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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 

 بررسی احتساب اداء دیه مستقرض از يلی امر از مال خمس مه المؤيوه

دس ]ذ کِ دس کالم هشحَم سیذ ٌک اهام )سُ( دس ریل هسألِ تیست ٍ یکن، تِ تحث اص احتساب اداء ًَع دیگشی اص دیي اشاسُ هی

 هَسد اشاسُ لشاس ًگشفتِ است.  [ػشٍُ

اً ًظرش  ًْایتر دیَى اختیاسی ٍ دیَى لْشی سٍشي شذ. اًظاس ٍ آساء هختلف هَسد تشسسی لرشاس رشفرت ٍ    اداء تکلیف تاکٌَى

 تیاى شذ.[ چِ دس هَسد دیَى اختیاسی ٍ چِ دس هَسد دیَى لْشی]هختاس 

صیاد اتفاق هی افتذ، هَسد تحث ٍالغ شرذُ اسرت. طرَس      اهشٍصاها یک لسن دیگش اص دیَى کِ هثتالتِ ّست ٍ هخظَطاً 

اهش یا ًائة ٍ ٍکیل اٍ هی پشداصد، راّی تٌا تِ دالیل ٍ هظالحی آى پرَ    هسألِ ایي است کِ کسی کِ خوس خَد سا تِ ٍلی

َد سا کٌذ. هثالً دس ایام حج، لثل اص سفش حج تشای تخویس اهَا  خرَد ًرضد ههتْرذ هری سٍد ٍ اهرَا  خر       سا دستگشداى هی

ترا   دس ایري طرَس  پرَ  سا   ًرذاسد.   [یک جا]تِ طَس  شَد اها تَاى پشداخت  کٌذ ٍ همذاس صیادی تذّکاس هی هحاسثِ هی

اٍ تخشی اص آى سا تِ کٌذ ٍلی  تشئ هیخوس  رهِ خَد سا اصتِ ایي هؼٌا کِ  ٌذ؛ک اهش یا ًائة اٍ یا ٍکیل اٍ دستگشداى هی ٍلی

شَد ٍ ایي شخض دٍیست ّضاس تَهراى داسد،   تذّکاس هی تَهاى هثالً یک هیلیَى رشداًذ. طَس  لشع تِ ایي شخض تشهی

کٌذ کِ رَیا یک هیلیَى تَهاى سا  ریشد ٍ پٌج تاس ایي کاس سا تکشاس هی ایي دٍیست ّضاس تَهاى سا هی دّذ ٍ دٍتاسُ اص اٍ هی

دّذ، ریشًرذُ  ِ ایي پَ  سا هیک ، ٌّگاهیدٍتاسُ لشع هی دّذ. تشای ّویي است کِ صهاى دستگشداىاٍ تِ ههتْذ پشداختِ ٍ 

رَیذ هي ایي پَ  سا تِ شوا لشع هی دّن ٍ ایي کاس سا اداهِ هی دّذ تا ًْایتاً رهرِ ایري شرخض اص خورس ٍ تکلیرف       هی

، کِ ایي تذّکاسی دیيِ اٍ شَد کاس هیّتذاهش  تِ ایي ههتْذ ٍ ٍلیّشتظذ ّضاس تَهاى  ایي شخضاها  شَد. خوس تشیء هی

شَد یرا خیرشا الثترِ اررش      اص هإًٍِ هحسَب هی اداء کِ آیا تاشذ ایي دیي هَضَع تحث هی َد. دس ایي هسألِش هیهحسَب 

آًچِ کِ هحل تحث لشاس رشفتِ، دِیٌی است  یي لشع فشلی تا سایش دیَى ًذاسد.، ااهش پَلی لشع ریشد کسی جذاراًِ اص ٍلی

 کِ هي ها  الخوس تش رهِ اٍ آهذُ است.

