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ه«معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهاللهربهالعالمينهوهصليهالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

مورد استفاده قرار گرفته و  یشده و مدت یداریکه از محل ربح و سود خر ینیبر عدم خمس در ع لیتاکنون چهار وجه و دل

مطرح بود  یاشکاالت از وجوه یادله قابل اتکا بود، البته در بعض نیالجمله ا یاکنون از محل حاجت خارج شده، اقامه شد. ف

 .عرض خواهد شد ماند که یباق گریوجه د دوقرار گرفت.  یاشکاالت مورد بررس نیو ا

 پنجم دلیل

غرض  شوند،یم یشغل یمتصد یاست که اساساً مردم وقت نیاند و آن ااست که بعض االعاظم ذکر کرده یوجهدلیل پنجم 

 پس ؛خود را برطرف کنند یجیتدر یازهایحوائج و ن شود،یآنها حاصل م یشغل برا نیکه از ا یاست که با درآمد نیآنها ا

 ،پوشاک ،اعم از خوراک]شان را و عیال خود یازهایاست که مردم حوائج و نمنه  و البدّ یعیو طب یامر عقالئ کیمسئله  نیا

که صرف حوائج  یمقداربر  نیبنابرا .کنند لیتحص[ شودیم یزندگ ازیکه صرف درمان و وسائل مورد ن ییهانهیهز و مسکن

آمد داشته باشد و همه را صرف تومان در ونیلیم کی شخصیمثالً اگر  ؛کندیعنوان فائده و اغتنام صدق نم ،شودیم یزندگ

 یازهایخروج ن گریشخص شده است. به عبارت د نیا بیفائده و سود نص دیگوینم یکس در این صورتکند،  یزندگ

 است.  یخروج تخصصیک  ره فائده و ربح،از دائ یزندگ

باشد، مصداق  ازیهم مورد ن ندهیچنانچه در آ لذا ست،یمصداق اغتنام نء و شرا لیکه مؤونه است، در حالت تحص یزیچپس 

 حال نه ؛بوده است مورد نیازشکند که خریداری میشخصی امسال با پولی که بدست آورده یک فرش مثالً . ستیاغتنام ن

هم عنوان فائده بر  ندهیدر سال آ حتی بلکه کندیصدق نم مایحتاج زندگی که خریداری کردهبر  ائدهعنوان ف فقط امسال

و  فرش نیبه ا یازین گرید ندهیمثالً سال آ) ج شوداز محل حاجت خار ]ما یحتاج[ اگر یحتبلکه  .کندیصدق نم هاآن

 .که اغتنم و استفادَ دیگوینم یآن جا کس (،نداشته باشد وسائل

چنانچه در  و ستیاغتنام ن یو مصداق برا کندیدر بدو امر صدق نمو  لیحوائج انسان در وقت تحص عنوان فائده بر پس

که موضوع خمس بنابر  یدر حال ؛ستیمصداق فائده ن خارج شودهم محل حاجت  از وبعد از آن استفاده کند  یهاسال

الحدوث و  یالظاهر ف»؛ باشدو تازه  یغُنم فعل کیغُنم،  نیاست که ا نیا «ءیو اعلموا انما غنمتم من ش»خمس،  هیظاهر آ

 .«التجدد

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9315 آبان 42تاریخ:                                   ةالسن نةمؤو عن فضلمای :خامسال -القول فیما یجب فیه الخمس موضوع کلی:
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در بدو امر خروج شان از دائره خمس،  کند،یاز آنها استفاده م یو در زندگبرد یکه انسان از آنها بهره م ییزهایلذا اساساً چ

بر آن صدق  متیخارج شوند، عنوان فائده و غن اجیباشند و چه از محل احت ازیچه مورد ن است و در ادامه یخروج تخصص

 . کندینم

عقالء و چه بسا متشرعه  هیعمل رهیس دیگویم و کندیم دییتأ اعصار عیدر جم هیعمل رهیمطلب را به س نیا شانیا سپس

امور را بعد از ارتفاع حاجت از  نیاست که ا نیرا دارند( بر ا هیعمل رهیس ریتعب بلکهمتشرعه و عقالء را ندارند  ریتعب شانی)ا

 یاستفاده ا به تعبیر دیگر .کنندیم دییعقالء تأ رهیاستدالل شان را به س لذا ؛آورند یمو فائده به حساب ن متیغن قیمصاد

