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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

دٍهیي اهش اص اهَسی وِ خوس دس آًْب ٍاخت است هقذى است؛ هب دس خلسبت گزشتِ هتي تحشیش سا ثِ ّوشاُ تَضیح ثیبى 

ًظبة هقذى دٍم ٍ تقشیف هقذى وشدین؛ فشع وشدین ثِ عَس ولی دس ایي لسوت اص تحشیش الَسیلة سِ هغلت ثیبى شذُ یىی 

 شَد. سَم فشٍفی است وِ ثِ هسئلِ ًظبة هقذى هشثَط هی ٍثشای تقلك خوس 

اهب دس هَسد تقشیف هقذى فشع وشدین الصم است ولوبت لغَییي ٍ ًؾش اطحبة ٍ فمْب ٍ ّن چٌیي ًظَص ٍ سٍایبتی وِ دس 

هَسد هقذى ثبیذ ایي هسئلِ ٍاسد شذُ است سا هَسد ثشسسی لشاس دّین؛ اص پٌح وتبة لغت فجبساتی سا ًمل وشدین ٍ گفتین دس 

 ؟حذٍدی دس آى ًْفتِ استآیب  ٍی داسد یب یه هقٌبی ضیك؟ هقذى یه هقٌبی ٍسیقلفؼ ىِ آیب ؛ ایٌخْبتی هشخض شَد

هقذى اسن هىبى ٍ اسن هحل است یقٌی ثِ آى هشوض ٍ  فمظ یه خْت سا هَسد ثشسسی لشاس دادین ٍ آى ایٌىِ اص ًؾش لغَییي

شَد ًِ ایٌىِ اسن ثشای حبلّ ثبشذ یقٌی ثشای آى چیضی وِ دس ایي  هقذى گفتِ هی ،هحلی وِ ایي هَاد دس آى اختوبؿ داسًذ

 هىبى ٍخَد داسد هثل عال ٍ ًمشُ. 

ا هب ًؾش دٍ تي اص ثضسگبى سا وِ ثِ ًَفی ایي است لز هحلثشسسی ولوبت لغَییي ًشبى داد وِ هقذى ثِ ًؾش آًْب اسن ثشای 

استفبدُ سا اص ثقضی ولوبت وشدُ ثَدًذ یب خَدشبى ًؾششبى ایي ثَد سا سد وشدین؛ فشع وشدین هشحَم آلبی هٌتؾشی اص 

ای اص ایي وتبة  وشدُ ثَد وِ هب فجبست سا خَاًذین ٍ گفتین ثِ ًؾش هب چٌیي استفبدُ سا اص لغَییي ایي استفبدُ ثقضی ولوبت

ایي گفتین  ٍلی هبهقذى دس ًضد لغَییي ثب هقذى دس اطغالح ٍ ًؾش فمْب هتفبٍت است  ُادفب وشدشَد. هحمك ّوذاًی ّن  یًو

 .ًتیدِ ثحث ایي شذ وِ هقذى اص ًؾش لغت اسنٌ للوحل ٍ للوىبى ٍ دسست ًیست

آى چیضی وِ اص ایي هحل  آى هحل ٍ هىبى ًیست ثلىِ فجبست است اص ،هَضَؿ ثحث هب یقٌی هب یتقلك ثِ الخوس لجتِا

اًذ الثبًی هوب یتقلك ثِ الخوس َّ الوقبدى ایي هدبصاً اعالق شذُ  شَد ثِ فجبست دیگش حبلّ. ٍ اگش فمْب ّن گفتِ استخشاج هی

 اص ثبة فاللِ حبلّ ٍ هحل.

