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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهاللههربهالعالمينهوهصليالحمدلّله»

 شخص در سه موردنۀ مؤو استثناء بررسی 

خن ما در سطلب، ماز بحث در استثناء مؤونۀ شخص و محدوده مستثنی منه تنها یک مطلب باقی مانده که با بررسی آن 

اء وص استثنغخمس بجز معدن و کنز و  تا اینجا معلوم شد مؤونۀ شخص از اصناف مختلفود. شمطلب دوم تمام می

شود، سه ثناء نمیشود، در کنز و معدن و غوص به دلیل شهرت قویه ما احتیاط کردیم و گفتیم احتیاطاً مؤونۀ سنۀ استمی

وط حالل مخل خرد و مالمورد از مواردی که متعلق خمس هستند یعنی غنائم جنگی، زمینی که کافر آن را از مسلمان می

 شود یا نه؟باقی مانده، باید ببینیم آیا در این موارد هم مؤونۀ سنۀ استثناء می به حرام،

 غنائم جنگی (  1

جود دارد، ئم جنگی وه غنابدر مورد غنائم جنگی با توجه به مطالبی که سابقاً گفتیم مقتضی برای شمول ادله استثناء نسبت 

ادله  شود.نائم جنگی میغادله خمس شامل شوند و حسوب میحداقل به این جهت که غنائم جنگی هم از مصادیق فائده م

 .استثناء هم اقتضا برای شمول نسبت به غنائم جنگی دارد

 توانیموایات میناد این راست به اما در مقابل روایاتی داریم که ظهور در عدم استثناء مؤونۀ سنۀ در غنائم جنگی دارند و لذا

 :خارج کنیم غنائم جنگی را از محدوده مستثنی منه

؛ در این 1«.لَهُ یَطِیبُ وَ خُمُسَهَا یُؤَدِّی قَالَ غَنِیمَۀً فَیُصِیبُ مَعَهُمْ فَیَكُونُ لِوَائِهِمْ فِی یَكُونُ أَصْحَابِنَا مِنْ الرَّجُلِ فِی» روایت اول:

جور در جنگی شرکت کرده و غنیمتی نصیب او  یفالوان اهل بیت که ظاهرا تحت لواء خروایت سوال شده از مردی از پیر

تواند از این غنیمت استفاده کند یا نه؟ آیا می چیست؟شده است، سوال این است که تكلیف این غنیمتی که نصیب او شده 

آن غنیمت برای او از پرداخت خمس  پس، خمس آن را بپردازد و «لَهُ یَطِیبُ وَ خُمُسَهَا یُؤَدِّی»اند: امام علیه السالم فرموده

 شود.طیب و طاهر و حالل می

الل ز تصرف و حهمان ابتدا دارد؛ چون طیب غنیمت و جوا ازدر لزوم دفع خمس صراحت این روایت تقریبا  شده گفته

شود، ادعا شده که این نپردازد برای او حالل نمیرا ، تا خمس شدن تصرف، در این غنیمت بر دفع خمس متوقف شده

 کند.  ن استفادهند از آتا بتوا هدخمس را بد بایدهمان ابتدای امر یعنی حت دارد در عدم استثناء مؤونۀ شخص، روایت صرا
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ه ین باشد کبرای ا ،ای که باید در اینجا توجه شود این است که ممكن است در این مورد خاص دفع خمس اوالًنكته بررسی:

ر دت سلذا بعید نی تحت لوائهم جنگیده و غنیمتی نصیب او شده است،اصل جهاد و قتال بدون اذن امام بوده است، چون 

توانیم از ا نمیو لذ دستور به دفع خمس اوالً داده شده ون قتال تحت لواء خلفاء جور بوده،خصوص این روایت بگوییم چ

 این استفاده کنیم که در غنائم جنگی بطور کلی باید خمس همان ابتدا داده شود.

مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ  وَ یُقْسَمُ الْخُمُسُ مِنْهُ فِی الْغَنِیمَۀِ قَالَ یُخْرَجُ»: (علیه السالم)صحیحه ابن سنان عن ابی عبداهلل  :روایت دوم

 ای که بر عهده مسلمین گذاشته شده این است که خمس غنیمتبر طبق این روایت هم اولین وظیفه 1«عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ.

خارج شود و مابقی بین مقاتلین تقسیم شود، این ظهور آشكاری دارد در اینكه خمس واجب است اوالً پرداخته شود و 

 امر به دفع خمس شده است. ،قبل از تقسیم یعنیشود، مؤونۀ سنۀ از آن کسر نمی

به صراحت  این روایتدر  ؛2«عَلَیْه قَاتَلَ مَنْ بَیْنَ اسِالْأَخْمَ الْأَرْبَعَۀُ تُقْسَمُ وَ»آمده در یک روایت طوالنی از حماد،  :روایت سوم

 است. بیان شده جم دیگر بین مقاتلیناخذ خمس غنیمت و سپس تقسیم چهار پن

أَهْلِهِ ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِی فَإِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ»هم، این جمله وارد شده است: در بخش دیگری از این روایت 

