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ه«معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهاللهالعالمينهوهصليهب هالحمدلّله»

كما إذا انتقل إليه باإلرث أو تعلق  لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثال و لم يتعلق بها الخمس » :مسئله چهاردهم

 .1«...بها لكن أداه

 ارتباط مسئله چهاردهم و مسئله هشتم

مس به زياده حكميه را مطرح در واقع مكمل مسئله هشتم است. امام )ره( در مسئله هشتم بحث تعلق خمسئله چهاردهم  

تفاوت پيدا قيمت، با گذشته عينی در اثر افزايش  قيمت ارتفاع قيمت سوقيه است. يعنی اگر ،اند. منظور از زياده حكميهكرده

هم به آن تعلق پيدا كرده، خمس آن داده شده است. مثالً  كند در حالی كه آن عين يا متعلق خمس نبوده و يا اگر خمس

 گيرد. ياطبق نظر مشهور به ارث خمس تعلق نمی]ارزش عينی يک ميليون تومان بوده و باالرث به اين شخص منتقل شده 

نبود اما اساساً با پول مخمّس اين زمين را خريده بود. پس خود اين عين با ارزش يک ميليون تومان متعلق خمس  مثالً

اين زياده يک زياده  .استشده  حادثای عنی يک زيادهاالن قيمت آن باال رفته است، مثالً دو ميليون تومان شده است، ي

 ليون تومانی كه افزايش پيدا كرده[يک ميكه آيا خمس به اين ارتفاع قيمت ] حكميه است. بحث در مسئله هشتم اين بود

 شود.شود يا نمیمتعلق می

منظور از . اند[ را متعرض شدهزياده حكميه و زياده عينيهوه هر دو قسم زياده ]در مسئله پنجاه و سوم عر )ره(سيدمرحوم 

از شود. اين زياده، ای در آن حاصل میزياده كندزياده عينيه نمائات اعم از متصل و منفصل است. مثالً درختی كه رشد می

محسوب  زياده عينيه نيزكند. نماء منفصل پيدا میمتصل عينيه  شود، زيادهگوسفندی كه چاق می همچنين متصل است. نوع

در مسئله پنجاه و  )ره(نماء منفصل است. مرحوم سيد وشود به عنوان نماء برای او محسوب می زاد و ولد گوسفند. دشومی

هم بحث از تعلق خمس به زياده عينيه يعنی نماء متصل و نماء منفصل اند؛ ر عروه هر دو موضوع را متعرض شدهسوم د

حكميه يعنی ارتفاع قيمت در عينی كه متعلق  زيادهنسبت به عينی كه يا متعلق خمس نبوده و يا خمس آن داده شده و هم 

 ه يا بوده ولی خمسش داده شده است را مطرح كرده اند.خمس نبود

امام )ره( در  هرچند، شديم هم متعرض زياده عينيه و هم متعرض زياده حكميه ،كرديممسئله هشتم را بحث می ما زمانی كه

در مسئله را بحث از تعلق خمس به زياده عينيه  و مسئله هشتم فقط بحث تعلق خمس به زياده حكميه را مطرح كردند

م چيست. موضوع در هر دو متن تحرير با مسئله هشت ردهم طبقمسئله چها . پس معلوم شد نسبتاندكردهچهادهم مطرح 

هم عبارت است از تعلق خمس به زياده در مالی كه متعلق خمس نبوده يا اگر متعلق خمس بوده،  است و آن چيزيک 
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 خمس آن پرداخت شده است.

زياده عينيه را  تعلق خمس به هاردهمزياده حكميه يعنی ارتفاع قيمت و در مسئله چ تعلق خمس به در مسئله هشتم لكن

يا اگر هم تعلق  گيردتعلق نمیاند. يعنی تعلق خمس به نماء متصل و منفصل مربوط به عينی كه خمس به آن مطرح كرده

 گرفته، پرداخت شده است.

