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

 هبعد از کسر مؤون عرض شد که سود و ربحتلفات از ارباح است.  ایت اجبران خسار موضوع مسئله پانزدهم شدعرض 

متعلق خمس است لکن در مسئله پانزدهم بحث از این است که آیا ضرر و خسارت در دایره عموم وجوب خمس قرار 

به  ضرر و زیان نکهیا ایو متعلق خمس است  شودیمحسوب نم مؤونه جزء به تعبیر دیگر آیا ضرر و زیاندارد یا خیر؟ 

 . ردیگیو بعد از کسر و انکسار خمس تعلق م دیآیبه حساب م مؤونهعنوان 

مسئله وجود دارد  نیکه در ا یاقوال به اند. ابتداعروه پرداخته 37و  37مطلب در مسئله  نیبه انیز  دیمرحوم س شد عرض

کدام دائره امام )ره( در  مطلب تا معلوم شود ودشیمبیان اند مسئله فرموده نیدر ا ام )ره(که ام یو بعد مطلب شودیاشاره م

 .ردیگیاقوال قرار م نیاز ا کی

 ان،یاست که در تجارت و کسب و کارش هم سود کرده و هم ز یبحث در مورد کس ؛کنمیمسئله را دوباره عرض مموضوع 

کنار بگذارد و هر چه سود کرده محاسبه کند و  دیرا با انیضرر و ز ،محاسبه خمس هنگام کهخواهیم ببینیم میاکنون 

 یم یو آنچه که باق کندیرا کم م هابعد ضررکرده و و زیان که چقدر سود  کندیحساب م نکهیا ای پرداخت کندخمسش را 

 رابطه چهار قول وجود دارد. نیدر ا .شودیماند متعلق خمس م

 در مورد جبران خسارتاقوال 

 )جبران ضرر مطلقا( قول اول

اش هیتلف از سرما ایضرر  نیا نکهیضرر کند، اعم از ا یاگر کس یبه طور کل یعنیقول، قول به جبران است مطلقا.  کی

مورد ضرر و زیان قرار کسب و کارش  هیسرما یچون ممکن است کس ؛رأس المال باشدغیر از  ای باشد رأس المال یعنی

ممکن است هم  گاهی. است ضرر کرده ونیلیده م نیاز ادر معامالتش  و کرده کاری تومان پول را وارد ونیلیمثالً ده م گیرد

یا طال مقداری  کندیم یکه زندگ یاخانهدر مثالً  ند،یخسارت بب گرشیاز اموال د یعنیو رأس المال  هیخارج از سرما

خسارت از رأس المال  ایتلف  نجایا شود،یسرقت م اشطالها از خانه نکهیا ای شودیتلف م نیدارد و ا متیجنس گران ق

و ضرر  نیا نکهیاعم از ا شودیجبران ممطلقا  و زیان ضرر دنیگویم قائلین به این قولاست.  گریمال د کیاز  بلکه ست،ین

 یضرر در همان نوع نیا کندینم یفرق همچنیناموال باشد.  ریاز سا ایکسب و کارش باشد  هیسرما ایاز رأس المال  زیان

کون التلف او الخسارة من رأس  نیمطلقا من دون فرقٍ ب»باشد،  یگریدر نوع د ایآن سود کرده  راز تجارت باشد که د

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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این قول از کلمات مرحوم آقای  .«نوعٍ واحدٍ من التجارة او من انواع مختلفه یکونه ف نیو من دون فرقٍ ب رهیالمال او غ

 1آید.منتظری بدست می

 : مرحوم سیدقول دوم

 ایاگر تلف  به این بیان کهرأس المال باشد. غیر از  ایاز رأس المال  ضررکه  است ییجا نیب لیدوم، قول به تفص قول

و  کندیمحاسبه سود، سود را محاسبه م هنگام یعنی ؛شودیصورت ضرر جبران نم نیرأس المال باشد، در ا ریخسارت از غ

ربح و سود قرار  نیاو شده را در کنار ا گرید هیسرما کیکه متوجه  ییتواند ضررهاینم و بپردازد دیرا با ودخمس آن س