فال یؼذّ  (دستگشداى)  األهش هي ها  الخوس الوؼثّش ػٌِ ت ٍ أها الذیي الحاطل هي االستمشاع ػي ٍلی»فشهایذ:  اهام )سُ( هی

اهش ٍ اص  دیي حاطل اص استمشاع اص ٍلی ،«اُ فی سٌة الشتح، أٍ کاى صهاى أدائِ فی تلک السٌة ٍ أدّاًٍُة حتى لَ أدّإهي الو

دیي سا دس ّواى سٌِ ستح اداء حتی ارش ایي  َد؛ش شَد، جضء هإًٍِ هحسَب ًوی دستگشداى هیها  خوس کِ اص آى تؼثیش تِ 
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دس ایي سٌِ تَدُ ٍ ایي شخض ّن اداء  دیيیا ایٌکِ صهاى اداء  (؛خَاّذ آى سا اداء کٌذ یؼٌی ّواى سا  رشفتِ ٍ االى هی) کٌذ؛

 فشهایذ الیؼذّ هي الوإًٍة.  کشدُ است، دس ّش طَس  هی

 .«ثن أداؤُ هي الوخوس، أٍ أداؤُ ٍ احتساتِ حیي أداء الخوس ٍ سدّ خوسِ تل یهة تخویس الهویغ»فشهایذ:  دس اداهِ هی

آى دیري سا لثرل اص   ساُ دیگش ایي است کرِ   ها  هخوّس تپشداصد.دیي سا اص  سپسٍ تایذ ّوِ ها  سا تخویس کٌذ فشهایذ  هی

؛ هٌتْی صهاًی کِ خوس سا هی پشداصد، ایي همرذاس سا ّرن   «الخوس ٍ سدّ خوسِاحتساتِ حیي أداء لکي » تخویس اداء کٌذ؛

هْن ایي  تلکِ دس ایٌها هْن ًیست، اداء کیفیتپس جضء هاصاد تش هإًٍِ هحسَب کٌذ ٍ خوس ایي همذاس سا ًیض پشداخت کٌذ. 

تش هإًٍِ  جضء اهَالی است کِ هاصادریشد ٍ  . اداء آى جضء هإًٍِ ًیست ٍ خوس تِ آى تؼلك هی«الیؼذّ هي الوإًٍة»است کِ 

 است ٍ یتؼلك تِ الخوس.

 .ُ استػشع شذ کِ ایي هسألِ سا هشحَم سیذ دس ػشٍُ ًفشهَدُ ٍ اهام ایي دیي سا جضء هإًٍِ هحسَب ًکشد

اداء دیرَى   ؛«سٌة هي هإًٍة تلک السرٌة اداؤُ فی کل »اهام )سُ( دس دیَى لْشی فشهَدًذ ارش دس ّواى سا  پشداخت شَد، 

، اداء «اى کاى الجل هإًٍة السٌَا  الساتمة» :اختیاسی دس ّش سا  جضء هإًٍِ ّواى سا  است. دس دیَى اختیاسی فشهَدًذ

 فشهایذ جضء هإًٍِ ًیست.  اهش هي ها  الخوس، هی حاطل اص استمشاع اص ٍلیدیي آى جضء هإًٍِ است. اها دس هَسد 

 داسًذ:دٍ هغلة اهام )سُ( دس ایٌها پس 

 .«ٍجَب تخویس الهویغ». 2 .«ِ هي الوإًٍةػذم کَى ادائ» .9

 کٌین. تا ّن هالصم ّستٌذ اها چَى دس هَسد جویغ احتواالتی هتظَس است، ها تحث سا دس دٍ جْت دًثا  هی ایي دٍ هغلة

 جهت ايل: عذم کًن ادائه مه المؤيوه

، ٍجرِ  ایي دیي جضء هإًٍِ ًیست. ٍجِ آى چیستا ها تش هثٌای خَدهاى کِ لائل تِ عشیمیت ّستین ایي است کِ جْت اٍ 

 ٍاضح خَاّذ شذ.  ًیضکٌین ٍ تشاساس هثٌای اهام  ػشع هیایي سخي سا 

هثٌای ها دس تاب احتساب اداء دیَى اختیاسی هي الوإًٍة، هثٌای عشیمیت تَد. ػشع شذ کِ ارش دیي طشف هإًٍرِ شرَد،   

