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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

تقذ اص اخشاج خمس مال حالل مختلطظ   اگش فشؼ ضذدستاسٌ تثیّه ماله تقذ اص اخشاج خمس است.  32فشؿ ايل اص مسألٍ 

. دلیت  لتًل تتٍ    استت  تٍ حشام، ماله تثیّه پیذا وىذ، دي لًل يجًد داسد؛ یىی لًل تٍ ضمان ي دیگشی لًل تٍ فذم ضمان

 ضمان تیان ضذ. 

دیذ دلی  لًل ديم . لزا اتلذا تایذ دادٌ خًاَذ ضذتقذ اص تیان دلی  لًل تٍ فذم ضمان، تًضیح  اضىاالت ایه لًل ي اسلذالل

اوتذ، چتٍ    وساوی وٍ لائ  تٍ فذم ضمان دس فشؼ تثیّه ماله تقذ اص اخشاج خمس مال حالل مخلطظ تٍ حشام ضذٌ چیست ي

 اوذ.  دلیطی آيسدٌ
 )عدم ضمان(دلیل قول دوم

ست. یقىی يللی دلیطی وٍ تش ایه لًل الامٍ ضذٌ ایه است وٍ سيایات خمس وٍ دس ایه ممام ياسد ضذٌ، ؽاَش دس فذم ضمان ا

َا ایه است وٍ مخشج تقذ اص اخشاج ي اداء خمس، ضامه متال ي رشامتت    ، ؽاَش آنگیشد ایه سيایات مًسد تشسسی لشاس می

وسثت تٍ ماله ویست. ایه مغطة تٍ خػًظ دس سيایت سىًوی اص تمیٍ سيایات آضىاستش است؛ چًن دس ری  ایته سيایتت   

  .1«ه األضیاء تالخمس ي سائش المال له حاللإن اهلل لذ سضی م»ياسد ضذٌ:  تقثیشایه 

ممذاس ي غاحة مال مقطًم وثاضذ، ساٌ تغُیش مال پشداخت خمتس   تا حشام اگشمخلطظ  دس مالغشیح ایه جمطٍ ایه است وٍ 

ضتًد. پتس ایته سيایتت      می پشداصد، حالل است. خذايوذ تٍ َمیه ممذاس سضایت دادٌ ي سایش مال تشای وسی وٍ خمس می

مُم ایه است وٍ حىم تٍ حطیت تمیٍ  .وىذ تٍ ایىىٍ تالی ماوذٌ مال تقذ اص اخشاج خمس، تشای مخشج حالل است میتػشیح 

ضًد، ایه  یه پىجم سا تٍ فىًان خمس تذَیذ ي چُاس پىجم آن حالل می فشمًدٌمال اص واحیٍ ضاسؿ غادس ضذٌ است. ایىىٍ 

 است، آن َم تٍ مملضای يالیلی وٍ وسثت تٍ اضخاظ ي امًال داسد. تٍ اخشاج خمس ي امش ضاسؿ  دسلًس دس يالـ

ي ، تٍ افلثاس امش ضاسؿ است؛ لزا اتالفی وٍ دس ضمه اخشاج خمس محمك ضذٌ، تٍ امتش ضتاسؿ تتًدٌ    اخشاج خمسپس اگش 

است.  «ًُ لٍ ضامهاتطف مال الغیش ف مَه»ماوذ. چًن فمذٌ دلی  لائ  تٍ ضمان، اسلىاد تٍ  يجُی تشای ضمان تالی ومیدیگش 

مال اي  جا دسست است وٍ اخشاج خمس یه وًفی اص اتالف است؛ وسی وٍ مال دیگشی سا تٍ فىًان خمس تپشداصد، وأنّ ایه
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سا تطف وشدٌ ي تٍ حسة لافذٌ تایذ ضامه تاضذ. اما چًن ایه اتالف تٍ امش ضاسؿ غًست گشفلٍ، لزا يجُتی تتشای ضتمان    

 تپشداصد.  ویست ي الصم ویست تٍ ماله رشامت

تٍ فثاست دیگش سثة ضمان دس ایه ممام، خاسج اص سٍ احلمال ویست. یقىی اگش تخًاَذ ضمان دس فشؼ مزوًس ثاتت ضًد، 