صور قائل به جبران  یتلف از رأس المال باشد، در بعض ایاگر خسارت  یدهد و بعد از کسر و انکسار خمس بپردازد. ول

فرموده  37در مسئله  وقول ملتزم شده  نیاست که به ا یاز کسان دیصور قائل به عدم جبران. مرحوم س یاند و در بعضشده

لو تلف بعض أمواله مما لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم یجبر بالربح و إن کان فی عامه إذ لیس »: است

 ؛0»محسوبا من المئونة

 نجایامثال ذلک، ا ایسرقت شود  ایتلف شود  ستیکه از مال التجارة ن یاز اموال یاگر بعض فرمود: 37در مسئله  دیس مرحوم

 .ستین مؤونهرأس المال، جزء  ریهر چند در همان سال باشد چون تلف و سرقت از غ شودیبا سود جبران نم

صور قائل به  یصور قائل به جبران شده و در بعض یدر بعض خسارت از رأس المال باشد ایکه تلف  یدر صورت ایشان یول

 در اینجا نیزمناسب است  لذا ،و هم مسائل عروه شدیم انیب ریدر گذشته هم مسائل تحراز آنجایی که اند. عدم جبران شده

 معلوم شود.  قاًیبا نظر امام )ره( دق مرحوم سیدتا تفاوت نظر  خوانده شود 37مسئله 

تلف در رأس المال مربوط  ایخسارت  نیتلف از رأس المال باشد، اگر ا ایکه خسارت  یدر صورت دیفرمایم دیمرحوم س

 یکه برا یا هیسرما ،گندم است شخصی مشغول تجارت مثالً ؛شودیصورت جبران م نینوع از تجارت باشد، در ا کیبه 

سود کرده و سه بار  کار را انجام داده، دو بار نیپنج بار ا فرضاًنقص شده و ضرر کرده است،  دچارگندم به کار برده  دیخر

اگر تجارت این شخص انواع  یا. شودیو بعد خمس پرداخت م شودیکسر و انکسار م نجایدر ا ندیگویم ؛ضرر کرده است

برد،  ینوع سود م کیو در  کندیم انینوع ز کیدر که  دارد وهیمشکر و تجارت  ،تجارت گندم، مثالً مختلفی داشته باشد

شود هم محاسبه میکرده  تاجرکه  یو ضررشود میمحاسبه سود  یعنی. شودیمجبران  دیفرمایم مرحوم سیدهم  نجایا

 شود.آنگاه اگر زیاد آمد خمس آن داده می

داشته  ی؛ اگر رأس المال3«لو کان له رأس مال و فرقه فی أنواع من التجارة» عروه فرموده است: 37در مسئله  مرحوم سید

 أوفتلف رأس المال »انداخته است،  یچند رشته کار در پولش را یعنیکرده در انواع متعدد تجارت.  عیرا توز نیباشد و ا

دچار خسارت  یرشته کار کیرأس المال در  نیاز ا ی؛ بعض«من نوع منها»از آن،  یبعض ای؛ رأس المال تلف شد «بعضه

جبران  گریضرر با سود تجارت د نیکه ا کندیم اطیاحت شانی؛ ا«عدم جبره بربح تجارة أخرى فاألحوط»تلف شده،  ای
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 گرینوع با سود نوع د کیاست که ضرر  نی؛ بلکه احوط ا«بربح أخرى ععدم جبر خسران نو األحوطبل و کذا » شود،ینم

 .شودیجبران نم

: احوط اول مربوط به تلف است و احوط دوم مربوط به خسارت است. تلف با شوددقت  که ذکر شد احوطکلمه دو  نیبه ا

 یعنیرود. خسارت  یم نیاز ب یاز رأس المال به کل یمثالً بعض شود،یاست که مال نابود م نی. تلف اکندیخسارت فرق م

خسارت در  ایتلف  احتیاط آن است که دیفرمای. در هر دو صورت ]چه تلف و چه خسارت[ مشودیدچار ضرر م نکهیا

لكن الجبر ال یخلو عن قوة خصوصا فی » فرماید:می. بعد شودیتجارت جبران نم گرینوع از تجارت با ربح در نوع د کی

باشد، جبران یا چند نوع آن نوع از تجارت  کیدر خسارت اگر  فرمایدیم دیشد که مرحوم س نیا جهینتپس ؛ «الخسارة

