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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

سخي دس ایي تَد وِ اص تیي دٍ خوسی وِ تایذ دادُ ضَد، وذام خوس همذم است؟ آیا اتتذا خوس هجوَع هال  ،دس همام دٍم

یؼٌی اتتذا خوس هال حالل سا تذّذ ٍ تؼذ خوس  یا تشػىس، تذّذ تپشداصد ٍ سپس خوس هال حالل سا هحاسثِ وٌذ ٍ سا

هختلف تِ حشام سا هحاسثِ وٌذ؟ ػشؼ وشدین دٍ لَل دس ایي هسألِ ٍجَد داسد؛ هطَْس یا تِ تؼثیش دیگش اوثشاً لائل تِ تمذین 

ٍ دس قَل ایي لَل، چْاس  ٍجَد داسد تِ لَل اٍل، اختالف لائلیيهجوَع هال هختلف تِ حشام ّستٌذ. الثتِ دس تیي خوس 

 روش ضذُ است.احتوال 

  ثمزه عملیه قول به تقدیم خمس مجموع مال یا تقدیم خمس حالل

خَاّین تثیٌین اساساً ایي دٍ لَل اغلی چِ  ها فؼالً تا لكغ ًظش اص آى چْاس احتوالی وِ دس خَدِ لَل اٍل ٍجَد داسد، هی

 الصم است وِ تِ ادلِ ایي دٍ لَل سسیذگی وٌین، اص آىدلیلی داسًذ ٍ وذام یه اص ایي دٍ لَل، لاتل لثَل است؟ هٌتْی لثل 

ای  شُ ػولیِ، آیا ثوضَین یا لَل دٍم اگش لائل تِ لَل اٍل تثیٌین خَاّین اساساً هی تیاى ضَد.ثوشُ ػولیِ تیي ایي دٍ لَل 

دس لالة یه هثال واهالً لاتل قشح است. هثالی وِ دس  هكلة ؟ ایيدس پشداخت همذاس خوس تأثیشی داسدداسد؟ یؼٌی آیا 

خَاّین ثوشُ  االى هی ٍلی جا چیست.جلسِ لثل تیاى ضذ، تشای تثییي ثوشُ آى چْاس احتوال تَد ٍ ایٌىِ ًظش اهام دس ایي

 ػولیِ ّواى دٍ لَل اغلی سا تیاى وٌین؛ یؼٌی تمذین خوس هجوَع الوال أٍ تمذین خوس هال الحالل. 

فشؼ وٌین هجوَع هال، ّفتاد ٍ پٌج دیٌاس است. تٌاتش قشیمِ اٍل ]تمذین تخویس هجوَع هال[ اتتذا تایذ خوس هجوَع سا 

ضَد ٍ ضػت دیٌاس تالی  خوس ّفتاد ٍ پٌج دیٌاس، پاًضدُ دیٌاس هیساس، تش ایي اهحاسثِ وٌین تا هال تحلیل ٍ تكْیش ضَد. 

پس تِ قَس ولی اص ایي ّفتاد ٍ پٌج ضَد.  وٌین وِ دٍاصدُ دیٌاس هیهحاسثِ هیهال تالی هاًذُ سا  سپس خوسهاًذ.  هی

چِ وِ تشای ایي ضخع تالی  آى ٍ ًْایتاً خوس تذّذ ]پاًضدُ دیٌاس+ دٍاصدُ دیٌاس[ تیست ٍ ّفت دیٌاستایذ دیٌاس، هجوَػاً 

هاًذ، چْل ٍ ّطت دیٌاس است. ایي تٌاتش سٍش ٍ قشیمِ هؼشٍف است وِ خوس تكْیش هال سا تش خوس هتؼلك تِ هال  هی

  وٌذ.وِ اص لثل ثاتت تَدُ، همذم هی حالل

خوس هال حالل سا حساب وٌین. تشای هحاسثِ ایي خوس، الل  تایذ[ اتتذا تمذین خوس هال حاللقشیمِ دٍم ] قثكاها 

