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ئهم ا اهّلل  رب العالمين و صلي الحمدهّلل»  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 

 31مسأله 

للوال الحالل الذي فيهِ    لَ كاى الحالل الذي في الوختلظ هوا تعلك تِ الخوس ٍجة عليِ تعذ تخويس التحليل خوس آخز»

خوس الثمية تعذ تخويس التحليل  ٍ تخوهس الثميهة إى    ٍ لِ االكتفاء تإخزاج خوس المذر الوتيمي هي الحالل إى كاى ألل هي

 .«ٍ األحَط الوصالحة هع الحاكن في هَارد الذٍراى تيي األلل ٍ األكثز كاى تومذارُ أٍ أكثز على األلَى.

 موضوع بحث

توَد.  چِ تا تِ حال هَسد تحث تَد، هؼغَف تِ خَدِ حشام  آى لىي تحث دس هال حالل هخلَط تِ حشام است؛ 13دس هسألِ 

ایي حشام، یه ٍلت هالِ یه ضخع است ٍ یه ٍلت هالِ یه ػٌَاى ولی است، هثل هَلَف ػلیِ یا فموشا یوا   ػشؼ ضذ 

، تحث هؼغَف تِ آى تخص حالل هال 13جا تحث هؼغَف تِ آى تخطی اص هال تَد وِ حشام است. دس هسألِ  اهام)ع(. تا ایي

جا آیا تخویس هشًٓ  حشام، خَدِ آى هال حالل هتؼلك خوس تاضذ، ایي هؼٌا وِ اگش دس یه هال حالل هخلَط تِ ایياست؛ تِ 

 ٍاحذُ وافی است یا تایذ دٍ خوس دادُ ضَد؟ 

ٍ  ّا سا وسوش وٌوذ   هثالً هالی داضتِ وِ اص ساُ وسة ٍ واس تذست آٍسدُ ٍ فایذُ تشدُ است. لْشاً اگش اص ایي هال حالل، هؤًٍِ

لی ایي ضخع خوسِ هال سا پشداخت ًىشدُ است. حاال ایي هالِ حواللِ ییوش   سال تِ آى تؼلك تگیشد، هتؼلك خوس است. ٍ

جا تِ ػٌَاى هال هختلظ تِ حوشام ااگوش    تایست خوس آى دادُ ضَد، تا یه حشام هخلَط ضذُ است. لْشاً ایي هخوس وِ هی

ا هال اٍ پان ضوَد،  است وِ آیا خوسی وِ ایي ضخع تایذ تذّذ ت ایيضشایظ آى هَجَد تاضذ[ تایذ خوس دّذ. اها سؤال 

خوس هال حالل هخلوَط توِ حوشام    ّن یا ایٌىِ  تذّذخوس هتؼلك تِ تخص حالل هال سا  ٍ دیگش الصم ًیست وافی است

 سا تایذ تذّذ؟خوس ثاتت ضذُ اص لثل وِ هتَجِ تِ حالل تَدُ، ّن ایؼٌی ولّ هال[ ٍ 

حشام، خوس تِ آى تؼلك گشفتِ ٍلی ایي ضخع خووس  ٍالغ تحث دس هال حاللی است وِ لثل اص اختالط تا جا دس  پس ایي

جا ّویي وِ گفتِ ضذُ دس هختلظ توِ   خَاّین تثیٌین دس ایي گاُ ایي هال، تا حشام هخلَط ضذُ است. هی آى سا ًذادُ است. آى

وٌذ یوا   اش تَدُ، وفایت هیوِ لثل اص اختالط هتَجِ ضَد، اٍ سا اص آى خوسی حشام خوس تذّذ ٍ ایي تاػث تغْیش هال هی

ای وِ اص لثل تِ ػْوذُ   ایٌىِ تایذ دٍ تاس خوس دّذ؟ یىثاس تِ ػٌَاى تغْیش هال هختلظ تا حشام ٍ یىثاس ّن تِ ػٌَاى ٍظیفِ

 تَدُ ٍ هتَجِ هال حاللِ اٍ تَدُ است. 