اين تقريباً  در مسئله هشتم ،كنيمبيان می راعروه و تحرير مسائل معموالً ما به صورت تطبيقی  چون چون بحث زياده بود و

. را مطرح كرديمخمس به زياده عينيه و هم تعلق خمس به زياده حكميه  هم تعلق ،آنجا شد.بحث به نحو مستوفی مطرح 

 كنيم.اند، ما هم به صورت اجمالی با صوری كه امام مطرح كردند، بحث می)ره( متعرض شده اما در اين مسئله چون امام

 با مسئله هشتم بود. چهاردهم و ارتباط آن مسئلهای برای توضيح اين يک مقدمه

 اگرآنچه كه امام در مسئله چهارده مطرح كردند اين است كه عينی كه خمس آن داده شده يا از ابتدا متعلق خمس نبوده، 

 د متعلق خمس هست يا خير؟ودر آن حاصل شزياده 

 اند.در اينجا مسئله را سه صورت كردهايشان 

 صور مسئله

ينی درختانی كاشته . مثالً در زماست نگهداری كرده، تارة آن عين را برای اينكه با خود اين عين تكسب كند اول:صورت 

به كسانی كه به چوب و  و اين است كه رشد كنند هستند. هدف از كاشت درختان ایميوهدرختان غير  كه ثمر ندارند و

شوند تا سفندان مذكر كه زاد و ولد ندارند، برای اين نگهداری میيا مثالً گو ، فروخته شود؛نياز دارند انشاخه اين درخت

، تكسب به خود عين پس تارة غرض از ابقاء و نگهداری اين عين بزرگ شوند و گوشتشان بيشتر شود و فروخته شوند.

 نگهداری است. و إلقتناعاين نيست كه مثالً با نمائاتش تكسب كند بلكه خود اين عين مقصود با است و غرض

كند اما غرضش تكسب به نماء منفصل است. مثالً گوسفند ماده را جايی است كه عين را نگهداری می :صورت دوم

غرض اين است كه گوسفند ماده زاد و ولد كند و  ضش تكسب به خود گوسفند ماده نيست بلكهكند ولی غرنگهداری می

 خواهد كسب و كار كند.اين نمائات منفصل می بايعنی  شير دهد و پشمش چيده شود و فروخته شود.

ارد كه به او ارث باغی دمثالً خواهد با آن زندگی كند. بلكه می ، اساساً برای تكسب نيستنگهداری عين :صورت سوم

برای  خواهد از شير و پشم و ...گله گوسفندی دارد كه می ؛ يا مثالًهای باغ را خودش مصرف كندخواهد ميوهرسيده و می

خواهد ايشان قصدش تعيش به اين عين است و می به تعبير فاده كند و اصالً قصد تكسب ندارد.خود يا ميهمانانش است

 با اين عين بگذراند. معيشت خود را 

 اند.را در مسئله چهارده متعرض شدهسه صورت  امام )ره( پس

مثالً به ارث  ،اينكه عين يا اساساً متعلق خمس نبوده يک چيز مشترک است و آندر همه اين سه صورت  همانطور كه گفتيم

يا اگر هم متعلق نظر مختار اين است كه ارث، خمس دارد اما طبق نظر مشهور، ارث خمس ندارد[ گرچه است ] رسيده

 مفروغ عنه است.در اينجا ، . اين فرضاست خمس بوده، خمسش داده شده
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 حکم صورت اول

و شاخ و  فقط چوب از پرورش آن مثل درختان غير مثمر كه غرض نگهداری شده،ب تكس برایدر صورت اول كه عين 

آيا اين زياده  شود تا فروخته شود؛دن و بزرگ شدن، نگهداری میيا گوسفند مذكری كه فقط برای چاق ش برگ آن است

 در فرض ابقاء عين للتكسب بالعين متعلق خمس هست يا نيست؟ 
 الف( بر مبنای امام )ره(

برای اينكه با  را . آن«فتارة يبقيها للتكسب بعينها»فرمايد اين متعلق خمس است. عبارت ايشان اين است: )ره( می امام

. درختان غير مثمری كه فقط «كاألشجار غير المثمرة التی ال ينتفع إال بخشبها و أغصانها»، كندابقاء می عينش تكسب كند،

 اغصانشاين اشجار را برای تكسب به خشب و  پس ،«فأبقاها للتكسب بهما»شود. هايش انتفاع برده میو شاخهبه چوب 

ليكبر و يسمن فيكتسب »فند مذكری كه آن را نگهداری كرده، مثل گوسو ، «و كالغنم الذكر الذی يبقيه». است ابقاء كرده

د آن اين ابقاء العين للتكسب به خو تكسب كنند.، غنم مذكری كه آن را نگهداری كرده تا بزرگ شود و با گوشتش «بلحمه

أما فی الصورة األولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضال »كند؛ را بيان می خود نظرامام )ره(   چند سطر بعدعين است. 