. یؼٌی یمیي داسین پٌجاُ است ، پٌجاُ دیٌاسوٌین هتیمي اص هال حالل گیشین؛ هثالً فشؼ هی هتیمي اص هال حالل سا دس ًظش هی

ضَد. ضػت ٍ پٌج  اس هیوٌین وِ دُ دیٌ دیٌاس اص ایي ّفتاد ٍ پٌج دیٌاس، حالل است. اتتذا خوس پٌجاُ دیٌاس سا حساب هی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 وِوٌین  خوس ضػت ٍ پٌج دیٌاس سا هحاسثِ هیهاًذ وِ وأى تِ ػٌَاى هال حالل هخلَـ تِ حشام است.  دیٌاس تالی هی

تیست ٍ سِ دیٌاس  ،دٍ خوسایي هجوَع  دّذ، . پس دُ دیٌاس لثالً دادُ ٍ االى ّن سیضدُ دیٌاس هیضَد سیضدُ دیٌاس هی

 هاًذ.  ِ دیٌاس اص ّفتاد ٍ پٌج دیٌاس اٍلیِ وسش ضَد، پٌجاُ ٍ دٍ دیٌاس تالی هیضَد. اگش ایي تیست ٍ س هی

پس هالحظِ ضذ وِ تیي ایي دٍ ساُ ٍ دٍ لَل، اص حیث همذاس خوس تفاٍت ٍجَد داسد. اگش اتتذا خوس هجوَع ٍ تؼذ 

اگش تِ  اهاهاًذ چْل ٍ ّطت دیٌاس است.  تشای اٍ تالی هی تؼذ اص دٍ تخویس چِ سا تذّذ، آىخوس هتؼلك تِ هال حالل 

ذّین، تاًذ ػول وٌین، یؼٌی اتتذا خوس حالل ٍ تؼذ خوس هال حالل هختلف تِ حشام سا  سٍضی وِ هشحَم آلای خَیی گفتِ

اختالف هاًذ، پٌجاُ ٍ دٍ دیٌاس است. پس دس ایي هثال تیي دٍ سٍش، چْاس دیٌاس  تؼذ اص دٍ تخویس تالی هیهمذاسی وِ 

خوس تایذ پشداخت تِ ػٌَاى داسد. لزا ایي دٍ سٍضی وِ تشای تخویس گفتِ ضذُ، ثوشُ ػولی داسد ٍ دس همذاسی وِ ٍجَد 

 گزاسد.  ضَد تأثیش هی

حالل ووتش اص پٌجاُ دیٌاس تاضذ، هثالً تیست ٍ پٌج دیٌاس تاضذ، لْشاً تِ ّویي هیضاى همذاس اگش فشؼ وٌین هتیمي اص حال 

هاًذ، تیطتش است. هثالً فشؼ وٌیذ ّفتاد ٍ پٌج دیٌاس داسد  است ٍ آى همذاسی وِ تشای اٍ تالی هی خوسی وِ تایذ تذّذ ووتش

جا  لذس هتیمي اص هال حالل دس ایي وِهال حالل سا تذّذ  جا اتتذا تایذ خوس خَاّذ تِ قشیمِ دٍم هحاسثِ وٌذ. ایي ٍ هی

ای اٍ ّفتاد دیٌاس ضَد. تٌاتشایي تؼذ اص تخویس اٍل، تش یتیست ٍ پٌج دیٌاس است؛ خوس تیست ٍ پٌج دًیاس، پٌج دیٌاس ه

ضَد.  سپس تایذ خوس ّفتاد دیٌاس سا تِ ػٌَاى خوس هال حالل هخلَـ تِ حشام تپشداصد وِ چْاسدُ دیٌاس هی هاًذ. تالی هی

 هاًذ پان ٍ قاّش است.  هیجا ًْایتاً همذاس خوسی وِ تایذ تپشداصد، هجوَػاً ًَصدُ دیٌاس است ٍ ّش چِ تالی  ایي

 سؤال: .....

