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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 

 اند.عرض شد امام)ره( در این بخش از متن تحریر، متعرض فروعی شده
 فرع اول

. اگر مقدار مال را بداند و صاحب مال را «أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و ال خمس»فرع اول این است:   

 بشناسد، باید آن مقدار مال را به صاحبش برگرداند و در این صورت خمس ثاب: نیس:. 

این حکم، نتیجه قهری اشتترا  ثبوت خمس به این دو شر  اس:. اگر خمس مشرو  به هه  به مقدار مال و نی  هه  به  

دو شر  مهیا نبود، خمس ثاب: نیس:. اگر یکی از این شرو  محقق نشد، مطلبی صاحب مال بود، قهراً اگر هیچ یک از این 

ها فرض این اس: هه هیچ یک از دو شرطی هه ما شرطی: آن را ثاب: شتوند. این است: هه در فروع بعدی متعرض آن می 

ساند. باید به صاحبش بر شود. لذا این مال راهردیم، موهود نیس:. بدیهی اس: اگر شر  منتفی شود، مشرو  هم منتفی می

 ب واضح اس: و نیاز به بحث ندارد.این مطل

ین مال گیرد هه باید ا، این اس: هه گاهی از اوقات، اختال  به نحوی صورت میشدها باید به آن متذهر ای هه اینفقط نکته

 داند هه چه مقدار از این مالی ههمی هه به صاحبش رسانده شود، از مال او هدا شود. یعنی نیازمند تعیین اس:. مثالًبرای این

ها هه با مال خودش مخلو  شده، نیازمند شتناسد  منتهی از آن در دست: اوست:، متعلق به ریر است: و آن ریر را هم می   

 تعیین آن مقدار اس:. 

فینی محقق رضای: طر ها بایداینگرداند اما اگر تعیین ممکن نبود، اگر بتواند تعیین هند و هدا هند، آن را به صاحبش برمی

از این مال هدا هند و به ریر  و بر اساس رضای: طرفین، مقدار معلوم راشود  مراضات حاص  شود. یعنی با هم توافق هنند 

 برساند. 

 فرماید دو صورت متصور اس: میاگر مراضات و توافق حاص  نشد لی و

وم اس: اما تعیین آن به مشک  برخورده اس:، نی  مع تارة حرام مخلو  به حرام هه صتاحب آن معلوم است: و مقدار آن   

گوییم یک سوم این مال معیّناً برای زید اس: و این مال به نحوی مخلو  متصتور اس:. می  آنفرض اشتاعه درباره  ها این

با  حالل هه اشاعه قاب  فرض و تصویر باشد، تمام این مال ]چه حرام و چهها اگر شود آن را تعیین هرد. در اینشده هه نمی

اند[ به نحو اشاعه متعلق به این دو نفر اس:. یعنی یک سوم هر ه ئی متعلق به ریر اس: و دو سوم متعلق هم مخلو  شده

 به این شخص اس:. مث  بقیه موارد شره:. 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اس:.  مختلف ها اقوالتصویر اشاعه را در این مورد داشته باشیم، در این توانیمنیس: یعنی نمیفرض اشاعه ممکن  و اخری

شد رج بر خودش باک را راضی هند، چه مستل م ضرر و ح  این شخص باید مال«یجب ارضاء المالک مطلقا»اند برخی گفته

رر و باید تفصی  دهیم بین صورت ضاند خواهد این تعیین صورت گیرد. برخی گفتههه مالک می گونهو چه نباشد. یعنی آن 

رر شد. اما اگر تعیین مستل م ضرج بر خودش نباهایی هه مستل م ضرر و ح راضی هند تارج و ریر آن. یعنی باید ریر را ح

 رج بر خودش بود، ارضاء ریر واهب نیس:. و ح

اند و درس: اس: و مورد ها فرمودهچه هه امام)ره( در ایندر های خودش باید تفصیالً بررسی شود. آناس: هه این بحثی 

