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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 ادله قول به عدم وجوب خمس

در جلسات قبل ادله قول به عدم وجوب مورد تعرض واقع شد. البته از میان مطالبی که هنگام بررسی ادله این قول بیان شد، 

داللت بر وجوب خمس در مانحن فیه دارند، معلوم شد. اما از آنجا که امام )ره( در مسئله شانزدهم، قائل به ای که تقریباً ادله

اینکه  خارج شده،  پرداخت شود. لذا برایاند احوط آن است خمس عینی که از محل حاجت احتیاط وجوبی شده و فرموده

 ار بگیرد، ما مستقالً آنها را تعرض قرار بدهیم. مستند رأی امام معلوم شود و این ادله نیز مورد بررسی قر

 در اینجا چند دلیل قابل تمسک است. 

 دلیل اول

مقتضای ادله خمس این است که خمس در مطلق فائده ثابت است و این مسئله اطالق دارد. از عمومات فقط به مقدار مؤونه 

نسبت به مازاد بر  اما بیشتر از آن خارج نشده است. سنه ربح و همان سالی که این فائده در آن محقق شده، خارج شده و

مؤونه سنۀ ربح، باید به ادله خمس رجوع شود. آنچه که اکنون مورد بحث است، اساساً مؤونۀ السنۀ و مؤونۀ السنۀ الالحقه 

نیست زیرا فرض این است که از مؤونه خارج شده است. بنابراین در زائد بر مقدار خارج شده از عام، به عموم ادله خمس 

 شود. رجوع می

 دلیل اول بررسی

شود. وجه بطالن این است که اگرچه ادله ثبوت خمس اطالق دارد اما ادله بطالن این دلیل از آنچه سابقاً گفته شد، روشن می

کند. ای که صرف در مؤونه شده[ از موضوع خمس، داللت میاستثناء مؤونه نیز اطالق زمانی دارد زیرا بر خروج فائده ]فائده

یرورته مؤونۀً از عموم دلیل خمس خارج شود؛ اعم از چه که مؤونه شود، به مجرد صکند هر قتضا میالخمس بعد المؤونۀ ا

های بعد مؤونه باقی بماند یا نماند. بنابراین وقتی عین به اعتبار مؤونه بودن از عموم دلیل خمس خارج اینکه برای سال

ها استثناء المؤونۀ مطلقا ال مادامَ کونرد فی استثناء ظهور داشود، دیگر وجهی برای رجوع به عموم دلیل خمس نیست. دلیل می

رض ولی ف کرد، می توان رجوع شودکنیم. اگر شک در تخصیص زائد  خمس مؤونۀً؛ لذا دلیلی ندارد که ما رجوع به عموم ادله

 این است که ما در اینجا شک در تخصیص زائد نداریم تا بخواهیم به عموم آن ادله رجوع کنیم.

 

 

 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9315 آبان 25تاریخ:                                   ۀالسن نۀمؤو عن فضلمای :خامسال -القول فیما یجب فیه الخمس موضوع کلی:

       9438صفر95صادف با:م             بررسی سه فرع )فرع اول و دوم( در عینی که از محل حاجت خارج شده ادله قول به وجوب خمس -شانزدهممسئله  :جزئی موضوع

 27 جلسه:                                                                                                                     هفتمسال 



421 

 

 9ل دومدلی

ز راه ا وجوب خیلی نزدیک به هم هستند ولی گاهی نحوه بیان متفاوت است. مثالً دلیل اول درصدد اثبات البته این ادله

ضای ادله خمس است ولی دلیل دوم به سراغ دلیل استثناء رفته است. براساس دلیل دوم، الخمس بعد المؤونۀ ظهور در تمق

  ،لمسببا ان مؤونه سببیت دارد. فاذاً انتفی السبب، انتفیعنوان مؤونه است؛ یعنی عنو این دارد که سبب اخراج از دلیل خمس،

شود و دیگر دلیلی بر عدم وجوب خمس و استثناء وقتی سبب ]عنوان مؤونه بودن[ منتفی شود، پس حکم استثناء نیز منتفی می

، دیگر لم تکن مؤونۀ که از محل حاجت خارج شده که عینینداریم. آنچه که خارج شده المؤونۀ بما هی مؤونۀ است در حالی 

 فیشملها عموم ادلۀ الخمس. 