هال حالل تیست ٍ پٌج دیٌاس است. پس دّذ؛ همذاس هتیمي  استاد: سٍش دٍم ایي است وِ اتتذا خوس هال حالل سا هی

تش پٌج دیٌاس، هال حالل هخلَـ تِ حشام است. دسست است وِ همذاسی ضَد پٌج دیٌاس. هاصاد  خوس تیست ٍ پٌج دیٌاس هی

ضَد هال  هاًذ، هی دّذ ٍ تؼذ آى چیضی وِ تالی هی ت ٍ لذس هتیمي ّن داسد؛ اتتذا خوس هال حالل سا هیاص آى حالل اس

 ـ تِ حشام. حالل هخلَ

 سؤال: .....

وٌین ٍ تحث خَاّین وشد  استاد: اگش ضوا تِ ایي سٍش اضىال داسیذ، یه تحث دیگش است. دلیل ایي سٍش سا تؼذاً تیاى هی

سٍش دسست است. ها فؼالً دس غذد ایي ًیستین وِ تگَیین سٍش اٍل دسست است یا سٍش دٍم، وِ وذام یه اص ایي دٍ 

خَاّین تگَیین ایي دٍ سٍش ثوشُ ػولی داسد. یؼٌی اگش دٍ خوس سا تِ سٍش اٍل هحاسثِ وٌین یا تِ سٍش دٍم، تش  هی

خوس تیطتشی داد. ها فؼالً دس  تایذهمذاس خوس تأثیش داسد. قثك یه سٍش خوس ووتشی تایذ تذّین ٍ قثك سٍش دیگش 

 همام تیاى ثوشُ ػولیِ ایي لَل ّستین. 
 اشکال به بعض االعاظم

وِ ایي دٍ خوس  اًذ ثوشُ سا دس جایی تشدُ تؼؽ االػاظن ایي ّواى قَس وِ هالحظِ ضذ، ایي لَل ثوشُ ػولیِ داسد. اها
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گَیذ ایي ثوشُ  . هی1«اتحاد الخوسیي تحسة الوػشفأًىشًا تظْش الثوشٓ لَ »حسة هػشف یىساى ًیستٌذ. ایطاى فشهَدُ: ت

ضَد وِ ها اتحاد دٍ خوس تحسة هػشف سا هٌىش ضَین؛ یؼٌی تگَیین هػشف خوس هتؼلك تِ هال حالل  صهاًی ظاّش هی

ًیست، آى  ّا یىی اگش تگَیین هػشف ایيتِ ػٌَاى فایذُ ٍ هػشف خوس هتؼلك تِ هال هختلف تِ حشام، یىساى ًیست. 

 ضَد ٍ إال اگش لائل تِ اتحاد خوسیي تحسة هػشف تاضین، ایي ثوشُ ٍجَد ًخَاّذ داضت.  ظاّش هی ٍلت ثوشُ

هػشف یا اًىاس ایي اتحاد، تأثیشی دس ایي ثوشُ ػولی ًذاسد. ٍالغ ایي است وِ هسألِ اػتماد تِ اتحاد خوسیي تِ حسة ٍلی 

شف حالل ّواى هػشف استاب خوس است ٍ هػ اگش فشؾاً هػشف سا یىساى داًستین ٍ گفتین هػشف خوس هتؼلك تِ

 چِ هػشف استاب خوس است، آیا تأثیشی دس ًتیجِ داسد؟ چِ هػشف یىساى تاضذ ٍ هتؼلك تِ هجوَع هختلف تا حشام ًیض

اًذ  چِ وِ تؼؽ االػاظن فشهَدُ سسذ آى ًثاضذ، قثك سٍش اٍل ٍ سٍش دٍم اختالف ػذد پیص خَاّذ آهذ. لزا تِ ًظش هی

چِ اتحاد سا صیشا دس فشؼ اًىاس اتحاد دٍ خوس تحسة هػشف لشاس دادُ، ًاتوام است. سا ایٌىِ ایطاى ثوشُ توام ًیست. 

