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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلههربهالعالمينهوهصليالحمدلّله»

 دلیل پنجم

  ین است که:باشد؛ این قیاس ادلیل پنجم بر عدم استثناء مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص، یک قیاس استثنایی می

 د.کریمن داللت ر آبه بود، باید دلیلی و روایتی اگر مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص استثناء شد 

 .لکن دلیل و روایتی بر این مطلب داللت نکرده است 

 .پس مؤونۀ شخص از معدن و کنز و غوص استثناء نشده است 

 .ستاشده  ، اینجا هم به چنین قیاسی استدالل«طلٌ، فالمقدم مثلهإن کان المقدم فالتالی، لکن التالی با»

شود. اگر استثناء می بیانبین دو قضیه  مالزمهدر آن باشد که مقدمه اولی در قیاس استثنایی در واقع یک جمله شرطیه می

قدمه لیل است. مر حکمی تابع دهدر محیط شرع  چون کرد.آن را بیان می یدلیل یا روایتشد و مؤونۀ ثابت بود باید بیان می

بینیم در می ،کنیمیما روایات خمس در باب معدن و کنز و غوص را وقتی مالحظه م دوم هم بطالن تالی است یعنی اینکه

گری که شرایط دی مور واهیچکدام از اینها مسئله استثناء مؤونۀ شخص ذکر نشده است، در حالی که این ادله و روایات به 

است: مؤونۀ شخص در این  این قیاس ایناند، مثل مسئله نصاب. نتیجه اشاره کرده دنباشعتبر میمکنز و غوص و معدن  در

 موارد استثناء نشده است.

 بررسی دلیل پنجم

 وص مستثنیغنز و ما در مقدمه اول این قیاس اشکالی نداریم، این مقدمه درست است که اگر مؤونۀ شخص در معدن و ک

 .نکار نیستاقدم و تالی قابل ممالزمه بین پس کرد. وایتی آن را بیان میرشد و دلیل و بود باید از دلیل و روایتی استفاده می

لکن اشکال ما به مقدمه دوم این قیاس است؛ اینکه مستدل ادعا کرده روایات خمس معدن و کنز و غوص خالی از تعرض 

نسبت به این استثناء هستند، این محل اشکال است؛ چون درست است که به طور خاص در روایات معدن و کنز و غوص 

شود، مثالً میهم ؤونۀ، خصوصاً مؤونۀ شخص مطرح نشده ولی ادله مطلقه استثناء شامل کنز و معدن وغوص بحث استثناء م

 فقط، مقصود از مؤونۀ در این جمله «الخمس بعد المؤونۀ»وارد شده:در روایت علی بن مهزیار عن االشعری این جمله 

شود، اگر توانیم بگوییم شامل مؤونۀ شخص هم میمیمؤونۀ تحصیل نیست، بلکه در بدو امر با اطالقی که این جمله دارد 

توانیم مؤونۀ شخص را در معدن شود قطعاً با این روایت میمیهم مطلق است و شامل مؤونۀ شخص « الخمس بعد المؤونۀ»

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1394 بهمن 25تاریخ:              ۀالسن نۀمؤو عن فضلماي :خامسال -القول فيما يجب فيه الخمس موضوع کلی:

 1437 جمادی االولی 5 صادف با:م                                    :          مطلب دوم: ثانیة جهة –نةمؤو استثناء :مچهارمقام  :جزئی موضوع
 منه در مؤونة شخصمحدوده مستثنی                      

 68 لسه:ج                                                                                                       سال ششم 
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ای بریعنی و کنز وغوص استثناء کنیم، چون برای استثناء مؤونۀ تحصیل در مثل معدن به همین روایت استناد شده است، 

 اند.اینکه اثبات کنند مؤونۀ تحصیل و مؤونۀ ربح از معدن و کنز و غوص استثناء شده به روایاتی از این قبیل استناد کرده