 جا لات  لثًل ویست.  گاوٍ تحمك پیذا وىذ وٍ َیچ وذام دس ایه یىی اص ایه احلماالت سٍ سثة ممىه است تٍ

 :احلمال ايل

ي تایذ تقذ اص تثیّه ماله رشامت تپشداصد، تٍ ایه دلی  است وٍ اخشاج خمتس اص اتلتذا    االن ضامه است گفلٍ ضًدایىىٍ اگش 

مطشيط تٍ فذم ؽًُس غاحة مال ي فذم مغالثٍ اي تًد، آن َم تٍ وحً ضشط ملأخش. یقىی خمس اص واحیتٍ ضتاسؿ ياجتة    

ي متال ختًد سا مغالثتٍ وتشد، وطتف       ضذٌ تٍ ضشط ایىىٍ ماله پیذا وطًد ي مغالثٍ وىىذ؛ تٍ ایه وحً وٍ اگش ماله پیذا ضذ

 وٍ اص اتلذا ضمان سالظ وطذٌ است. ضًد می

اما مطشيط تٍ فذم تثیّه الماله؛ تٍ ایته   ضذٌپس احلمال ايل تشای سثة ضمان، ایه است وٍ دس ماوحه فیٍ خمس ياجة 

ایه ضخع ضامه است، چًن اص  گفت تًان می لزاوىذ.  وحً وٍ اگش ماله ملثیّه ضذ، وطف اص فذم سمًط ضمان اص اتلذا می

ماله پیذا وطًد، ایه حاوی اص آن است وٍ ضمان اص اتلذا سالظ ضذٌ اما اگش ماله  تىاتش ایه چىاوچٍاتلذا مطشيط تًدٌ است. 

 وىذ.   پیذا ضذ، ایه تٍ وحً ضشط ملأخش وطف اص فذم سمًط مه االيل االمش می

 تشسسی احلمال ايل

دس ایه تاب ي تطىٍ غشیح ایه سيایتات، مختالف استت. چتًن دس      ٌتا اعالق سيایات ياسدمطى  ایه احلمال، ایه است وٍ 

إن اهلل لذ سضی مه األضیاء تالخمس ي ستائش  »خمس سا تٍ وحً مغطك ثاتت وشدٌ، مثالً دس مًثمٍ سىًوی فشمًدٌ:  ،سيایات

لائ  وطذٌ ي تٍ وحً مغطك فشمًدٌ خذا تٍ  تیه تثیّه ماله ي فذم تثیّه ماله تفايتییقىی ایه اعالق داسد؛  «المال له حالل

 گًیذ تمیٍ مال حالل است، مقىایص ایه استت  خمس ساضی است ي تمیٍ مال ]چُاس پىجم تالی ماوذٌ[ حالل است. يللی می

شایه احلمتال ايل  تىتات وٍ دس آن یه پىجم وشدٌ، تٍ امش ضاسؿ تًدٌ است. َم تػشفی  وٍ تػشف دس تالی ماوذٌ جایض است ي

 ثًل ویست.لات  ل

تٍ اخشاج خمتس ي   اگش وسی دس ایه اعالق اضىال وىذ ي تگًیذ ایه سيایات اعالق وذاسوذ ي فذم ضمان ي دسلًس ان لطت:

سا تٍ وحً مغطك اثثات وىشدٌ؛ چًن اغالً اص ایه جُت دس ممام تیان وثًدٌ است. اگش وسی ایه اضىال سا وىذ،  حطیت تمیٍ مال

اوذ احًط آن است وٍ ضامه است ي  ضًد ي فطی الؾاَش امام)سٌ( وٍ احلیاط يجًتی وشدٌ ي گفلٍتًاوذ لائ  تٍ ضمان  لُشاً می

تٍ دلی  َمیه فذم ثثًت اعالق تًدٌ است. ضایذ ایه جُت تشای ایطان محشص وطذٌ وٍ ایته سيایتات اص    تایذ رشامت تذَذ،

 .ا وطًد، دس ممام تیان وثًدٌ استحیث ایىىٍ ماله دس آیىذٌ ملثیّه ضًد ی

سيایات خمس دس حالل مخلطظ تٍ حشام اعالق وذاسد یا احشاص اعالق  گفلٍ ضًديلی ایه لات  لثًل ویست، یقىی ایىىٍ  لطت:

فی الحالل المخلطظ تالحشام إرا لم »گًیذ:  مث  غحیحٍ فماس ته مشيان وٍ می چًنَا مطى  است، پزیشفلىی ویست.  دس آن

گًیذ ماله االن  للی میداسد، افم اص ایىىٍ تقذاً ماله مقطًم ضًد یا وطًد. يؽاَش اعالق تٍ حسة ؛ «یقشف غاحثٍ خمس

ضًد،  خًاَیذ مال خًد سا پان وىیذ، ساَص ایه است وٍ خمس تذَیذ ي تمیٍ مال تشای ضما حالل می ویست ي ضما می مقطًم
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يجًد داسد، َمیه ساٌ اختشاج خمتس   ؽًُس دس ایه داسد وٍ چٍ تقذاً ماله پیذا ضًد ي چٍ وطًد، ساَی وٍ تشای تغُیش مال 

 است.

پس اخشاج خمس فطی الؾاَش تٍ دسلًس ضاسؿ است ي مًجة سمًط ضمان است، آن َم تٍ وحً مغطك سًاء تثیّه المالته  

 أم لم یلثیّه. لزا احلمال ايل دس تاب سثة ضمان، مىلفی است. 

 وذاسد؟ چًن ضشسی ملًجٍ ایه ضخع ضذٌ است.ایه تا لافذٌ الضشس ي الضشاس مىافات  سؤال:

َمیطٍ ایه عًس ویست وٍ ماله پیذا ضًد؛ ]ایه سا تقذاً تٍ فىًان یىی اص مؤیذات خًاَیم گفت[ امش دایش استت تتیه    اسلاد:

یه محشيمیت تتشای ختًد    ي ایه ایىىٍ ایه ضخع اغالً ولًاوذ دس ایه مال تػشف وىذ، چًن مال اي مخطًط تٍ حشام است

است. تىُا ساَتی وتٍ    حاالً اسًءافلىایی وىذ ي مال ریش سا ضمیمٍ امًال خًدش وىذ، ایه َم  مال است یا ایىىٍ تی غاحة

ي  ثتًاب ساَی است وٍ سيایت مقیه وشدٌ وٍ خمس ایه مال سا اص عشف غاحثص تٍ استاب خمس تپتشداصد ي  ماوذ  تالی می

وىذ. پس امش دایش است تیه محشيمیت مغطتك مالته اص متال     اجشش تشای اي تاضذ ي ایه ضخع دس تمیٍ مال تلًاوذ تػشف

ایىىٍ َمٍ وستاوی وتٍ    مادی. لغقاً ایه ساٌ سجحان داسد.مىذی اص مػطحت مقىًی تٍ جای مىفقت  ماداً ي مقىاً[ یا تُشٌ]خًد 

شج تتش غتاحثان امتًال    پیذا ضًد، مًجة اخلالل ي فسش ي حت  امش تٍ غثش وىیم تا ماله َا مخلطظ تا حشام است سا مال آن

ی دست تگزاسوذ تا ماله پیتذا ضتًد،   َیچ واسی وىىىذ ي دست سي ایىىٍوم ویست. مًاسدی  چىیهمخطًط تٍ حشام است ي 

 لات  لثًل ویست.

 :احلمال ديم

دَذ، آن َم تقثذاً؛ یقىی وتاسی تتٍ    حاال وٍ ماله پیذا ضذ، یه ضمان جذیذ تش فُذٌ غاحة مال لشاس می گفلٍ ضًدایىىٍ 

یه پىجم آن تٍ فىتًان خمتس    تایست حشام میمال حالل مخطًط تٍ تشای تغُیش وٍ عًس گفلٍ ضذٌ  ایه گزضلٍ وذاسیم. وأنّ

جا اگش ماله متال حتشام پیتذا وطتذ، لُتشاً َمتان        ضًد. ایه دادٌ ضًد ي چُاس پىجم تالی ماوذٌ تشای غاحة مال حالل می

د، دس ایه طی وذاسد. اما اگش ماله پیذا ضذ ي امًال خًد سا مغالثٍ وشدسلًسی وٍ ضاسؿ دادٌ تٍ لًت خًد تالی است ي مطى

