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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 تررسی خمس در ما ال یدخل فی مسمی الکسة

وٌین، ثشای ایٌىِ ثِ ًحَ دلیك هؼلَم ضَد هحل  هب ًحي فیِ ثحج هی ػشؼ وشدین دس همبم دٍم پیشاهَى هَضَع خوس دس

تَاًذ داخل دس هَضَع خوس  هَاسدی وِ دس ایي هحل ٍ همبم هی م لسن ٍ وذام غَست است، گفتینثحج ٍ ًضاع ٍاختالف وذا

مسن الخبهس یؼٌی آى الفی ثبضذ ثِ طَس ولی پٌذ لسن ّستٌذ، دس چْبس لسن اروبالً گفتین هطىلی ٍرَد ًذاسد ٍ إًوب الىالم 

خَدش ثش دٍ لسن « هب ال یذخل فی هسوی الىست هي الفَائذ»فَائذی وِ داخل دس هسوبی وست ًیستٌذ، ایي ػٌَاى یؼٌی 

 است:

 ضَد، هخل ّجِ ٍ ربیضُ ٍ هبًٌذ آى. . آى فَائذی است وِ ثِ غَست اختیبسی ثشای اًسبى حبغل هی1

 ضَد، هخل اسث ٍ ًزس. شای اًسبى حبغل هی. آى فَائذی وِ ثِ ًحَ غیشاختیبسی ث2

هبل ثذٍى صحوت ٍ ثذٍى تػذی ثشای تحػیل آى ثِ  ،ایي دٍ لسن دس یه رْت ثبّن هطتشن ّستٌذ، ٍ آى ایٌىِ دس ّش دٍ

دس چْبس لسن اٍل گفتین ػٌَاى وست غبدق است ٍ ػشفبً ٍ لغتبً آى ػٌبٍیي داخل دس هسوبی وست  ٍلی سسذ، دست اًسبى هی

وشد. آى چْبس لسن دس یه رْت هطتشن ثَدًذ ٍ آى ایٌىِ ثِ دست  دلِ ٍ سٍایبت ّن خوس سا دس آًْب حبثت هیّستٌذ. ا

آٍسدى هبل ثب لػذ ٍ صحوت ٍ تالش ّوشاُ ثَد اهب دس لسن پٌزن لػذی ثشای تحػیل هبل ًیست ٍ ضخع خَدش هتػذی 

سسذ. )الجتِ ثیي  وٌذ یب اسث ثِ اٍ هی سا ثِ اٍ ّجِ هی دّذ یب وسی هبلی تحػیل هبل ًیست هخال وسی هبلی سا ثِ اٍ ّذیِ هی

وِ هبلی سا ثِ وسی ثذّذ، دس ّوِ وٌذ  یب هخالً وسی ًزس هی ضبسُ خَاّین وشد(اسث هحتست ٍ غیش هحتست تفبٍتی است وِ ا

لسن آیب  خَاّین ثجیٌین وِ دس ایي هیحبل ضخع لػذی ثشای تحػیل هبل ًذاضتِ ٍ صحوتی ّن ًىطیذُ است،  ایي هَاسد

 خوس ٍارت است یب ًِ؟

 ّوِ ایٌْب ثِ ًَػی غیش اختیبسی ّستٌذ. سَال:

گَیٌذ احتیبد  تَاًذ لجَل ًىٌذ، فشلص ایي است وِ دس ّجِ ٍ ّذیِ هی ّجِ سا ضخع هیخیش ایٌگًَِ ًیست چَى هخالً  استبد:

ٍ ًیبص ثِ لجَل داسد ایي سا ّن داخل دس ػٌَاى  ضیخ ثِ اػتجبس ایٌىِ ایي ػمذ استثِ لجَل داسد، لزا ثؼذاً خَاّین گفت هشحَم 

 اختیبسی است، اهب دس آى هَاسد احتیبد ثِ لجَل ًذاسد. لزا تَاًذ لجَل ًىٌذ، ثشد، اغل هسئلِ ایي است وِ هی تىست هی

وِ آیب هتؼلك خوس است  ٍ ضذیذی دس ایي لسن ٍالغ ضذُ ایي هَسد هحل اختالف اغحبة است، اختالف رذیثِ ّش حبل 

