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ه«معن جهعليهمحمدهوهآهلهالطلرهي هوهاللع هعليهاعدائهمهاهاللهوهصليهب هاعالمين هالحمدلّله»
 حکم صورت سوم

حکم  .اندامام )ره( سه صورت را متعرض شده شدعرض  است هینیع ادهیتعلق خمس به ز رامونیکه پ در مسئله چهاردهم

منفصل، بلکه صرفاً  ایتکسب به نماء متصل  یشود لکن نه برا ینگهدار نیاست که ع نیصورت سوم ا. شد انیدو صورت ب

همانان یو م الیو ع خود یزندگ یامور جار یبرا نیمنفصل آن ع ایمعنا که از نماء متصل  نیبه ا ؛به نماء شیّتع یبرا

 آن یها وهیمحصوالت و متا از کرده  یو نگهدار باغ را حفظ نیو او ا دهیارث رس شخصیبه  یمثالً باغ ؛استفاده کند

 زیاده نیا اندفرمودهصورت امام )ره(  نیدر ا ؛را ندارد نیبه نمائات عهمچنین و  نیپس قصد تکسب به ع ،استفاده کند

 دهدیانار م لویاست که هزار ک یمثالً باغ ؛کندیصرف م همانانیخود و م شتیخمس ندارد مگر در مازاد بر آنچه که در مع

 که ماند یم یباقبه عنوان مازاد بر مصرف  گرید یلویپانصد ک و است لویک نصدپاصاحب باغ و میهمانانش  و اندازه مصرف

 خمس آن را باید پرداخت کند.

 اشکال به امام -الف( بر مبنای امام

هم خمس ندارد. اما نسبت به مازاد  مؤونهو  شودیمحسوب م مؤونهچون  شود خمس نداردآن مقدار از عین که مصرف می

ربح و  کیدرست است که در اینجا خمس واجب باشد؟  لیکه صرف شده، به چه دل یمازاد بر آن مقدار یعنی، مؤونهبر 

در  لیبه چه دل د،دانیامام )ره( خمس را در فائده مکتسبه واجب م میسود و فائده است و مصرف هم نشده است اما اگر گفت

است  بقآمده، درست است عنوان ربح و فائده بر آن منط ادیکه ز یمقدار نیچون ا م؟یخمس را واجب کن ،مازاد بر مصرف

لذا  ست،یمنطبق ن هیدر مانحن ف موضوع تعلق خمس است از نظر امام )ره( آنچه که پس ؛است امدهیاما به تکسب بدست ن

 یاساساً برا نیع نیچون ابقاء ا ستیاز وجه ن یهم خال شانیخود ا یطبق مبنا یامام )ره( حت یفتوا نیرسد ا یبه نظر م

امام )ره( که فقط خمس را در فائده پس کرده است.  ینگهدار شیّتع یرا برا نیع نیاست که ا نیفرض ا وتکسب نبوده 

 اند؟ صرف شده، فتوا به وجوب خمس داده شتشیدر مازاد بر آنچه که در مع لیبه چه دل د،دانیمکتسبه واجب م

اند، کامالً در مسئله پنجاه و سوم آورده دیاز مرحوم س یعبارت کی لیکه امام ذ یا قهیتعل از شودیعرض م که یمطلب نیا

بحث از  یکی :دو مطلب است انیمتضمن ب شداشاره به آن هم  در جلسه گذشتهکه  وممسئله پنجاه و سقابل استفاده است. 

 شیافزا یعنی ه؛یحکم ادهیهم بحث از تعلق خمس به ز دیگری و متصل و منفصل ماءاعم از ن هینیع ادهیتعلق خمس به ز

 هم بوده خمس آن پرداخت شده است. اگر ایمتعلق خمس نبوده  نیکه اصل ع یبازار در حال متیق

 دارند.  یا قهیتعل کی دیبخش اول عبارت مرحوم س لیامام )ره( در ذ
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 نی، اگر نزد ا1...«بها الخمس أو تعلق بها لکنه أداهإذا کان عنده من األعیان التی لم یتعلق »: مرحوم سید فرموده است

 ای [است دهیکه از پدرش به او ارث رس یمثل باغ] گرفتهیاز اول خمس به آن تعلق نم ایباشد که  انیاز اع ینیشخص ع