ایي اساس فشع ها دس ایي اداء آى جضء هإًٍِ است ٍ ارش دیي طشف دس غیش هإًٍِ شَد، اداء آى جضء هإًٍِ ًیست. تش پس 

لك تِ هاصاد تش هإًٍِ سٌِ است ٍ ایي هتؼلك شذُ تِ ؼایي است کِ ایي استمشاع تشای هإًٍِ سٌِ ًیست. چَى خوس هت همام

جرَاص الترأخیش فری    » طشفاًتلکِ  کٌذ ًیست کِ تشای هإًٍِ استمشاع هی دس هاًحي فیِ تحث دس ایي ستح تؼذ کسش الوإًٍة.

ّیچ استثاعی تِ هسألِ ایٌکِ طشف دس هإًٍِ شذُ تاشذ، ًذاسد. لزا چَى هفشٍع کالم ایري  د ٍ َش اص آى استفادُ هی «االداء

 است کِ دیي دس ایي فشع طشف هإًٍِ ًشذُ، لزا ٍجْی ًذاسد کِ ها تٌاتش ًظشیِ عشیمیت، اداء ایي دیي سا جضء هإًٍِ تذاًین. 

ِ  »کِ ارش دیي اًذ  تظشیح کشدُاهام )سُ( ّن هسألِ ّویي عَس است؛ ایشاى عثك ًظش  تاشرذ،   «الجل هإًٍة السرٌَا  السراتم

اًذ ٍلی ػشع شذ کِ فشلری   فمظ دس خظَص سٌَا  ساتمِ رفتِظاّش . دسست است کِ ایي سا تِ حسة «یؼذّ هي الوإًٍة»

ایري   تیي سٌَا  ساتمِ ٍ هماسى اص ًظش ایشاى ًیست. لزا دس دیَى اختیاسی کأًِ اهام تا هثٌای عشیمیت هَافك ّستٌذ. لرزا اص 

شکا  فری اى اداء الرذیي   فال ا» جْت تیي آًچِ کِ ها اختیاس کشدین ٍ آًچِ کِ اهام )سُ( دس ایي همام فشهَدًذ، فشلی ًیست

 .«الحاطل هي االستمشاع ػي ٍلی االهش هي ها  الخوس، الیؼذّ هي الوإًٍة



422 

 

 جهت ديم: يجًب تخمیس الجمیع

ن أداؤُ هري الوخورس، أٍ أداؤُ ٍ   ثر  تل یهة تخویس الهویغ»جْت تحث دس هَسد ٍجَب تخویس جویغ است. ایي دس 

هْن ایي است کِ تخویس الهویغ  ا هْن ًیست کِ تِ چِ کیفیتی تاشذ؛. اداء دس ایٌه«احتساتِ حیي أداء الخوس ٍ سدّ خوسِ

الم ایشاى ٍجَد ٍ اشکالی کِ دس کایي دٍ احتوا  رکش کشدُ کِ  دس ایٌها تِ چِ هؼٌاستا هشحَم شیخٌا االستاد، دٍ احتوا 

 ػشع خَاّذ شذ. داسد

 احتمال ايل

یهة تخوریس  »فشهایذ احتوا  اٍ  دس ایٌها ایي است کِ همظَد اص جویغ کِ دس ػثاس  داسد:  هی )سُ( هشحَم آلای فاضل

، کرشدُ اهش استمشاع  . هالی کِ اص ٍلی9: تا یکذیگش جوغ شًَذ ٍ تخویس شًَذسِ چیض است. یؼٌی سِ چیض تایذ  «الهویغ...