 بررسی دلیل دوم

ا الخمس بعد آنچه ب شود. زیرامی آشکاربا توجه به آنچه که در پاسخ دلیل اول و آنچه که سابقاً بیان شد،  نیز بطالن این دلیل

نها مؤونۀً. دلیل استثناء اطالق زمانی دارد. دلیل استثناء که مؤونه شود، المؤونه مطلقا است و نه به وصف کوالمؤونه خارج می

یرورته مؤونۀً. ای که صرف مؤونه شده بمجرد صکند بر خروج فائدهرا از شمول دلیل خمس خارج کرده، در واقع داللت می

شود. ذا ادله خمس شامل آن نمیاین چنین نیست که سبب خروج، عنوان مؤونه به وصف مؤونه بودن مادام کونها مؤونۀً باشد. ل

 مانند مال مخمس که بعد از تخمیس الی االبد خمس ندارد. 

 دلیل سوم

ذکر کرده و گفته است: عینی که از محل حاجت خارج شده، عنوان  2این دلیل را مرحوم آقای سبزواری در مهذب االحکام

 نییعوجوب خمس، ما یفضل عن مؤونۀ السنه است. فاضل المؤونه بر آن صادق است. طبق ادله، یکی از موارد هفتگانه 

ه و نۀ نفسو غنیمت جنگی که متعلق خمس هستند. فاضل المؤونه یعنی الزائد علی مؤو فاضل المؤونه مانند معدن و غوص

. چیزی که از محل حاجت خارج شده باشد، این عنوان بر آن صادق است. فاضل المؤونه یعنی چیزی که زائد بر مؤونه یالهع

 شود. است. یعنی قبل از این مؤونه بود و از االن به بعد، دیگر فاضل بر مؤونه است. لذا ادله وجوب خمس شامل آن می

 بررسی دلیل سوم

این دلیل نیز تقریباً بیان دیگری از دلیل اول است. اگر چه مقتضای ادله خمس این است که فاضل المؤونه فی سنۀ االسترباح، 

، دیگر عنوان فاضل المؤونه شودگیرد و مؤونه محسوب میدر همان سال اول مورد استفاده قرار میخمس ندارد ولی وقتی 

سنۀ االسترباح. در سال ولی الزائد علی مؤونۀ الزائد علی المؤونه متعلق خمس است  یا کند. فاضل المؤونهبر آن صدق نمی

آیا عنوان کند؟ آیا این عنوان فاضل المؤونه بر آن صدق میاول این متعلق خمس نبوده و مؤونه بوده است. اما در سال دوم 

 خیر، لذا وجهی برای شمول خمس نیست.  فاضل مؤونۀ سنۀ االسترباح بر آن صادق است؟ پاسخ این است که
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 دلیل چهارم

لخمس دوم در کتاب اتر از آن است. دلیل این دلیل را نیز مرحوم سبزواری ذکر کرده و تقریباً بیان دیگری از دلیل دوم و کامل

هر چند ایشان بعد از این، وجه دیگری را ذکر کرده ولی برای وجه احتیاط، مرحوم سید این  مرحوم آقای منتظری ذکر شده،

 در مورد استثناء مؤونه چند احتمال وجود دارد: :گویدمرحوم سبزواری میاند. دلیل را گفته

اینکه بگوییم عنوان مؤونه صرفاً حکمت است. الخمس بعد المؤونه اشاره به این دارد که مؤونه بودن حکمت عدم  احتمال اول:

وجوب خمس است. ثمره این احتمال این است که اگر در یک لحظه مؤونه باشد، الی األبد داخل در حکم مستثنی است؛ 

علق به آن مت غنی شد و دیگر نیازی به این عین نداشت، خمسشود. طبق این احتمال اگر شخصی مستیعنی استثناء ابدی می