 بزرسی خصوصیات معدن:

 ثشسسی وٌین:سا  تاس تشتتهقٌب ٍ تقشیف هقذى ثبیذ چٌذ خظَطیت سا وِ اثش ثش آًْب ه َسددس ه

ایي خظَطیت ثبیذ هَسد ثشسسی لشاس ثگیشد وِ دس هقذى خظَطیت هستَس ثَدى هقتجش است یب ًِ؟ یقٌی ثِ چیضّبیی  -1

شَد یب ًِ اشیبئی ّن وِ دس صهیي پٌْبى ًیست هبًٌذ دسیبچِ ًوه ّن هقذى گفتِ  وِ دس فوك صهیي است هقذى گفتِ هی

 شَد؟ هی
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ثبیذ ثبشذ تب اعالق هقذى ثشَد یب اگش لیوت ّن  «را لیوة»ى دس آى هذخلیت داسد؟ یقٌی خظَطیت آیب لیوتی ثَد -2

 شَد؟ هقذى گفتِ هیثِ آى ًذاشتِ ثبشذ 

شَد؟ هثالً هس، سٍی ٍ اهثبل ایٌْب خضء  آیب ثبیذ خضء االسع ثبشذ یب اگش خضء االسع ّن ًجبشذ، ثِ آى هقذى گفتِ هی -3

دسست است وِ فی االسع است ٍ دس اثش یه فقل ٍ اًفقبالتی دس اسع  .سع ًیستاالسع ّستٌذ اهب ًفت خضء اال

 ایدبد شذُ ٍلی خضء االسع ًیست؛ آیب ایي خظَطیت افتجبس داسد؟

شَد؟ یقٌی آیب هقذى فمظ ثِ آى هحل تدوـ خَاهذ  آى ّن هی غیشآیب هقذى هختض خَاهذ است یب شبهل هبیقبت ٍ  -4

 شَد؟ هی ثلىِ گبص هل هبیقبتشَد یب شب اعالق هی

آیب لیذ اًغجبؿ دس اعالق هقذى خظَطیت داسد یب ًِ؟ هثالً هبًٌذ سٍی ٍ هس هٌغجـ ٍ غیش هٌغجـ هبًٌذ یبلَت ٍ فیشٍصُ  -5

 ذ.ًشَ ّب خذا اص سٌگّب ًیست ثش خالف هس ٍ سٍی وِ ثبیذ  ٍ صثشخذ ٍ اهثبل ایٌْب؛ یقٌی دس الثالی سٌگ

ٍ دس فجبسات فمْب ساخـ ثِ ثقضی اص ایٌْب اختالف ٍخَد داسد. اثتذاءً ثبیذ دیذ وِ اص ایٌْب خظَطیبتی است وِ هَسد ًؾش است 

ای ٍخَد داسد یب  شقبس ٍ اشبسًُسجت ثِ ایي خظَطیبت دس فجبسات لغَییي اشَد ٍ آیب  ولوبت لغَییي چِ چیضی استفبدُ هی

 ؟ًِ

دس ولوبت  ؛داص ثشسسی ایي خْبت اثتذا الصم است هغلجی وِ دس اوثش وتت لغَی ثش آى تىیِ شذُ هَسد ثشسسی لشاس گیشلجل 

گَیٌذ یقٌی هحل سٍییذى خَّش ٍ هىبًی وِ  ٍ آى ایٌىِ هقذِى ثِ هٌجت الدَاّش هی لغَییي فوذتبً ثش یه ًىتِ تىیِ شذُ

الدَّش ول حدش یستخشج هٌِ شیءٌ یٌتفـ » اًذ: ایي گًَِ هقٌب وشدُّن شَد هقذى گَیٌذ. خَّش سا  خَّش اص آى استخشاج هی

شَد. اگش هب خَّش سا ثِ ایي هقٌب داًستین ٍ ولوبت  شَد ٍ اًتفبؿ ثِ اٍ ثشدُ هی ّش سٌگی وِ اص اٍ چیضی استخشاج هی 1«ثِ

شَد یقٌی هحل اختوبؿ ٍ هشوض اطلی خَاّش )ًِ  لغَییي سا عجك ایي ثیبى ثخَاّین تفسیش وٌین، هقذى هختض ثِ خَاّش هی

اص ولوبت  فمظالجتِ ت ّن ًجبشذ وِ ثتَاى اص آى اًتفبؿ ثشد خَّش است(. ری لیو چٌذاى ی ٍلَسٌگاشیبء لیوتی فمظ ثلىِ ّش 

اًذ. فجبست  الوغشَّة هوىي است استفبدُ ثشَد وِ هقذى یقٌی فمظ هقذى عال ٍ ًمشُ؛ ثقضی ایي سا ثِ الوغشّة ًسجت دادُ

