
243 

 

ر «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

وشدین، فشع وشدین دٍ لَل دس ایي هسئلِ ٍجَد داسد؛ لَل اٍل وِ لَل  ثحث هی ادّخبس لظذ افتجبسوِ دسثبسُ ة دس جْت ثبًی

دس هفَْم جوبفتی اص فمْب ثَد هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ دلیل ایي لَل هَسد اشىبل ٍالـ شذ ٍ ًتیجِ ایي شذ وِ لظذ ادّخبس 

 ًیست. وٌض هقتجش

 قول دوم: عذم اعتبار قصذ ادّخار در مفهوم کنز

لظذ شخض سبتش هجٌی ثش ایٌىِ هبل سا رخیشُ وٌذ ثشای  یقٌیدس هفَْم وٌض است؛ ادّخبس دٍم لَل ثِ فذم افتجبس لظذ  اهب لَل

هذخلیت ًذاسد. ّش هبلی وِ هستَس شَد چِ ثِ لظذ ثبشذ ٍ چِ ثذٍى لظذ. چِ ثِ فقل فبفل ثبشذ  دس هفَْم وٌض یَم فبلت ٍ فمش

 شَد. ثش آى طبدق است ٍ هتقلك خوس ٍالـ هیش طَست فٌَاى وٌض ٍ چِ ثٌفسِ ثبشذ دس ّ

 ادله قول دوم

 ثش ایي لَل ثِ چٌذ دلیل استذالل شذُ است:
 : تبادردلیل اول

دلیل اٍل ّوبى هغلجی است وِ دس پبسخ ثِ دلیل لَل اٍل گفتین ایٌىِ هتجبدس اص وٌض فٌذ القشف هبلی است وِ هستَس است افن اص 

ثٌفسِ ٍ دس جبیی وِ ثِ فقل فبفل است چِ هـ لظذ االدّخبس ثبشذ ٍ چِ ثذٍى لظذ ادّخبس. ثِ ایٌىِ ستش ثِ فقل فبفل ثبشذ یب 

عَس ولی دس تحمك هفَْم وٌض ثِ ّیچ ٍجِ لظذ ادّخبس لیَم الفمش ٍالفبلة هقتجش ًیست ٍ الصم ًیست همبسى ثب ستش چٌیي لظذی اص 

)وٌض ثِ یه هبلی وِ اص  فْوذ ایي هقٌی سا هی اص لفؼ وٌضفشف  است یقٌیدلیل اٍل تجبدس  پسًبحیِ وسی هحمك شذُ ثبشذ. 

شَد افن اص ایٌىِ وسی آى هبل سا ثِ لظذی دفي وشدُ ثبشذ یب دس اثش خشاة شذى ٍ صلضلِ ٍ ... هبل هستَس شذُ  جبیی وشف هی

 ثبشذ(.
 : اشعار بزخی روایاتدلیل دوم

داسًذ وِ ایي لظذ هقتجش ًیست. اص جولِ طحیحِ صساسُ وِ لجالً ًمل  اشقبس ثِ ایي ،اًذ ثقضی اص سٍایبتی وِ دس ثبة وٌض ٍاسد شذُ

؛ ویفیت اشقبس ایي سٍایت ثِ فذم افتجبس لظذ دس هب ًحي 1« هٓب فِیْٓب فَمَبلَ وُلُّ هٓب وَبىَ سِوَبصاً فَفِیِِ الْخُؤس  الْوٓقٓبدِىِ  فٓيِ  سٓأَلْتُِٔ»شذ وِ 

دس طذق فٌَاى سوبص لظذ هقتجش ًیست چَى اگش دس طذق فٌَاى سوبص لظذ . فیِ ایي است وِ خوس دس سوبص ثبثت شذُ است

لغقبً ایي لظذ هقتجش ًیست یقٌی اطالً اهىبى ًذاسد ایي لظذ دس جبق ثش هقبدى ًجَد چَى دس هقبدى هقتجش ثَد لبثل طذق ٍ اًغ