ّوبى لسن اٍل اص ایي السبم پٌذ گبًِ  وٌین، آًچِ دس ولوبت اوخش لذهب ٍاسد ضذُ ًیست؟ ثِ ولوبت اغحبة وِ هشارؼِ هی یب

، الجتِ دس ثؼضی اص ػجبستْب ثِ آى سِ وتت ایي ػجبست دس آى روش ضذُ اوخش« ت ٍ الضساػبتباسثبح التزبسات ٍ الػٌبػ»است: 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اسثبح التزبسات ٍ الػٌبیغ ٍ  :الشاثغ»ی ٍ اروبلی، هخالً دس ػجبست ػالهِ دس هؼتجش آهذُ: ، ثِ ًحَ ولای ضذُ لسن ثؼذی ّن اضبسُ

دس ػجبست ًْبیة اص  وشدُ است، یب هخالًهَسد ، ثِ ًحَ ولی ّوِ اًَاع اوتسبثبت سا داخل دس ایي «الضساػبت ٍ رویغ االوتسبثبت

تَاًذ اضبسُ  آٍسدُ است، ایي هی «غیش رله»اص اثي صّشُ ثؼذ اص روش تزبسات ٍ غٌبػبت ٍ صساػبت، ولوِ  ضیخ طَسی یب غٌیة

 ثبضذ. ،ثِ سبیش اًَاع تىسجبت وِ دس لسن دٍم ٍ سَم ٍ چْبسم روش ضذُ

فَایذی وِ  ، لزا هطَْس ایي است وِلسن پٌزن سخٌی ثِ هیبى ًیبهذُػلی ای حبل دس ولوبت لذهبی اغحبة ٍ ثؼذ اص آى اص 

ثیٌیذ دس ّذیِ ٍ ّجِ ٍربیضُ ٍ  ضَد هتؼلك خوس ًیست. ایي هطَْس است ٍ لزا ضوب هی ًػیت اًسبى هی« هي غیش تىستٍ»

 گَیٌذ خوس ٍارت ًیست، حبل ادلِ ایٌْب سا اى ضبءاهلل ثشسسی خَاّین وشد. اسث ٍ اهخبل ایٌْب ًَػبً هی

 اقوال

تَاًین اروبالً ثِ سِ  ثِ غَست ولی ثیبى وٌین هی ٍ لَل دس ایي ساثطِ روش ضذُ ساش وِ ثِ ػٌَاى ًظ اگش ثخَاّین هزوَع آًچِ

لَل اضبسُ وٌین، ایٌىِ گفتین ثِ غَست ولی، ثشای ایي است وِ یه اختالفبت رضئی تشی ّن ایٌزب ٍرَد داسد ٍ هب ثِ ربی 

ثبیذ ثجیٌین هطلك فبئذُ هطوَل خوس است یب ایٌىِ ثیبیین ته ته دس هَسد اسث ٍ ّجِ ٍ ربیضُ ثحج وٌین اغالً ثِ طَس ولی 

تَاى روش وشد سِ احتوبل  ایي اختػبظ ثِ اسثبح هىبست داسد؟ لزا دس یه ًگبُ ولی الَال یب احتوبالتی وِ دس ایي هسئلِ هی

 ثلىِ سِ لَل است:

ٍ چیضی وِ  هتؼلك خوس است، ِ وِ ػٌَاى وست ثش آى غذق وٌذ، سثح آىّشچ . خوس هختع است ثِ اسثبح هىبست 1ٍ

 وست ًجبضذ سثح آى هتؼلك خوس ًیست، ثش ایي اسبس دس لسن پٌزن هطلمب خوس ٍارت ًیست.

. ٍرَة خوس دس هطلك فبئذُ اختیبسی است، چِ اص ساُ اوتسبة حبغل ضذُ ثبضذ، چِ اص غیش ساُ اوتسبة، یؼٌی خوس  2

ٍم تب حذٍدی ٍسیغ تش اص لَل اٍل است، یؼٌی دس ضَد، داهٌِ لَل د ػالٍُ ثش سثح وست، ضبهل هطلك فَائذ اختیبسی ّن هی

 ّذیِ، ّجِ، ربیضُ ٍ اهخبل ایٌْب خوس است، اهب دس هخل اسث ٍ ًزس ٍ اهخبل ایٌْب خوس ًیست.