اًذ وِ ثِ ًؾش  ضی استفبدُ وشدُثق 2«ٍ هٌِ الوقذى لوب خلمِ اهلل تقبلی فی االسع هي الزّت ٍ الفضة»الوغشة ایي است: 

طبحت الوغشة هقذى یقٌی فمظ خبیی وِ عال ٍ ًمشُ دس آى ٍخَد داسد ٍلی ٍالقش ایي است وِ ایي فجبست چٌیي ؽَْسی 

آیذ وِ آًچِ سا وِ طبحت الوغشة گفتِ داللت ثش ایي داشتِ ثبشذ وِ  هثبل است ٍ لزا ثِ ًؾش ًویثِ فٌَاى ًذاسد ٍ روش ایي دٍ 

 ال ٍ ًمشُ.هقذى یقٌی هقذى ع

شَد اهب ٍالـ ایي است وِ ٍخْی ثشای ایي اختظبص ًیست؛ هب ثِ فشف  پس اص ولوبت لغَییي چٌیي اختظبطی استفبدُ هی

وٌین فشف فبم لغقبً هَافك ایي اختظبص ًیست ًِ فشف اهشٍص ثلىِ شبیذ دس عَل تبسیخ ایي گًَِ ثَدُ وِ اص  وِ هشاخقِ هی

فمظ ول حدش یستخشج هٌِ شیءٌ هقذى گَیٌذ یقٌی ایٌىِ  ثِ حدش داشتِ ثبشذ ًویًؾش فشف هقذى ثِ چیضی وِ اختظبص 

                                                 

 .55، ص2. المبهَس الوحیظ، ج1

 .44، ص2. الوغشَّة، ج2



11 

 

شَد. ثلِ غلجِ شبیذ ثب آى  ّب ٍ ًوه ًیض هقذى اعالق هی غیش حدشّب هثل شي ٍ هبسِ ٍ ثشخی خبنثلىِ ثِ ثشخی  ثبشذ

 ًجبشذ. هقٌب فشف هسبفذ ایي شبیذثذاًین گَیٌذ اهب ثبص ایٌىِ ثخَاّین هختض ثِ آى  چیضی ثبشذ وِ اّل لغت هی

وٌین ٍ ثحث لغَی طشف وِ ًذاسین ٍ لزا   ثِ فالٍُ هْوتش ایي است وِ ثبالخشُ هب داسین هقذى سا دس ثبة خوس ثشسسی هی

چٌیي اختظبطی سا استفبدُ  وٌین ًبچبس ثِ هالحؾِ اخجبس ٍ سٍایبت ٍ ولوبت فمْب ّن ّستین؛ ٍلتی ثِ اخجبس هشاخقِ هی

وٌین. پس دس هدوَؿ ایي خظَطیت هٌجت الدَاّش دس وتت لغت روش شذُ اهب چِ ثسب ثتَاًین ثگَیین فشف فبم هسبفذ  ًوی

ٍ چِ ثسب ثتَاى آى سا حول ثش غبلت یب هثبل ٍ هظذاق  ایي اختظبص ًیست ٍ اخجبس ثبة ّن لغقبً ًبفی ایي اختظبص است.

 ثبسص ٍ شبخض آى وشد.

 : مستور بودناولخصوصیت 

شَد؟  شبهل غیش آى ّن هیگَیٌذ وِ دس فوك صهیي پٌْبى است یب  هقذى هی ثِ چیضّبییآیب هستَس ثَدى یقٌی ایٌىِ اهب خْت 

ثِ فجبست دیگش اختالف دس سقِ ٍ ضیك هقٌبی هقذى است؛ آیب هختض ثِ هب َّ الوستَس في االسع است یب افن است ٍ 

 شَد؟  شبهل آًچِ دس فوك صهیي است ٍ غیش آى ّن هی

وٌین؛ دس ّیچ وذام اص فجبسات لغَییي خظَطیت هستَس ثَدى ٍ  ى سا استفبدُ ًویهب ثب هالحؾِ وتت لغت ایي لیذ هستَس ثَد

: الوَاضـ  الوَقَبدِى»شَد حتی ّویي فجبساتی وِ هب ثِ ثقضی اص آًْب اشبسُ وشدین. هثالً اثي اثیش وِ گفت  دس فوك ثَدى دیذُ ًوی