 االستثناء.  ال البدیۀ انطباق وجود المؤونۀ ولو آناًما باشد به تعبیر ایشان یکفی شود چون اگر مؤونه حکمتنمی

انی . یعنی تا زممؤونه بودن علت حکم باشد. اگر علت باشد، حکم و استثناء دائر مدار علت است حدوثاً و بقاءً احتمال دوم:

که عنوان مؤونه بودن هست، خمس واجب نیست. به عبارت دیگر استثناء ثابت است اما زمانی که مؤونه بودن منتفی شود، 

 ء باشد، فاذا انتفی السبب، انتفیهمان دلیل دوم است که مؤونه سبب اخراج و استثنادر واقع شود، این استثناء نیز منتفی می

 المسبب. وقتی مؤونه نباشد دیگر استثناء هم در کار نیست. 

 تدر این صوراینکه ما شک کنیم که هذه حکمۀ أو علۀٌ. شک کنیم آیا عنوان مؤونه بودن علت است یا حکمت؟  احتمال سوم:

ست عینی که از محل دانستیم باید بگوییم الخمس واجبٌ. طبیعی اباید بگوییم الخمس واجب؛ همانطور که اگر آن را علت می

رود و قهراً رود. بنابراین علت عدم وجوب خمس کنار میحاجت خارج شود، دیگر مؤونه نیست لذا علت استثناء از بین می

 شود. خمس ثابت می

دانیم المؤونۀ در الخمس بعد اگر شک در حکمت بودن و علت بودن ایجاد شود، از باب اینکه مخصص ما مجمل است و نمی

آیا اقل است ]علت[ یا اکثر است ]حکمت[؛ یعنی دائر بین اقل و اکثر است، مانند آنجایی که شما در مفهوم فسق شک  المؤونۀ

آنجا در اجمال مخصص و  ؟گیرد یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیرهکردید که آیا خصوص مرتکب کبیره را در برمیمی

کرد. در اینجا نیز شد و اجمال در این فرض ضرری به حجیت عام وارد نمیدر دوران امر بین اقل و اکثر، رجوع به عام می

دانیم مثل فاسق از عموم دانیم استثناء شده یا خیر؛ نمیهمینطور است. ما االن شک داریم مؤونه علت است یا حکمت؛ نمی

علت است که به طور  دانیم حکمت است که فقط در یک صورت خارج شده یاوجوب اکرام خارج شده یا خیر. چون نمی

کنیم. بنابراین نتیجه این پس به عموم ادله دال بر وجوب خمس رجوع می نبود، این عنوان استثناء شده است،کلی در فرض 

 شود که ما در مورد عینی که از محل حاجت خارج شده، باید حکم به وجوب خمس کنیم. می

 بررسی دلیل چهارم

ز کالم ا مواضعیوم است. این نیز دلیل تمام نیست و در حقیقت شکل تکامل یافته دلیل د دلیلهمانطور که عرض شد این 

 ایشان محل تأمل است.
 اشکال اول

کند. اینکه ایشان در احتمال اول گفته اگر مؤونه، حکمت باشد، صرف انطباق مؤونه ولو آناًما برای ابدیت استثناء کفایت می

مت بودن یک شیء برای یک حکم این است که الیلزم من عدمه عدم الحکم و لکنه وجه این مطلب روشن نیست. معنای حک
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عدم حکم،  ویلزم من وجوده وجود الحکم. تفاوت حکمت با علت چیست؟ علت حکم عبارت است از چیزی که وجود حکم 

شود لذا همه چیز یدائر مدار وجود و عدم آن است. در ناحیه علت، هم بود آن سبب حکم و هم نبودش سبب عدم الحکم م

دائر مدار علت است. علت حکم معنایش این است که اگر باشد، حکم هست و اگر نباشد حکم نیست. ولی در مورد حکمت 

چنین نیست. اگر چیزی حکمت حکم باشد معنایش این است که اگر این شیء باشد، حکم نیز هست اما اگر نباشد، دلیل بر 

