
94 

 

ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 قول پنجم: )محقق بروجردی(

قول پنجم  .میاقوال را به پنج قول هم برسان نیا میتوانیم یالبته به نوع .چهار قول وجود داردپانزدهم در مسئله عرض شد 

 نیز اینجادر را  لیهمان تفص ندعروه داد و ششمپنجاه در مسئله که  یلیبا توجه به تفص شانیا .یبروجرد یقول مرحوم آقا

 کرد. مهیضمبه چهار قول گذشته قول را  نیا توانمیاند لذا رفتهیپذ

 نیپول دارد و ب نیبه ا ازیمطابق با شأنش ن یکه شخص در زندگ یصورت نیب دیکه با این است آقای بروجردی مرحوم نظر

اگر خسارت جبران نشود و بخواهد از آن  یعنی قائل شویم؛ لیبه آن ندارد تفص ازین نأمطابق با ش یکه در زندگ ییجا

 تین و موقعأکه مطابق با ش ینتواند کسب و کار ندهیسال آ یبرا که موجب شود نیا ،دهدکه بدست آورده خمس  یسود

 باقیمانده آنشود و یم کسرسود  ازضرر  نیا یعنی ؛ردیگ یصورت کسر و انکسار صورت م نیدر ا ،ست داشته باشداو

صورت حکم به جبر  نیدر ا ،زنداو نمی تیو حفظ موقع به اعاشه یالطمهو ضرر  دادن خمس،اگر  یول است.متعلق خمس 

 کهاست  نیاز ا عبارت یبروجرد یمالک و ضابطه به نظر مرحوم آقا یعنی ؛ردیگ یشود و کسر و انکسار هم صورت نمینم

اگر محاسبه وارد شده  شخصکه به  یضرر نیا گرید ریبه تعب ؟شخص است تیحفظ موقع انکسارکسر و  جهینت آیا مینیبب

 یول ردیگیو کسر و انکسار هم صورت نم ستیصورت جبران در کار ن نیدر ا ؟زندینم شخص تیبه موقع یانشود لطمه

اگر عدم کسر و انکسار و کنار گذاشتن ضرر و پرداخت خمس از سود بدون مالحظه جبران و کسر و انکسار لطمه به 

است که  یلیتفص نیا شود.حکم به جبران  دیبا صورت نیشود در ا یم و باعث تنزل کسب و کار زندیم شخص تیموقع

همان  ندیفرما یهم م هفتاد و چهارمسئله  لیذ نجایا و فرموده بودند پنجاه و ششممسئله  لیقبال ذ یبروجرد یمرحوم آقا

 دارد. انیجر نجایا لیصتف

 توضیح نظر مرحوم سید

به  میداشته باش یاشاره مختصر کی ،اند شویمهفرمود ریدر متن تحر )ره(که امام یاصور چهارگانهمتعرض  نکهیقبل از ا

صورت  نیدر ا صورت بگیرد، مثال فقط تجارت یعنیاگر کسب، واحد باشد که است  نیا ایشان نظرتفصیل مرحوم سید. 

کسب واحد  مییگویم نکهیشود. ا یجبران نمضرر به وسیله سود اگر کسب متعدد باشد  یشود ول یضرر با سود جبران م

دو به نظر مرحوم حکم هر  که در این صورت کندتجارت در چند رشته  ایرشته  کیدر  یمثال کس کهاست  نیباشد اعم از ا

و فروش  دیگندم خرفقط  محصول دارد مثال کیتجارت در  گاهی ولیتجارت است  یکسشغل مثال  .است یکی دیس

فتوا به جبران دادند و گفتند  دیمرحوم س نجایادر  ؛کندیسود م و دفعه دیگرکند  یضرر م دفعه کیو در تجارتش کند یم

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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سه محصول  ایتاجر دو محصول  نیا و گاهی گیردبه مازاد بر آن خمس تعلق میشود و یسود با هم مالحظه مو ضرر  نیا

کند و در تجارت برنج ضرر  یدر تجارت گندم سود م دیفرض کن ،گندم و ذرت دارد ،کند مثال تجارت برنج یرا تجارت م

ضرر حاصل از تجارت گندم با سود حاصل از  یعنیشود یجبران مضرر  دیفرمایم نیز نجایدر ا دیمرحوم س ،کندیم

داده شود چون  دیآمد آنوقت خمس آن با ادیشود و چنانچه ز یضرر جبران م نیشود و ا یتجارت برنج کسر و انکسار م

 .نوع کسب است کیهمه  نهایا

  ستیمسئله جبران مطرح ن نجایکسبش زراعت است ا کیکسبش تجارت و  کیاما اگر دو نوع کسب مختلف دارد مثال 

 .ضرر را با سود حاصل از زراعت جبران کند نیتواند ایر تجارت ضرر کند نمداگر 

رشته  کینوع کسب در  کیآن  نکهیباشد اعم از ا ارنوع کسب در ک کیکه  یاست که در صورت نیا دیپس نظر مرحوم س

