تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّذ محمّذ رضا مذرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحػیلی 9394-95
جلسِی ّطتاد ٍ پٌجن؛ سِضٌثِ 9395/1/19
آیا اباحهی خمس شامل ما ینتقل عن الشیعی غیر پرداخت کنندهی خمس میشود؟
دس ایيجا تحث هْوی هغشح هیضَد کِ اص قذین ّن فی الجولِ هغشح تَدُ ٍ آى ایيکِ آیا تحلیل خوس
اختػاظ تِ اهَالی داسد کِ اص هخالفیي ٍ یا ًْایت کفاس تِ ضیعِ هٌتقل هیضَد ـ تٌاتش ایيکِ کفاس ّواىعَس
کِ هکلف تِ اغَل ّستٌذ ،هکلف تِ فشٍع ّن ّستٌذ ـ یا ایيکِ حتی ضاهل اًتقال هالی اص ضیعی کِ خوس
تِ آى تعلق گشفتِ ٍ پشداخت ًکشدُ تِ ضیعِی دیگش ّن هیضَد؟
اگش تگَیین اتاحِ ی خوس هختع تِ هالی است کِ اص هخالفیي ـ یعٌی ّش کسی غیش اص ضیعِی اثٌی
عطشی ـ تِ ضیعِ هٌتقل ضذُ است ،دس ایي غَست اگش تذاًین فالى ضیعِ خوس ًویدّذ ٍ یقیي داضتِ
تاضین هالی داسد ـ اعن اص سَد تجاست ،غٌیوت ،هعذى ٍ  ...ـ کِ خوس تِ آى تعلق گشفتِ ،هأرٍى ًیستین کِ
آى هال سا تخشین ٍ تیع غحیح ًیست ،یا هثالً اگش هْواى تذاًذ تِ عیي غزای غاحةخاًِ خوس تعلق
گشفتِ استً ،ویتَاًذ اص آى غزا استفادُ کٌذ؛ صیشا یک پٌجن آى هلک اغحاب خوس است.
اختالف فقهاء در حکم این مسأله

کثیشی اص فقْاء تا تَجِ تِ فضایی کِ قثالً تشسین کشدین ،قائل ضذُاًذ تحلیل خوس ضاهل اًتقال هال اص
ضیعی غیش پشداخت کٌٌذُی خوس تِ ضیعِی دیگش ًویضَد؛ صیشا سٍایات تحلیل عوذتاً هشتَط تِ غٌائوی
است کِ هخالفیي دس جٌگّا تِ دست هیآٍسدًذ ـ کِ یا ّوِاش هلک اهام تَدُ دس غَستی کِ حشب تذٍى
إرى هعػَم تاضذ یا اگش تِ ًَعی إرى اهام