که از محل  ینیدر ع سیحکم به وجوب تخم ندیفرمایم تاًیو نها کنندیم دیمؤعقالء  رهیبه س کنند،یکه از ظاهر ادله م

 .1است ارتکازحاجت خارج شده، مخالف 

 تفاوت این دلیل با ادله گذشته

در وجوه سابقه، هر  شود؛ادله می دلیل با سایرای به تفاوت این پرداخته شود، ابتدا اشارهوجه  نیا یبه بررس نکهیقبل از ا

عمدتاً بحث از استثناء مؤونه از  ؛مورد نظر بود صیتخصلاآمد، خروج ب انیصحبت از خروج مؤونه از ادله خمس به مکه جا 

 .خورندیم صیتخصبا ادله استثناء بود که ادله خمس  مطلب نیبه ا حیادله خمس و چه بسا تصر

 ،یخروج تخصص شودگفته می یمؤونه از ادله خمس هستند. وقت یقائل به خروج تخصص از بزرگانای عدهحال  یا یعل

 ی. وقتکندیکه مؤونه باشد عنوان فائده بر آن صدق نم یزیفائده ثابت کرده و چدر است که ادله، خمس را  نیا شیمعنا

 یاتازهو  اضافه چیز کی نکهیا یعنی. فائده ستیو فائده ن متیاسمش غن گرید د،یکنیسود را صرف خوراک م نیشما ا

 است. یبلبا ادله ق لیدل نیا یتفاوت اساس کی نیانسان حادث شود. ا یبرا

است که  نیاما عمده ا ؛میدانینم دیالتزام به. ما قول به تخصص را بع فی رِیجهت خودش مستقالً قابل بحث است و الضَ نیا

مؤونه  نکهیاصل ا النکته مد نظر است و ا نیا ؛ثابت کرد هیعدم الخمس را در مانحن ف شودیم لیدل نیچگونه با ا دید دیبا

در حال حاضر وارد آن جهت و  شداست که سابقاً در بحث مؤونه مطرح  یبحث کیتخصصاً  ای شودیخارج م صاًیتخص

 . شویمنمی

 بررسی دلیل پنجم

 ؟ریخ ای میعدم وجوب خمس را اثبات کن میتوان یم م،یمؤونه از ادله خمس شو یاگر قائل به خروج تخصص ایآ باید دید

[ عنوان مؤونة داندیم یرا تخصص روجخ نجایا شانیو چه تخصصاً ]هر چند ا صاًیآنچه از ادله خمس خارج شده، چه تخص

محل اختالف  شود،یاثبات م یلیبه چه دل دییتق نیا نکهیقبول دارند اما ا شانیمؤونه به سنه را هم ا دییالسنة است. اصل تق

 یمؤونه به سنه را م دییتق یتبادر عرف ای یاز راه اطالق مقام ،«یاو بالتبادر العرف یباالطالق المقام» دیگویم شانیاست. ا

قائل به این  شانیآن، ا ریغ ایباشد  یو تبادر عرف یبه سنه به اطالق مقام دییتق نکهیحال صرف نظر از ا یا ی. علردیپذ

 که از محل حاجت خارج شود. یو چه زمان ستدامه، چه در وقت حدوث و چه در ا«فائدة عدیال»مؤونه  است

                                                 
 .802ص  ،ی(منتظر)آقای کتاب الخمس و االنفال . 1



121 

 

 یوقت ر؟یخ ایباشد، باالخره عنوان مؤونة السنة بر آن منطبق است  ازیمورد ن ندهیدر سال آ ینیاگر ع است که نیا مسأله

 ای. اما آ(همان سال اول یعنی) برده استکه سود  ی، مؤونه همان سال«االسترباح سنةمؤونة » یعنی «مؤونة السنة» مییگویم

است  نیاصل اشکال ا پسشود؟  یآن منطبق است تا خروج آن تخصص سال دوم بر گفته شدکه  ییمعنا نیمؤونة السنة با ا

که از  یوقت یالالحقه و حت نیسنال یو چه ف «احسنة االسترب» یعنیچه در سنه اول،  یمؤونه به طور کل دیگویم شانیکه ا