تایست رشامت ایه متال سا   ضًد ي می ضًد. یقىی غاحة مال مخلطظ تٍ حشام ضامه می غًست یه ضمان جذیذ محمك می

احة مال ي فتذم  تپشداصد وٍ ایىىٍ اص اتلذا ضمان سالظ وطذٌ. آن ضمان اص اتلذا سالظ ضذٌ، چًن مطشيط تٍ فذم ؽًُس غ

ضًد، ایه خًد سثة حػًل یه ضمان جذیتذ   وىذ ي مقطًم می پیذا می مغالثٍ اي وثًدٌ است. يلی خًدِ َمیه وٍ ماله تثیّه

 ضًد.  می

 تشسسی احلمال ديم

غاحة متال   ،تا تثیّه ماله گفلٍ ضًدضمان جذیذ ویاصمىذ دلی  است. تٍ چٍ دلی   ایه است وٍ حػًل ایه احلمالاضىال 

وسثت تٍ آن چیضی وٍ مشتًط تٍ ایه ماله است، ضامه است؟ ضمان تقثذی جذیتذ ي ثثتًت آن دس حتكّ غتاحة متال،      

تًان حىم تٍ ضمان وشد. یا تایذ دلی  خاظ داضلٍ تاضذ، مثالً سيایلی تگًیذ  ویاصمىذ دلی  ي سيایت است؛ تذين دلی  وٍ ومی

وىذ. یا  س پان ضذٌ، اگش ماله پیذا ضذ آن يلت یه ضمان جذیذ تحمك پیذا میوٍ دس مال مخلطظ تٍ حشام وٍ تا اخشاج خم

الیجًص الحذ أن یلػشف فی مال »یا  «دیفطی الیذ ما اخزت حلی تؤ»یا  «مه اتطف مال الغیش»حذال  آن لًافذ فامٍّ مث  



   323 

 

پس احلمتال ديم ویتض   فیٍ ویست. ضًد، دس حالی وٍ يجُی تشای ؽًُس ديتاسٌ ایه ادلٍ ي تغثیك آن دس ماوحه  جاسی «الغیش

 مىلفی است. 

 :احلمال سًم

یقىتی تتٍ عتًس وطتی ضتمان دس       .تٍ عًس وطی ضمان وسثت تٍ مال ریش یه امش وسثی است تٍ لحاػ صمان گفلٍ ضًدایىىٍ 

 مػتطحتِ مًلت ي ممیّذ ي محذيد تٍ حتذيدِ حفتؼِ   ضمان  ضًد وٍ مػطحت غاحة مال حفؼ ضًد، وأنّ غًستی سالظ می

 ضتًد، وتأنّ   تش يللی اخشاج خمس تٍ فىًان یه دسلًسالقم  تشای تغُیش مال تیان متی  غاحة مال است. تٍ فثاست سيضه

داسد مادامی وٍ ماله مقطًم وثاضذ. اما اگش ماله مقطًم ضتذ ي مغالثتٍ    می گًیىذ اخشاج خمس ضمان سا اص ديش ضما تش می

 .ضًد ثاتت مین وشد، آن يلت ضما

 ي احلمال ايلفشق احلمال سًم 

سمًط ضمان مطشيط تٍ فذم ؽًُس غاحة مال است تٍ وحً ضشط ملأخش. یقىی يللی ماله پیذا  فشؼ ضذدس احلمال ايل 

وىذ وٍ اص اتلذا ضمان سالظ ضذٌ است.  ضًد وٍ اص اتلذا ضامه تًدٌ است. اما اگش ماله مال پیذا وطذ، وطف می ضذ وطف می

ممیّذ تٍ یه لیذ  مغشح ویست تطىٍ اغ  سمًط ضمان دس فشؼ اخشاج خمس، وأنّ دس احلمال سًم مسألٍ ضشط ملأخش اما

است. یقىی الضمان سالغةٌ إلی صمان تثیّه الماله. پس سمًط ضمان تٍ حسة تماء مطشيط تتٍ فتذم تثتیّه مالته ي فتذم      

 مغالثٍ ايست. 