 رت دیگر لزوماً نبود آن شیء و نبود حکمت حکم، مساوی با عدم الحکم نیست. این نیست که حکم هم نیست. به عبا

معنا در مورد آن چیزی که ایشان فرموده قابل تطبیق هست یا خیر؟ ایشان  این اگر معنای حکمت این باشد باید ببینیم آیا

گفته است احتمال دارد مؤونه حکمت حکم باشد و اگر حکمت باشد، صرف انطباق ]ولو آناًما[ برای ابدیت استثناء کافی 

ه از یست. حال عینی کاست. ما عرض کردیم حکمت یعنی اینکه بودن آن سبب حکم است اما نبودش دلیل بر نبودن حکم ن

کرد حکم عدم ، حکمت بودن مؤونه، اقتضا میداردمحل حاجت خارج شده را در نظر بگیریم؛ تا زمانی که عنوان مؤونه 

باشد. اما اآلن که نیست چطور؟ به چه دلیل همچنان بگوییم حکم استثناء جاری است؟ معلوم  ثابت وجوب خمس یا استثناء

کند. اگر حکمت باشد به چه دلیل ما برای ابدیت در استثناء کفایت می یک آنگوید انطباق در نیست ایشان به چه دلیل می

تواند حکم استثناء یا عدم وجوب خمس را ثابت کند، اما سال بعد بگوییم اتصاف یک لحظه یا یک سال به مؤونه بودن، می

 آناًما برای ابدیت استثناء کافی نیست.  صرف اتصاف ولوخواهیم بگوییم و در جایی که مؤونه نیست چطور؟ ما می
 اشکال دوم

اساساً چرا باید برای مؤونه دو وجه قائل باشیم؟ یعنی چرا باید بگوییم یا باید حکمت باشد یا علت باشد؟ اصالً خود عنوان 

عیالش  د شخص ومؤونه به این اعتبار که در ادله استثناء شده و در حقیقت یک عنوان مشیر برای چیزی که صرف زندگی خو

کند چیزی که مؤونه شده ولو در آینده از این عنوان شده و از آنجا که ادله استثناء، اطالق زمانی دارد، این اطالق ادله اقتضا می

 ساقط شود، مستثنی است، خواه بر این عنوان باقی بماند یا نماند.
 اشکال سوم

اگر ما شک کنیم مؤونه حکمت است یا علت، در  گویدمال سوم میگاه استدالل است. مستدل در احتاین اشکال متوجه تکیه

شک در مخصص و  در خودش محل اشکال است. سابقاً عرض شد کهاین کنیم. فرض شک، به عموم ادله خمس رجوع می

به توان اجمال مخصص که ناشی از دوران بین اقل و اکثر است، در صورتی که به معنای شک در تخصیص در زائد باشد، می

کنیم که زائد بر اقل و زائد بر قدر متیقن هم از دائره عام خارج شده یا نشده است. عموم عام رجوع کرد. یعنی ما شک می

کنیم آیا خصوص مرتکب کبیره از دائره وجوب اکرام خارج شده یا مرتکب صغیره نیز خارج شده است. مثالً ما شک می

ص زائداً علی تخصی در تخصیص زائد و شک در تخصیص مرتکب صغیره، چون اختالف در معنای فسق است، در مورد شک

کند که مرتکب صغیره را باید اکرام کرد. گوییم دلیل عام اقتضا میکنیم و میبه عموم اکرم العلماء رجوع می مرتکب الکبیرة،

بر فرض شک در تخصیص زائد است. در حالی که ما عرض  اینپس مرتکب صغیره از دائره اکرم العلماء خارج نشده است. 

