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 ثبسوِ تؼبلی

 42/11/66   66جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 صحت اهر آهر با فرض علن به انتفاء شرط آنوع کلی: هسأله ضد              هوضوع جزئی: هوض

 

 

 صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن

 خالصه جلسه گذشته

داسد تحلیل هحل ػوذُ ثحثی وِ ایٌدب ٍخَد ثَد. ثیبى وشدین ضشط   ثِ اًتفبء اٍ ثب ػلندسثبسُ خَاص اهش آهش  ثحث هب

وٌین ٍ هسلن  ضشط داسد ثحث هی  ایي است وِ هب دسثبسُ خَاص اهش دس فضبیی وِ آهش ػلن ثِ اًتفبء ًضاع ثَد ٍ فشض

سثغی ثِ ػلن اصَل ًذاسد ٍ هسلن است وِ است وِ ایي خَاص، خَاص تىلیفی ًیست وِ یه هسألِ فمْی است ٍ 

ایي سبصگبس ثب فلسفِ است وِ ثب  ، اهىبى راتی داسد صیشایچٌیي اهشث اص ایٌىِ یؼٌی ثح ًیست اهىبى راتیثحث اص 

ٍخَة  ایي ٍالؼیبت ثِ حست هتي ٍالغ هوىي یب ٍاخت یب هوتٌغ است یبوٌذ ثحث اص ایٌىِ  وطف ٍالؼیبت وبس هی

خَاّین ثىٌین وِ یدَص دس  دس ػلن اصَل ثحث فمْی ًوی ست.فلسفی ا غیشی یب اهتٌبع غیشی داسد وِ ایٌْب وبسّبی

ػٌَاى هسألِ سا ثخَاّین سش خَاص ثِ هؼٌبی اثبحِ ٍ اص عشف دیگش دس اصَل ثحث فلسفی ًوی خَاّین ثىٌین وِ 

خی سا خَاّذ همذهِ استٌجبط حىن اهلل ثبضذ ٍ ٍالغ خبس  هسألِ هی ،ثشگشداًین. دس ػلن اصَلهسألِ سا ثِ اهىبى 

ایي یه عشف هسألِ ضَد ٍ حىن الْی سا استٌجبط وشد؛  تحلیل وٌین وِ آیب چٌیي چیضی دس خبسج اهىبى داسد ٍالغ

 است.

 ود در آنث و بزرسی هحذورات هوجتوجیه عنوان هسأله هورد بح

عشف دیگش هسألِ ایي است وِ اوثش ػلوبی ػبهِ فتَا ثِ خَاص دادًذ ثشخالف ػلوبی خبصِ وِ فتَا ثِ استحبلِ 

آهش ثب ػلن ثِ اًتفبء ضشط اهش  اهش یي هطىلی سٍثشٍ ّستٌذ وِ اگشدادًذ. ػلوبی ػبهِ وِ فتَا ثِ خَاص دادًذ ثب چٌ

ِ خیلی ٍاضح است ٍ لَل ثال ػلخبیض است استحبلِ تحمك هطشٍط ثذٍى ضشط ٍاضح است استحبلِ تحمك هؼ

دٌّذ اهش آهش ثب ػلن اٍ ثِ  وشد ٍ گفت وِ ٍلتی ایٌْب فتَا هی سا حول ثش یه اهش ثذیْی الجغالى ضَد فتَای آًْب ًوی

ضَد وِ  هؼلَم هیثِ ایي لشیٌِ  اًذ گفتِّب  لی سا خبیض وشدًذ، ثٌبثشایي ثؼضیًتفبء ضشط خبیض است یه اهش هستحیا

یدَص »ثگَیٌذ  ش ثذیْی الجغالًی سا ًظش ثذٌّذ ٍتَاًٌذ یه اه دػَا سش اهىبى راتی است. ثِ لشیٌِ ایٌىِ آًْب ًوی

لغ آًْب یه اهش ثذیْی الجغالًی سا فتَا پس ثشای ایٌىِ ثگَیین دس ٍا«. هطشٍط ثذٍى ضشط ٍ یدَص هؼلَل ثالػلة
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گَیٌذ  ثشین ٍ اهىبى سا ّن ثِ هؼٌبی اهىبى راتی ثگیشین. آى هَلغ وسبًی وِ هی ًذاًذ پس خَاص سا ثش سش اهىبى هی

اهش آهش ثب ػلن ثِ اًتفبء ضشط خبیض است ثِ هؼٌبی اهىبى راتی است ٍلی ٍالغ ًیست صیشا اهتٌبع ثبلغیش داسد. راتب 

 اهتٌبع ثبلغیش داسد. اتی داسد ٍ ثبلغیش وِ ًگبُ وٌیذر اهىبى

ٍ اهىبى ثب اًتفبء ضشعص اهش وٌذ  ی خوغ وٌٌذ یؼٌی ثذیْی الجغالى است آهشثیي ایي دٍ هسأِل خَاستٌذ ایي خَس