 3«وَ قَسَمَ الْبَاقِیَ عَلَى مَنْ وَلِیَ ذَلِکَ

شود، در این روایت هم مثل شود و بقیه هم تقسیم میمقاتلین است، خمس از آن خارج میآن چه مخصوص گفته شده، 

ثناء ص استۀ شخكه مؤوناخذ خمس از مقاتلین بعد القتال، بدون اینیعنی روایات سابق بحث از دفع خمس بعد القتال است، 

 شود. ع خمس. اگر قرار بود، مؤونۀ سنۀ از خمس غنیمت، استثناء شود، معنا نداشت همان ابتدا امر به دفشود

 . کند که در غنائم جنگی خمس بدون استثناء مؤونۀ سنۀ واجب استپس مجموع این روایات بر این داللت می

کنز  والف معدن لكن بر خ غنائم مقتضی برای استثناء وجود داردمورد  گفتیم درما  ؛تكلیف غنائم جنگی معلوم شد بنابراین

ؤونۀ سنۀ بدون استثناء مگوییم خمس و غوص اینجا مانع خاص داریم و آن هم روایات است، لذا در غنائم جنگی می

 واجب است.

 کالم بعضی بزرگانبررسی 
شود یعنی در این سه مورد هم مؤونۀ سنۀ استثناء نمیاند که در معدن و کنز و غوص بعضی از این روایات استفاده کرده لكن

لكن به جهت مانعی هم نیست،  و هم مثل غنیمت مانع وجود دارد، ما سابقاً همه موانع را رد کردیم، گفتیم مقتضی موجود

کند، در می این روایات ضمن اینكه در مورد غنیمت مانعیت را ثابت گویندمی 4عدم استثناء را پذیرفتیم، اما بعضیشهرت، 

کند؛ چون در کثیری از روایات، حكماً بین معدن و غوص و کنز از یک ثابت میمانعیت را غوص هم  مورد معدن و کنز و

طرف و بین غنیمت از سوی دیگر، فرقی وجود ندارد یعنی معدن و کنز و غوص در بسیاری موارد در روایات به غنیمت 

اند، معدن و کنز و غوص در کنار وایات عدد که خمس را در پنج چیز واجب کردهاند از جمله روایات عدد؛ در رملحق شده
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متفاوت هستند، لذا به  و با سایر فوائددهد حكم اینها یكی است و از یک وادی هستند، ، این نشان میاندغنیمت ذکر شده 

 اند مانعیت را در برابر معدن و کنز و غوص هم اثبات کنند.این طریق خواسته

دیم و اشاره کر مطلب ما در البالی بحث از مقتضی و وجود مانع در برابر مسئله استثناء در معدن و کنز و غوص به این

آنچه  ومت کنند،توانند مقاگفتیم روایاتی که متعرض وجوب خمس در معدن و کنز و غوص شده، در برابر ادله استثناء نمی

و  م ذکر شدههیگری در بعضی از ادله به غیر از این چهار مورد، موارد در اخبار عدد بیان شده اصل وجوب خمس است، د

اینها  وهبه عالست کافی نی ه اینها در کنار غنیمت. صرف اشاره بکنیمبه غنیمت ملحق  رابرای اینكه معدن و کنز و غوص لذا 

ا مثل غنیمت ثناء اینهم استکه در مسئله عد نیمکتوانیم اثبات از کجا می اینبنابر ی دارند.یدر موارد دیگری با هم تفاوتها

نۀ غوص هم مؤو ومعدن و کنز  درتوانیم بگوییم مینمؤونۀ سنۀ را استثناء نكرده  ،به صرف اینكه روایات غنیمت هستند؟

تیم دو پذیرف در هر وجهی برای الحاق معدن و کنز و غوص به غنیمت نیست، لذا ما هر چند لذاسنۀ استثناء نشده است؟ 

کنز و  ورد معدن وشود، یعنی هم در باب غنیمت و هم در آن سه مورد، ولی وجه عدم استثناء در مؤونۀ سنۀ استثناء نمیم

ۀ مؤونۀ سن حتیاطاًتنها به اعتبار شهرت قوی و نظر اصحاب گفتیم، ادر این سه مورد ما  با غنیمت تفاوت دارد. غوص

نیمت به ، در باب غت، اما در اینجا این روایات وجود داردما وجود نداش شود، ضمن اینكه هیچ مانعی به نظراستثناء نمی

 همان اول واجب است. شود و خمس ازگوییم مؤونۀ سنۀ استثناء نمیاستناد این روایات می

 مال حالل مختلط به حرام( 2

را بعداً  شوند؛ در اموال حالل مخلوط به حرام، خمس واجب است؛ بحث اینبعضی از اموال حالل به حرام مخلوط می

ثناء ادله است وباشد  اگر در مطلق فائده خمس واجب به هر حالخواهیم گفت هر چند اختالفاتی در این مورد وجود دارد، 

نشده  نۀ استثناءسکنند پس چرا در مال حالل مختلط به حرام مؤونۀ میدر واقع مؤونۀ سنۀ را از همه اصناف خمس استثناء 

 است.
 دلیل اول

ادله استثناء  گوییم اساساًیاین هم بواسطه انصراف ادله استثناء مؤونۀ از این مورد است. اینجا روایات خاص نداریم، ولی م

 مؤونۀ ناظر به این مورد نیست.