ٍجَد داضتِ ،ال اقل خوس آى هلک اهام

تَدُ است ـ ٍ

ایي هال تِ ًَعی هٌتقل تِ ضیعِ هیضذُ است .تٌاتشایي ضاهل اًتقال هال اص ضیعی غیش پشداخت کٌٌذُ خوس
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تِ ضیعِی دیگش ًویضَد.
دس هقاتل تشخی گفتِاًذ تشسین فضای آى صهاى تشای ایي است کِ اغل صهیٌِی سٍایات دالّ تش اتاحِ سا
تذاًین ٍ ایيکِ اتاحِ تِ چِ هعٌاست اهّا سعِی تحلیل ٍ إتاحِ ،دیگش دس گشٍ آى فضا ًیست ٍ آى فضا
آىقذس قذست ًذاسد کِ تتَاًذ قشیٌِ تاضذ تشای تقییذ اعالقات ٍ عوَهات دالّ تش اتاحِ ،هاًٌذ هػححِی
سالن تي هکشم کِ حتّی ضاهل اًتقال هالی اص ضیعی تِ ضیعِ دیگش ّن هیضَد.
اگش هاًٌذ کثیشی اص فقْاء قائل ضَین اتاحِی خوس هخػَظ اًتقال هالی اص جاًة هخالفیي تِ ضیعِ
است ،دس ایي غَست هسألِ هطکل هیضَد ٍ اگش کسی هالی سا اص ضیعی تخشد کِ خوس آى سا ًذادُ ،هعاهلِ
ًسثت تِ هقذاس خوس غحیح ًیست ٍ تیع فضَلی هیتاضذ ،لزا هطتشی تایذ سجَع تِ حاکن ضشع کٌذ ٍ
تگَیذ هي چیضی خشیذُ ام کِ هثالً یک پٌجن آى خوس است ،حال اگش حاکن ضشع کِ ٍلیّ خوس دس صهاى
غیثت است ،هعاهلِ سا تِ هػلحت اغحاب خوس ـ اعن اص سْن اهام ٍ سْن سادات ـ دیذ ،آى سا اهضاء
هیکٌذ ٍ .تعذ اص ایيکِ هعاهلِ اهضاء ضذ ،تایذ دیذ ثوي هعاهلِ چیست؟
اگش هطتشی تِ ثمن شخصی هثیع سا خشیذُ تاضذ ٍ عیي ثوي ّن هَجَد تاضذ ،هعلَم است کِ حاکن
ضشع تا تایع ضشیک هیضَد ٍ .اگش عیي ثوي تلف ضذُ تاضذ ،حاکن ضشع ّن هیتَاًذ تِ هطتشی سجَع کٌذ
ٍ اگش هثلی است هثل ٍ اگش قیوی است قیوت یک پٌجن سا تگیشدّ ٍ ،ن هیتَاًذ تِ تایع سجَع کٌذ ـ اص
تاب تعاقة ایذی ـ چَى علی الفشؼ ثوي دس دست تایع تلف ضذُ است .الثتِ غحّت اجاصُ تٌاتش ًقل ،جای
کالم است کِ إى ضاء اهلل تعذاً تِ آى هیپشداصین.
اهّا اگش ثوي هعاهلِ ،کلی در رمه تاضذ ٍ حاکن ضشع هعاهلِ سا اهضاء کٌذ ،فقظ هیتَاًذ تِ هطتشی سجَع
کٌذ ٍ دیگش ًوی تَاًذ تِ تایع سجَع کٌذ؛ صیشا تایع فقظ فضَلتاً عقذ سا خَاًذُ است اهّا هال اهام