 تپزیشین ٍ چِ ًپزیشین، ایي ثوشُ ػولیِ ٍجَد داسد. 

 ادله اقوال

اختالف ایي دٍ لَل وِ آیا خوس هشتَـ تِ هال هخلَـ تِ حشام همذم است ]خوس هجوَع[ یا خوس هتؼلك تِ سیطِ 

هَؾَع هختلف تِ حشام چیست؛ ایي  تثیٌینگشدد وِ  ل وِ لثل اص اختالـ ثاتت تَدُ ]خوس تخطی اص هال[، تِ ایي تش هیحال

، خوس سا سٍی چِ هَؾَػی دس هال هختلف تِ حشام اثثات وشدُای وِ خوس سا  تشای ها تؼییي وٌٌذُ است. یؼٌی آى ادلِ

هالحظِ خَاّیذ وشد وِ ًیض دس ادلِ  تایذ سٍضي ضَد ٍ «هختلف تِ حشام هال»حذٍد ٍ ثغَس  تِ تیاى دیگشلشاس دادُ است؟ 

جا تیاى ضذ، دلیلی وِ تشای لَل اٍل روش ضذُ  ای وِ دس ایي ّا هؼكَف تِ ّویي تخص است. تا ػٌایت تِ ایي ًىتِ ّوِ تالش

فشهَدُ وِ اتتذا تایذ هجوَع  ًیض( اًذ ٍ اهام)سُ وِ غاحة ػشٍُ آى سا پزیشفتِ تَد وٌین. لَل اٍل ّواى لَلی سا تشسسی هی

 هال سا تخویس وٌذ ٍ سپس تخویس هال حالل. 
 قول اول دلیل

ػٌَاى هال هختلف تِ  ػثاست است اص هال هختلف تِ حشام.هَؾَع خوس  ،ظاّش سٍایاتی وِ دس ایي تاب ٍاسد ضذُتش اساس 

«. الحالل الوختلط بالحرام إذا لن یعرف صاحبه الخوس: »فشهَدُدس سٍایت ػواس اهام)ع( حشام دس سٍایات ٍجَد داسد؛ هثالً 

دس هال حالل هختلف تِ حشام وِ غاحة آى هؼلَم ًثاضذ، خوس ثاتت است. پس ظاّش سٍایات، ثثَت خوس دس ایي 

وٌذ وِ حاللی وِ دس ؾوي هجوَع لشاس گشفتِ، هتؼلك تِ ضخع  ػٌَاى است. ظاّش ّن ایي است وِ فشلی ًوی ایي هَؾَع ٍ

گَیٌذ الوال الحالل الوختلف تالحشام، هؼٌای حشام هؼلَم است،  هی ٍلتیا هشتَـ تِ دٍ ًفش یا سِ ًفش یا تیطتش تاضذ. ٍاحذ ی

تَاًٌذ تا ّن هال حالل داضتِ  یا تیص اص یه ًفش تاضذ. هگش دٍ ضشیه ًوی تَاًذ یه ًفش حالل هیهاله ٍلی یؼٌی هال غیش. 

جا ّن دس ٍالغ  یا تِ ضشاوت تیي اٍ ٍ دیگشی تاضذ، ایي وِ هتؼلك تِ یه ًفش تاضذ تاضذتاضٌذ؟! اگش هال حالل اػن اص ایي 

ّا دس هال تِ ًحَ  ضشوت ایي . استاب خوس 2ٍ. خَدِ ایي ضخع 1ت: وأى ایي قَس است وِ هال حالل تشای دٍ ًفش اس

 اضاػِ است. 
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اتتذا تایذ ایي هال سا اص حشام پان وٌین ٍ تؼذ  ّواى قَس وِ دس جایی وِ هال حالل تِ ضشاوت هتؼلك تِ دٍ ًفش تاضذ ٍ پس