ى هوالِ  تش ایي اساس، اگش لائل ضذین یه خوس وافی است، تحثی ًیست. اها اگش گفتین دٍ خوس تایذ دّذ، یىثاس تِ ػٌوَا 

آیذ وِ چگًَِ ایي دٍ خوس  حالل هخلَط تِ حشام ٍ یىثاس ّن تِ ػٌَاى تىلیف ثاتت ضذُ اص لثل، آى ٍلت تحث پیص هی
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جوا ٍجوَُ ٍ    یيسا تذّذ؟ اتتذا وذام سا تذّذ؟ آیا اتتذا خوس هجوَع سا تذّذ ٍ تؼذ سشاؽ هال حالل تشٍد یا تشػىس؟ دس ا

اص ایٌىِ هَضَع هسوألِ سٍضوي   دس دٍ همام است؛ تؼذ  13س ولی تحث دس هسألِ الَال هختلفی هغشح ضذُ است. لزا تِ عَ

جا یىثواس   تایذ دس دٍ همام تحث وٌین: یىی دس وفایت تخویس هشٓ ٍاحذُ أٍ لضٍهِ هشتیي؛ تایذ هطخع ضَد وِ دس ایي ضذ،

 خوس دّین یا دٍ تاس؟ 

سسوذ ووِ ویفیوت اجوشای      گاُ ًَتت تِ ایي هی س دّین؛ آىلائل ضذین تِ ایٌىِ دٍ تاس تایذ خو ذ اص آى است وِهمام دٍم تؼ

ذّین ایؼٌی آى تىلیفی وِ تتخص حالل سا  خوستخویس هشتیي، چگًَِ است؟ یؼٌی چگًَِ تایذ ایي سا هحاسثِ وٌین؟ اتتذا 

یا تشػىس است؟ یا ایٌىِ تایذ تفػیل داد؟ ایوي سا نى ضوا     سا تذّینهال حالل هخلَط تِ حشام  خوساص لثل تَدُ[ ٍ تؼذ 

 اهلل تشسسی خَاّین وشد. 

 مقام اول: بحث در کفایت یک خمس یا لزوم دو خمس

تؼوذ اص  اگش آى حاللی وِ دس هختلظ ٍالغ ضذُ، اص چیضّایی تاضذ وِ خوس تِ آى تؼلك گشفتِ، اهام)سُ( دس همام اٍل فشهَدُ: 

؛ یؼٌی وأى «تعذ تخويس التحليل»خوس داد، ایؼٌی خوس هال حالل هخلَط تِ حشام سا پشداخت[. آى وِ تشای تحلیل هال 

دٍ تخویس داسین؛ یه تخویس تشای تحلیل ٍ تغْیش هال است. هؼلَم است وذام تخوویس ٍ ووذام خووس، هوال سا پوان      

اص ایوي،   تؼوذ وٌذ؟ آى خوسی وِ هتؼلك ضذُ تِ هال حالل هخلَط تِ حشام؛ یؼٌی اتتذا تایذ خوس ولّ ایي هال سا تذّذ ٍ  هی

اتتذا خووس هوال   لزا گیشد وِ فی الوختلظ است.  تایذ یه خوس دیگش تذّذ وِ ایي خوس دٍم، تِ آى هال حاللی تؼلك هی

وٌذ. تؼوذ اص   گیشد ٍ خوس آى سا پشداخت هی یؼٌی ول هال سا دس ًظش هیضَد؛  دّذ وِ ضاهل حالل ٍ حشام هی هختلظ سا هی

 ّن تذّذ.  هال حالل ساخوس آى تایذ 

تشًذ؛ الثتِ ویفیت اجشای ایي دٍ خوس،  پس ایطاى دس ٍالغ لائل تِ دٍ خوس است. ایطاى دس اداهِ تحث سا دس همام دٍم هی

وٌذ وِ تؼذاً ایي سا تَضیح خَاّین داد. ػلی أی حوال تحوث دس    اسُ هیتِ آى اض 13هغلثی است وِ اهام)سُ( دس اداهِ هسألِ 

