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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
. هر چند امام )ره( در میکنیدر مقابل سود، در دو مقام بحث م انیمسئله جبران خسارت و ضرر و ز یعرض شد در بررس

 اند.مقام بحث کرده کیفقط در  ممسئله پانزده

 مقام اول: در غیر رأس المال

 دارد یاهیرأس المال و سرما یمثالً اگر کس ؛رأس المال است ریتلف در غ ای انیضرر و ز مقام اول درباره توجه خسارت و

 ریغ یگریمال د کیهم نکرده است؛ اما در  یضرر چیسود برده و ه دهد یکه انجام م یکند و در تجارتیو با آن تجارت م

تعلق خمس به  یبرا ایاست که آ نیر ادتلف شود؛ بحث  ایکه در منزل دارد دچار خسارت شود  ییاز رأس المال، مثالً طال

)ره( فرمودند اگر  دیمرحوم س ؟ریخ ای شودیسود کم م نیشده از ا جادیرأس المال ا ریکه در غ یسود و ربح، آن ضرر نیا

بدون محاسبه آن  دیلذا با دارد؛به سود رأس المال ن یارتباط چیضرر ه نیشود، ا جادیتلف ا ایرأس المال خسارت  ریدر غ

 خمس را حساب کند و بپردازد. ،ضرر

گفته اند  یبه طور کل شانیاند. اقائل شده لیتلف و خسارت تفص نیمسئله ب نیدر ا خیکه مرحوم ش شدقبالً هم عرض 

که متوجه مال  یخسارت و ضرر یول شودی، حکم به جبر نم[رأس المال ریچه در رأس المال و چه در غ]نسبت به تلف 

 خیمرحوم ش لیتفص نیاالبته . شودیرأس المال[ جبران م ریغ ایدر رأس المال باشد  نکهیاست که اعم از ا نیشد، ]ظاهر ا

خسارت  کی انیاست. اگر ضرر و ز یبلکه خسارت بزرگ و کُل شودیتلف هم خسارت محسوب م رایندارد ز یوجه

 است. یکلخسارت  کیاست، تلف  یجزئ

اگر ضرر و خسارت و تلف  نکهیهم قائل است به ا شانیا ایگو یعنی ؛هستند دی)ره( هم ظاهراً موافق با نظر مرحوم س امام

ندارند و  یاقهیو تعل هیحاش چیه هفتاد و سوممسئله  لیذ رایز ستیمسئله جبران مطرح ن نجای، اشودرأس المال  ریغ متوجه

 ایحکم به جبر و جبران کرد  دیواقعاً با ایآ پس باید دید که( موافق هستند. ه)ر دیکه با نظر مرحوم س دهدینشان م نیا

 ؟شودیحکم به جبران نم

در برابر  یمانع ایبرود  نیوجوب خمس از ب یمقتض دیبا ایحکم به جبر  یبرا شدمقدمه عرض  حیدر توض در جلسه گذشته

اال  شودیاست که خمس واجب نم نیآن ا یشود، معنا یضرر در مقابل فائده جبران م مییگویم یشود چون وقت جادیآن ا

 یمقتض یعنیصدق نکند  یعنوان فائده در مورد نکهیا ای رود؟ین میوجوب خمس چگونه از ب نهیبعد الکسر و االنکسار. زم

 است. سیشدن هم مانع تخم مؤونهصرف  د.شو مؤونهصرف  ایوجود نداشته باشد  سیتخم

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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حکم به  توانیمحقق شود، مکه دو امر  نیهر کدام از ا ر؟یخ ایدو امر تحقق دارند  نیا هیدر مانحن ف ایآ پس باید دید

للحکم  یکفیاو وجود المانع له  سیللتخم یعدم المقتضأی  نیاحد االمر»شد که  انیب در جلسه گذشتهچون  ردجبران ک

 . «بالجبر

 شیپ یخسارت کیاش در خانه یسود کرده لکن از طرفدر تجارت خود مثالً  یچنانچه کس دید باید یمقتض هیاما در ناح

کرده است؟  سودشخص  نیگفت ا توانیمجموعاً م ایندارد، آ الو رأس الم هیبه سرما یارتباط چیخسارت ه نیآمده و ا

 ،به خانه او وارد کرده است یخسارت صد تومان کیآمده و  یلیس گریتجارت صد تومان سود برده و از طرف د درمثالً 

مقام دوم را در مسئله  نیا مفصل حیتوض ر؟یخ ای شودیربح و فائده حاصل از تجارت م نیصدق عنوان فائده بر ا نجایا ایآ

ها و ضررها و است که عرف مجموع خسارت نیا میکنیعرض م نجایآنچه اجماالً ا اما داد میرأس المال خواهیعنی بحث 