ر این روایت القی که ده به اطمورد استناد قرار بگیرد، قطعاً با توجدر این امور اگر این روایت برای استثناء مؤونۀ تحصیل 

تر را ا حتی باالمتواند مورد استدالل قرار بگیرد، ؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص نیز میوجود دارد، برای استثناء م

 صیلمؤونۀ تح نی شاملمؤونۀ شخص فقط داشته باشد یعاستثناء ادعا کردیم، گفتیم چه بسا روایت اشعری اساساً ظهور در 

 زی است کهه آن چیآیا خمس درهم« و کثیر؟ أ علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیلٍ» نشود، بقرینه سوال که پرسیده:

مؤونۀ شخص  است قطعاً مقصود از مؤونۀ،« ما یستفید الرجل»کند، چه کم و چه زیاد؟ وقتی سخن از شخص استفاده می

فتیم روایت گما  لذاکند. و عنوان فائده صدق نمی« ما یستفید»است؛ چون تا زمانی که مؤونۀ تحصیل کسر نشود، عنوان 

ص را ثابت ر معدن و کنز و غواء مؤونۀ شخص دتوانیم استثنهور در مؤونۀ شخص دارد، پس با این روایت میاشعری ظ

 کنیم.

و  اصطیادثل مواردی ماینکه اگر بخواهد این شامل مؤونۀ شخص نشود و فقط مؤونۀ تحصیل را در بر بگیرد، شاهد بر ذلک 

 د.شوآید خارج میمیای که به غیر از این طرق بدست حیازت، و هر فائده

ۀ شخص ثناء مؤونه است، ادله و روایات تعرضی به مسئلدمه دوم قیاس استثنایی ادعا کردهبه هر حال اینکه مستدل در مق

ل ؤونۀ تحصیمص و هم اند این محل اشکال است. به عقیده ما ادله استثناء یا به نحو مطلق که هم شامل مؤونۀ شخنکرده

تثناء گیرد، مؤونۀ شخص را از خمس در همه اصناف اسکه فقط مؤونۀ شخص را در بر می شود و یا به نحو خاصمی

ده ش آشکارن الن این سخکامال بط« ما ذکرنا سابقاًبقد ظهر بطالنه »اند و ادعای عدم دلیل بر استثناء مؤونۀ شخص کرده

 است و ما قبالً این را بیان کردیم. بنابراین دلیل پنجم هم ناتمام است.

 لیل ششم: اجماعد

 تواند استثناء مؤونۀ را در معدن و کنز و غوصادله نمیاز اند، هیچ یک و گفته جمعی از فقها صرفاً به اجماع بسنده کرده

 خص استثناءگوییم در مورد معدن و کنز و غوص مؤونۀ شانکار کند، لکن ما اجماع داریم و بخاطر اجماع است که می

مس ما معدن و کنز و غوص را هم ملحق به سایر اصناف خ« ولوال االجماع»شود، میشود و همان اول واجب نمی

 کردیم.می

 ررسی دلیل ششمب

ه ای که دهیم مجمعین به همین ادلتواند مورد قبول واقع شود، چون ما احتمال میاین اجماع بواسطه احتمال مدرکیت، نمی

بولی قلیل قابل دل هم خمس در سایر اصناف و به همین جهت این دلی گفته شد استناد کرده باشند مخصوصاً به اطالق ادله

وجود  بداً و باوم تعباید به گونه ای باشد که ما کشف قطعی کنیم از رأی معص ست؛ چون اجماع یک دلیل تعبدی است ونی

 تواند به عنوان یک دلیل تعبدی مورد قبول واقع شود.احتمال مدرکی بودن آن دیگر نمی

 کلی بحث در مطلب دوم نتیجه

بینیم مؤونۀ ، هیچکدام از این شش امری که به عنوان مانع ذکر شد تمام نیست، لذا از طرفی می«فتحصل مما ذکرنا کله»