 همام اٍل، ایي است وِ آیا دس ایي هَضَػی وِ تمشیش وشدین ٍ سٍضي وشدین، تایذ یه خوس دّین یا دٍ خوس؟ 
 اقوال

 جا دٍ لَل دس هسألِ ٍجَد داسد؛ دس ایي
 قول اول: کفایت یک خمس

اًذ،  حتی تشخی آى سا دس حذّ یه احتوال هتؼشؼ ضذُاًذ ٍ  یه لَل وِ لَل ضؼیفی است ٍ گشٍُ اًذوی آى سا هغشح وشدُ

 جا یه خوس وافی است.  ایي است وِ دس ایي

 دليل لَل اٍل

وٌذ ووِ توِ اٍ سسویذُ ٍلوی حوالل ٍ حوشام دس آى        دلیل ایي لَل، ریل سٍایت سىًَی است. سائل دس هَسد هالی سؤال هی

فشهایوذ خووس توذُ ٍ تؼوذ      ؛ ػوذُ سخي اص ایي است وِ هوی «تصذق تخوس هالک»هشاػات ًطذُ است. اهام)ع( فشهَدُ: 

است. ظاّش ایي جولِ، ایي است وِ ٍلتی خووس هوال دادُ    ؛ تمیِ هال تشای تَ حالل«ٍ سائز الوال لک حالل»فشهایذ:  هی

آٍسیون.   ضَد، تمیِ هال حالل است ٍ دیگش ًیاصی تِ اػغا  خوس ثاًیاً ًیست. ایي سا اص ریل سٍایت سىًَی تذسوت هوی   هی

 تَضیح رله:
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ضَد؛ عثوك   هیجا ّن  دس ّویي هسألِ وِ یه حاللی هتؼلك خوس است ٍ تا حشام هخلَط ضذُ است، ایي سٍایت ضاهل آى

وشدُ است.  ستفػالاجا اهام)ع( تشن  سٍایت سىًَی وسی وِ خوس ایي هال سا تذّذ، تمیِ هال تشای اٍ حالل است. دس ایي

تِ  ، ٍ دس جَاب ّناهام)ع( اص ساٍی سؤال ًىشدُ وِ آى حاللی وِ تا حشام هخلَط ضذُ، خَدش هتؼلك خوس تَدُ یا ًثَدُ

ضَد. اهام)ع( دس  هختلظ تا حشام ضَد، پس اص آى وِ خوس آى دادُ ضذ، تمیِ هال حالل هیاًذ ّش حاللی وِ  ًحَ هغلك گفتِ

اهام ٍ اعالق جَاب  ستفػالاگزاضتِ ٍ جَاب ایطاى هغلك است. لزا اص تشن ًفشق  ّن دس جَاب ًىشدُ ٍ ستفػالجا ا ایي

یىفی »تَاًین استفادُ وٌین  تاضذ یا ًثاضذ، هیهال حالل هتؼلك خوس  ایطاى ًسثت تِ ّش هال هخلَط تا حشام، اػن اص ایٌىِ

 خوس دّذ وافی است.  ؛ اگش یه«التخویس هشٓ ٍاحذُ

اى حولِ على ارادتِ هي حيث االختالط هع ٍرٍدُ في الوال الوجتوع تالکسهة فهي   »هحمك ّوذاًی فشهَدُ:  جْتتِ ّویي 

. تؼیذ ًیست وِ تگَیین چیضی وِ اهام فشهَدُ، همػَد «االسهٌة الساتمة الذى یتعلك تِ خوس االكتساب أیضا ال یخلَ هي تعذ

ّای ساتك، اص عشیك اوتساب خوس تِ آى تؼلك گشفتِ است. تؼیذ ًیست  ایطاى ّواى اختالط تا هال حاللی است وِ دس صهاى

؛ هخػَغاً تا تؼلیلوی ووِ دس   «خصَصا هع ها فيِ هي التعليل»جا سا اسادُ وشدُ تاضذ.  جا ّن تطَد یا اساساً آى وِ ضاهل آى

 . 9«لَکَ حَلَالٌ  رَضِيَ هِيَ الْأَشْيَاءِ تِالْخُوُسِ ٍَ سَائِزُ الْوَالِ  اللََِّ  فَإِىَ»ریل سٍایت آهذُ است: 

 تٌاتشایي عثك ایي لَل ٍ ًظش، یه خوس وافی است ٍ دلیل آى سا ّن هالحظِ فشهَدیذ. 