 خوس دس هطلك فبئذُ است، ّشچٌذ آى فبئذُ ثِ ًحَ اختیبسی حبغل ًطذُ ثبضذ. . ٍرَة3

زب ٍرَد داسد، هخال ثشخی ثیي ّجِ ٍ ربیضُ خطیشُ ٍ غیش خطیشُ فشق الجتِ ّوبى طَس وِ اضبسُ وشدم الَال دیگشی ّن دس ایٌ

لیوت لبثل  ٍ ثَدُ یضُ ٍ هبًٌذ آى ثب اسصشاًذ: اگش ّجِ ٍ ّذیِ ٍ رب ٍ گفتِ  دس لَل دٍم تفػیل دادُ یؼٌی ثشخی اًذ، گزاضتِ

، هخال یه ّذیِ ًبچیض ذٌذاضتِ ثبضاهب اگش ّجِ ٍ ّذیِ ٍ ربیضُ لیوت لبثل تَرْی ً تؼلك خوس ّستٌذه ثبضٌذتَرْی داضتِ 

هب »ٍ « هب ال یحتست هي االسث»اًذ ثیي  یب هخال دس لَل سَم ثشخی تفػیل دادُ ًیستایي هتؼلك خوس  ٍ وَچىی ثبضذ

سسذ، ایي خوس ًذاسد ٍلی  اًذ اسث اگش ثِ غَستی ثبضذ وِ هتَلَغ ثبضذ، هخال اسحی وِ اص پذس ثِ فشصًذ هی گفتِ« یحتست هٌِ

 ثبضذ ایي خوس داسد.« حیج ال یحتست هي»اگش 

هْن ایي است وِ هب ادلِ سا ثشسسی وٌین ٍ ثجیٌین وِ همتضبی ادلِ دس ایي همبم چیست. پس هب اروبالً ایي سِ لَل سا داسین، 

 ِ ایي سِ لَل سا ثبیذ ثشسسی وٌین.ادل

آیب اسبسبً ایٌْب داخل دس لسن پٌزن ّستٌذ یب  اًذ، اختالف است وِ اضبسُ وشدُ تحشیشدس هتي  ّن الجتِ دس یه هَاسدی وِ اهبم

ثِ آًزب هشثَط  ًیستٌذ، هخالً دس هَسد هْشیِ یب ػَؼ خلغ، ثحج است وِ آیب ایٌْب خوس داسًذ یب ًذاسًذ؟ یه اختالفی وِ
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وِ  فیست ّستٌذ یب ًیستٌذ. ایي ثحج، یؼٌی ثحج دس هَاسد اختالاست وِ آیب ایٌْب اسبسبً داخل دس هسوّبی و ضَد ایي هی

 سا اى ضبءاهلل دس اداهِ روش خَاّین وشد. ي تحشیش ّن ثِ آًْب اضبسُ ضذُثؼضبً دس هت

رلسبت آیٌذُ ثشسسی ایي الَال سِ گبًِ ٍ ادلِ آًْب است؛ ثبیذ ثجیٌین آیب خوس دس غیش اسثبح هىبست  دسپس سیش ثحج هب 

خَاّین تؼییي وٌین، ٍ ثؼذ ّن دس ثؼضی هَاسد ٍ  ّن ٍارت است یب ًِ، ثِ ػجبست دیگش داهٌِ ٍ دایشُ هَضَع خوس سا هی

 ٍ اهخبل ایٌْب ثجیٌین وِ خوس ٍارت است یب ًیست. ّبیی وِ دس هتي تحشیش اضبسُ ضذُ هخل هْشیِ ٍ ػَؼ خلغ ًوًَِ

 قول اول: وجوب خمس در مطلق فائدهادله 

دس ّش چیضی وِ ػٌَاى فبئذُ ثش آى غذق وٌذ ٍارت است، اػن اص  س هطلك فبئذُ ثِ ایي هؼٌب وِ خوساهب ادلِ ٍرَة خوس د

جبضذ، یه داهٌِ ٍ دایشُ ٍسیؼی ثشای خوس ٍرَد داسد، ایٌىِ اختیبسی ثبضذ یب ًجبضذ، اػن اص ایٌىِ لػذ تحػیل آى ثبضذ یب ً

هطلك فبئذُ چِ اص ساُ اوتسبة ثبضذ چِ غیش اوتسبة، چِ اختیبسی ثبضذ چِ غیش اختیبسی، ایي اگش هبصاد ثش هؤًٍِ سٌِ ثبضذ، 

 هتؼلك خوس است، حبل ادلِ ایي سا ثبیذ ثشسسی وٌین.