کسر و  سئلهاست که م نیمستحب ا اطیاحت یعنیاست  یمستحب اطیکرده، احت انیهم که ب "یاحوط"آن دو لذا . شودیم

لو کان له تجارة و زراعة مثال  عمن» است که جبران شود. نیفتوا ا فرمایدیم شانیا یینکشد اما از نظر فتوا شیانکسار را پ

متفاوت مثل تجارت و که دو نوع  ییاما در جا ؛«فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر ال یخلو عن قوة

خصوصا فی صورة التلف و کذا العكس و أما التجارة الواحدة فلو تلف »دهد؛ یفتوا به عدم جبران م شانیاست، ا زراعت

از رأس المال تلف شود و  یاما اگر تجارت واحد باشد که در آن بعض ،«الجبربعض رأس المال فیها و ربح الباقی فاألقوى 

الربح فی عام واحد فی و کذا فی الخسران و »؛ شودیجبران م ضرر با آن سود نیاست که ا نیسود کند، اقوا ا هیدر بق

هم  نجایضرر، ا یگریو در د کندیسود م معامله کیو در  کندیکه در دو وقت معامله م یدر مورد کس نی؛ همچن«وقتین

که اول ضرر کند و بعد سود  کندیهم نم ی؛ فرق«سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه یجبر الخسران بالربح» شود؛یجبران م

 جبران و کسر و انکسار مطرح است. اول سود کند و بعد ضرر کند، در هر دو صورت مسئله نکهیا ایکند 

رأس المال و صورت تلف و  ریخسارت از غ ایصورت تلف  نیاوالً ب شانیشد که ا نیا دیپس محصل نظر مرحوم س

صورت در  یول ستین کسر و انکسار و جبران مطرح صورت اولدر  فرمایدیم و دهد یم لیخسارت از رأس المال تفص

 تکه تجار یدر صورت فرماید:یم المال باشدخسارت از رأس  ایکه مسئله تلف  ییجاایشان در دوم مطرح است. آن وقت 

گیرد ولی صورت میانواع متعدد باشد کسر و انکسار تجارت اگر  و همچنین شودیواحد باشد، جبران و کسر و انکسار م

 هم تجارت هم زراعت داشته باشد مسئله جبران ضرر یکی از سود دیگری مطرح نیست. اگر

 تفصیل بین صورت تلف و صورت خسارت(قول شیخ انصاری: قول سوم )

 در این صورتدر معامله ضرر کند،  یاند که اگر کسگفته یصورت تلف و صورت خسارت است. بعض نیب لیقول سوم تفص

کلمات  اهرظ .تلف در مال التجارة باشد نیهر چند ا ست،یشود، مسئله جبران مطرح ناگر تلف  یول شودیحکم به جبران م

 صورت تلف و خسارت فرق است. نیکه ب کندینظر م نیداللت بر ا یانصار خیمرحوم ش

 تفصیل بین صورت استقالل تجارت و عدم استقالل( :)ره(قول امام قول چهارم )

در  شانیرا ا یضابطه ا کی. باشدمی صورت استقالل تجارت و عدم استقالل است تفصیل بینقول چهارم که قول امام )ره( 

ما  یمسئله کامالً برا م،یشو ریتحر مضابطه وارد مسئله پانزده نیبا ااگر ما عروه دارند که  37خودشان در مسئله  قهیتعل

 دیاست که با نیا هیحاش نیمحصل ا .دارند یا هیحاش کیشد،  انیعروه که ب 37مسئله  نیهم لی. امام )ره( ذشودیروشن م
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و حساب  دفاترآیا  نکهیا یعنیاستقالل ندارد. منظور از استقالل و عدم استقالل  ایتجارت مستقل است  نیا ایآ مینگاه کن

تعدد تجارات  ایمسئله، مسئله وحدت نوع تجارت  ؟استمتعدد  یدر جاها ای شودیجا جمع م کیدر  ایآ شخصی یها

 .ستین
 فرق نظر امام و مرحوم سید

 کسبنوع  کیاگر  ایشان فرمودند اند.قرار داده نوع کسبتعدد  ایعدم جبران را در وحدت  ایمدار جبران  دیمرحوم س