 تزرسي دليل لَل اٍل

دس سٍایت سىًَی وِ تحث اص حلیت تمیِ هال است، چَى سسذ ایي دلیل توام ًیست ٍ ایي لَل هخذٍش است.  اها تِ ًظش هی

حىن تِ حلیت ًاظش تِ  دیذهمػَد اص ایي حلیت، هغلك حلیت ًیست تلىِ چَى حلیت جْات ٍ حیثیات هختلف داسد، تایذ 

فشهَدیذ وِ ساُ تحلیل ٍ تغْیش هال هخلَط تا حوشام،  وذام جْت است. تاسٓ حلیت اص ًاحیِ اختالط تا حشام است؛ هالحظِ 

؛ اگش یه هالی تا حشام هخلَط تَد، حلیت ٍ پان ضذى ایي هال، هٌَط وٌذ تخویس است. یؼٌی هال سا اص ایي جْت پان هی

حیوث اخوتالط توا حوشام، پوان ٍ حوالل       اص دّذ، دس ٍالغ هال سا  تِ دادى خوس است. پس وسی وِ خوس ایي هال سا هی

 وٌذ.  هی

اگوش وسوی اص ساُ وسوة حوالل اهثول      گیوشد.   اها یه حلیت ّن تِ ٍاسغِ ادا  حمَلی است وِ تِ خَدِ هال حالل تؼلك هی

چِ سال تش ایي هال تگزسد ٍ اص هؤًٍِ صیادتش تاضذ، یوه حموَلی    استخشاج هؼذى یا وسة ٍ واس[ هالی تذست تیاٍسد، چٌاى

َد. تا صهاًی وِ حكّ غاحثاى خوس پشداخت ًطَد، ایي هال حالل ًیست. ض تشای غاحثاى خوس ًسثت تِ ایي هال پیذا هی

ضوَد؟   ایي هال حالل هوی ٍلَ اص ساُ حالل تذست آهذُ اها یه پٌجن آى هتؼلك تِ اهام ٍ سْن سادات است. دس چِ غَستی 

 ٍلتی ایي حك تِ غاحثاًص دادُ ضَد ٍ ادا ضَد. 

ههي حيهث   »وِ دس خَدِ هال حالل ثاتت ضذُ است. اگش حلیوت تواسٓ   ای است  پس گاّی حلیت ًاضی اص ادا  حمَق الصهِ

است، پس تایذ احشاص وٌین  «اداء الحمَق الوالية التي تتعلك تٌفس الوال الحاللهي حيث »است ٍ أخشی  «االختالط تالحزام

؟ ظاّش سٍایت ٍ سؤال ٍ جَاتی داسدایي اضاسُ تِ وذام جْت حلیت  «ٍ سائز الوال لک حالل»جا فشهَد:  ایٌىِ اهام دس ایي
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تِ ّواى حلیت اص ًاحیِ اختالط تِ حشام داسد. وِ دس سٍایت آهذُ، ایي است وِ ایي حلیتی وِ دس والم اهام تیاى ضذُ، اضاسُ 

فشهایوذ   ام ٍ تا هال ییش هخلَط ضذُ ٍ اهام هی ٍلتی سؤال ایي است وِ هي یه هالی تذست آٍسدم وِ دس آى هشاػات ًىشدُ

وٌذ، فمظ ًاظش تِ ّوواى   ضَد، هؼلَم است وِ ایي حلیتی وِ اهام تِ آى اضاسُ هی وس دّی ایي هال پان ٍ حالل هیٍلتی خ

ضَد؛ اها هؼٌایص ایي ًیسوت ووِ خووس ّووِ      گَیذ ایي هطىل تا خوس تشعشف هی جْت اختالط تا حشام است. یؼٌی هی

تَدُ، یه هطىل داضتِ ٍ االى وِ تا حشام هخوتلظ ضوذُ،    وٌذ. هال حاللی وِ لثالً هتؼلك خوس هطىالت هال تَ سا حل هی

ضَد، هٌظوَسش ایوي    یذ خوس تذُ ٍ تمیِ هال تشای تَ حالل هیگَ سٍایت سىًَی وِ هییه هطىل دیگش پیذا وشدُ است. 