 ٍ آیِ خوس وش ضَد، حبل اضبسُ خَاّین وشد:تَاًذ ر اروبع ّن هیدس ایٌزب ثِ دٍ دلیل ػوذُ استٌبد ضذُ است، گشچِ 

 سٍایبت، ٍ حبال هوىي است ادػبی اروبع ّن ثطَد.
 دلیل اول: آیه خمس

هشاساً هب ثِ ، ػوَهیت ًسجت ثِ هطلك فبئذُ است، وشاساً ٍ «غٌَِوِتُن هب»؛ ظبّش «ٍَلِلشَّسَُلِ خُوُسَُِ لِلِِّ فَأَىَّ ضَیِءٍ هِّي غٌَِوِتُن أًََّوَب»

این وِ  لجالً ّن گفتِ این، ای اص رولِ ّویي آیِ حبثت وشدُ این ٍ خوس سا دس ػٌبٍیي چْبسگبًِ سبثك ثب ادلِ ایي آیِ استٌبد وشدُ

ضَد، دس ایٌزب الَالی ٍرَد  هٌحػش دس غٌبئن رٌگی است یب ضبهل هطلك فَائذ هی« هب غٌوتن»ایي اختالف ٍرَد داسد، وِ آیب 

اضبسُ ثِ خػَظ « هب غٌوتن»وِ ػوذتبً اص اّل سٌت ّستٌذ ٍ الجتِ ثؼضی اص هفسشیي ٍ فمْبی ضیؼِ هؼتمذ ّستٌذ  داسد، ثؼضی

« هب غٌوتن»هؼتمذ ّستٌذ  ّن وٌٌذ، ثؼضی ، لزا ثشای احجبت خوس دس سبیش هَاسد ثِ ایي آیِ توسه ًویغٌبئن رٌگی داسد

 گیشد ن رٌگی ًیست، اهب اص آى طشف هطلك فَائذ سا ّن دس ثش ًویضَد، ّشچٌذ هختع ثِ غٌبئ ثؼضی اص فَائذ سا ضبهل هی

ٍ سش اًزبم ًظشی وِ هب پزیشفتین ایي ثَد وِ ایي آیِ ثِ همتضبی ظبّش خَدش ٍ ثب تفسیشی وِ ائوِ اص ایي  یؼٌی فَائذ هزبًی

 غٌَِوِتُن أًََّوَب»زا هب ًتیزِ گشفتین، آیِ ظَْس دس هطلك فَائذ داسد، ل ی وِ دس ریل ایي آیِ ٍاسد ضذُ،اًذ ٍ سٍایبت تفسیش آیِ وشدُ

 دال ثش ٍرَة خوس دس هطلك فَائذ است.« ضَیِءٍ... هِّي

تَاًذ داللت ثش ٍرَة خوس دس هطلك فَائذ اػن اص اختیبسی ٍ غیش اختیبسی  اگش هب ایي آیِ سا ثِ ایي ًحَ تفسیش وٌین لْشاً هی

ضبسُ خَاّین ین ًذاسد، ایٌْب سا ّن دس ضوي ثیبى ادلِ لَل اٍل اى ضبء اهلل اداضتِ ثبضذ، حبل ایٌىِ همیذی داسد یب ًذاسد گفت

 وشد.

چٌیي داللتی داسد، هخػَغبً اگش لفظ غٌیوت، ثش سَد حبغل اص وست، غذق وٌذ، ثِ طشیك  آیِ سسذ وِ ثِ ًظش هی ًتیزِ ایٌىِ

یٌذ غٌیوت ثش سثح تىست غبدق است، گَ وٌذ، آى وسبًی وِ هی ای وِ ثذٍى تىست حبغل ضَد غذق هی اٍلی ثش فبئذُ

 ضَد. ضبهل فَائذ غیش اختیبسی هخل ّجِ ٍ اهخبل آى ّن هی «هب غٌوتن»ثپزیشًذ لفظ  وِ ای ًذاسًذ رض ایي چبسُ
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وٌذ خوس سا دس هطلك فَائذ ٍ داللت آى ثش فَائذ غیش وسجی اظْش است اص داللت آیِ ثش حجَت  پس ظبّش ایي آیِ احجبت هی