شخص سال  نیا دنیگویاست، مثالً م نیادله هم هم یمقتضا نکهیکما ا کند،یسال نگاه م کیسود و فائده شخص را در 

سال  یفالن ندیگویم و در مجموع. ندیبیضرر را مانع صدق فائده م ایخسارت  ایتلف  نیا یعنیعائدش نشد  یزیگذشته چ

 یکه متوجه او شده نگاه م ییهاانیها و زعنوان فائده را با مالحظه مجموع خسارت یعنی ؛ضرر کرد ایگذشته سود کرد 

 هیرأس المال باشد. پس از ناح رینداشته باشد و از غ یو کسب و کار او ارتباط هیبه سرما انیضرر و ز نیکنند. هر چند ا

 رأس المال باشد. ریضرر و خسارت در غ نیاگر ا یحت ستیوجوب خمس ن یبرا یکه مقتض رسدیبه نظر م یمقتض

شخص صد تومان سود  نیا گفته شود ؟ یعنی این ضرر و خسارت جزء مؤونه هست یا خیر ایآ مینیبب دیهم با مانع هیاز ناح

که  بگویدولی چه بسا کسی  .ستیکرده است، پس عنوان فائده صادق است و تلف و خسارت مانع صدق عنوان فائده ن

است که  نیوجود دارد و آن مانع ا یمانع یول ستین یمشکل یاز نظر مقتض مییبگو یعنی. میکن محسوب مؤونهضرر را جزء 

 مؤونهاز  یما ضرر را جزئ نکهیا یعنی. نباشدقابل قبول این مطلب که  رسدی. به نظر ممیبدان مؤونهضرر را من ال نیما ا

 نیا لکن ،است یزندگ یها نهیسود و هز لیتحص یها نهیهز مؤونهاز  ور. منظشودواقع نمیمورد قبول  میمحسوب کن

صد تومان خسارت ]مثالً  دچار خسارت شدشخصی  یمنزل مسکون میاگر فرض کنبله  ستیضرر منطبق ن نیعنوان بر ا

 ریعمکه به عنوان سود بدست آورده صرف ترا  یناچار است پوللذا کند،  یمنزل زندگ نیدر ا خواهدیشخص م نیو ا [دهید

حث ما در مسئله جبران فرض از محل نزاع خارج است. نزاع و ب نیاست و ا مؤونهمسلم است که از  گرید نجایمنزل کند. ا

است که اعاشه او  یزیمثالً چ ای ستیاش نخانه الًرأس المال شود مث ریکه ضرر متوجه به غ است ییدر جا ضرر با سود

 .ستیمتوقف بر آن ن

و ضرر و خسارت ولو در  فتل نیا یعنیمشکل دارد  یمقتض ثیرأس المال از ح ریما ذکرنا که ضرر متوجه به غفتحصل م

 مییگویشخص است. لذا م نیا یمانع صدق عنوان فائده و استفاده برا نیاست که ا نیامطلب سود است اما واقع  مقابل آن

ما  نکهیا یاست برا یکاف نیو هم ستیو وجوب خمس در خصوص آن فائده بدون کسر و انکسار ن سیتخم یبرا یمقتض

حکم به جبران را مستند  میتوان یحداقل ما نم نجایا یعنی ست؛ین یمشکل میمانع گفت هیهرچند از ناح. میحکم به جبران کن

حکم به جبران  یبرا میگفت رایکند ز ینم جادیا یاشکال نیا ی، ول«مؤونهمن ال عدی»ضرر  نیا مییو بگو میبه وجود مانع کن

، قهراً ادله نکندصدق  نجایعنوان فائده در اکه  نینباشد، هم سیتخم یکه مقتض نیاست. هم یکاف نیضرر با سود، احد االمر
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 دایآمد، آن وقت عنوان فائده انطباق پ ادیز یزی. بله! بعد از کسر و انکسار اگر چشودینم نجایشامل ا گریوجوب خمس د

 رأس المال. ریدر مورد غ نی. اشودیادله وجوب خمس شامل آن م و کندیم

 میاست که موضوع خمس را مطلق فائده بدان نیبنابر ا ته شدکه آنچه تا االن گف توجه شود این استنکته ای که باید به آن 

 میتوانیفائده ضرر است، قهراً نمدر مقابل این  یوقت ،بدانیمموضوع خمس را مطلق فائده  یقهراً وقت. بود نیمختار ما هم که

هم موضوع خمس را  شانیرا دارند و ا دهیعق نیهم هم دیمرحوم س. شده که خمس واجب شود حققفائده و ربح م مییبگو

 داند. یمطلق فائده م

 اشکال به مرحوم سید

در  ایشان؟حکم به عدم جبران کرده است نجایا چرا پس داند،یموضوع خمس را مطلق فائده م شانیا نکهیبا توجه به ا