چه مقدار مال و صاحب مال معلوم باشند، خمس واهب نیس: و اس: و مخالفی در مسأله نیس:، این اس: هه چنان اتفاق

 باید این مال را از مال خودش هدا هند و به صاحبش برساند. 
 فرع دوم

دقیقاً معلوم اس:  . در فرع دوم، مقدار مال «فی عدد محصاور  علم قدر المال فان علم صااحبه  أما لو»فرع دوم این است:   

دقیقاً یک سوم از اموال او متعلق به ریر اس:. اما در مورد صاحب مال، علم تفصیلی ندارد، علم اهمالی دارد.  داندمثالً می

هه صاحب این مال، یا زید پسر عمرو یا زید پسر بکر اس:. یعنی اهماالً معلوم اس: و محصور بین چند نفر اس:.  داندمی

 ها مالک هستند. داند هه هدام یک از اینبه هر حال یکی از این چند نفر، مالک این مال اس: اما مشخصاً نمی

اند و از بین این چهار احتمال، د، مرحوم سید چهار احتمال دادهها بین فقها اختالف شده اس:. امام)ره( یک نظری دارناین

 دارند.  اند. دیگران هم نظر متفاوتییک احتمال را پذیرفته

. امام «فاألحوط التخلص منهم، فان لم یمكن فاألقوى الرجوع الى القرعة»فرماید  امتام)ره( در این مورد می  نظر اماامرر(:: 

فرماید احتیا  وهوبی آن استت: هه اگر امکان دارد از همه تخلص پیدا هند. یعنی این مقدار مال را به همه محصتتورین  می

هاس:، به هر سه نفر بدهد. البته این در صورتی دهد این مال متعلق به آنمی احتمالبدهد. مثالً اگر سه نفر وهود دارند هه 

عه هند به آن هسی هه قران نداش:، قرعه بیندازد. القرعة لک  أمر مشک ، اقتضا میاست: هه امکان داشته باشد. اما اگر امک 

 اند. ر فرمودهشود، آن مقدار معلوم را بپردازد. این مطلبی اس: هه امام در تحریبه نام او خارج می

اند، امام)ره( له شدههایی هه مرحوم ستید متعرض این مسأ در ذی  عبارت مرحوم ستید، امام)ره( یک حاشتیه دارند. در آن  

ناظر به همان صورت عدم این اند. چه بسا   در حاشیه عروه، فقط به این قسم: اشاره هرده«األقویالقرعة هو »اند  نوشتته 

م، فاألحوط التخلص منه»فرمود  اند، باید میچه هه در تحریر ذهر هردهخواس: دقیقاً منطبق با آناال اگر می امکان باشتد و 

اند، یک تفاوت ه ئی وهود چه هه در حاشیه عروه فرموده. بین متن تحریر و آن«مكن فاألقوى الرجوع الى القرعةفان لم ی

 دارد. چون قرعه ناظر به یک فرض اس: و آن در هایی اس: هه امکان تخلص از همه نباشد. 

 علی أی حال، این نظر امام)ره( اس:. 

وده، مچه هه در ذی  عبارت سید فرر تحریر فرموده، احتیا  وهوبی اس: و آنامام دچه هه توان این را گف: هه آنالبته می

   فتوای ایشان این اس:«األقوی القرعة»فرماید  ها میگونه توهیه هنیم  چون آنفتوا است:. ممکن اس: این تفاوت را این 
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وبی آن استتت: هه اگر امکان دارد تخلص عن فرماید احتیا  وهها احتیا  وهوبی هرده و میهه قرعه بیندازد. اما در این

 د، قرعه بیندازد. الجمیع پیدا هند و اگر امکان ندار

 سؤال  

د، انهه در حاشیه عروه نفرمودهخواهم عرض هنم هه آن قسم: اول به عنوان احتیا  وهوبی ذهر شده و عل: ایناستاد  می