به است که  نیعرض ما الکن ؛ است یخروج آن تخصص و شودیمحل حاجت خارج شود، صدق عنوان فائده بر آن نم

 .میکن صصکه از محل حاجت خارج شده، به نحو تخ یتوان حکم به خروج مؤونه ایم سختی

 یعنیاست.  یو تبادر عرف یبه سنه اطالق مقام دییبر تق لیکه عمده دل (چنانچه خود مستدل هم گفته) ،قالی ان الاللهم ا 

 یپس اگر تبادر عرف .یو نه ماهانه و هفتگ کنندیرا ساالنه حساب م هانهیاست که مؤونه ها و هز نیعقالء عمالً بر ا یبنا

مؤونة » نکهیبا ا، . مثالً خانهداندیمؤونه مد، مان یم یکه تا ابد باق را یانیعرف هم اع رفت؛ سراغ عرف به دیبا شد،مالک با

در مورد  شانیحرف ا نی. استیسال ن کی یبرا فقط بعد هم مؤونه است و یسال ها ، اما مؤونه است؛ستین «یالسنة االول

در  و درست است شودیاز محل حاجت خارج نم یزود نیاست که به ا ییزهایچ ایاست  یابدکه مثل خانه  ییزهایچ

ل از دائره حا نیهستند، اما در ع یشگیبلکه مؤونه هم ستندین «یمؤونة السنة االول» نهایولو ا ،میندار یها مشکل نیمورد ا

 تعلق خمس خارج هستند.

فرش امسال استفاده شده  نی. مثالً امییبگو میتوان یمسأله را نم نیا شوند،یکه از محل حاجت خارج م یانیدر مورد اع لکن

اختصاص به سنه ندارد. مؤونة  گفتتوان ی. نمزدمثل خانه حرف توان فرش، نمی. در مورد شودیاستفاده نم ندهیو سال آ

که  ینیع ای[. حاال اگر تخصصاً خارج شده، آشانیا ری]به تعب یالسنة از موضوع ادله خمس خارج شده به خروج تخصص

خاطر مؤونة السنة بودن خروجش از موضوع خمس، خروج به توان گفت آیا می شود،یاز محل حاجت خارج م ندهیسال آ

 است؟ یتخصص

 میبه عنوان اشکال مطرح کن میخواهیکه ما م یزیآن چ شود. دقت ستیاز اشکال ن یخال یبه نظر بدو نیا حال یا یعل

 شدهخارج از موضوع خمس که از محل حاجت در سنه الحقه  ینیع یبه خروج تخصص میحکم کن میبخواه که است نیا

در . ستیتخصصاً فائده ن نیالسنه بر آن منطبق است و ا ؤونةو عنوان ماست در مورد سنه استرباح درست  هرچند. است

را مؤونه حساب  نیعرف ا یول ،ستی، درست است که مؤونه خصوص آن سال ناش ابدی استکه ماندگاری هم مثل خانه

 توان گفتنمی، نیستبه آن  ازیکه االن ن یاست اما در مورد فرش یخروجش تخصص مییبگو میتوان یهم م را . آنکندیم

 .ستیاز اشکال ن یمطلب خال نیا مییجهت چه بسا بگو نیاز ا لذا است. یخروج آن هم تخصص

مثل آنچه که سابقاً و  میبه سنه نگاه کن دییآن هم با تق مؤونه از دائره خمس یاگر ما با قطع نظر از خروج تخصص، نعم

و  کندیکه از محل حاجت خارج شده، سال دوم عنوان فائده بر آن صدق نم ینیعمقصود ایشان این است که  مییبگو م،یگفت

 لیاما به لحاظ امسال اگر بخواهد دل ؛خارج شده بوداز خمس تخصصا سال قبل مؤونة السنة بود و  رایخمس ندارد، ز

پس ادله  ؛شودیمحسوب نم دیفائده جد عرفاز نظر  نیو ا بر آن صدق کند دیعنوان فائده جد دیخمس شامل آن باشد، با

همان  پس اگر ای ندارد.توان دلیل ایشان را پذیرفت ولی این مطلب تازهورت می، در این صشودیخمس شامل آن نم
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ولی  م،یریرا بپذدلیل  نیا میتوانیم ،مد نظر باشد م،یسوم و جواب از اشکاالت آن گفت لیدل حیرا که سابقاً در توض یزیچ

 این دیگر دلیل مستقلی نیست.