ا دس احلمال ايل ایه ضتشعیت تتٍ   دس َش دي احلمال ]احلمال ايل ي سًم[ سمًط ضمان مطشيط تٍ یه ضشعی است امپس 

وحً ضشط ملأخش است يلی دس احلمال سًم تٍ وحً ضشط ملأخش ویست تطىٍ ایه ضتشعیت تتٍ حستة تمتاء ضتمان استت.       

اص صماوی وٍ ماله مقطًم ضذ، يجُی تشای سمًط گًیذ ایه فذم ضمان ي سمًط ضمان تالی است إلی يلت تثیّه الماله.  می

 ضمان ویست. 

 سًمتشسسی احلمال 

ایه احلمال ویض مح  اضىال است. چًن اگش تٍ سثة پشداخت خمس ضمان سالظ ضذ، تاصگطت ضمان ویاصمىذ دلی  استت.  

حلیتاج تتٍ   ضًد، یقىی مًضًؿ آن مىلفی ضذٌ است. اگش تخًاَذ ضمان ديتاسٌ ثاتتت ضتًد، ا   تاالخشٌ يللی ضمان سالظ می

ایته   تتًان  آیا تثیّه ماله ضأویت سثثیت تشای ضمان داسد؟ ومتی  تًاوذ تاضذ؟ ضمان چٍ می فًُدسثة ي مملضی داسد. سثة 

 . پزیشفتسا  سخه

تٍ فاليٌ اغ  ایه احلمال تا امش تٍ تخمیس ي لضيم تخمیس مىافات داسد. ضاسؿ تٍ مملضای يالیلی وٍ داضتلٍ، دستلًس دادٌ   

صیذ ي چُاس پىجم تالی ماوذٌ تتشای  ایه مال سا تٍ فىًان خمس تٍ غاحثان خمس تذَیذ. یه پىجم سا تٍ فىًان خمس تپشدا

سيایات ياسدٌ دس ایه تاب[ لضيم ي تقییه ایه ساٌ است. سایش ضًد. ؽاَش ایه تیان ]وٍ فمظ دس مًثمٍ سىًوی تطىٍ دس  ضما می

ي فشؼ ما َم ایه  «تػذق تخمس ماله»)ؿ( فشمًدٌ: امام؟ تىطیفم چیستوسی سؤال وشدٌ مال مه تا حشام مخطًط ضذٌ، 

دسلًس تٍ اخشاج خمس، یته دستلًس الضامتی    ي  (َش چىذ ما ایه مثىا سا لثًل وذاسیم)است وٍ ایه خمس اغغالحی است؛ 

 یجًص له أن تلػذق تخمس مالِه. ایه جًاص ویست تطىٍ الضام است. گفلٍ تاضذ: است ي وٍ ایىىٍ غشفاً 
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فطیه أن تختشج  »تًان تػًیش وشد وٍ ضاسؿ اص یه عشف دسلًس تذَذ وٍ  اگش یه دسلًس الضامی تاضذ، آیا يالقاً میآوگاٌ 

تگًیتذ   عشف دیگتش ، تش تً الصم است خمس مال حالل مخلطظ تٍ حشام سا تذَی تا تمیٍ مال پان ضًد، ي اص «خمس ماله

دسلًس تٍ لضيم اخشاج خمس تا حىم تتٍ ضتمان    اگش ماله پیذا ضذ، تً ضامه َسلی. اغالً ایه دي تا َم لات  جمـ ویست؛

تًاوی خمس ایه مال سا تذَی يلی تذان وٍ اگش ماله  ]تٍ وحً جًاص[ اگش خًاسلی میگفت لات  جمـ ویست. تطٍ، مثالً اگش می

تًاوست اولخاب وىذ ي سثه ي سىگیه وىذ ي تثیىذ آیا اسصش داسد وٍ  پیذا ضذ، ضامه َسلی؛ دس ایه غًست غاحة مال می

غاحة ایه مال فتشدا پیتذا    تقذاً وٍعشف خمس ایه مال سا تذَم يلی  یهیا خیش. مثالً تگًیذ مه اص  اوجام دَذایه واس سا 

تًاوذ اخشاج خمس سا تشن وىذ. يلی يللی ایه یه دستلًس   جا می ضذ، مه ديتاسٌ ایه سا تٍ فىًان رشامت تٍ اي تپشداصم؛ ایه