 .آى ها  استمشاع شذُ. خوس 3 . استاح سٌِ.2

َدی کٌرذ ٍ دس ّوراى سرا  سر     شخظی سشهایِ اش دٍیست تَهاى است، ایي شخض تا ایي دٍیست تَهاى تهاس  هیهثالً 

ایي طذ تَهاى هاصاد تش هإًٍِ سٌِ ایي شرخض اسرت ٍ هإًٍرِ     ّن ایي است کِفشع  هؼاد  طذ تَهاى تذست هی آٍسد ٍ

 تپرشداصد؛  اهرش  سا تِ ػٌَاى خوس تِ ٍلی طذ تَهاىتایذ یک پٌهن دس ایٌها سٌِ سا اص هحل دیگشی تذست هی آٍسد. لاػذتاً 

اص دادى ایي تیست ایي شخض لاػذتاً تؼذ پس شَد.  اهش همشٍع هی تیست تَهاى تِ ٍلی ٍکٌذ  دستگشداى هیاهش  ٍلی هٌتْی تا

ریرشد ٍ ههوَػراً طرذ     اٍ آى تیست تَهاى سا دٍتاسُ تِ ػٌَاى لشع هری ٍلی تَهاى، تایذ ّشتاد تَهاى تشای اٍ تالی تواًذ، 

کٌذ، یؼٌی دس سا  دٍم تا  شَد. سپس تا ایي طذ تَهاى ٍ دٍیست تَهاًی کِ سشهایِ تَدُ، دس سا  دٍم تهاس  هی تَهاى هی

خَاّذ ها  خرَد سا تخوریس    کٌذ. دس آخش سا  دٍم هی تَهاى سَد هی 951ٌذ ٍ هثالً آخش سا  ک سیظذ تَهاى تهاس  هی

حاطل آى دٍیست تَهاًی کِ اص اتتذا ترِ  )تَهاًی کِ ایي شخض تذست آٍسدُ،  951فشهایذ سَد  کٌذ، چمذس تایذ تذّذا هی

تیست تَهاًی کِ خوس دادُ ٍلی آى سا لشع رشفتِ ػٌَاى سأس الوا  تَد تِ اضافِ ّشتاد تَهاًی کِ ستح تَدُ ٍ تِ اضافِ 

ایري هرا  سا تایرذ     سترحِ  خورسِ  کِ حاطل اص ایي سِ سلن پَ  است( یؼٌی تتَهاى دس ٍالغ ستحی اس 951است. پس ایي 

شَد خوس ستح سٌِ ثاًیِ. تیست تَهاى ّن کِ  شَد سی تَهاى. پس سی تَهاى هی تَهاى هی 951ستح ایي  پشداخت کٌذ کِ

  سا تا ّن جوغ کٌذ ٍ خوس ایي شخض تَدُ لزا تایذ پٌهاُ تَهاى تپشداصد. پس تخویس الهویغ یؼٌی ایي سِ ها اطل لشعِ

 َد.ش . تشای ّویي است کِ جضء هإًٍِ هحسَب ًویآى تپشداصد

 احتمال ديم

ِ یؼٌری خرَد آى   جویغ، خظَص استاح سٌِ ثاًیِ تاشذ. هٌظَس اص خظَص استاح سٌِ ثاًی اصاحتوا  دٍم ایي است کِ هشاد 

تَهاًی سا هحاسثِ کٌذ  951استاح سٌِ ثاًیِ تپشداصد ٍ دیگش خوس آى دیي سا حساب ًکٌذ. ایي ستح خوس ها  سا تِ اضافِ 

 ٍ خوس آى سا تپشداصد کِ ایي دس ٍالغ اص تهویغ دٍ چیض تذست هی آیذ. 
 فرق احتمال ايل ي ديم

شَد ٍلی دس احتوا   رَیذ تیي سِ چیض جوغ هی احتوا  اٍ  ایشاى هیفشق احتوا  اٍ  ٍ دٍم دس ػثاس  ایشاى است کِ دس 

 شَد. فشهایذ تیي دٍ چیض جوغ هی دٍم هی
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أداء ها استمشضِ هي الوا  » دس پایاى سا  دٍم، «فالالصم ػٌذ اًتْاء السٌة الثاًیة: »ایي استػثاس  هشتَط تِ احتوا  اٍ   

ٍ خوس » ، خوس آًچِ سا لشع کشدُ تپشداصد،«ٍ خوسِ» آًچِ سا کِ اص ها  هخوس لشع رشفتِ تایذ اداء کٌذ، «الوخوّس