، اگر «فنمت»است،  ادهیز نیبحث در ا اما ؛و خمسش را داده است گرفتهتعلق خمس به آن  و دهیخر کهبوده  یباغ نکهیا

چه ]شود،  دایپ هینیع ادهیز کیاگر در آن باغ مثالً ، «و زادت زیادة متصلة أو منفصلة»، رشد و نمو داشته باشدعین  نیا

در  دی، مرحوم س«وجب الخمس فی ذلک النماء» ،[بدهد وهیمتصل مثالً درختان باغ رشد کند و چه منفصل مثالً مزیاده 

 .گذشت از این مورد بحث که خمس داده شود دیمعتقد است که با هینیع ادهیز

إذا کان االستبقاء لالکتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة ال »: فرموده است و عبارت دارد نیا لیذ یا قهیتعل کی)ره(  امام

در نماء متصل و  .ستیواجب نمطلقا خمس  :دیفرما یو م کندیمخالفت م دیبا اطالق نظر مرحوم س)ره( ؛ امام «مطلقاً

 نیاحرف  نیامعنای باشد.  منفصل ایاکتساب به نماء متصل  یبرا ینگهدار وخمس واجب است که استبقاء  یمنفصل وقت

 لیامام ذ قهیتعل نیا ؛منفصل نباشد، خمس ندارد ایاکتساب به نماء متصل  یباغ برا نیا یو نگهدار نیاست که اگر استبقاء ع

 عبارت است.  نیا

خمس دارد چون مسئله اکتساب مطرح بود. در  امام در صورت اول و دوم فرمودمسئله چهاردهم که خوانده شد،  در

که  داردیرا نگه م نیع یعنی به صورت مفصل توضیحاتی ارائه شد؛بود که  «نیلالکتساب بنفس الع نیابقاء الع»صورت اول 

 شاخ و برگ و چوب آن را بفروشد. که بعداً داردیرا نگه م ی. مثالً درختکسب و کار کند ندهیدر آ آنبا 

 فرمود خمس دارد. امام )ره( در این صورت هم. داردینگه م اکتساب به نماء منفصل یرا برا نیبود که ع نیصورت دوم ا

و خوردن استفاده  یبرا فقطباغ را مثالً . ستیمسئله اکتساب مطرح ن ،در حال حاضر مورد بحث است صورت سوم کهدر 

خمس  ندیبگو دینبا نجایکه دارند، قاعدتاً ا یا قهیامام و با توجه به تعل یاساس مبنا بر که نگه داشته استهای آن میوه

فائده به  در اینجا لکنفائده است.  کی ،مازاد بر مصرف یها وهیم ؛ یعنیهست ی در اینجاربح کیواجب است؛ بله! 

 قصدمصروفه که  ریما در فائده غ لیبه چه دل،؛ پس صرف نشده استماست که  یربح ؛ بلکهکه حاصل نشده است تکسب

اساساً موضوع  شانیکه ا گفته شود نکهیمگر ا م؟یامام قائل به وجوب خمس شو یتکسب هم در کار نبوده، طبق مبنا

کسب  قیاز طر یکه به نوع ی. موضوع خمس از نظر امام عبارت است از فائده استین مه نطوریکه ا داندیخمس را اعم م

لذا به نظر  بلکه هر آنچه که وجود دارد مازاد بر مصرف معیشتی است، ستیفائده مکتسبه ن جا کهنیا اماو کار حاصل شود. 

 .نباشدفتوا به وجوب خمس  یبرا یوجه نجایادر رسد که  یم
 ب( بر مبنای مختار

موضوع  طبق مبنای مختار عرض شدوجه فتوا به وجوب خمس در مازاد بر مصرف روشن است. مختار  یاما طبق مبنا

از  یاگر مقدار ده،یکه از پدرش به ارث رس یباغطبق مبنای مختار در  پس. است]مگر در مؤونه[ و ربح خمس مطلق فائده

نسبت به مازاد بر  دیآ ادیز یمقدار اما اگر ،ستیمتعلق خمس ن مؤونهمقدار به عنوان  نیمحصولش را صرف کند، قهراً ا
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ایشان  یواجب باشد ول دیامام قاعدتاً نبا یاما طبق مبنا ؛فائده است کی رایخمس واجب است ز «شهیالمع یماصرفه ف»