کسب با سود  کیها متعدد بود ضرر شود اما اگر کسب یجبران مضرر صورت  نیدر ا ،متعدد یهادر رشته ایخاص باشد 

 .شودیجبران نم گریکسب د

 صور چهارگانه تحریر

خودشان  قهیکه در تعل یامسئله دارند و ضابطه نیکه امام در ا ییو خصوصاً مبنا ارائه شد نجایکه تا ا یحاتیبا توجه به توض

 .شودپانزدهم بیان میدر مسئله  ریمتن تحر، صور چهارگانه در عروه ارائه دادند هفتادوچهارمدر مسئله 
 صورت اول

 جبریبعض آخر  یبعضها و ربح ف یمراراً فخسر ف یاشتر نوع واحد من التجارة فباع و یالسنة ف یلو اتجر برأس ماله ف» 

که دارد  یاهیو سرما مالس الأبا ر یکس. اگر «ادةیتلک الز یفال ربح و اذا زاد الربح فقد ربح ف ایالخسران بالربح فإذا تساو

فروش  و دیخر مرتبه همین محصول را نی؛ چند«مراراً یفباع واشتر»نوع واحد باشد  کیتجارت در  نیتجارت کند و ا

جبران به وسیله سود ضرر  در این صورت؛ «الخسران بالربح جبری»سود کند  یاز آنها ضرر و در بعض ی، پس در بعضکند

نکرده است تا بخواهد  یاصال سود شخص نی؛ ا«فال ربح»بودند  یکیضرر و سود  نیپس اگر ا ؛«ایتساوفإذا »شود یم

از ضرر  شتریکرد و سود ب سهیضرر و سود را با هم مقا نیاگر ا یول ؛«ادةیتلک الز یو اذا زاد الربح فقد ربح ف»دهد خمس 

 سود را بپردازد. نیخمس ا دیدر واقع سود کرده و باشخص  نیبود پس ا
 صورت دوم

استقالل کلٍ برأسه کما  ریمن غ هیمرکز واحد مما تعارف اإلتجار بها ف یانواع مختلفة من األجناس ف یتجر فو کذا لو ا»

ضرر و خسارت  نجایا نی. همچن«الخسران بالربح جبریکذا » :یعنیکذا منظو از کلمه ؛ «من البالد ریکث یهو المتعارف ف

مما تعارف »واحد است  یدر مرکز نهایهمه ا ینوع جنس ول ندکند در چ یکه تجارت م یکس یعنی شود، یجبران م

هو  کما» ستندیمستقل از هم ن نهای؛ ا«استقالل کلٍ برأسه ریمن غ»واحد هستند.  یهمه در مرکز یول ؛«هیاإلتجار ف

ها به از تجارت یلیخ یعنیها هم متعارف است تجارت و؛ چنانچه االن در بالد «من البالد و التجارات ریکث یالمتعارف ف

 شود. یضرر با سود جبران م در این صورت هم .شودیشکل انجام م نیا
 صورت سوم
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شود در جایی که انواع مختلف در شعب متعدد تجارت می همچنین ؛«رةیشعب کث یتجر باألنواع المختلفة فبل و کذا لو ا»

ضرر و سود  ولی ؛«مرکز واحد جمعهای» شودیکه انواع مختلف جنس در آن تجارت م یارهیبزرگ زنج یفروشگاهها مثل

 رةیر و الجمع و الخرج شعب کثدفتاللتجارة واحدة بحسب کما لو کان »شود. آنها در یک محل خاصی ارزیابی می

 و (نوع تجارت دارد کی)فروشد یاست که فقط گوشت م یارهیفروشگاه زنج یکتجارت واحد مثال  نکهی؛ مثل ا«مختلفة

کل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة »است  یکی انشانیو سود و ز نهیو دخل و خرج و هز دارد اما دفتر زیادیشعب 

هم مسئله  نهایا در؛ «خسران بعض بربح بعض جبریاو مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج کل ذلک  ةیمرکز

مالک و ضابطه را استقالل و  )ره( امام شدجبران شود چون عرض  گریبا نوع دتواند یمهر نوع از تجارت  انیضرر و ز

 عدم استقالل قرار داده اند. 
 صورت چهارم

مربوطه بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل و الدفتر و  رینعم لو کان انواع مختلفة من التجارة و مراکز متعددة غ»

 اینحکم ؛ «استقالل التجارات ال اختالف انوعها اریإن المع قانیأن  مکنیعدم جبر نقص بعض باالخر بل  فالظاهرالحساب 

متعدد محاسبه سود و زیان آنها نیز باشد و مراکز  یمختلفتجارت انواع بله! اگر  :دیفرمایفرق دارد. م صورت با صور قبل

مسئله  نجایاست که ا نی؛ ظاهر ا«فالظاهر عدم جبر نقص بعض باالخر»ندارند  یاز جهت محاسبه مال یارتباطکه باشد 

بل »داده شود. [ بدون مالحظه ضرر]خمسش  دیبا کردسود  گیرد و اگر در نوع دیگری از تجارتصورت نمیجبران ضرر 

ضابطه استقالل تجارت است نه اختالف انواع  و اری؛ مع«استقالل التجارات ال اختالف انواعها اریإن المع قالیأن  مکنی

مطرح  هاتجارتقالل و عدم استقالل است لهمسئ بلکه ستیها مطرح نمسئله وحدت و تعدد تجارتبه تعبیر دیگر تجارت. 

