شده این اشکال: 

مطلق نیست؛ اینگونه نیست که داللت بر « الخمس ثابتٌ فی هذه االمور، إذا بلغ النصاب»نحو مطلق ندارند یعنی این قضیه 

 سنه استثنا مؤونۀاین داشته باشد که خمس در معدن و کنز و غوص و ثابت است به شرط اینکه به نصاب برسند هرچند 

الخمس واجبٌ إذا بلغ حد النصاب ولو لم یکن زائداً عن »نشده باشد. مقتضای ادله نصاب در بخش ایجابی این نیست که 
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صاب بطور یک دسته از ادله ندسته خارج نیستند: که ادله نصاب  از دو است به این دلیل  اما این که اطالق ندارد« مؤونۀال

خواهد بگوید معدن و غوص مییعنی اند، در حالی که به حد نصاب نرسیدهاست ر از این امو کلی فقط در صدد نفی خمس

د، از جمله کنفقط دارد خمس را از این امور در صورت عدم نصاب نفی می و و کنزی که به حد نصاب نرسد خمس ندارد،

؛ از این روایت بر «الخمسما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال: ما یجب الزکات فی مثله ففیه سألته ع»روایت بزنطی: 

دانسته و در عین حال سوال کنز مفروض سوال است یعنی کأنّ سائل وجوب خمس را میآید که اصل وجوب خمس در می

مایجب الزکات فی مثله ففیه »فرماید: کند که آن خمس واجب در کنز در چه مقدار و چه حدی ثابت است. امام )ع( میمی

کند خمس نفی میلذا و  ر خمس به این حد نرسد واجب نیست،خواهد بگوید اگاست که می ظاهر این روایت این« الخمس

 باشد.، این بخشی از ادله نصاب می«فیما دون هذا الحد»را 

خواهد شرط قط میفبلکه از ادله نصاب در واقع در صدد بیان عقد ایجابی هستند، ولی آن هم مطلق نیست، دیگر دسته 

لؤلؤ و ر من الیخرج من البح عماسئل ابوالحسن موسی بن جعفر، »کند، مثل روایت صدوق،  الزم وجوب خمس را بیان

قیمت آن به یک  اگر« لخمسفیه افالیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه، هل فیها زکاۀٌ؟ فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً 

ش بیان ا شرایطکأنّ خمس را دارد ببلکه یست، دینار رسید خمس اینها واجب است، در این روایت اصل خمس مفروض ن

 کند، پس اینجا هم اطالق ندارد.می

ستثناء البی ادله سا قضیه باخبار نصاب، که متضمن عقد ایجابی است، اصال اطالق ندارد تا بخواهد آن دسته از نتیجه اینکه 

لیل دد ایجابی بی و عقیم، هم در قضیه ایجاتعارض در فرضی است که ما اطالق را در هر دو بپذیرچون تعارض کند،  مؤونۀ

 ند.، پس بطور کلی اخبار نصاب از این جهت اطالق ندارمؤونۀنصاب و هم در قضیه سلبی دلیل استثناء 

ین مطلق ان است که ای« مؤونۀالخمس بعد ال»ظاهر  ،روایت علی بن مهزیار عن االشعریمثل  مؤونۀروایات  اما در مورد

ز مور بعد اااین  گوید خمس درایجاب بر وجه اطالق است، هم از جهت مقدار و هم افراد، یعنی میاست، دال بر سلب و 

 م ه یه سلبیرف قض، از آن ط«لم یبلغ حد النصاب»دیگر هیچ قید و شرطی ذکر نکرده است یعنی ولو ثابت است و مؤونۀ

 اگر. «م یبلغسواءٌ بلغ النصاب أو ل»نیست،  نرسد ثابت مؤونۀگوید خمس در این موارد اگر به حد طور است، میهمین

صاب نابی دلیل قد ایجاطالق داشته باشد و عقد سلبی آن اطالق داشته باشد، ولی ع مؤونۀروایت اشعری و دلیل استثناء 

 ر یکدز دو طرف اطالق اطالق نداشته باشد، دیگر بین اینها تعارضی وجود ندارد؛ تعارض، بین دو دلیل مطلق است. این ا

ینجا بین یست، لذا اکنند، ولی اگر یک دلیل اصالً اطالق نداشته باشد، این معارض با دلیل مطلق نمواردی باهم تعارض می