کسر و  هایشهرچه ضرر کند با سود شغل نیااست، در  تجارتفقط شغلش  شخصیمثالً  شود،یکسر و انکسار م ،است

محاسبه و  گریبا سود تجارت د یرشته کار کیدارد، خسارت و ضرر در  یسه رشته کار ای. اما اگر دو شودیانکسار م

که هر  دیکسر و انکسار کند و بعد بگو زراعتتواند با سود در  یکرده را نم تجارتکه در  ی. ضررشودیکسر و انکسار نم

 بدهم. سمن خم ماندیچه باق

 ندیگویاستقالل و عدم استقالل است. م مسئله، ایشان ضابطه بلکه ندارد. نوع کسببه وحدت و تعدد  ی)ره( اصالً کار امام

ها و دخل و خرج در آن مرکز  نهیاش را از نظر دفتر و هز یاقتصاد یها تیدارد که همه فعال یتیمرکز کیفرضاً  یاگر کس

مثالً  شود؛یضرر با سود جبران م نجایا [،برنج و گندم و شکر و... دیولو پنج نوع تجارت دارد، فرض کن]دهد  یانجام م

اش متعلق خمس  ماندهیو باق شودیم ارو کسر و انکس شودیمحاسبه م که در گندم کرده یکه در برنج کرده با ضرر یسود

دارد  تیدارد، در عراق هم فعال تیفعال رانیدر ا یکس کیها مستقل هستند مثالً  نیا یعنیاگر دفاتر متعدد است  یاست. ول

و سود و  شودیو جداگانه دخل و خرج ها منعکس م دارد یدفتر مستقل کیها  نیو در افغانستان هم دارد. هر کدام از ا

ها مثالً  نیباشد و در همه ا یرشته تجار کیندارند، هر چند در  یکار چیها با هم ه نیو ا شودیآنجا محاسبه م هاانیز

دارد کسر  رانیکه در ا یکه در تجارت گندم در عراق دارد با سود یآن خسارت و ضرر نجایو فروش گندم است. ا دیخر

تفاوت نظر امام  نجایا ست،ین کسب مطرحتنوع  ای نوع کسب. پس طبق نظر امام مسئله، مسئله وحدت شودیو انکسار نم

حکم به جبران کرد و در  یقرار داد، در اول نوع کسبمالک را وحدت و تعدد  دیمرحوم س. شودیروشن م دیبا مرحوم س

 س المال و عدم استقالل قرار داد.و رأ تجارتبه عدم جبران داد اما امام )ره( مسئله را بر استقالل  فتوایدوم

از پوشاک و  یعموم حتاجیمغازه ها همه ما نیاست، در ا جیهم را یلیسوپر مارکت که االن خ یمغازه ها به عنوان مثال

صاحبان این دد تجارت است، عها در واقع انواع مت نی. اوجود دارددر منزل  ازیو مصارف مورد ن ییخوراک و مواد غذا

 ییغذاجا مواد  کیجا مرغ بخرد و از  کیجا گوشت بخرد، از  کیمثالً از از مکانهای متعدد، خرید کنند؛  دیبا فروشگاهها

در یک جای به خصوصی است و دفتر است و همه دخل و خرج ها  کیمکان و در  کیها متمرکز در  نیبخرد اما همه ا

که  دیاما فرض کن شودیکسر و انکسار م نجایدر اگویند این مرکز چقدر سود و چقدر زیان کرده است. در آخر سال هم می

شخص در  نیتجارت دارد اما ا کیشخص  نیا فروشد،یو فقط مرغ م فروشدیجنس م کیاست که فقط  شخصی کی

 دیاست و خودشان خر ها اصالً جداگانه نیا ستند،یو واسطه ن ستندین یوابسته به دفتر اصل کهدفتر مستقل دارد  ییجاها

 وعن کیولو ]هستند  گریکدیمستقل از  از آنجایی که این نوع فروشگاههادفاتر مستقل دارد.  هاانیو سود و ز کنندیم