شخص و اهل و عیال او در سال به استناد ادله استثناء مستثنی شده است و این مطلق است یعنی مسئله تعلق خمس به 
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کند که در همه اینها مؤونۀ از جمله معدن و کنز وغوص اقتضا می« لخمسفائده لجمیع ما یتعلق به ا»عنوان فائده و شمول 

هیچ یک مانعیت ندارد. که محتمل بود جلوی تاثیر مقتضی را بگیرد  هم موانعی استثناء شود. پس مقتضی وجود دارد وسنۀ 

علی القاعده باید بگوییم در معدن و  گذارد، لذا ماوقتی مقتضی موجود باشد و مانع هم مفقود باشد، قهراً تاثیر خود را می لذا

را خرج « ما یحصل من المعدن»مثل سایر موارد یعنی « اذا کان زائداً عن مؤونۀ السنۀ»کنز وغوص هم خمس ثابت است 

 دهیم.اگر اضافه آمد خمس آن را میکنیم می

ونۀ سنۀ و کنز مؤوص در معدن و غ اوصاف چون یکی شهرت قویه و قطعیه در این مسئله وجود دارد، کهاین ای لکن با همه

کنیم یعنی ا ناچاراً احتیاط میم ،اند به عدم استثناء مؤونۀ دراین اموربخاطر اینکه اصحاب فتوا داده شود واستثناء نمی

 ر معدندمؤونۀ سنۀ  دلیلی که بتواند دال بر عدم استثناء چون ،نۀ استثناء نشودسگوییم احتیاط واجب آن است که مؤونۀ می

مس خ« نۀ السنۀبعد مؤو»که  دادیمفتوا میو کنز و غوص باشد وجود ندارد، اگر این شهرت قطعیه نبود در این موارد هم 

گوییم دهیم، بلکه میشود مثل سایر فوائد، ولی بخاطر این شهرت قوی و قطعی فتوا به استثناء مؤونۀ سنۀ نمیواجب می

عدن و مم در ابت است من دون استثناء مؤونۀ الشخص، این تمام کالاحوط آن است که خمس در معدن و کنز وغوص ث

 غوص و کنز.

 ذمی من المسلم.( االرض التی یشتریها ال3( مال حالل مخلوط با حرام 2( غنائم جنگی 1سه چیز باقی مانده است: 

 کنیم.باشد یا نه که بحث میآیا مؤونۀ در اینها استثناء می

 آن گاه ادله نصاب لغو خواهد بود.اگر این چنین باشد،  سوال:

ؤونۀ مق دارد، هم فرض هم این است که الخمس بعد المؤونۀ اطال« الخمس بعد المؤونۀ»گوییم چرا عبث باشد، ما می استاد:

ه تاثیری در خواهیم ببینیم ادله نصاب در مقایسه با ادله استثناء چگیرد هم مؤونۀ تحصیل را، ما االن میشخص را در بر می

ست اصود این گر مقوجوب خمس دارند، اگر مقصودتان همان تعارضی است که دیروز اشاره کردیم که پاسخ آن داده شد، ا

شود صیل خارج نگیرد، تا مؤونۀ تحقطعاً مؤونۀ تحصیل را در بر می« بعد المؤونۀ»در واقع چون « الخمس بعد المؤونۀ» که

 شود.ؤونۀ شخص هم میخمس ثابت نیست و به اعتبار اینکه این شامل م

 رفته شود وشود در مورد یکی این بعدیت پذییعنی در واقع بعد از مؤونۀ شخص هم هست، نمی« الخمس بعد المؤونۀ»پس 

 وی در معدن گوییم به حسب ادله خمس بعد از مؤونۀ سنۀ، حتدر مورد دیگر پذیرفته نشود، حرف ما هم همین است، می

 ۀ شخص واجبۀ تحصیل و بعد از مؤوناین است که: اگر قرار باشد این خمس بعد از مؤونشود، اشکال شما کنز ثابت می

گوییم لغو به چه دلیل ب شود.دهد و نصاب یک مسئله لغو میشود دیگر دلیل نصاب اعتبار و ارزش خود را از دست می