خلمت خذا ایي عال ٍ ًمشُ ٍ هس ٍ هفَْم هقذى اخز شذُ ثبشذ چَى هقبدى ًبشی اص صهیي ٍ سیشِ دس صهیي داسد ٍ ثش اسبس 
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اهثبل ایٌْب دس صهیي لشاس دادُ شذُ ٍ لشاس گشفتي ایي هَاد دس صهیي تَسظ وسی ًجَدُ وِ هب ثحث وٌین آیب لظذ دس ٌّگبم پٌْبى 

لشاس اگش پس شذى ٍ لشاس گشفتي دس صهیي ثَدُ یب ًجَدُ. پس ثِ عَس ولی اهىبى افتجبس ایي لظذ دس هَسد هقبدى ٍجَد ًذاسد. 

ثش ایي اسبس وِ هب سوبص سا افن اص هقذى ٍ  آى گبُ ثَد دس سوبص هسئلِ لظذ هقتجش ثبشذ ثِ ّیچ ٍجِ لبثل اًغجبق ثش هقذى ًجَد.

 شَد دس وٌض ّن لظذ هقتجش ًیست. داًین هقلَم هی وٌض هی

 َم شذ:پس ویفیت اشقبس ایي سٍایت ثش فذم افتجبس ایي لظذ دس هفَْم وٌض ثب هالحؾِ چٌذ هغلت هقل

 اٍل ایٌىِ دس سٍایت خوس سٍی فٌَاى سوبص سفتِ است.

تَاًستین ایي فٌَاى سا ثش  دٍم ایٌىِ دس سوبص لظذ هقتجش ًیست چَى اگش لشاس ثَد دس طذق فٌَاى سوبص لظذ هقتجش ثبشذ ًوی

 هقذى تغجیك وٌین.

 سَم فشع ایي است وِ سوبص افن اص وٌض است. 

تقجیش ثِ داللت لزا هب وٌض اشقبس داسد.  هفَْمتَاى گفت ایي سٍایت ثِ ًَفی ثِ فذم افتجبس لظذ دس  ثب هالحؾِ ایي سِ هغلت هی

 اشبسُ شذ.ّویي همذهبتی وِ  ٍاسغِایي سٍایت اشقبس داسد ثِ  گفتینّن ثىبس ًجشدین ٍ 
 : تنقیح مناطدلیل سوم

تَاًین ًتیجِ  لجالً ّن اشبسُ شذ ٍ آى ایٌىِ هب اص ساُ تٌمیح هٌبط هی ٍاًذ  هَدُدلیل سَم هغلجی است وِ ثشخی اص ثضسگبى فش

 ثگیشین لظذ ادّخبس دس هفَْم وٌض هذخلیت ًذاسد.

 د وِ دس وٌض لظذ هقتجش ًیست:تَاى استفبدُ وش ثِ چٌذ هغلت هی ثب تَجِثیبى هستذل ایي است وِ 

شدُ است؛ ایي سٍایبت سا لجالً ًمل وشدین ٍ هقلَم شذ وِ هغلك هقبدى یىی ایٌىِ شبسؿ دس هغلك هقبدى حىن ثِ ثجَت خوس و

 هتقلك خوس ّستٌذ.

دس صوبت ًظبة ثیست دیٌبس یب دٍیست یقٌی دٍم ایٌىِ ًظبة الصم ثشای ثجَت خوس دس هقبدى ّوبى ًظبة صوبت است؛ 

 ًظبة هقذى ّن ثٌبثش ثقضی اص سٍایبت ّوبى ًظبة صوبت است.  ٍدسّن روش شذُ 

 ایٌىِ دس هغلك وٌض ّن خوس ثبثت شذُ است. سَم 

 ى، ًظبة صوبت است.چْبسم ایٌىِ ًظبة وٌض ّن ّوبًٌذ ًظبة هقذ

بس فی است ٍلی وٌض هذفَى فی االسع ٍ هق هقذى هستمش فی االسع است چَى ثب ایٌىِ سٌخ هقذى ٍ وٌض ثب ّن هتفبٍت پس

ب ثشای ّش دٍ ثبثت وشدُ است ّن اطل وب ٍ ووبلْوا ثِ توبهْاالسع )فبسیِ گزاشتِ شذُ دس صهیي( است اهب شبسؿ دٍ حىن س

 ثجَت خوس ٍ ّن ًظبة.