سا تلف

ًکشدُ تلکِ آى سا تِ هطتشی تحَیل دادُ است ٍ علی الفشؼ حاکن ضشع ّن هعاهلِ سا اهضاء کشدُ است ٍ
هعٌای اهضاء ّن ایي است کِ هال تشای هطتشی تاضذ ٍ تالف ًثاضذ ،پس حاکن ضشع فقظ هیتَاًذ سجَع
تِ هطتشی کٌذ ٍ تگَیذ هي هعاهلِ سا اهضاء کشدم ٍ یک پٌجن ثوي سا تِ عٌَاى خوس اص اٍ تگیشد .تلِ،
هطتشی هیتَاًذ دس یک پٌجن اص ثوٌی کِ تِ عٌَاى ٍفاء تِ کلی تِ تایع دادُ تَد ،سجَع کٌذ ٍ آى سا پس
تگیشد یا اگش تلف ضذُ ،هثل یا قیوتص سا تگیشد .حکن عقذ هجاًی ًیض چٌیي است یعٌی اگش حاکن ضشع
هػلحت دیذ ٍ عقذ سا اهضاء کشد ـ الثتِ تعیذ است هػلحت دس هجاًیت تاضذ ـ هثیع هجاًاً پیص هطتشی
هیهاًذ ٍ حاکن ضشع ّن ًویتَاًذ سجَع تِ تایع کٌذ.
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جهت دیگری دس ایي تحث هْن است کِ اگش تایع تِ حاکن ضشع تگَیذ هي اضتثاُ کشدم ٍ االى حاضشم
خوس هثیع سا اص پَل دیگشی پشداخت کٌن ،حکن هسألِ چگًَِ است؟
دس ایي غَست هسألِ اص هػادیق «من باع شیئاً ثم ملکه» هیضَد؛ صیشا تایع هثیعی سا فشٍختِ کِ هالک
یک پٌجن آى ًثَدُ است اهّا تعذاً کِ خوس سا پشداخت هیکٌذ ،هالک کل هثیع هیضَد .دس ایي جا تشخی
هی گَیٌذ غشف پشداخت خوس کافی است کِ ًقل ٍ اًتقال هحقق ضَد ٍ دیگش ًیاص تِ اجاصُی حاکن ضشع
ًیست ٍ حاکن ضشع ّن ًویتَاًذ سجَع تِ هطتشی کٌذ؛ چَى تایع خوس آى سا اص هال دیگشی پشداختِ
است .اهّا اگش قائل ضَین «من باع شیئاً ثم ملکه» هَجة غحّت تیع ًویضَد ٍ ًیاص تِ اجاصُی دٍتاسُ داسد،
دس ایيجا هعاهلِ ًیاص تِ اجاصُی جذیذ داسد.
ّوِ ایيّا دس غَستی است کِ تگَیین أخثاس اتاحِ ،ضاهل اًتقال هالی اص ضیعی غیش پشداصًذُی خوس تِ
ضیعِی دیگش ًویضَد ،اهّا اگش اتاحِ ضاهل ها یٌتقل عي الطیعی ّن ضَد ،دس ایي غَست تیعّ ،ثِ ٍ اهثال آى
غحیح است [ٍ ًیاص تِ اجاصُی حاکن ضشع ًذاسد] صیشا ائوِ

علی الفشؼ هالی سا کِ تِ آى خوس تعلق

گشفتِ ،تشای هطتشی ضیعِ هثاح کشدُاًذ ،لزا دیگش احتیاج تِ إرى حاکن ضشع یا تػحیح هعاهلِ اص تاب «من
باع شیئاً ثم ملکه» ًیست.
هٌتْا بحث دیگری هغشح هیضَد کِ ایيجا ٍظیفِی تایع چیست؟ تشخی گفتِاًذ چَى تایع هال اغحاب
خوس سا تلف کشدُ ،ضاهي آى هیتاضذ .الثتِ ایيکِ تایع ضاهي ّست یا ًیست ٍ ضواى آى چگًَِ استٍ ،
ایيکِ آیا فقظ دس هع اٍضات ضاهي است یا دس هجاًیات ّن ضاهي است ،ایي هسائل ًیاص تِ تأهّل ٍ تحث
جذاگاًِای داسد کِ هشتَط تِ هثحث خوس است.
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ٍالحوذ هلل سب العالویي
جَاد احوذی

ّ .1وبى طَر کِ هالحظِ کزدیذ هسألِ ،هسألِ ی هْوی است ٍ اگز احیبًبً کسی هتصذی تخویس هبل هزدم شذ ،ثبیذ تَجِ داشتتِ ثبشتذ در
هَرد چیشّبیی کِ فزد فزٍختِ ،گبّی شوب اجبسُ هیکٌیذ ٍ گبّی اس ثبة «هي ثبع شیئبً ثن هلکِ» است .در ایيجب ثبیذ دیتذ ییتب هزجتغ تدلیتذ
هکلّف ،اصالً قبئل ثِ «هي ثبع شیئب ثن هلکِ» ّست یب ًِ؟ لذا ثِ راحتی ًویتَاى گفت اگز خوس را ثپزداسد ثزیء الذهِ هیشَد .هسألِ تعبقتت
ایذی ّن هْن است کِ اگز خزیذار دٍثبرُ هتبع را فزٍختِ ثبشذ ٍ فزد ثبلث ّن هثالً فزٍختِ ثبشذ ،چگًَِ هیشَد.
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