 شود:میاین مطلب با توجه به دو مطلب معلوم 

ی به صالً کارا یعنیدر مال مخلوط به حرام با قطع نظر از تعلق خمس جایز نیست تصرف اول اینكه بطور کلی مطلب 

 خمس ندارد، چون این مال برای خودش نیست و مال غیر است و تصرف در مال غیر جایز نیست.

گوید مؤونۀ لیل میدقابل مصرف کردن است؛ وقتی مطلب دوم این که استثناء مؤونۀ در آن اموالی است که قابل تصرف و 

 ا اداره کنیددگی خود رج کنید و زنتوانید در آنها تصرف کنید خرزندگی را استثناء کنید یعنی در واقع از آن چیزهایی که می

یز ن جادر آ تصرف و بعد خمس خود را بپردازید، پس استثناء مؤونۀ إنما یكون مما یجوز التصرف فیه وإال اگر چیزی

 نباشد اصالً استثناء مؤونۀ نسبت به آن معنا ندارد.
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ر اء مؤونۀ دثنتچون ادله اس اساساً ادله استثناء مؤونۀ از مال مخلوط به حرام منصرف است، این است کهنتیجه این دو مقدمه 

ال می زندگی و و هزینه ها استفاده کنیم برای معاش« یجوز لنا التصرف فیه»از مالی که دهدواقع به ما این مجوز را می

 ام است.لذا ادله استثناء مؤونۀ منصرف از مال مخلوط به حر« تصرف فیه قطعاًالالیجوز »مخلوط به حرام 

 سوال:

، رفتهگآن تعلق  است و خمس بهاست این است که در اینجا هم وقتی مالی متعلق خمس  ظاهراً مد نظر شماای که نكته

عرض  ،ثناء کردهمام مثالً مؤونۀ را استخود ا ن صاحبان خمس در این مال حق دارند، اماتواند در آن تصرف کند چونمی

 فییعنی ت، گوییم با قطع نظر از مسئله خمس اسبنده این است که آن عدم جواز تصرف که در مال مخلوط به حرام می

رام یعنی ست. حال غیر  و حرام نفسه بغیر از حق صاحبان خمس، در اینجا یک مشكل مضاعف دارد و آن اینكه این ما

ت و تصرف ه اسیداینكه باالخره مال، یا مال دیگران است یا غصب است، یا به هر طریق دیگری به دست این شخص رس

 در آن جایز نیست.
 دلیل دوم

ظر از نقطع رف با آید؛ چون از یک طاگر بخواهد خمس در مال مخلوط به حرام متوقف بر استثناء مؤونۀ باشد دور الزم می

 ال اگر ماست. حخمس تصرف در مال مخلوط به حرام جایز نیست، لذا جواز تصرف در این مال، متوقف بر اخراج خمس ا

ال. مرف در آن از تصبخواهیم اخراج خمس را متوقف بر استثناء مؤونۀ کنیم یعنی در واقع اخراج خمس متوقف شده بر جو

 آن ملتزم شد.توان به و لذا نمی« وهو دورٌ و باطلٌ»

 شود.گوییم به این دلیل، مؤونۀ سنۀ استثناء نمیلذا در مجموع در مال مخلوط به حرام هم می
 شتراها الذمیّ من المسلماالخمس فی االرض الذی ( 3

خرد خمس واجب در مورد زمینی که یک کافر ذمی از مسلمان می« االرض التی یشتری الذمی من المسلم»آخرین مورد 

ینجا ی که در ا. مانعمثل غنائم جنگی و مثل مال مخلوط به حرام مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است هم در این خمساست ولی 

لیل در د، این ردهابت کثمس را نسبت به این ارض وجود دارد این است که بطور کلی بعداً هم خواهد آمد که آن دلیلی که خ

یک  سان دلیل،لصالً اح که بحث استثناء مؤونۀ در آن پیش بیاید، واقع خمس را بجمیع االرض متعلق دانسته نه خصوص رب

وع برای تقالً موضین مسالسانی است که کاری به فائده و ربح و امثال اینها ندارد تا سخن از استثناء مؤونۀ باشد، خود 

هر دلیل اطر ظابخمحل اختالف است ولی اگر خمس را در اینها بپذیریم قهراً  اخیرخمس است، هر چند این دو مورد 

ا هم ذا در اینجلگوییم این خمس به همه ارض و همه زمین تعلق گرفته و اصالً نگاهی به مسئله ربح و فائده ندارد، می

ت ولی ونۀ شده استوانستیم بگوییم استثناء مؤمسئله استثناء مؤونۀ مطرح نیست؛ چون اگر به ربح و فائده نظر داشت می

 همه زمین است دیگر جایی برای استثناء نیست. وقتی موضوع خود ارض است و

 «هذا تمام الكالم فی المطلب الثانی»

     .ان و بررسی خواهد شد إن شاء اهللاما المطلب الثالث در جلسه آینده بی

 

 «الحمد هلل رب العالمین»