 یکردیم مانحن فیه از موارد شک در تخصیص زائد نیست. تخصیص در اینجا، تخصیص ازمانی نیست بلکه تخصیص افراد

است. اگر تخصیص افرادی باشد، معنایش این است که خمس در مطلق فائده واجب است اال فی ما یکون مؤونۀً. هر چه که 

عنوان فائده و مؤونه بر آن شود و نسبت به زمان اطالق دارد. مایکون مؤونۀ فی هذه السنۀ و ما یکون مؤونۀ فی السنین  صدق
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رجوع ام ع تا به عمومالالحقه، تفاوتی ندارد. لذا اگر ما در سال بعد شک در خروج مؤونه کنیم، شک در تخصیص زائد نیست 

بودن خارج شود، شک کنیم، باز هم شک در تخصیص زائد نیست زیرا دلیل استثناء . همچنین اگر در چیزی که از مؤونه شود

است، خواه بعداً ]در سال آینده[ مؤونه باشد یا نباشد. بنابراین  شده یعنی آنچه که مؤونه سنه استرباح باشد، خارج دارد. اطالق

 جایی برای رجوع به عموم عام نیست. 

عینی از محل ربح خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته، ثم خرجت عن محل  ذکرنا کله: در صورتی که ممافتحصل 

الحاجۀ، خمس در آن واجب نیست. لذا آنچه که امام )ره( در متن تحریر فرموده مبنی بر احتیاط وجوبی و اینکه احوط آن 

به احتیاط وجوبی شده که از نظر ما است که خمس داده شود، به نظر ما تمام نیست. همچنین مرحوم سید )ره( در عروه قائل 

پرداخت  اند و اصل خمس نیز استحباب دارد، لذا در اینجاقابل قبول نیست. البته به خاطر اینکه برخی احتیاط واجب کرده

 است.احتیاط مستحبی  خمس آن

 فرع سهبررسی 

 دو مطلب دیگر باقی مانده در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت. 
 فرع اول

آیا خمس  شود و دیگر نیازی به آن نیستگیرد ولی در وسط سال از محل حاجت خارج میعینی که مورد استفاده قرار می

خریداری شده و تا آخر سال نیز مورد  استرباح آنچه که تا به حال بحث شد، درباره عینی بود که در همان سال دارد یا خیر؟

و سنه استرباح، استغناء حاصل نشده است. مثالً کسی چیزی خریداری کرده و از  استفاده قرار گرفته است. یعنی در سال اول

خواهیم ببینیم اگر شخصی پول و سودی بدست آن استفاده کرده اما در سال دوم از محل حاجت خارج شده است، لکن می

استفاده از این فرش، یک آورد و یک فرش خرید و هنوز هم شش ماه مانده تا سال خمسی او تمام شود، بعد از یک ماه 

ز هنو گذارد در حالی کهآورند، لذا این شخص دیگر نیازی به آن فرش ندارد و آن را کنار میفرش بهتری برای او هدیه می

سال خمسی او نرسیده است، اینجا چه باید کرد؟ یا اینکه اگر مقارن با سنه استرباح از محل حاجت خارج شد، چه باید کرد؟ 

 عین از محل حاجت خارج شد، چه باید کرد؟ مانده به سال خمسی، مثالً دو روز

اند مطلقا خمس واجب است. منظور از مطلقا این است که آنچه که از محل حاجت خارج شده خواه بعداً مورد برخی گفته

گذارد. در اینجا فرض ، مثالً شخصی لباس زمستانی خریده و از آن استفاده هم کرده و بعد آن را کنار میباشد یا نباشدنیاز 

کنید سال خمسی این شخص در تابستان است. خرج عن محل الحاجۀ فی سنۀ االسترباح. یا برعکس؛ مثالً لباس تابستانی 

 شته و سال خمسی هم فرا رسیده است.خریده و از آن استفاده کرده و بعد آن را کنار گذا

ثیاب الشتاء إذا کان انتهاء السنة فی الصیف و تخمیس ثیاب الصیف یجب تخمیس »گوید: اینجا ابتدا مرحوم آقای حکیم می

هر چند سال آینده در  برای امسال خریده و کنار گذاشته،گوید چیزی را که ؛ ایشان می«إذا کان انتهاء السنة فی الشتاء

از محل حاجت خارج  خواهد استفاده کند ولی چون از پول کسب و کار و از پول سود خریده است و االن همزمستان می