فرمايد زياده عينيه اعم از اينكه متصل باشد يا منفصل، در اين فرض امام )ره( می. «عن المنفصل، كالصوف و الشعر و الوبر

وزن اضافه آن پيدا شده است. ای در و يكسال گذشته، باالخره زيادهمتعلق خمس است. نفس اينكه اين گوسفند چاق شده 

كه نمائات اين ده كيلو اضافه خمس دارد. همچنين پشم و مو  ه كيلو بوده امسال بيست كيلو شده كهكرده و اگر پارسال د

 متعلق خمس است. هستند، لمنفص

در آنجا  ر آنجا متعرض اين مسئله نشده است ولید )ره( هرچند گفتيم امام شد.بيان  به تفصيل اين وجه در مسئله هشتم

دانند در مورد موضوع خمس اختالف مبنا وجود دارد. بعضی موضوع خمس را خصوص فائده مكتسبه میكه عرض شد 

موضوع خمس فائده اختياری است چه مكتسبه  كه از راه كسب به دست آمده باشد و برخی معتقد هستند كه ایيعنی فائده

اما اگر باالختيار حاصل نشده باشد، اين متعلق  .ای كه باالختيار و بالقصد حاصل شده باشد؛ يعنی فائدهباشد و چه نباشد

چه بالتكسب حاصل شده باشد و چه به غير تكسب،  ؛معتقداند موضوع خمس مطلق فائده استهم برخی  خمس نيست.

مطلق فائده و ربح متعلق خمس است.  آيداز ادله بدست میاست كه  اينتياراً باشد و چه به غير اختيار. نظر مختار، چه اخ

ها اساس در باب هديه و ارث گفته شد كه اينربح و فائده بر آن كند، متعلق خمس است. بر همين هر چه كه صدق يعنی 

در )ق فائده هستند. ياينها از مصادق فائده متعلق خمس است و هم اين است كه مطل متعلق خمس هستند زيرا هم مبنای ما

مثالً  شكال كند؛ممكن است كسی ادعا كند موضوع خمس مطلق فائده است ولی از نظر صدق عنوان ا كهاينجا دقت كنيد 

 هم موضوع خمس مطلق فائده است و هم در اين موارد بيان شد كهولی شود. بگويد عرفاً به ارث اطالق ربح و فائده نمی

 (.طبق نظر مختار اينها هم متعلق خمس هستندشود لذا عنوان فائده بر آنها اطالق می [ارث و هديه]مثل 

راه تكسب حاصل ای كه از دانند يعنی فائدها فائده مكتسبه میموضوع خمس ر ايشان آيد كهامام )ره( بدست میاز كلمات 

صورت اولی حكم به  در باب موضوع خمس فائده مكتسبه است، قهراً در )ره( . با توجه به اينكه مبنای امامشده باشد

اند چون نماء متصل يا منفصل عينی كه نگهداری شده تا خودش مورد معامله قرار گيرد، قطعاً از وجوب خمس كرده
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و منفصل در صورت اولی عنوان فائده مكتسبه صادق است، بنابراين متعلق  مصاديق فائده است. پس چون بر نماء متصل

را بفروشد، اين عين ابقاء شده للتكسب  را نگهداری كرده تا چاق شود و آن خمس هم هست. مثالً كسی كه اين گوسفند

در اين گوسفند حاصل ای كه ن چاقی و اضافه وزن و گوشت اضافهاين گوسفند چاق شده، آيا بر اي حال كه. است بالعين

قطعاً  نيزی اين گوسفند، تكسب بوده و فائده راز نگهدا ه صدق ميكند يا نه؟ بله! چون مقصودشده، عنوان فائده مكتسب

 ،كه بزرگ شده پشم نداشت و االن ،بچه بوداين گوسفند كه گونه است. مثالً سال گذشته منفصل هم همين هست. در نماء

كند يا نه؟ بله! بر نماء منفصل عنوان فائده مكتسبه صدق میدر صورت اولی ء منفصل است. پشم دارد و پشم هم يک نما

قصدش از نگهداری اين عين، تكسب به وسيله نمائات عين بوده است. بنابراين طبق نظر امام )ره( حكم صورت اولی  زيرا

 وجوب خمس در زياده عينيه است اعم از متصل و منفصل.
 ب( بر مبنای مختار

تر است مسئله واضحاينجا  دردانيم، می [چه مكتسبه باشد و چه نباشد] كه موضوع خمس را مطلق فائده مختارطبق مبنای 

 كند.و به طريق اولی بايد گفت كه خمس واجب است و فرقی هم بين نماء متصل و منفصل نمی

 صورت دومحکم 

 برای تكسب به نماء منفصل فقط بلكه كندنگهداری نمی جايی است كه كسی عين را برای تكسب به خودِ عين صورت دوم

و  داری كندكه كسی گوسفند را نگه مثل اينيعنی تكسب به نماء متصل هم مقصود از نگهداری نيست  كند.نگهداری می