وطذ ٍ تالش  آٍسد صحوت هی بضی اص وست، چَى ثبالخشُ وسی وِ ثب وست ٍ وبس چیضی سا ثذست هیخوس دس فَائذ ً

وٌذ دس هطلك فَائذ ٍ دس فَائذ غیش  آى فَائذ ثخَاّذ خوس دّذ ثِ اػتجبس ایٌىِ ػٌَاى غٌیوت ثش آى غذق هی وٌذ، اگش دس هی

 وٌذ ٍ لزا ثبیذ خوس ثذّذ. وسجی ثِ طشیك اٍلی لفظ غٌیوت غذق هی

ٍالغ ایي است وِ چٌیي اروبػی دس ایٌزب ٍرَد ًذاسد یؼٌی هب  الجتِ هوىي است وسی ثخَاّذ ثِ اروبع ّن توسه وٌذ ٍلی

ثلِ، ادػبی ضْشت دس ّش وِ خوس دس هطلك فَائذ ٍارت است،  ٍ وسی ّن ادػبی اروبع ًىشدُثِ ّیچ ٍرِ اروبع ًذاسین 

گَیٌذ هطَْس ایي  ت وِ خوس دس هطلك فَائذ ٍارت است ٍ ثؼضی هیگَیٌذ هطَْس ایي اس ثؼضی هی دٍ طشف ٍرَد داسد.

 .است وِ خوس دس هطلك فَائذ ٍارت ًیست
 : روایاتدلیل دوم

ّوبى طَس وِ اضبسُ وشدم اختالف است، دس استظْبس اص آیِ ثِ ًَػی اختالف  ویي سٍایبت است، چَى دس هَسد آیِ، ّػوذُ

ػوذُ ایي سٍایبت است، هب ثبیذ هفبد سٍایبت سا ثشسسی وٌین،  پس ٍرَد داسد، اروبع ّن وِ هالحظِ فشهَدیذ هشدٍد است،

آیذ؟ چٌذ سٍایت دس  آیذ یب ًوی ثذست هییب ًِ؟ لَل سَم اص سٍایبت  بت وٌذ خوس سا دس هطلك فَائذتَاًذ احج ثجیٌین وِ آیب هی

 ایي همبم روش ضذُ است:
 روایت اول

ػي الخوس فمبل)ع(: فی ول هب افبد الٌبس  )ع( الحسي سبلت اثب: »سوبػِ است؛ سٍایت ایي استیب هَحمِ سٍایت اٍل هؼتجشُ 

 1«.هي للیلٍ أٍ وخیشٍ

فشهَد: ّشچِ وِ ثشای هشدم افبدُ داضتِ ثبضذ یؼٌی ّش فبیذُ  ع(اهبم )ع( دسثبسُ خوس سَال وشدم، اهبم ) گَیذ هي اص ساٍی هی

 ای وِ ثِ هشدم ثشسذ، ون یب صیبد، هتؼلك خوس است.

ای ثِ ایي ضذُ است وِ ایي افبدُ اص چِ ساّی ثبضذ، آیب اص ساُ وست ثبضذ یب اص ساُ غیش وست؟ آیب  دس ایٌزب اسبسبً ًِ اضبسُ

« سهب أفبد الٌب»آیب دس گشفتي آى فبیذُ اختیبسی داضتِ ثبضذ یب ًذاضتِ ثبضذ؟ هطلك  لػذی ثشای تحػیل هبل ثبضذ یب ًجبضذ؟

ایي  وٌین، خَدش هؤیذ ایي هؼٌبیی است وِ ػشؼ هی« هي للیلٍ أٍ وخیشٍ»ایي ػجبست  .هتؼلك خوس لشاس دادُ ضذُ است

ضَد، ضبهل اسث ٍ اهخبل ایٌْب ّن ثِ  ضَد، ضبهل ّذایب ٍ ّجبت هی ضَد، سَد حبغل اص وست ٍ وبس هی ضبهل وست ٍ وبس هی

 ای وِ ًػیت اًسبى ثطَد ایي هتؼلك خوس است. ضَد، پس ظبّش ایي حذیج ایي است وِ ّش فبیذُ یه هؼٌب هی

 وِ دس رلسِ آیٌذُ ثیبى ٍ ثشسسی خَاّین وشد. سٍایت دٍم غحیحِ ػلی ثي هْضیبس است تحث جلسه آینده:

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»
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