 اند.فتوا به وجوب خمس داده

امام در دو . میما در هر سه صورت قائل به وجوب خمس شد و شد انیب ممسئله چهاردههر سه صورت حال  یّا یعل

فتوا به وجوب خمس دادند و  ،در صورت سوم نسبت به مازاد بر مصرف یشدند ول سصورت اول قائل به وجوب خم

 . میرفتیرا هم نپذ شانیا ی. هر چند ما اصل مبناستیاز وجه ن یخود امام خال یطبق مبنا یبه نظر ما حت شدعرض 

 مسئله پانزدهم

 ؛...«اتجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر لو»

در  یحال گاه نیآورد اما در عیبدست م یسود یکس دیاگر فرض کن یعنیموضوع مسئله پانزدهم جبران خسارت است، 

در طول  کهمثالً گندم و برنج دارد  ؟نه ای شوندیار مکسسود و ضررها با هم کسر و ان نیا ایآ ،کندیطول سال ضرر هم م

 سود و ضررها با نیا ایآ کند،یضرر م معامله دیگردو  در و کندیمعامله سود م در دو کند،یو فروش م دیسال چند بار خر

 ؟خیر ای شوندیم دهیهم سنج

 اند.کرده انیچهار صورت را مطرح و حکم هر کدام را ب ن مسئلهیادر امام )ره( 

 ارتباط مسئله پانزدهم با مسئله دوازدهم

آنچه  دیشما اگر بخواه .است گونهنیهست، همچنان که در عروه ا ریمسئله و مسئله دوازدهم تحر نیا نیهم ب یارتباط کی

و آن  دیمراجعه کن ةعرو هفتاد و چهارمو  هفتاد و سومبه مسئله  دیبا دینیدر عروه بب را اندگفته مکه امام در مسئله پانزده

 قیو تطب شدقبالً بحث  این مسئله متعرض شده است. 65در مسئله  دیمرحوم س ،اندگفته مدر مسئله دوازدهامام که  یزیچ

 کندیدارد و هم تجارت م یکشاورز نیهم زم مثالً چند نوع کسب و کار دارد، شخصی کی اگر شد. عرض شد انیب آن نیز

 نیبود که سود ادر این بحث آنجا  ؛کنندیمبدأ تفاوت م ثیاز ح یعنی ؛متفاوت است انشیزمان ها اما کندیم دیو هم تول

من  ایدر نظر گرفته شود  دیبا یمستقل یسال مالاز کسب ها  کیهر  برای ایآ شود؟یانواع اکتسابات چگونه مالحظه م

 ستیشد که الزم ن عرض دوازدهمآنجا در مسئله  شود؟گرفته میدر نظر  یسال مال کیو  شودیالمجموع لحاظ م ثیح

محاسبه  یسال مال کیمجموع کسب ها را در  بلکه رد،یاز انواع کسب و کار در نظر بگ کیهر  یمتعدد برا یمال یهاسال

اند. آنچه که در گفته پنجاه و ششمدر مسئله  دیس وممطلب را مرح نی. همدهدیرا ماش  مؤونهمازاد بر  و خمس کندیم

در انواع مکاسب بود.  یمحاسبه سال مال تیفیعروه گفته شد، بحث در ک پنجاه و ششمو مسئله  ریتحر ممسئله دوازده

 نیاست که ما در ا نیا شودیبه خسارت و ضرر و مسئله جبران نداشت. اما آنچه که االن در مسئله پانزده مطرح م یکار

آیا این ضرر را از ربح کم کنیم و بعد خمس را محاسبه کنیم یا اینکه اصالً ضرر از این ربح با انواع کسب،  یمالسال 

انجام  چندبار موضوع خاص کی یمعامله را رو یا یعنی گیردصورت میکسب  نوعچند  شودگفته می نکهیاشود؟ کسرنمی

از معامالت ضرر  یبعض ایدفعات  یبه هر حال در بعض .موضوعات مختلف دارد یهمزمان چند معامله رو نکهیا ای دهدیم

 شد. عرض خواهدفروض مختلف دارد که انشاءاهلل  نجای. اکندیم
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اساساً جبران خسارت و ضرر مطرح  ایآ نکهیجبران و خسارت و ا تیفیک یبرا صورت راچهار  مامام در مسئله پانزده