مگر  .«اللهم إال أن یكون إعدادها معدوداً من المؤنة عرفاً»فرماید: شده لذا باید خمس آن را بدهد. البته ایشان در ادامه می
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اینکه از نظر عرف نگهداری و حفظ این عین، جزء مؤونه باشد. کسی که پالتوی زمستانی خریده و االن کنار گذاشته، در 

 داند ولو اینکه االن از محل حاجت خارج شده است. خواهد استفاده کند لذا عرف این را مؤونه مید هم میزمستان سال بع

دائمی است. گاهی چیزی به طور  اخریاولی این است که بگوییم این جهت تأثیری ندارد، چون خروج تارة موقتی و  لكن

مهمانی ماه رمضان تهیه کرده تا هر شب افطاری دهد. شود، مثالً شخصی ظروفی را برای موقت از محل حاجت خارج می

شود گذارد. این ظروف عرفاً مؤونه او محسوب میشود، این ظروف را تا سال آینده کنار میهنگامی که ماه رمضان تمام می

زیرا خروج از محل حاجت موقت است. اما گاهی اوقات خروج از محل حاجت موقت نیست مثالً شخصی چیزی خریده و 

 کند. گذارد و دیگر نیازی به آن پیدا نمیبعد کنار می

صرف نظر از این جهت که بین خروج موقتی و خروج دائمی تفصیل قائل شویم، اصل مسئله استغناء فی اثناء سنۀ حال 

، االسترباح چه حکمی دارد؟ اگر چیزی که مؤونه بوده و استفاده شده اما وسط سال استرباح، از محل حاجت خارج شود

گیرد و مؤونۀ السنۀ از فائدة سنۀ استثناء شده است. خمس واجب است. زیرا عرض کردیم که خمس به فائده سنه تعلق می

ها را با هم ها و فائدهگذارند، در پایان سال که هزینهگیرد و بعد آن را کنار میعینی که در همین سال مورد استفاده قرار می

 شود. لذا ادله خمس شامل آن می شودمی سنجد، به عنوان فائده محسوبمی

دلیل استثناء الخمس بعد المؤونۀ، اطالق زمانی دارد. یعنی اگر استفاده کرد و مؤونه شد، خواه بعداً مؤونه  اللهم اال ان یقال

ولی اینجا جای اطالق زمانی نیست. چون اطالق زمانی در دلیل استثناء  کندبماند و یا نماند، عنوان فائده بر آن صدق نمی

کند. اطالق نسبت به قید سنه استرباح است، اما عدم تعلق خمس را به عین مادامی که در سنه استرباح مؤونه باشد، اثبات می

ای که ه دائر مدار این است که مؤونهشود لذا مسئلدر همین سال اگر از مؤونه بودن خارج شد، عنوان فائده بر آن منطبق می

 در سنه استرباح از محل حاجت خارج شده، را فائده یا مؤونه بدانیم. 
 فرع دوم

عرض شد عینی که از محل حاجت خارج شده، خمس ندارد. ولی عدم خمس تا زمانی است که عین فروش نرود. اگر عینی 

که از محل حاجت خارج شده فروش رود و از محل فروش آن سود بدست آید و افزون بر آن چه که خریده، نصیب شخص 

 شود، قطعاً آن مقدار سود ]مقدار زائد بر قیمت[ خمس دارد. 

ولو ربح هم در آن نباشد،  شود،فروشد و پولی نصیب فرد میالیبعد که حتی اگر سود هم نداشته باشد، همین که عین را می و

شود که این را بگوییم فائده است. حتی اگر به قیمت اولیه هم نباشد، نفس فروش این عین باعث حصول یک فائده جدید می

 . باشددر اختیار شخص است و متعلق خمس می

در مورد زینت نسوان هم دقیقاً همین حکم برقرار است و تفاوتی ندارد. زینت هم برای نساء محل حاجت است و وقتی کنار 

هایی که از محل حاجت خارج شده، وجود گونه است و لذا فرقی بین زینت نسوان و مؤونهکنند همینگذارند و استفاده نمیمی

 ندارد. 

 اقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهد شد.از این مسئله یک فرع مهم ب

«الحمد هلل رب العالمین»  