ی ، بطور کلگفتیم و عقد ایجابی دلیل نصاب تعارض نیست؛ چون مؤونۀعقد سلبی روایت اشعری به عنوان دلیل استثناء 

 ق ندارد.دلیل نصاب داللت بر عقد ایجابی به نحو اطال
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نیم؛ اید دقت کنصاب، ب همان روایت اشعری با عقد سلبی دلیل یعنی، مؤونۀتعارض عقد ایجابی ادله استثناء  در مورداما 

سلبی  ا عقدبچون در دلیل نصاب یک عقد سلبی هم بود و گفتیم تعارض بصورت ضربدری بین عقد ایجابی یک دلیل )

عقد  بین ه آیاک، (ستتعارض نی مؤونۀما گفتیم بین عقد ایجابی دلیل نصاب و عقد سلبی دلیل استثناء  و دلیل دیگر است

مس خن بود، که باشد یا نه؟ چون عقد سلبی دلیل نصاب ایو عقد سلبی دلیل نصاب تعارض می مؤونۀایجابی دلیل استثناء 

ی این است، وایت اشعرریجابی ، عقد ا«أو لم یکن مؤونۀاً عن الإذا لم یبلغ النصاب، سواءٌ کان زائد»دراین امور ثابت نیست 

یگر ، اینجا دب نرسدنصاهرچند به حد « ، ولو لم یبلغ النصابمؤونۀالخمس ثابتٌ فی هذه االمور إذا کان زائدً عن ال»

ارد ندمعارضی  هیچدر واقع  نۀمؤوعقد سلبی دلیل نصاب اطالق ندارد! اینجا گفته شده، اطالقات استثناء  توان گفتنمی

، به ستینگفتیم مطلق  تعارض ندارد؛ چون عقد ایجابی دلیل نصاب، مؤونۀیعنی عقد سلبی دلیل نصاب با عقد ایجابی دلیل 

ر دشود در یک طرف اطالق باشد و خورد؛ نمیقرینه اینکه عقد ایجابی مطلق نیست، در عقد سلبی هم، اطالق به هم می

ر دد اساساً ین باشااگر غیر از چون  نداشت، عقد سلبی هم اطالق ندارد،د ایجابی اطالق یک طرف اطالق نباشد. اگر عق

قد تضمن دو عمر واقع دمثل خبر اشعری،  مؤونۀباشد، اصالً نصاب لغو خواهد بود، لذا روایت استثناء  مؤونۀمواردی که 

شود و اگر باشد، اگر شامل موارد نصاب باشد، عقد سلبی اخبار نصاب مقدم میباشد یا نمیاست، یا شامل موارد نصاب می

ین ینکه، در ااماند، نتیجه شامل موارد نصاب نباشد، آن عقد سلبی در اخبار نصاب بدون تقیید و بدون مقید باقی می

گر به حد اد، و باشن مؤونۀ)معدن وکنز و غوص( اگر به حد نصاب نرسند، اصالً خمس ثابت نیست هرچند زائد بر امور

 «.و هو المطلوب» شودمراعات می مؤونۀنصاب برسند، 

وص بدون غکنز و واین نیست که ما خمس را در معدن  مؤونۀادله نصاب و ادله استثناء  پس نتیجه تعارض ادعایی بین

یکن  لم» ولو  بت نیستثا یما دون حد النصاب من هذه االمورفخمس ثابت کنیم، با این بیانی که گفته شد  مؤونۀء استثنا

 تیجهنپس ، باشد« ۀمؤونزائداً عن ال»خمس ثابت است به شرط اینکه « فیما بلغ حد النصاب»، ولی «مؤونۀزائداً عن ال

 ماا« النصاب ما دون حدفی» است مؤونۀنتیجه آن عدم استثناء  لکهب ،نیستاین امور مطلقا  در مؤونۀعدم استثناء  تعارض،

ظر نشده و به  شود، این جوابی است که دادهاستثناء می مؤونۀ، با توجه به بیانی که گفته شد، «بلغ حد النصاب ما» در

 شود.رسد که جواب قابل قبولی است، و لذا مانع چهارم هم از سر راه برداشته میمی

 .گرفت ال قرارکه همه مورد اشکدر معدن و کنز و غوص ذکر شد  مؤونۀتا به اینجا چهار مانع برای عدم استثناء 

 

 «الحمد هلل رب العالمین»