 .است کرده مطرح ستین ایهست 

 ترین دانشضروری

دانش و معرفت و  نیالزم تر 1«عَلَى صَلَاحِ قَلْبِکَ وَ أَظْهَرَ لَکَ فَسَادَه مَا دَلَّکَ لَکَ وَ أَلْزَمُ الْعِلْمِ» بن جعفر )ع(:  یموس قال

شما آشکار  یکند به صالح قلب و روحتان و دلتان و فساد قلب را برا ییاست که شما را راهنما یزیتو آن چ یبرا یآگاه

 انسان است.  یدانش برا نیتر ین ضروریکند، ا

د و هم بدان دیبه دانستن دارد و هم عقالً با لی. هم فطرتاً انسان تماستین دهیپوش یبر کس یدانش و علم و آگاه تیاهم

و چه  یرا ] چه آسمان یمکتب چیکرده است. شما ه یبر دانستن و آگاه دیاست و هم شرع انور تأک نیعالم ا یروش عقال

به دنبال جهل مردم باشند اما  یانیمخالف دانستن باشد ولو به حسب واقع ممکن است اد که دیکنینم دای[ پ یآسمان ریغ

 یم (السالم هیعل). امام کاظم کنندیو علم و دانستن و معرفت را مطرح م یو شعار آگاه کنندیحداقل ظاهر را حفظ م

دانش  ریباشد سا نیاست. اگر ا زیمسئله است و مقدم بر همه چ نیبه ا یانسان، آگاه یها برا یآگاه نیتریضرور دیفرما

. ستیالفاظ ن یاصطالح و مشت یجز مشتچیزی  نینباشد ا نینافع است و اگر ا نیریها به حال انسان و سا یها و آگاه

اصالً قلب و روح و دل انسان چگونه سالم  ست؟یاست که انسان بداند که صالح و فساد قلب به چ نیدانش ا نیتر یضرور

قلب و روح را بشناسد، نه  یو طهارت قلب و روح را بشناسد و طرق آلودگ یپاک ی. راه هاشودیآلوده م چگونهماند و  یم

خوب  یلیرا خ یهمه رذائل اخالق شخصیکند. ممکن است  تیکه به اعضا و جوارح انسان سرا یدانستنبلکه فقط دانستن، 

در مقام عمل  یکم نگذارد ول چیه نییو تب حیمقام شرح و توض رد یعنی دهد،شرح  یرا به خوب یکند و فضائل اخالق نییتب

این و رسالت است. در  فهیوظ کی نیو ا میهست ینیعلوم د لیو مشغول تحص میرفتار کند. ما محصل هست یگریبه گونه د

 نیا میکن لیتحص دیما با کهیعلم نیو مقدم تر نیاما مهم تر کندیم دایمضاعف پ تیاهم مسئله نیدوره ها و اعصار هم ا

 یعام آن، فساد فقط در بعض یبه معنا میو از فساد باز دار میرا به صالح دعوت کن گرانید میخواهیما که م .علم است

فساد شامل هر منکر  نیا ست،ین کنندیو مردم عنوان فساد بر آن اطالق م شودیانجام م گرانیکه حاال در منظر د ییرفتارها

و انتقام و امثال  نهیباشد قلبش فاسد است. قلب مبتال به حسد و ک یاخالق لهیذکه قلبش آلوده به ر یاست. کس یتیو معص

مهم را در خودمان  نیا دیقلب سالم و صالح است. ما در درجه اول با ،یفاسد است. اما قلب آراسته به فضائل اخالق ذلک

 دیاست و با یاخالق و عرفان ضرور یو حت ریاند: فقه، اصول، تفس الزمو  یضرور ،علوم نی. امیمورد توجه قرار ده

که خودمان  شودیو باعث م دهدیآنچه که به ما جهت م نهایعلوم را کشف کرد. اما در کنار ا نیکه مجهوالت ا دیکوش

دانش توجه  نیتر یضرور به ایناست که  نیا میبرسان یرا به سعادت و هدف رستگار گرانیانشاءاهلل در درجه اول و بعد د

هم بتوانند براساس  گرانیتا د میهم عمل کن یدر زندگ میکن یو سع میریبگ ادیو خودمان در درجه اول راه و چاه را  میکن

 آن عمل کنند.

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                    دیبفرما تیرا عنا قیتوف نیانشاءاهلل به همه ما ا خدا
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