تتًان   اوذ تٍ اخشاج خمس، آن يلت يالقاً می مخلطظ تٍ حشام است مًؽف َا مال آن الضامی اص واحیٍ ضاسؿ است ي وساوی وٍ

اص یه عشف تگًیذ خمس تذٌ اما اگش ماله پیذا ضذ ضامه  ایىىٍ تیه الضام ضاسؿ تٍ خمس ي تیه حىم تٍ ضمان جمـ وشد؟

 لی؛ ایه دي تا َم لات  جمـ ویست.َس
 حق در فزع اول

وٍ دس مال حالل مخلطظ تٍ حشام، حك آن است وتٍ تتا    گشفت ولیجٍ تًان مغالثی وٍ گفلٍ ضذ، میلزا دس مجمًؿ تا تًجٍ تٍ 

تثیّه ماله ي تقذ اخشاج الخمس، ضخع مخشج ضامه ویست چًن يجُی تشای ضمان ویست. تٍ ایه جُت وٍ اغ  اخشاج 

اگش ضاسؿ تٍ وحً لضيمی امش تٍ اخشاج تا آن جایض ویست.  تخمس تٍ دسلًس ضاسؿ تًدٌ ي ایه یه امش لضيمی تًدٌ وٍ مخالف

 ضًد.  خمس وشدٌ ي فشؼ ایه است وٍ يالیت َم داضلٍ، ایه دیگش اتالف مًجة ضمان محسًب ومی

اسثاب ضمان ي اسثاب حىم تٍ ضمان دس ماوحه فیٍ، یىی اص ایه سٍ احلمال است وٍ َیچ وتذام اص ایته    گفلٍ ضذتٍ فاليٌ 

؛ یتم ؟ ما َش سٍ احلمال سا سد وتشد ضًدجا حىم تٍ ضمان  دس ایه یست. پس تٍ چٍ دلی ات  تغثیك وجا ل سٍ احلمال دس ایه

 پس سثثی تشای ضمان يجًد وذاسد.
 بعد اس اخزاج صدقه در مال مجهول المالکضمان بزرسی 

سيایات ضًد. يللی  . وؾیش َمیه تیان دس مجًُل الماله َم مغشح میتًددس مًسد مال حالل مخلطظ تٍ حشام آوچٍ گفلٍ ضذ 

تٍ تػذق تٍ مال مجًُل الماله وٍ اص واحیٍ  دَىذ وٍ مال مجًُل الماله سا غذلٍ دَیذ، آن يلت تقذ اص امش تٍ ما دسلًس می

جا َم امش  ضًد. ایه ضاسؿ ي تٍ مملضای يالیلی وٍ تش امًال داسد غًست گشفلٍ، ایه دیگش اتالف مًجة ضمان محسًب ومی

ٌ وٍ حلماً مال مجًُل الماله تایذ غذلٍ دادٌ ضًد ضاسؿ دسلًس داد گفتاص یه عشف  انتً تٍ تػذق، امش لضيمی است؛ ومی

اگش ماله آن مال پیذا ضذ، تایذ ایه سا تٍ ماله َم تذَیم. حىم تٍ ضمان تا حىم الضامی تٍ تػتذق   تگًیذي اص عشف دیگش 

 تٍ مال مجًُل الماله، لات  جمـ ویست. 

وٍ اضاسٌ خًاَذ ضذ. فقالً دس مًسد مال مجًُل الماله ي مال مخلطظ تٍ حشام، تتٍ ایته   غٍ یه تفايتی است الثلٍ دس تاب لم

. تیان وتشد ي اضىاالت آن سا  سفتتا تًجٍ تٍ ایه دلی ، تایذ سشاك لًل ايل حال ضًد وٍ ضمان يجًد وذاسد.  تیان ثاتت می

 تتًان  ، متی ضتذ دس دلی  لًل ديم اسائٍ وٍ . تا ایه مقیاسی ضذ؛ دلی  لًل تٍ فذم ضمان َم روش ضذدلی  لًل تٍ ضمان تیان 

 وٍ فشدا فشؼ خًاَیم وشد.وشد دلی  لًل ايل سا اسصیاتی 

 «الحمذ هلل سب القالمیه»