 ، خوس استاحی کِ دس ایي ها  حاطل شذُ است. «األستاح الحاطلة فیِ

هٌظَس اص  ،«خظَص أستاح السٌة الثاًیة الحاطلة هي سأس الوا  ٍ هوّا استمشضِ»: ػثاس  ایشاى ایي استدس احتوا  دٍم 

ٍ » استاح سٌِ ثاًیِ تاشذ کِ تا تهویغ سأس الوا  ٍ آى هالی کِ لشع کشدُ، ایي ستح حاطرل شرذُ اسرت.    ،جویغ خظَص

 ،خظَطاً هغ لظذ األداء کوا َّ الوفشٍع» ریشد، خوس تِ خَد ػششیي تؼلك ًوی ،«الَجِ فیِ ػذم تؼلّك الخوس تالؼششیي

ریشد. یؼٌی تیست تَهاًی  ًفس هالی کِ استمشاع کشدُ ]ًفس الؼششیي[ تؼلك ًوییؼٌی خوس تِ  ،«فال یتؼلّك الخوس تٌفسِ

  ریشد. تلکِ تِ آى سَدی کِ اص ایي ها  حاطل شذُ تؼلك هی ،«تل تالشتح الحاطل هٌِ» کِ لشع کشدُ، هتؼلك خوس ًیست.

کِ دس ًظش ایشراى عثرك احتورا  اٍ ،     شذتایذ هؼلَم شَد کِ تفاٍ  احتوا  اٍ  ٍ دٍم دس ًظش ایشاى چیست. ػشع پس 

شرَد ٍ اص جولرِ    . خوس استاحی کِ دس آى سا  حاطل هی3. خوس دیي 2. اطل الذیي، 9همظَد اص جویغ سِ چیض است: 

 هخلَط شذُ است.تا آًْا  لشع کشدُ ٍهالی است کِ  ،آًْا

 شَد. ل هی. ستحی کِ حاط2. خَد آى دیي 9شَد:  رَیذ دٍ چیض تهویغ هی دس احتوا  دٍم هی

الثتِ هسلن است کِ آى دیي تایذ پشداخت شَد، کاًِ ارش تخَاّین ایي ها  همشٍع سا کٌاس تگزاسین، تایذ تگَیین دس احتورا   

 شَد ٍ دس احتوا  دٍم یک چیض ٍجَد داسد.  اٍ  دٍ چیض جوغ هی

دٍم فمظ خوس استاح تایرذ   دس احتوا  اٍ  یکی خوس خَد آى دیي ٍ دیگشی خوس استاح تایذ پشداخت شَد. دس احتوا 

احتورا  دٍم اظْرش اسرت     فشهایرذ  کِ ایي دٍ احتوا  سا ایشاى رکش کشدُ است. تؼذ دس اداهِ هری  شذپشداخت شَد. هالحظِ 

ّشچٌذ تا کلوِ جویغ هٌاسثت ًذاسد. جویغ تا احتوا  اٍ  ساصراس است ٍلی تا لغغ ًظش اص ایي لشیٌِ فی ًفسِ احتورا  دٍم  

 .9  استاظْش اص احتوا  اٍ

 دخىا االستاشیبررسی کالم 

 اص سِ جْت هحل اشکا  است:تِ ًظش ها ایي کالم 

الصهِ سخي ایشاى دس احتوا  اٍ  ایي است کِ یک ها  دٍ تاس تخویس شَد. یؼٌی ایي تیست تَهاى کرِ هرا     اشکا  اٍ :

 خوس آى سا ّن تپشداصد. رَیذ هیهخوس است دٍتاسُ تخویس شَد چَى 

دس پایراى  کِ ایشاى تشای احتوا  اٍ  رکش کشدُ کِ ًْایتاً تایذ پٌهاُ تَهاى است هثالی دس هَسد آى دٍم اشکا   اشکا  دٍم: 

. اررش  (صیشا تیست تَهاى خَد دیي است، سی تَهاى ّرن سترح سرٌِ ثاًیرِ اسرت     )، پشداختِ شَدتِ ػٌَاى خوس سا  دٍم 