در  یعنی ستین مؤونهاز  یجزئ ،، چون تلف«مؤونهمن ال سیإذِ التلف ل»جمله را آورده بود که :  نیا سوم و هفتادمسئله 

را  یاگر مقتض ؛نرفته است یسراغ مقتض دیاست که مرحوم س نیمشکل ا ی. ولاستکرده  یرا منتف سیواقع مانع تخم

در  ی؛ ولمؤونهمن ال عدیرأس المال شود، ال ریکه متوجه غ یکه ضرر میبود. ما قبول دار یکردند آن هم منتف یم یررسب

 یعنوان فائده منطبق شود. وقت یعنیوجود داشته باشد  سیتخم یبرا یکه مقتض میحکم به عدم جبر کن میتوانیم یصورت

اشکال  نیوجوب خمس وجود ندارد. لذا ا یبرا یمقتض یعنی. ستیعنوان فائده هم منطبق ن مینیب یم م،یرویم یسراغ مقتض

 هست که چرا حکم به عدم جبران کرده است.  دیمتوجه مرحوم س

 بررسی نظر امام)ره(

)ره( تفاوت دارد. به نظر امام موضوع خمس فائده مکتسبه است و نه مطلق فائده. ما  دیمرحوم س یامام )ره( با مبنا یمبنا

ان فائده مکتسبه بر آن صادق معتقد هستند هر چه که عنو شانی. امیقبول ندار امام را یجهت مبنا نیکه از ا میقبالً هم گفت

 اریمبنا را اخت نیمثل امام ا یکه از راه اکتساب و کسب و کار حاصل شود. اگر کس یادهفائ یعنیباشد، متعلق خمس است. 

آن  رایقائل به عدم جبران شود. ز دیعدم جبران؟ با ایقائل به جبران شود  دیکند که موضوع خمس فائده مکتسبه است، با

 یضرر در مقابل آن، مانع نیو ا «عنوان الفائدة المکتسبه هیعل نطبقی»که از راه تجارت به دست آورده است،  یربح و سود

رأس  ریلذا اگر امام )ره( قائل به عدم جبران ضرر با سود در غ ستیمانع صدق عنوان فائده مکتسبه ن یعنی. کندینم جادیا

 است.  حیخودشان صح یالمال شده اند، طبق مبنا

آن  حیکه توض ستیدرست ن شانیخود ا یاساس مبنا بر دیاست اما نظر س کسانیکه  تدرست اس دینظر امام و نظر س پس

رأس  ریحکم به عدم جبران ضرر در غ دیاگر س یعنیخودشان درست است.  یاساس مبنا نظر امام )ره( بر یشد. ول انیب

اما امام که حکم  ،نددایمطلق فائده م اموضوع خمس ر شانیا چراکه ستین حیصح نیالمال با سود رأس المال کرده است، ا

 است.  حیصح نیا داند،یکه موضوع خمس را فائده مکتسبه م شانیا یبه عدم جبران کرده، با توجه به مبنا

 نتیجه

 سیتخم یبرا یچون مقتض ،شودی، حکم به جبران ماست رأس المال ریمتوجه به غ ی کهتلف ایدر ضرر  به نظر مختارپس 

و عرض شد که امام که قائل به عدم  شود یمورد صدق عنوان فائده نم نیمعنا که در ا نیو وجوب خمس وجود ندارد، به ا

واقعاً فائده مکتسبه،  رایاست، ز حیصح دانند،یخودشان که خمس را در فائده مکتسبه واجب م یمبنا یرو اند،جبران شده 
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 شانیا نکهی، با توجه به اکه قائل به عدم جبران شده دیندارد، اما مرحوم س یاهیسرما ریبا ضرر در مال غ یارتباط چیه

 اشکال.  هیف داندیواجب م فائدهخمس را در مطلق 

 المقام االول. یهذا تمام الکالم ف

 بحث جلسه آینده

 دیبا ایآ نجایباشد، در ا یضرر کند و در مقابل آن سود یبحث ضرر در رأس المال است که اگر شخص ،یالمقام الثان اما

قول  کی .میپنج قول را ما ذکر کرد ؟میده لیتفص دیبا ایمطلقا  میقائل به عدم جبران شو ایمطلقا  میقائل به جبران شو

آن، دارند که با احتساب  یلیتفص کی ییخو یمرحوم آقا شود؛میخودش مطرح  یبه مناسبت در جا ششم هم هست که

 شود. اقوال هم معلوم  ریبطالن سا زانیم نیکه با ا میکنیم یرا بررس نیا .وجود داردشش قول 

      

«الحمد هلل رب العالمین»  