ر اش این بود هه این هم دیا  وهوبی را نفرموده اس:. ولی قاعدهاند و دیگر احتها فقط فتوای خود را گفتهاین اس: هه آن

خواس: هام  باشد و حاشیه ایشان همه این ههات را در بر داشته باشد، باید عین این عبارت را در ها ذهر شود. اگر میآن

 آوردند. ها میآن

هند و یکی از این هنند، چهار احتمال ذهر مییبعد از آن هه فرع را بیان م 03اما مرحوم ستید در مسأله   نظر مرحوم سايد: 

و إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعينه، لكن علم »چنین اس:   03دهد. عبارت ایشتان در مسأله  احتماالت را فتوا می

فی عدد محصاااور فوی وجول التخلص من الجميع، و لو بارضاااائهم ب ی وجه وان، أو وجول اجراء حكم مجهول المالک 

ها گوید این. ایشتتان می«ه، أو اسااتخراا المالک بالقرعة أو توعیع ذلک المقدار عليهم بالسااویة وجو(، األقواها األخيرعلي

 زند.چهار احتمال وهود دارد و اقوال هم بین این چهار احتمال دور می

 احتمال اول

 رافراضتتی هند. یعنی به همه آن افرادی هه ا تواند ها را به هر نحوی هه میهه آنولو به این «یجب التخلص عن الجميع»

ای همه را راضی هند، ممکن اس: گونهعلم اهمالی او هستند، یک چی ی بدهد. یا به اندازه مال حرام به هر یک بدهد  یا به

 دهد. به یک نفر به اندازه آن مال بدهد و به دیگری همتر ب

 احتمال دوم

دانیم مشتخصاً مالک چه هسی اس:، این مال را از  یم. یعنی بگوییم حال هه نمیها هاری هنحکم مجهول المالک را در این

ز طرف آن هسی هه مالک واقعی اس:، طرف او صدقه بدهیم. اصالً سراغ آن افراد نرویم و بگوییم این مال به عنوان صدقه ا

 شود.داده می

 احتمال سوم

 به او بدهیم. از طریق قرعه، ظاهراً مالک را مشخص هنیم و این مال را 

 احتمال چهارم

ه یک داند هدانیم مال ریر است:، به نستب: مساوی بین آن افراد تقسیم شود. مثالً می  این مقداری از مال هه بعینه می ههاین

 سوم مالش برای ریر اس:  این شخص یک سوم را بین آن چند نفر تقسیم هند و به هر یک به اندازه سهم دیگری بدهد. 

ها توزیع آن مقدار مال علی الستویه اس:. پس مالحظه  حوم ستید در این   نظر مر«أقواها األخير»فرماید  میمرحوم ستید  

ها بعضی از ب رگان دیگر هم حاشیه دارند ]مث  مرحوم ی امام)ره( متفاوت اس:. اینفرمایید فتوای مرحوم ستید و فتوا می

 آقای خویی[ هه اقوال آنان را عرض خواهیم هرد. 

  سؤال 
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استتاد  ما گفتیم خمس مشترو  به دو شتر  اس:  پیرو این مطلب، فروعی مطرد شد. فرع اول این بود هه اگر هر دو را    

اما  داندگویند هه خمس ندارد و باید به صتاحبش بدهد. فرض دوم در هایی است: هه یکی را تفصتیالً می   ها میبداند، این

ها ثاب: نیس:. مث  مسأله اول هه این ختلف است:  قدر مستل م خمس در این  ها نظرها مداند. در اینرا اهماالً می دیگری

فرماید خمس ثاب: نیستت:  چون اهماالً صتتاحب مال را ها هم میشتترایط در آن وهود ندارد و خمس ثاب: نیستت:، این

 ا هند و...لص پیدگوید عن الجمیع تخقرعه بیندازد  یکی می گویدشناسد. حاال هه خمس ثاب: نیس:، چه هند؟ یکی میمی