تشای ایٌىِ هسألِ تیطتش سٍضي ضَد فشؼ وٌیذ  جا ّن ّویي قَس است. ّا تمسین ضَد، دس ایي هاًذ تیي آى چِ وِ تالی هی آى

اتتذا جا  ایي ، تا حشام هخلَـ ضذُ است.ایي هال هطتشن ضشیه ّستٌذ ٍوِ صیذ ٍ ػوشٍ دس یه هال حالل تِ ًحَ هطاع 

تِ ًسثت سْوی وِ داسًذ، تَصیغ وشد. تا صهاًی وِ هجوَع  ام خالع ضَد تا تتَاى تیي ایي دٍ ضشیهتایذ ایي هجوَع اص حش

 سا یه هالی ضخع تَاًین تذاًین سْن آى ضشیه چمذس است. دس جایی وِ هال تخویس ًطذُ ٍ اص حشام پان ًطذُ، ها ًوی

 ایيجا اتتذا تایذ همذاس هالِ هتؼلك تِ  ؟ دس ایيوشدچِ واس تایذ ٍ هجَْل تاضذ،  هثْنهمذاس هال تا دیگشی ضشیه تاضذ ٍلی 

اغالً هؼلَم ًیست ایي هال دٍ ًفش هؼلَم ضَد ٍ تؼذ تِ ًسثت سْن تمسین ضَد. تا صهاًی وِ ایي هال هختلف تا حشام است، 

چِ وِ هال غیش  ػثاست سادُ، اتتذا حشام ٍ آى تمسین ضَد. تِ ّا ًفش است، چمذس است تا تیي آى حالل وِ هطتشن تیي ایي دٍ

 هاًذ، تشای ایي دٍ ًفش است.  ضَد ٍ تؼذ ّش چِ وِ تالی هی است تسَیِ هی

داًین  ها االى ًویجا ًیض ّویي قَس است؛ وأى یه هالی تِ ضشاوت هتؼلك تیي ایي ضخع ٍ استاب خوس است.  دس ایي

هاًذ تیي هاله ٍ  چِ وِ تالی هی هجوَع سا اص حشام پان وٌین ٍ تؼذ آى تایذام هخلَـ ضذُ است. اتتذا صیشا تا حش چمذس است

ای  یه پٌجن تشای غاحة خوس است ٍ تمیِ ّن تشای ایي ضخع است. پس چاسُجا  دس ایي. ضَدغاحة خوس تمسین 

  دادُ ضَد. هال حالل  خوس سپس ٍ ًیست جض ایٌىِ اتتذا هجوَع هال تخویس ضَد
 بزرسی دلیل قول اول

 اشکال به دلیل

تَاًذ ضاهل اختالـ خوس تا حشام ضَد.  ، اساساً ًویتا حشامخوس هال هختلف ىِ ادلِ ضذُ ٍ آى ایٌ اضىالی تِ ایي دلیل

تا هال غیش هخلَـ ضَد. هال الحالل یؼٌی هال  وِ هتؼلك تِ ضخع است یؼٌی یه هال حاللی ،ػٌَاى هال هختلف تا حشام

تؼذ اص  تاجا هال حالل هتؼلك تِ یه ضخع ًیست  حالل هتؼلك تِ یه ضخع وِ تا هال غیش هخلَـ ضذُ است. اها ایي

جا دس ٍالغ خوس تا هال حالل هخلَـ ضذُ است. وأى  اختالـ تگَیین ػٌَاى حالل هختلف تِ حشام پیذا وشدُ است. ایي

تِ  ضَد. را اختلف تالحشام یتؼلك تِ الخوس ٍ ادلِ ضاهل ایي غَست ًوییي است: الخوس الوطتشن هغ الحالل إػٌَاى چٌ

اگش خوس هال حالل هخلَـ تِ حشام، تش خوس هال حالل همذم ضَد، هؼٌایص ایي است وِ خوس تِ خَدِ  ػثاست دیگش

ك تگیشد؟ چَى فشؼ ایي است وِ ٍلتی خوس تِ خوس ّن تؼلك تگیشد ٍ ایي هؼٌا ًذاسد. چشا خوس تِ خَدِ خوس تؼل

یؼٌی هتؼلك تِ ) است ، یه تخص آى حشامضَد تثییيگیشد، اگش خَدِ آى هال هختلف تِ حشام  هال هختلف تِ حشام تؼلك هی

ٍ یه تخص آى حالل ٍ هتؼلك تِ خَدِ ایي ضخع است ٍ یه تخص آى ّن خوس است وِ تشای استاب خوس  (غیش است

 است. 