ضَد، تلىِ همػَد سٍایت ایي است وِ ایوي هطوىلی ووِ اص     ضَد ٍ ّوِ هطىالت آى حل هی ًیست وِ هال هغلما حالل هی

 اختالطضَد. پس حلیت فمظ اص ًاحیِ  ضَد ٍ هال حالل هی اختالط تا حشام پیذا وشدُ تَد، تا دادى خوس تشعشف هی حیث

 آیذ، ًیست.  تا حشام است ٍ ًاظش تِ آى حلیتی وِ تؼذ اص ادا  حمَق ٍاجثِ پذیذ هی

وٌذ وِ ایي خوس تایذ دادُ ضَد. پوس   هاًین ٍ ایي هال حاللی وِ خوس آى دادُ ًطذُ است. ادلِ خوس التضا هی هی هالزا 

 خوس هشٓ ٍاحذُ وافی ًیست تلىِ تایذ دس هشحلِ دٍم ّن خوس دّذ. 

 سؤال: 

ىِ چِ همذاس است، اغالً ّویي استاد: دس ًحَُ اجشا ضمَق هختلف داسد وِ تؼذاً اضاسُ خَاّین وشد. اها فؼالً تا لغغ ًظش اص ایٌ

وٌذ ٍ ایي خوس سا ّن تایذ تذّذ. حاال ایٌىِ چغوَس   خوس سا تذّذ وفایت هی وٌذ یا خیش؟ تحث ایي است وِ وفایت ًوی

 هَسد تحث است. «كفایة التخويس هزة ٍاحذُ أٍ التخويس هزتيي»تایذ تذّذ، تحث داسد وِ تؼذاً ػشؼ خَاّین وشد. اغل 

پوس  اص هغلك حكّ ضشػی وِ تِ ایي هال هتَجِ ضذُ، ًیسوت.  فشهَدُ، توام ًیست. چَى سؤال  ّوذاًي چِ كِ هحمك آىاها 

جا خیلی سٍضوي اسوت ووِ دس ادلوِ اص ًحوَُ خالغوی اص        ایي .«الیخلَ هي تعذ»ایي احتوال سا هحمك ّوذاًی فشهَدُ  چشا

تَاى  ِ ّویي است وِ اص ایي هحزٍس چگًَِ هیوٌذ. ٍلتی سؤال اص ایي است، جَاب ّن ًاظش ت هحزٍس حشام هختلظ سؤال هی

ی است. لوزا لوَل اٍل   تِ ّواى ویفیتی وِ تَدُ، تِ لَت خَدش تال ضشػی وِ اص لثل ثاتت تَدُ،خالظ ضذ، اها آى حمَق 

 هشدٍد است.

یطْذ لزله ایٌىِ اگش ّویي آلایاى هؼتمذًذ ٍ لثَل داسًذ وِ اگش تِ آى هال حالل صوات تؼلك گشفتِ تاضذ، ایي صوات  شاّذ:

جا تشای  صوات تَدُ ٍ تؼذاً تا حشام هخلَط ضذُ، ایيضَد. هثالً فشؼ وٌیذ اگش یه هال حاللی هتؼلك  تا تخویس سالظ ًوی

تذّذ. ّویي وساًی وِ لائل ّستٌذ دس هاًحي فیِ یه خووس ووافی اسوت،     سّایی اص هحزٍس اختالط تا حشام، تایذ خوس

گَیٌذ تایذ خوس دّذ تا ایي هال اص ضشّ اختالط تا حشام خالظ  وٌذ تلىِ هی گَیٌذ یه خوس وفایت اص صوات هی آًجا ًوی