و انظاری هه در این رابطه بیان شتتده، خارج از این امور و این احتماالت اند هایی هه برای این مستتأله ذهر هردهظاهراً راه

نیستتت:. عمده این استتت: هه ما ادله هر یک از این احتماالت را مورد بررستتتی قرار دهیم و نهایتاً ببینیم هدام یک از این 

احتماالت ترهیح دارد. آیا تخلص عن الجمیع استت: هما ذهره االمام ]احتا  فیه[  آیا قرعه بیندازیم هما احتماالت بر دیگر 

هه این مال را از طرف مالک صدقه دهیم به الستید. یا این  علی الستویه توزیع هنیم هما افتی  افتی به االمام. آیا این مقدار را

 اند. چه بعضی دیگر این را گفتهنچنا

 این چهار احتمال را بررسی هنیم. دلی ما باید 

 دلیل احتمال اول)تخلص عن الجمیع(

احتمال اول این بود هه تخلص عن الجمیع پیدا شتود. یعنی هر هسی هه احتمال ملکی: او داده شود، او را راضی هنیم. یک  

را بدهیم. یعنی اگر چهار نفر  ها یک سوم از این مالها به این باشد هه به هر یک از اینوق: ممکن است: راضتی هردن آن  

شود. اما اش این میافه بدهد. اگر این نظر را بدهیم، نتیجهباشتند، این شتخص باید همه مالش را بدهد و یک سوم هم اض  

یک وق: راضتی هردن به همتر از این است:  ل وماً به این معنا نیست: هه به هر چهار نفر به اندازه یک سوم مال بدهد. نه،    

وق: ممکن اس: به اندازه یک سوم مطالبه هنند و یک وق: هم ممکن اس: همتر مطالبه هنند. به هر حال طبق  ها یکاین

 احتمال اول، یا مث  یا قیم: آن مال را باید بپردازد. 

ل ما بر عدواناًدلی  این احتمال این است: هه این مقتضتای ضمان ید عادیه اس:. ید عادیه یعنی ید عودوانی  یعنی یدی هه   

باالخره ید بر هه مال دیگری با مال خودش مخلو  شده، دیگری ستلطه پیدا هرده و مال دیگری را رصتب هرده اس:. این  

هند این نستتب: به مال ریر هه دی، اقتضتتا می)در مقاب  ید امانی(. علی الید ما اخذت حتی تؤشتتوداین مال، ید عدوانی می

 عدواناً بر آن مسلط شده، ضامن اس: و باید مال ریر را ادا هند. 

داند هه این مال متعلق به ید عادیه استت:. منتهی چون اهماالً می ضتتمانو نتیجه آن استت: این هلی: مفاد حدیث علی الید 

الشااتلال ا»هاری هند هه یقین به فراغ ذمه پیدا هند. مال دارد، باید  یکی از این افراد استت: و یقین به ضتتمان نستتب: به این

د همه را راضی هه بای. این دلی  احتمال اول اس:  دلی  این«الیتحقق اال بارضاء الجميع هواليقينی یستدعی الوراغ اليقينی و 

 هند و این مقدار را به همه بدهد. 

 بررسی دلیل احتمال اول

 اشکال

ترین مشک  این فتوا و این راه ح  و این دلی ، یک اشکال مهم مطرد شده اس:. آن اشکال این اس: هه مهمنسب: به این 

احتمال، توهه ضرر علی مَن بیده المال اس:. به این معنا هه این شخص یک سوم مالش حرام بوده و متعلق به ریر بوده اما 
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دازد. و باید بپر اضتتتی هنی، خیلی بیش از آن مقداری هه مال ریر بودهاالن اگر به او بگوییم تو باید همه این چهار نفر را ر

یک میلیون تومان از اموال او متعلق  مثالًهه را دارد. به چه مناسب: هسی این ضترری اس: هه حدیث نفی ضرر آن را برمی 

هه  هی. این ضرر اس: و ضرریبه ریر اس:، مکلف هنیم هه تو باید به هر هدام از این چهار نفر، نفری یک میلیون تومان بد

 شود. متوهه این شخص شده، منفیٌ  این یک حکم ضرری اس: و به مقتضای الضرر، حکم ضرری برداشته می

 پس این احتمال و این نظر اصالً درس: نیس:. چون یوهب و یستل م الضرر علی من بیده المال. 