: هشوض  : اإللبهة. ٍ الوَقْذِى . ٍ القَذْى له، ٍاحذّب هَقْذِىالتی تستخشج هٌْب خَاّش األسع وبلزّّت ٍ الفضّة ٍ الٌّحبس ٍ غیش ر

ّب ٍ سٍی  شَد؟ اآلى دس ثشخی اص ًمبط دًیب گبّی دس سٍدخبًِ هستَس ثَدى استفبدُ هیفجبست اص ودبی ایي  1«ء. ولّ شی

بسُ ثِ شَد. لزا دس ولوبت لغَییي لیذی وِ اش اعالق هی ّن ثِ آًْب هقذى لیٍخَد داسد ٍهثل عال ٍ ًمشُ صهیي ثشخی احدبس 

 شَد. خظَطیت هستَس ثَدى یب هذفَى ثَدى داشتِ ثبشذ، دیذُ ًوی

اهب ثِ حست فشف، دس فشف ّن ایي چٌیي است ٍ دس سٍایبت ّن ایي چٌیي است؛ دس سٍایبت ثِ صهیي ًوه صاس وِ دس آًدب 

یه اختالفی است؛ ثقضی شَد طشاحتبً هقذى گفتِ شذُ ّش چٌذ دس سٍایبت  ًوه ثِ ٍاسغِ اًجبشتِ شذى آثْبی شَس پیذا هی

 گَیٌذ ایي هقذى ًیست ثلىِ هثل هقذى است وِ ثشسسی خَاّین وشد. هی

 شَد، اعالق هقذى شذُ است. پس هستَسیت دس لغت خظَطیتی ًذاسد. اهب اخوبالً دس سٍایبت ثِ ًوىی وِ دس یىدب خوـ هی

 شَد چٌبًچِ خَاّذ آهذ. ولوبت فمْب ّن هقذى ثِ ّش دٍ لسن اعالق هیدس 

 وم: جامدیتدخصوصیت 

هقذى استفبدُ  ثشای طذقاص فجبسات لغَییي خظَطیت خبهذ ثَدى  خظَطیت خبهذ ثَدى آیب دس هقذى لحبػ شذُ یب ًِ؟ آیب

 شَد؟ شَد ٍ ایي هقتجش است؟ آیب دس هقٌبی هقذى لیذ خبهذ ثَدى لحبػ شذُ یب ًِ فبم است ٍ شبهل غیش خَاهذ ّن هی هی

ّش خبهذ ٍ هقذى هختض ایٌْب ثِ ًَفی اشبسُ ثِ ایي داسًذ وِ  لحبػ وٌین اگش هب ایي فجبساتی وِ دس خلسِ گزشتِ ثیبى شذ

تقشیف  احتوبلی وِ هب روش وشدین ٍ ثش عجكشَد اهب ثش اسبس  اص آى ًفـ ثشدُ شَد ٍ شبهل هبیقبت ًویوِ است سٌگی 

 شَد. ، شبهل غیش خَاهذ ّن هیة ٍ آًچِ دس سٍایبت ٍاسد شذُ استاطحب
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ولوبت  اص شَد؟ اعالق هقذى هیگبص ثِ یب هثالً  ؟شَد هی ثِ هَاسدی وِ هثل ًفت هبیـ است اعالق هقذى آیب اهب دس فشف

 هقذى است.فت شبیذ ثتَاى گّن اص دیذ فشف فبم  تَاى ایي سا استفبدُ وشد. لغَییي ّن ثِ ًَفی هی

ٍلی ثٌبثش احتوبلی وِ هب روش وشدین ّویي خظَطیت شَد فبدُ یت استذخظَطیت خبه هوىي است اگشچِ اص ًؾش لغت لزا

 خظَطیت خبهذیت افتجبس ًذاسد.ّن ثب تَخِ ثِ دیذ فشف ٍ ولوبت اطحبة ٍ سٍایبت  ّن هقتجش ًیست ٍ

سع ثَدى خَاّذ ثَد وِ إى شبء اهلل دس خلسِ آیٌذُ ثِ ثیبى آى اال ءم یقٌی خضچْبسثحث دس خظَطیت  بحث جلسه آینده:

 خَاّین پشداخت.

 «الحوذ هلل سة القبلویي»