مع « خصالش مؤونۀحصیل و بعد بعد مؤونۀ الت»شود ما خمس را در معدن و کنز و غوص ثابت کنیم، مگر نمیشود؟ می

لغو  ارد و کجادکالی ذلک نصاب را هم معتبر بدانیم، اینکه بخصوص در این موارد نصاب قرار داده شده است، این چه اش

گوییم نه، اینگونه نیست که چیزی ماند؟ میعد از خارج کردن این دو مؤونۀ دیگر چیزی باقی نمیبآید؟ اگر بگویید پیش می

لغویت  تواند در آنجا هم معتبر باشد،شود، پس نصاب می، گاهی خیلی بیشتر از مؤونۀ شخص فائده نصیب او میباقی نماند

 آید.الزم نمی
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یم ا لحاظ کنلیل ردبعالوه مسئله نصاب به عنوان یک مالک برای وجوب خمس است، چه اشکال دارد که ما مجموع این دو 

« د النصابحغیر بالغ »شود که: اساساً در سنجیم، نتیجه این میۀ را که باهم میو بگوییم ادله نصاب و ادله استثناء مؤون

س بعد الخم»شود، این مؤونۀ رعایت می« بالغ حد النصاب»خمس واجب نیست، هر چند زائد بر مؤونۀ باشد، ولی در

د و شما صاب رسینبه حد  لکن به شرط اینکه به حد نصاب رسیده باشد، اگر« الخمس بعد مؤونۀ الشخص»یعنی « المؤونۀ

آید؟ مالک یش مییتی پاز آن استفاده کردید و چیزی باقی ماند، خمس آن را باید بدهید، این چه اشکالی دارد و چه لغو

ؤونۀ باشد گوید اگر به حد نصاب نرسید به طور کلی خمس ثابت نیست، چه زائد بر ماست، می« بلوغ إلی حد النصاب»

نچه به حد شود که مؤونۀ شخص استثناء شده باشد، آد نصاب رسید، در صورتی خمس واجب میچه نباشد، ولی اگر به ح

شیده کماتی که شخص برای استحصال این موارد بخاطر زحتا یک حدی را رسد مقدار کمی است، کأنّ شارع نصاب نمی

 ووارد در باب معدن و کنز ند در سایر مکای که مؤونۀ شخص را استثناء میبخشیده است، اما از آن مقدار به بعد همان ادله

 کند.غوص هم استثناء می

 بعد از مؤونۀ مالک است. استناد کردید و گفتید نصاب« الخمس بعد المؤونۀ»در باب نصاب سوال:

ر د، این طوجود دارواین بعدیت در جایی است که نصاب نداریم، ولی در جاهایی که نصاب « الخمس بعد المؤونۀ» استاد:

اشد بارج نشده خقع تا بخواهد استثناء کند مؤونۀ را و سپس نصاب را لحاظ کند. اصال آن مؤونۀ تحصیل فی الوانیست که 

و  کی این بودیکند، ادله دیگری هم داشتیم برای اینکه نصاب بعد از مؤونۀ تحصیل است، صدق عنوان فائده بر آن نمی

ئده عنوان فا شخص کسر مؤونۀ نۀ شخص اینگونه نیست یعنی قبل ازائده است، اما در باب مؤودیگری مسئله صدق عنوان ف

 دهیم.کنیم و خمس را میگوییم وقتی به حد نصاب رسید آنوقت مؤونۀ شخص را حساب میمی لذاکند، صدق می

خص شاء مؤونۀ ستثنس از حیث الذا مجموعاً اگر ما باشیم و ادله باید فرقی بین کنز و غوص وغنیمت و سایر اصناف خم

غوص  گوییم احتیاط واجب آن است که خمس در معدن و کنز ودهیم، بلکه میقائل نشویم، ولی رعایتاً للمشهور فتوا نمی

 .«من دون استثناء مؤونۀ الشخص»ثابت است 

 «الحمد هلل رب العالمین»