که در قم  ی، با سودداشته است رازیرا که مثالً در ش یتواند ضرر ینم و ردیگیکسر و انکسار صورت نم، دارند[تجارت 
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از نظر دفاتر و  یعنیاصالً استقالل در تجارت  ست،یکه مسئله تعدد مکان مطرح ن دیکسر و انکسار کند. البته دقت کن داشته

 .ردیگیکسر و انکسار صورت نم نجایهستند، ا همدخل و خرج و حساب و کتاب کامالً جدا از 

مسئله را  دیکه مرحوم س ییآنجا یعنی؛ «الظاهر»: دییفرمامالحظه را  37مسئله  لیذ قهیدر تعل هیعبارت امام به عنوان حاش

 زانیم؛ «أنّ المیزان فی الجبر و عدمه هو استقالل التجارة و رأس المال و عدمه»برد،  یم کسبنوع وحدت و تعدد  یرو

 شعبة یجمعها شعب فی جعله مال رأس له کان لو أنّهبمعنى »در جبران و عدم جبران استقالل تجارت و عدم استقالل است؛ 

 یرا در شعبه ها نیدارد که ا یرأس المال کیمعنا که اگر او  نای به ؛«الدفتر و الخرج و الدخل و المحاسبات بحسب مرکزیّة

به حسب محاسبات و دخل و  یمنظور از شعبه مرکز] ،شودمحاسبه می یشعبه مرکز کی رها د نیمختلف قرار داده و همه ا

و لو کان »ولو انواع مختلف باشد؛  شودینقص جبران م نجای؛ ا«یجبر النقص و لو کان األنواع مختلفة»؛ [خرج و دفتر است

 یعنی؛ «المال سباآلخر من حیث رأ غیر مربوط»دارد که مستقل است؛  یرأس المال کی؛ اما اگر «له رأس مال آخر مستقلّ

و الجمع و الخرج و »است که در قم گذاشته است؛  یا هیاز سرما ریگذاشته، غ رازیدر ش دیکه فرض کن یا هیسرما

 یگری؛ نقص د«لم یجبر به نقص اآلخر»؛ دفاتر و خرج و محاسباتش جدا از هم هست و از هم مستقل هستند؛ «المحاسبات

و کذا الحال فی »نوع باشد؛  کی؛ هر چند تجارت در «بنوع واحد جارو لو کان االتّ» شود؛یجبران نم یگریبا ربح د

 کیکارش تجارت باشد و  کی شخصیاست، اصالً ممکن است  نطوری؛ در تجارت و زراعت هم هم«التجارة و الزراعة

کارش زراعت و  کیشخصی و فروش بود، اما ممکن است  دیدرباره انواع مختلف تجارت و خر نجایکارش زراعت. تا ا

ضابطه آنجا  نی؛ هم1«فیجري فیهما ما ذکرنا من استقالل رأس المال و عدمه» باشد گونهنیتجارت باشد. اگر ا گرشیکار د

 .شودیم ادهیهم پ

قرار  نیرا در ا انیدر جبران ضرر و خسارت و کسر و انکسار سود و ز زانیامام )ره( مسئله و م دیمالحظه فرمود پس

اند؟ به هم وابسته ایهستند  گریکدیمستقل از  ایرأس المال تجارت ها، چه از نوع واحد و چه انواع متعدد آ نیا ایدادند که آ

اما اگر مستقل نباشند و به  ردیگیو انکسار و جبران ضرر با سود صورت نم رکس نجایمستقل باشند، ا یکل صورتاگر به 

صورت جبران و کسر و انکسار صورت  نیمثل تجارت و زراعت باشند در ا یباشند ولو از انواع مختلف، حت وستهیهم پ

 .ردیگیم

. ندکرد انیکه در سه صورت حکم به جبران و کسر و انکسار سود و ز کردندبیان در مسئله پانزدهم چهار صورت  )ره( امام

ند، همه جبران و کسر و انکسار داد هکه فتوا ب ی؛ آن سه صورتشودیجبران نمبا سود  انیضرر و زند صورت فرمود کیدر 

است که  ییند، آنجاچهارم که فتوا به عدم جبران داد آن صورت و ستیاست که استقالل رأس المال در آن ن یاز موارد

    .استقالل دارند

«الحمد هلل رب العالمین»  
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