بنابر ادله مختص به فائده  هر سالی بود که خمس نیکردند، ا انیب میحک یکه آقا سوم لیکه دلشود نکته دقت  کیبه فقط  

که خمس در هر سال  ستیناین ظاهر ادله  ندیگویاشکال کرده و م دلیل نیبه ا یمنتظر یهمان سال است. مرحوم آقا

ندارد  نیداللت بر ا اریبن مهز یعل حهیاشکال را کرده و معتقد است صح نیاایشان  نکهیبا ا ؛فائده آن سال باشد به مختص

 متیعدم صدق فائده و غن یالزمه ادعا) انیب نیاما به هر حال الزمه ا ؛مختص به فائده همان سال است یکه خمس هر سال

خمس، خمس را در فائده  لی. چون دلشودیخمس شامل آن نم لیاست که دل نی، ا(محل حاجت خارج شده ازکه  ینیبر ع

. ستین یتواند خمس را ثابت کند چون فائده ا یبود. اما نسبت به امسال نم دیسال قبل ثابت کرد که نسبت به آن سال جد

دقت  یوقت انسان اند، امائده هر سال انکار کردهخمس را به فا لیاختصاص دل یشاهرود یو آقا شانیباالخره هر چند ا

به آن استناد  شانیکه ا یوجه نی. باالخره الزمه اشودیم یمسأله منته نیالً به همآم کنند،یکه بعضاً اقامه م یاادله کندیم

 آن را رد کرده است. شانیا نکهیولو ا ،کرده، اختصاص است

که  آن چهبه  گرددیهم برم انیب کیو طبق  ستیاز اشکال ن یخال ح،یتوض کیو  بیتقر کیپنجم طبق  لیدل نیلذا ا 

 .ستین یتازه و مستقل لیسابقاً گفته شد. پس دل

 : سؤال

 یعام باق لیباشد، امکان رجوع به دل یصیجهت درست است، اگر خروجش تخص کیاز  دییفرمایشما م نکهی: بله! ااستاد

شما درست  شیجهت فرما نیعام وجود ندارد. از ا لیباشد، اصالً امکان رجوع به دل یاگر خروج تخصص یول ؛ماندیم

که به سنه شده و  یدییتقبه که االن از محل حاجت خارج شده، با توجه  ین مؤونه ایواقعاً در مورد ا ایآ دید دیبا یاست ول

 منطبق است؟  بر آن یخروج تخصص توان گفتمی ایداده، آ شانیکه خود ا یحیتوض

 سؤال:

شخص  نیا ندیگویآخر سال م کند،یم یدارد و نصف آن را صرف زندگ یامسال درآمد ی: مثال زدم که مثالً کساستاد

کرده کأنه فائده نبوده است. صدق عنوان فائده بر آن  نهیرا که هز یآن پانصد تومان رایچقدر فائده کرده؟ پانصد تومان، ز

باالخره  .یو چه با تبادر عرف میثابت کن یرا با اطالق مقام دییحاال چه تق .مؤونة السنة یعنیسنه دارد،  دیق نی. اما اشودینم

 م،ید سنه را داشتی. اگر قمیسنه را دار دیالخمس عن موضوع وجوب الخمس تخصصاً. پس ق لیمؤونة السنة تخرج عن دل

جزء مؤونه  دیسال جزء آن مؤونه است، سال بعد دوباره با کیتا  خردیکه خانه م یپس کس دیگویم شانیبه ا یکأنه کس

ها را به . عرف آنستیمطرح نمسأله سنه  گرید خرد،یم شهیهم یکه عرف برا ییزهای: نه! خانه و چدیگویم م؟یحساب کن

کسر  شیامسال از فائده ها نیهم د،یخانه است. لذا اگر امسال خر شهیهم ی. براکندیسال خاص نگاه نم کیعنوان مؤونه 

 ییفقط در مورد مؤونه ها شانیا انیاستدالل و ب نیهم درست است. اما ا نیا مییگویو م میرا هم ما قبول دار نی. اشودیم

و  خردیکه م یزیقابل قبول است اما چ کند،یخرد و استفاده میم شهیهم یکه برا ییزهایو چ شودیکه همان سال صرف م