 است. 

مسئله  نیکه در ا یاقوال ؛ستیچ پیرامون مسئله پانزدهمدر که بحث  میکرد نییما موضوع مسئله را به وضوح تب نجایا تا

متن مسئله  البته یک قول دیگر هم هست که خواهد آمد.وجود دارد  نجایشد و معلوم شد که پنج قول در ا انیوجود دارد ب

در سه  یاریو مع طهفرمودند، با چه ضاب انیمسئله ب نیکه امام در ا یو معلوم شد که چهار صورت میپانزدهم را خواند

 صورت قائل به عدم جبران شدند.یک صورت حکم به جبران دادند و در 

 حق در مسئله

 ،شدمعلوم  مقدمه نیا نکهیو بعد از ا شودعرض  یامقدمه کی دیمسئله معلوم شود با نیدر ا قیتحق یمقتضا نکهیا یبرا

 و آن این است که: اقوال است نیاز ا کیحق با کدام  نجایکه در ا میکنیم انیآنوقت ب

 ایاست  یاریفائده اخت ای وجود دارد نهیزم نیکه در ا یبر اختالفبنا لکنموضوع خمس عبارت است از فائده  یبه طور کل

قائل به  ایعده نکهیمسئله محل بحث است و ا نیکه اعرض شد سابقاً  ؛یا مطلق فائده که ما اختیار کردیم فائده مکتسبه

متفاوت موضوع ادله خمس  نظرشان درکه در هدیه هستند به خاطر این است خمس ای قائل به عدم و عده هیهدخمس در 

 نیکه ا ییقهراً در جا ،که صدق فائده بر آن شود یزیهر چ یعنیموضوع ادله خمس مطلق فائده است  مییاگر بگو است.

. البته شودیصدق عنوان فائده مبر هدیه ه خمس دارد، چون یهد میلذا ما گفت شودیعنوان صادق باشد خمس هم واجب م

بله  دیداشته باشد و بگو یاشکال صغرو یموضوع وجوب خمس مطلق فائده است ول نکهیقائل باشد به ا یممکن است کس
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 یکه اگر کس ستین نگونهیلزوماً ا نجای. استیمصداق فائده ن هیمثالً هد یخمس بر مطلق فائده واجب است ول میما قبول دار

 یممکن است در صغرا میخمس را واجب بداند چون عرض کرد هیقائل به وجوب خمس در مطلق فائده شد، مثالً در هد

مثل امام )ره( که موضوع خمس را فائده مکتسبه  ی. اما کسستیمصداق فائده ن هیهد دیمسئله اشکال داشته باشد و بگو

البته  .دشویقائل به عدم وجوب خمس م هیتکسب به دست آمده باشد، قهراً در مثل هد قیکه از طر یفائده ا یعنی داندیم

موضوع خمس در هم  یگرید زیفائده مکتسبه چ ای دهاز مسئله فائ ریبه غآیا توجه شود و آن این که  هم باید نکته کیبه 

بود و  یا. اگر فائدهستین یکاف ییبه آن توجه کرد. صرف فائده به تنها دیاست که با ینکته ا نینه؟ ا ایهست دخیل 

 )ره(مسئله چهارده بحث بود به امام درکه  یاز صور یکیدر مورد  گذشته در جلساتمصرف نشد، متعلق خمس است. 

 دییگویخمس دارد، پس چرا شما م یااست که هر فائده مکتسبه نیشما ا یمبناو  فائده مکتسبه است نیکه ا شداشکال 

 ستیفائده مکتسبه ن نیکه ا میما اشکال کرد ؟خمس دهد دیبا نجایدر ا، شیّتع یکرده برا یرا نگهدار نیکه ع در صورتی

مکتسبه هم نباشد، متعلق  مصرف نشود ولو یفائده ا کیاگر  نکهیمثالً قائل شود به ا یحال اگر کس م؟یخمس ده دیچرا با

 را نگفته اند.  نیامام ا ولیاست.  گریمسئله د کی نیا ،خمس است

 ستین نیدر ا یبحث اگر شد دیگر خمس ندارد. گفت موضوع خمس فائده مکتسبه است، قهراً صرف در مؤونه هم یاگر کس

این بحث ادامه چرا خمس واجب شود؟  نجایفائده مکتسبه نبود اصالً ولو صرف در مؤونه هم نشود، ا یزیچ کیاگر  یول

 دارد.

 .مقدمهبیان ادامه  بحث جلسه آینده:

«الحمد هلل رب العالمین»  