ٍ  چرَى هری   پشداختِ شرَد؛ تَهاى  54 دس ًظش تگیشین، دس ٍالغ تایذسا هالکی کِ ایشاى رفتِ  تخَاّین الً خرَد دیري   رَیرذ ا

. «ٍ خوسِ فالالصم ػٌذ اًتْاء السٌة الثاًیةأداء ها استمشضِ هي الوا  الوخوّس»ػثاس  ایي است:  سا تایذ تپشداصد؛ هستمشع

ثاًیِ تذست آٍسدُ تْاء سٌِ شَد چْاس تَهاى. ٍ خوس استاحی کِ دس اً ٍ خوس ایي ها  هستمشع سا ّن تایذ تپشداصد کِ هی

ِ آًچرِ کر   ،عثك احتوا  اٍ  ارش تخَاّین هحاسثِ کٌین، دس لالرة هثرا  ایشراى   لزا شَد سی تَهاى.  تایذ تپشداصد کِ هی ًیض
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شاى فشهَدُ احتوا  دٍم اظْرش اسرت ٍ ترا    شایذ تشای ّویي است کِ ایتَهاى ٍ  51تَهاى است ًِ  54شخض تایذ تپشداصد 

 یست.ظاّش کالم اهام ّن ساصراس ً

ایٌکِ رَیا هفشٍع کالم شیخٌا االستاد ایي است کِ ایي دیي حاطل اص استمشاع سا طشفاً دس عشیك اکتساب ٍ  اشکا  سَم:

ف تهراس   ػثاس  اهام کاسی تِ ایي ًذاسد کِ ایي دیي سا طرش  اػن است.تهاس  لشاس دادُ است. دس حالی کِ ػثاس  هاتي 

اهش اص ها  خوس سا هغشح کشدُ اها ایٌکِ ایي سا طشف چِ کرشدُ،   تِ ًحَ هغلك تحث استمشاع اص ٍلی کشدُ یا ًکشدُ است.

شَد ػثاس  اهام سا طشفاً دس یرک لالرة هشترَط ترِ      دس کالم اهام ًیست. لزا ایي ها  لضٍهاً ّویشِ ستح ًذاسد. تٌاتشایي ًوی

اهش، اها ایٌکِ ایي دیي سا طشف  فشهَدُ کِ استمشاع اص ٍلی فشع خاص تفسیش کشد ٍ استظْاس اص آى کشد. اهام تِ عَس کلی

دس چِ کشدُ، اطالً کاسی تِ ایي جْت ًذاسد. دس حالی کِ دس احتواالتی کِ ایشاى تیاى کشدُ ٍ هثا  صدُ، اسراس سا ترش ایري    

شف شرشاء ضریؼِ   ایي سا طچِ تسا هوکي است آى کاسثی کشدُ است، رزاشتِ کِ ایي شخض تؼذ اص رشفتي تیست تَهاى، تا 

 کشدُ تاشذ.

 خالصه بررسی

تؼیذ ٍ خالف ظاّش است، هثا  ایشاى ّن حتی عثك احتوا  اٍ  هشکل داسد ٍ  ًظش هی سسذ ضوي ایٌکِ احتوا  اٍ لزا تِ 

 .ًیست ًاساصراستا ایي احتوا  ّن ارش ها احتوا  دٍم سا تپزیشین، کلوِ جویغ 

یؼٌی ها  هي دٍى اسرتثٌاء   ،(اش سا داشتینهثل آًچِ کِ ها لثالً ًوًَِ)جویغ ، ایي است کِ همظَد اص پس ظاّش ػثاس  اهام

رفتین جویغ سا تایذ هحاسثِ ٍ پشداخت کٌذ. هؼٌای هحاسثِ جویرغ   هی الوا  الوخوس. ها دس هَاسد دیگش ّن هيها استمشضِ 

 .شَد ٍ تذٍى استثٌاء ایي ها  هحاسثِ ٍ تخویس هیشَد.  یؼٌی ایي اص هإًٍِ کسش ًوی
 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