 است؟  یتخصص روجشخ مییبگو میتوان یآن را هم م شود،یبعداً از محل حاجت خارج م
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 سؤال:

 .شودیمؤونة السنه بود، و تخصصاً خارج م شد،ی: سال گذشته چون از آن استفاده ماستاد

 سؤال:

صدق عنوان فائده بر  .ستیامسال چرا خمس ندارد؟ چون فائده ن مییگویبود که من عرض کردم. م یوجه دوم نی: ااستاد

 .کندیکه از محل حاجت خارج شده نم یزیچ نیا

 سؤال:

 .تو تخصص اس صیتنها تفاوت آن مسأله تخص م،یکه گفت یزیبه همان چ کندیعرض کردم بازگشت ماستاد: 

 سؤال:

است که شما اختصاص ادله خمس را به فائده  نیا شیباالخره معنا م،یاختالف ندار نهایبا ا جهیدر نت .ردیگیتعلق نماستاد: 

خمس  پساگر امسال فائده داشته باشد  مییگویم م،یکنیخودش نگاه م یرا برا یما هر سال یعنی. دیا رفتهیهمان سال پذ

 هم دارد.

 سؤال:

 .ستین نی. ظاهر ادله اکندیقبول ندارد و اختصاص را رد م شانیااستاد: 

 سؤال:

 میخمس دار لیدل کی م،یدار لیاز اختصاص خمس به سنه است. ما دو دل ریغ نیمؤونه به سنه بود. ا دییتق یآن برااستاد: 

شده است،  سنهبه  دیاستثناء مق لیباالخره دل ،ندیگویاستثناء به مؤونه همه م لیدل دیی. در مورد تقمیاستثناء دار لیدل کیو 

اشکال  شانیخمس اختصاص به فائده همان سال دارد. به ا لیدل گفتیم میحک یبود، آقا اختالفخمس  لیاما در مورد دل

 و اختصاص به فائده آن سال ندارد.خمس مطلق است  لیشده بود که دل

 نیبازگشت دارد، در عسوم  لیبه همان دل م،یدقت کن میدر واقع اگر بخواه یول میکنیپس ما در مجموع وجه پنجم را رد نم

 اشکال کرده است.  هم سوم لیبخش از دل کیبه  شانیا نکهیا

 

 )اصل علمی( ششم لیدل

، میشک کن که از محل حاجت خارج شده ینیدر وجوب خمس نسبت به ع اگر یاست. به طور کل یششم اصل عمل لیدل

خمس را انکار  لیدل یخمس باشد، چه اطالق زمان لیدل هیاستثناء باشد و چه مشکل در ناح لیدل هیچه مشکل در ناح)

استصحاب عدم خمس  ایعدم وجوب خمس است. منظور از اصل هم  ی، اصل مقتض(استثناء را لیو چه اطالق دل میکن

 برائت.  ایاست 

السنة  یحالة کونها مؤونة ف یحالة انتفاع عنها و ف یف» نیع نیا مییگویاست که م بیتقر این عدم خمس به استصحاب

 ی، برا«لکونها مؤونة السنه» ؛خمس نداشت شد،یم یکه از آن بهره بردار یتا زمان نی، ا«الخمس هیف جبیالسابقة لم 
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 ایآ میکنینبود. االن بعد از خروج از محل حاجت شک م واجبخمس در آن  ،مؤونه سنه بود و به خاطر ادله استثناء نکهیا

 .میکنیاستصحاب عدم وجوب خمس م ؟نه ایخمس در آن واجب است 

 نیع نیخمس نسبت به ا فیکه شک در تکل میکنیما اصالً فرض م یبه طور کل این بیان است کهتقریب اصل برائت هم به 

خمس  میکنیکه خرجت عن محل الحاجة، شک م میامواجه شده ینی. االن با عمیکنیاصالً حالت سابقه را لحاظ نم و میدار

 که خمس ندارد.  کندیاصل برائت اقتضا م ر؟یخ ایدارد 

ز محل که ا ینیتواند عدم وجوب خمس را در ع یالجمله م یف ،شداقامه کنون که ما تا یمما ذکرنا کله وجوه فتحصل

 حاجت خارج شده، اثبات کند.

 بررسی ادله وجوب خمس در مانحن فیه. بحث جلسه آینده:

«الحمد هلل رب العالمین»  