 سا ّن پشداخت وٌذ.  آى ضَد، آى ٍلت صوات

اًذ. چغَس ضوا  شػی ّستٌذ وِ اص لثل تِ ایي هال تؼلك گشفتِچِ فشلی تیي خوس ٍ صوات ّست؟ ّش دٍ یه حكّ ٍاجة ض

 ؟ «التخويس یکفي عي الشكاة»گَییذ  دس تاب صوات ًوی

 سؤال: 
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استاد: تخویس ّست ٍلی ّش وذام تِ یه ػٌَاى هتؼلك ضذُ است. خوس هتؼلك تِ فایذُ تا خوس هتؼلوك توِ هوال حوالل     

 وٌذ.  هخلَط تِ حشام، فشق هی

 اشکال

وٌذ، ػٌَاى یىی هال حالل هخلَط تِ حشام است ٍ ػٌوَاى دیگوشی،    ّا فشق هی جا جای ایي سؤال ّست وِ اگش ػٌَاى ایي

ّا یىساى ًیستٌذ، فشؼ سا دس جای تثشین ٍ فشؼ  گَییذ ایي است. اگش ایي عَس است ٍ ضوا هی وسةخوسِ هتؼلك تِ ستح 

ٌَاى تش آى هٌغثك است؛ هثالً ّن ػٌَاى هؼذى ٍ ّن ػٌَاى یَظ. سا تذست آٍسدُ وِ فایذُ است ٍ دٍ ػ وٌین وسی یه هالی

ّن ػٌَاى هؼذى تاضذ ٍ ّن ػٌَاى یَظ؛ هثالً یه  س وشد وِتَاى تػَ دس تشخی هَاسد هیچَى الثتِ اگش تتَاًین فشؼ وٌین؛ )

جا  آیا آى (وس است.جا تِ ػٌَاى هؼذى هتؼلك خوس است ٍ تِ ػٌَاى یَظ ّن هتؼلك خ هؼذى عال دس صیش دسیا تاضذ. ایي

جایی وِ دٍ ػٌَاى یوَظ ٍ هؼوذى توش هوال      وٌذ؟ چِ فشلی است تیي آى گیشد یا یه خوس وفایت هی دٍ خوس تؼلك هی

هوىي اسوت آى هوال    ّش دٍ ٍجَد داسًذ؟ ٍ ػٌَاى ستح وسة یا وٌض جا وِ ػٌَاى هختلظ تا حشام ضَد ٍ تیي ایي هٌغثك هی

خوس تَدُ، وٌض تَدُ تاضذ یا هوىي است ستح وسة تَدُ است. آیا تیي ایي دٍ فشلی اسوت؟ آیوا اگوش دس     هتؼلكحاللی وِ 

اًذ یه خوس وفایت  جا گفتِ جایی ػٌَاى یَظ ٍ ػٌَاى هؼذى اجتواع وٌٌذ، دٍ خوس تایذ داد یا یه خوس؟ ّوِ دس ایي

 وٌذ.  هی

گَیین اجتوواع    جا ًوی حشام ٍ دیگشی هثالً ستح وسة. چشا ایيجا ّن دٍ ػٌَاى هجتوغ ضذُ است؛ یىی حالل هختلظ تِ  ایي

ّواى عَس وِ دس هالی وِ دٍ ػٌَاى هؼذى ٍ  یؼٌی وٌٌذ؟ ٍ لؼل ایي اضىال ٍ ایي سؤال، یه ضاّذی تشای لَل اٍل تاضذ. هی

یا ستح وسوة   یوتیٌجا ّن وِ دٍ ػٌَاى هختلظ تا حشام ٍ هثالً وٌض یا  دّین، ایي یَظ دس آى هجتوغ ضذُ، یه خوس هی

تَاًذ یه ضاّذی تشای لَل اٍل تاضذ ٍ یه اضىالی ًسثت توِ لوَل    جا ّن یه خوس دّین. ایي وأى هی هجتوغ ضذُ، ایي

 دٍم تاضذ. 

 دّین.  وٌین، تِ ایي اضىال ّن پاسخ هی نى ضا  اهلل فشدا وِ دلیل لَل دٍم سا تیاى هی بحث جلسه آینده:

 

 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  

 

 