ایي است وِ خوس تِ ػٌَاى یه هالیات اسالهی تِ خَد هالیات اسالهی هتؼلك ضَد. تِ  تؼلك خوس تِ هجوَع الصهِپس 

دٍلت یه تاس تشای یه چیضی هالیات تگزاسد ٍ تؼذ دٍتاسُ تش خَد آى هالیات  هثالً تش هالیات تش هالیات؛ یؼٌی ػثاست سادُ

 یه هالیات لشاس دّذ. 

هتَجِ ایي دلیل است. الثتِ ایي اضىال ؾوي ایٌىِ اضىال تِ ایي دلیل است، دس ٍالغ تِ ّش حال ایي اضىالی است وِ 
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ضَد. ػلی أی  تِ دلیل لَل اٍل هكشح هی دلیل لَل دٍم، دس لالة ّویي اضىالتاضذ. تمشیثاً  ّن تَاًذ دلیلی تش لَل دٍم هی

 1جا هكشح ضذُ است. حال ایي اضىالی است وِ ایي

 پاسخ اشکال

 ي اضىال ٍاسد ًیست. ایي اضىال تِ دٍ جْت پزیشفتِ ًیست؛ تِ ًظش ها ای

تالحشام، هحل اضىال است. چِ وسی گفتِ وِ ضاهل ختالـ الخوس سٍایات ٍ ادلِ ایي تاب لػَسٓ ا اغل ػذم ضوَل :اوالً

تش جایی هختلف تِ حشام ػٌَاى حالل آیا گَیذ دس هال حالل هخلَـ تِ حشام، خوس ثاتت است.  ضَد؟ سٍایت ػواس هی ًوی

وٌذ وِ  فشق ًویجا، تشدیذی ًیست.  وٌذ؟ پس دس غذق ایي ػٌَاى دس ایي وِ خَدِ هال حالل هتؼلك خوس است، غذق ًوی

فشلی ّن ًذاسد وِ ًفش دٍم یه ضخع حمیمی تاضذ یا یه ػٌَاى ؛ ّن چٌیي هال حالل هتؼلك تِ یه ًفش تاضذ یا دٍ ًفش

جا هْن است، غذق ػٌَاى هال حالل هخلَـ تِ  چِ وِ دس ایي سٍایات ایي تاب ًیست؛ چَى آىولی. ایي هاًغ ضوَل ادلِ ٍ 

 جا غادق است.  حشام است وِ دس ایي

گَیین ایي چِ  . هیاست فشهاییذ الصهِ ایي ساُ ٍ قشیمِ، تؼلك خوس تِ ػٌَاى یه هالیات تِ خَدِ خوس ضوا هیثاًیاً: 

ٍ االى تا تَدُ  است؟ تاالخشُ یه خوس ٍ تىلیفی اص لثل تِ ػْذُ ایي ضخع ٍاسدهحزٍسی داسد؟ چِ اضىالی تش ایي 

التؿای  ّش سثثی ٍ ای ایي واس ٍجَد داسدّواى قَس وِ لثالً گفتِ ضذ ٍلتی دٍ سثة تش است. پیذا وشدُ اختالـ تا حشام

ایي هجوَع است، یه خوسی  حالل وِ تخطی اص ِوٌذ ٍ تؼذ تِ اػتثاس آى هال هسثة خَدش سا داسد، هجوَع سا تخویس هی

 دّذ.  ّن تشای آى لشاس هی
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