نماء  ن نشده يا تكسب بهقصد تكسب به آن عين عي از نگهداری اين گوسفند را بفروشد لذااين نيست كه  هم غرضش

غرض از نگهداری عين،  بلكهنيست.  مقصودهم مقصود نيست، يعنی حتی اگر چاق هم شود باز اين افزايش وزن  متصل آن

 فقط تكسب به نماء منفصل است.
 الف( بر مبنای امام )ره(

 خمس نيست. متعلق متعلق خمس است اما نماء متصل آناين زياده عينيه در نماء منفصل  فرمايدامام )ره( در اينجا می

، نگهداری كرده برای تكسب به نماء منفصل يعنی آن عين را ،«و أخرى للتكسب بنمائها المنفصل»عبارت تحرير اين است: 

 به ميوه اين اشجار است. اين درخت و باغ انار را مقصود انتفاعكه  ،«كاألشجار المثمرة التی يكون المقصود االنتفاع بثمرها»

يا  ،«و كاألغنام األنثى التی ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها»استفاده كند و بفروشد،  آن از محصول برای اين نگهداری كرده تا

امام )ره( در بيان . آورد و پشم و شير آن استكه به دنيا می است ایبچه مقصود انتفاع ازكه  گوسفند ماده نگهداری مثل

خمس به نماء متصل آن  ،«و فی الثانية ال يتعلق بنمائها المتصل، و انما يتعلق بالمنفصل منه»حكم صورت دوم فرموده است: 

 روشن است. )ره( وجه اين مطلب شود. طبق مبنای امامنفصل متعلق میمكند ولی به نماء تعلق پيدا نمی

چون موضوع خمس بنابر  نماء متصل خمس ندارد اما نماء منفصل خمس دارد به چه دليل است؟ فرمايداينكه امام )ره( می 

اين عنوان منطبق باشد  گيرد، هر جامكتسبه باشد تعلق میخمس به هر چيزی كه فائده  )ره( فائده مكتسبه است و نظر امام

متعلق خمس  ،نهال ميوه در صورت دوم . حال نماء متصل يعنی چاق شدن گوسفند ماده يا بزرگ شدنمتعلق خمس است

. اصالً تكسب است نگهداری كردهبرای تكسب به نماء منفصل نيست چون فرض ما در صورت دوم اين بود كه اين عين را 

قصدش اين نبوده كه با نماء متصل تكسب كند. پس نماء متصل متعلق  يعنی .است نگهداری نبوده نماء متصل مقصود ازبه 
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هم اين عين را نگهداری كرده تا بچه بزايد و بچه را بفروشد.  ابتداخمس نيست اما نماء منفصل متعلق خمس است چون از 

عنوان فائده مكتسبه بر نماء منفصل صادق است. بچه  و لذا ابقاء كرده است پس اين گوسفند را برای تكسب به نماء منفصل

چون از اول قصدش اين بوده كه با اين تكسب كند. پس اينجا هم  استبه . يک فائده مكتسشودمی گوسفند نماء منفصل

 خمس دارد ولی فقط در نماء منفصل. )ره( طبق نظر امام
 ب( بر مبنای مختار

اينجا هم نماء متصل خمس  در كه موضوع خمس مطلق فائده است، اعم از اينكه مكتسب باشد يا نباشد، طبق نظر مختار

نماء ] را بفروشد و آن دودارد و هم نماء منفصل. درست است كه قصد از نگهداری عين اين نبوده كه اين گوسفند چاق ش

اما ما معتقد هستيم مسئله قصد تكسب مدخليتی ندارد. مسئله اين است كه مطلق فائده متعلق خمس  [متصل مقصود نبوده

نهالی در مورد شود. میقبالً بيان شد كه قطعاً فائده محسوب شود يا نه؟ نماء متصل فائده محسوب میاست. باالخره آيا اين 

گويند اين گويند نفع برده و شاهدش هم اين است كه اگر اينها رشد نكند يا حتی گاهی افول كند، میكه بزرگ شده، می

 شخص ضرر كرده است.

مطلق فائده و  مختار چه در نماء متصل و چه در نماء منفصل چون به نظرخمس مطلقا واجب است  مختارطبق مبنای  پس

كند و فرقی ربح متعلق خمس است و اينجا هم نماء متصل و هم نماء منفصل، هر دو عنوان فائده و ربح بر آنها صدق می

 كند كه تكسب به وسيله آنها مقصود باشد يا نباشد.نمی

 .اما الصورة الثالثة بحث جلسه آینده:
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