حبطل ثِ سجت حفش  شَد وِ وأىّ ایي سٌخ اص استغٌبم آى گبُ ثب هالحؾِ ایي هغبلت رّي اًسبى ثِ ایي ًىتِ هتَجِ ٍ هتجبدس هی

صهیي ٍ خبسج وشدى چیضی اص صهیي اص ًؾش شبسؿ یه حىن داسد یقٌی شبسؿ دس ساثغِ ثب هقذى ٍ وٌض ثب ایٌىِ تفبٍتی ثیي آًْب اص 

ًؾش سٌخشبى ٍجَد داسد اهب دس فیي حبل وأىّ ایي دٍ سا اص همَلِ ٍاحذ داًستِ )ثب ایٌىِ یىی هستمش دس صهیي ٍ دیگشی هذفَى 

وِ وأىّ شبسؿ وبسی ًذاشتِ ثِ دّذ  داًذ، ایي ًشبى هی هیٍجَة خوس ٍ همذاس ًظبة سا دس ّش دٍ ثبثت ٍ یىسبى  شذُ است( ٍ
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دس ثقضی لزا االسع است. فوذُ ایي است وِ دس صهیي هستتش شذُ  فیایٌىِ آیب ایي ثبلقشع دس صهیي لشاس دادُ شذُ یب هتىَّى 

 وِ دس هقذى لظذ هقتجش ًیست دس وٌض ّن لظذ هقتجش ًیست.عَس ّوبى ؛ هثالً هثل ّن ّستٌذجْبت دیگش ّن 

شبسؿ ثیٌین  ٍ حىوشبى هتشبثِ است. ٍلتی هی ثَدُوٌین وِ وٌض ٍ هقذى اص ٍادی ٍاحذ  هب اص ایي هغبلت استفبدُ هیخالطِ آًىِ 

ّن ّویي عَس است ٍ  تَاًین ثگَیین دس ثبة لظذ دس دٍ حىن وِ ّش دٍ هشثَط ثِ خوس است ایٌْب سا هثل ّن لحبػ وشدُ هی

 ّوبى عَسی وِ دس هقذى لظذ هقتجش ًیست دس وٌض ّن لظذ هقتجش ًیست.

س فشفی ایي است وِ لظذ هقتجش است هتجبد اًذ. ایشبى پس اص آًىِ ادفب وشد هغشح وشدُایي ثیبًی است وِ هشحَم آلبی هٌتؾشی 

وِ هب اص ساُ تٌمیح هٌبط ثتَاًین استفبدُ وٌین وِ لظذ هقتجش  اهب اللْن اال اى یمبلثبیذ ثبشذ تب فٌَاى وٌض هحمك شَد. لظذ  ٍ

 .1«الَی فذم افتجبس المظذ يحَط لَ لن یىاال». ًْبیتبً ّن ایشبى فشهَدُ: ًیست
 بزرسی دلیل سوم

دسست است وِ خوس ّن دس هقذى ثبثت است ٍ  چَى اشجِ ثبلمیبس است تب تٌمیح هٌبطیي دلیل ّن ثِ ًؾش هب توبم ًیست ٍ ا

ّن دس وٌض ٍ دسست است وِ ایٌْب دس ًظبة هتحذ ّستٌذ ٍلی ثجَت خوس دس ّش دٍ ٍ اتحبد ایٌْب دس ًظبة همتضی ایي ًیست 

وٌین ٍ یه هٌبعی سا اص اتحبد دس دٍ هسئلِ ٍ هشبثْت دس دٍ چیض وشف تَاًین هب  ًویوِ دس هسئلِ لظذ ّن هثل ّن ثبشٌذ. یقٌی 

دس حذالل هبًٌذ. ٍالقش ایي است وِ  ثگَیین ایٌْب هي ثبة ٍاحذ ّستٌذ ٍ ٍلتی اص یه ٍادی ثَدًذ دس ّوِ چیض، هثل ّن هی

هَسد لظذ یه فشق اسبسی ثیي هقذى ٍ وٌض ٍجَد داسد ٍ آى ایٌىِ دس هَسد هقذى اهىبى افتجبس لظذ ادّخبس ًیست چَى هقذى 