اند  شکال داده شده اس:. یک هواب مرحوم آقایی خویی دادههایی داده شده اس:. سه هواب به این ااز این اشکال، هواب

 اند. اند  یک هواب هم بعض االعالم دادهحکیم دادهیک هواب مرحوم آقای 
 پاسخ اول)محقق خویی(

وید گهند ضرر را از حکم در مقام تشریع. یعنی میهواب اول از این اشکال، این اس: هه حدیث نفی ضرر در واقع نفی می

و در  مقرار باشد از ناحیه یک حکم، ضرری متوهه مکلف شود، تشریع آن در شریع: منفی اس:. یعنی اساساً در اسالاگر 

گذارند هه از ناحیه آن حکم، ضرری متوهه مکلف عهده مکلفین نمیشود. حکمی را بر شتریع:، حکم ضترری تشریع نمی  

 اد حدیث نفی ضرر اس:. حکم، بنفسه یک حکم ضرری باشد. این مف شود. یعنی خودِ آن

 ها هع  شده و گریباندر حالی هه در مانحن فیه، خودِ حکمی هه در شریع: هع  شده بنفسه ضرری نیس:. حکمی در این

مال الغیر الیه. ما ریر از این حکمی نداریم. حکمی هه در شرع هع  شده،  ءحکمی اس:؟ وهوب اعطامکلف را گرفته، چه 

را به او برگردانید  نسب: به مال ریر ضامن هستید و باید این مال به صاحبش برگردد. این حکم این اس: هه باید مال ریر 

ی خواهد این حکم شرعی را ]هه ففی نفسته مستتل م ضرر نیس:. مشک  مربو  به مقام امتثال اس:. یعنی وقتی مکلف می  

ارد هه یکی از این چند نفر مالک هستند و علم نفسته ضترری نیس:[ امتثال هند، در مقام امتثال چون علم اهمالی به این د  

اشخاص  هه احتیا  هند و تحقق احتیا  به این است: هه به همه نهند به ایاهمالی هم منج  است:، عق  او، او را وادار می 

 این مال را بدهد و تخلص عن الجمیع پیدا هند. و این اهنبی علی الحکم الشرعی. 

پس هواب اولی هه به اشتکال ل وم ضرر علی مَن بیده المال داده شده،  دارد. را برنمی بنابراین حدیث نفی ضترر، این حکم 

چنین ه هند  به این معنا هاین اس: هه اساساً حدیث نفی ضرر حکمی را هه مستل م ضرر بر مکلف باشد، در شریع: نفی می

م باشد  در حالی هه در مانحن فیه ضرر ناشی از تشریع حک و این در صورتی اس: هه حکمی در شریع: هع  نشده اس:

خودِ حکم بنفسه موهب ضرر نیس:. وهوب اداء مال ریر ضرری نیس:. بله  در مقام امتثال این حکم آن هم بواسطه وهود 

ینی غ یقگوید باید فراهند و میشود. چون عق  حکم به ل وم احتیا  مییک ضرری متوهه میعلم اهمالی هه منج  اس:، 

 شود. این ضرر به وسیله حدیث الضرر برداشته نمی ه پیدا هنی واز این شغ  ذم

 1اند.این هوابی اس: هه مرحوم آقای خویی داده

 هه إن شاء اهلل در هلسات آینده بیان خواهد شد.  اندبعضی از ب رگان به این پاسخ اشکال هرده

                                                 
 .125، ص 52مستند العروه، هتاب الخمس، ج. 3



321 

 

«الحمد هلل رب العالمین»  