االسع است ٍ اسبسبً اهىبى افتجبس لظذ ٍجَد ًذاسد اهب دس هَسد وٌض ایي  فیُ ٍ هتىَّى یه چیضی است وِ دس صهیي پیذا شذ

تَاًین یه هٌبط سا تٌمیح  اهىبى ّست. آًچِ وِ ایشبى فشهَدُ ثِ ّیچ ٍجِ وبشف اص یه هٌبط ًیست یقٌی ثب ایي هغبلت هب ًوی

ص یه ٍادی لشاس دّین وِ ّش دٍ استغٌبم ثِ حفش اسع تَاًین ایٌْب سا ا وٌین. ثِ طشف یىی ثَدى دس ًظبة ٍ ثجَت خوس ًوی

. ًْبیتش آى است وِ ثشای هب ؽي ّستٌذیىی ٍ ًتیجِ ثگیشین دس ّوِ چیض است ٍ خبسج وشدى یه چیضی وِ داسای لیوت است 

ح ٍ هب هٌمّ وٌذ اهب دس ثبة تٌمیح هٌبط ّوبى عَس وِ اص فٌَاًش پیذا است ثبیذ هٌبط حىن ثشای ثِ یه چٌیي هٌبعی ایجبد هی

 تَاًین حىوی سا دس هَسدی ثبثت وٌین لزا دلیل سَم ثِ ًؾش هب ًبتوبم است. ًوی ؽي ثِ هٌبط لغقی ثبشذ. ثب

 ًؾش هشَْس وبفی است. اثجبتاهب ّوبى دٍ دلیل اٍل ٍ دٍم ثشای  استثب ایٌىِ دلیل سَم هحل اشىبل ثِ ّش حبل 

 س تحمك هفَْم وٌض لظذ هقتجش ًیست ٍ حك ثب هشَْس است.دس ّش طَست ًتیجِ ثحث دس جْت ثبًیِ ایي است وِ د

 کنز جهت سوم: اعتبار جنس مخزج در

جْت ثبلثة دسثبسُ جٌس هخشج است ثِ ایي هقٌب وِ آیب دس وٌض هقتجش است وِ هبل اص جٌس هخظَطی ثبشذ یب ًِ؟ آیب ثشای 

افن اص عال ٍ ًمشُ  اگش ٍ ًمشُ هسىَن ثبشذ یب عال ؟ هثالًثبشذجٌس خبطی ض ٍ ثجَت خوس دس وٌض الصم است طذق فٌَاى وٌ

 وٌذ؟ وفبیت هیّب ٍلَ اص جَاّشات ًجبشذ،  ل فتیمِّبی لیوتی هث هغلك جٌسثبشذ یقٌی افن اص ّوِ ایٌْب  حتی اگش ثبشذ ٍ یب

هفَْم  ٍ ّن حىوبً اختالف ٍالـ شذُ است یقٌی ّن دس هذخلیت جٌس هخشَج دس ایٌجب دس افتجبس ایي خظَطیت ّن هَضَفبً

گَیین اختالف ٍالـ شذُ یقٌی دٍ ثحث داسین ّوبى عَس وِ دس اٍل  وٌض ٍ ّن دس هذخلیت جٌس هخشج دس حىن وٌض.  ایٌىِ هی
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وٌٌذ، ثحث هفَْهی  وِ دس فجبسات فمْب ایي دٍ جْت ثِ دسستی اص ّن تفىیه ًشذُ وِ ثبالخشُ ثحثی وِ هی اشبسُ شذثحث وٌض 

 .شَد شَد یب ًوی حىوی داسًذ وِ آیب حىن ثبثت هیدس ساثغِ ثب وٌض داسًذ یب ثحث 

تَاًذ هخظَطبً دس ایي جْت ثبلثِ هَسد ثشسسی لشاس گیشد وِ تفظیل  پس دس دٍ هَضـ ٍ جْت ایي ثحث هی بحث جلسه آینذه:

 ثحث اى شبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ ثیبى ٍ ثشسسی خَاّذ شذ.

 «الحوذ هلل سة القبلویي»