راتی  ستٌذ اهىبىٍلی وذام اهىبى سا ًذاسد اهىبى ٍلَػی ًذاسد اص ثبة اهتٌبع ثبلغیش ٍ آًبًی وِ لبئل ثِ خَاص ًّذاسد 

ای دیگش اص ػلوب  ًذ ٍ ػذُای اص اصَلییي ثب ایي لشائي خَاستٌذ ثحث سا سش اهىبى راتی ثجش وٌٌذ، لزا ػذُ سا ثیبى هی

هسألِ اهىبى ثحث هب دس اصَل صیشا  چٌیي هغلجی دسست ًیستس آًبى هشحَم آخًَذ است لبئل ّستٌذ وِ دس سأ

لغَ است. ثحث  ،هسألِ ثب لیذ ػلن آهش ثبص دس ایيسفت  اهىبى راتی هی دس اصَل ثحث هب سشًیست ٍ اگش ّن راتی 

ضشط است ٍلتی هسألِ دخبلت ػلن آهش هغشح است هؼلَم است وِ ثحث   دس هَسد خَاص اهش آهش ثب ػلن اٍ ِث اًتفبء

 اهىبى راتی سثغی ثِ ػلن آهش ًذاسد. ، دسهَسد اهىبى راتی ًیست، صیشادس هسألِ

شی وِ استحبلِ آى خیلی سٍضي است اص ثبة اهتٌبع ثٌبثشایي اص یه عشف یه هطىلی داسین ثِ ًبم ثغالى چٌیي اه

ضَد وِ ثتَاى ثب آًبى  ثبلغیش ٍ فتَای اوثش ػلوبی هخبلف هب ٍ ػبهِ ثِ خَاص وِ اص دسٍى آى اهىبى راتی استخشاج هی

ثحث وشد ٍ اص ایي عشف ایي هطىل سا داسین وِ اهىبى راتی سبصگبس ثب ػلن اصَل ًیست ٍ ػلن آهش دس ػٌَاى ثحث 

 ضَد. هیلغَ 

 در توجیه عنوان هسأله هزحوم آخوندنظز 

هشحَم آخًَذ دس وفبیِ ٍ تالهزُ ایطبى هبًٌذ هحمك خَئی ٍ هحمك ًبئیٌی ٍ تالهزُ تالهزُ ایطبى هبًٌذ حضشت اهبم 

 ٍ هحمك خَئی چغَس خَاستٌذ هحل ًضاع سا تحشیش وٌٌذ.

وٌذ.  غ هیوٌذ ٍ ثؼذ هسألِ سا خو ای سا تبویذ هی همذهبتی وِ ثیبى وشدین یه ًىتِ هشحَم آخًَذ دس وفبیِ ثب ّویي

  گشدد؟ ضویش ضشعِ ثِ ودب ثشهی، «آهش هغ ػلوِ ثبًتفبء ضشعِالیدَص اهش » دس ػٌَاى هسألِفشهبیذ:  هیهشحَم آخًَذ 

گشدد ّش چٌذ ثؼضی ّب سؼی وشدًذ ایي ضویش سا ثِ هبهَسثِ ثشگشداًٌذ.  ظبّش دس ایي است وِ ثِ اهش ثشهیایي ضویش 

وِ روش ضذُ است اهش ٍ آهش است ٍلی  روش ًطذُ است ثلىِ آًچِ ایي خالف ظبّش است صیش هبهَسثِ دس ػجبست

 اًذ وِ ٍلتی اهش آهذُ است هبهَسثِ ّن دس لَُ روش است. ثؼضی ّب گفتِ
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اگش ضویش ثِ اهش ثشگشدد ػٌَاى، ػلن آهش ثِ اًتفبء ضشط اهش است وِ ضشط اهش ضشط ٍخَة است ٍلتی ضشط اهش 

َد ٍ ایي هحزٍساتی وِ ثیبى وشدین الصم هی آیذ وِ اًتفبء هطشٍط ثب ض یؼٌی ضشط ٍخَة هٌتفی ضَد اهش هٌتفی هی

ثِ  «ضشعِ»وِ ضویش  حبلػلت تبهِ است ٍاضح است.  خضاءضشط است ٍ اًتفبء هؼلَل ثِ اًتفبء ضشط وِ اص ا اًتفبء

طٌْبد داسین اهش است ٍ ایي اًتفبء خیلی سٍضي ٍ ٍاضح است هب یه پی  هٌدش ثِ اًتفبء ،اهش خَسد اگش اًتفبء ضشط اهش

وِ ضوب هدجَس ًطَیذ سش اهىبى راتی ثحث وٌیذ تب اضىبل ضَد وِ اهىبى راتی ثحث فلسفی است ٍ خبسج اص 

اصَل است. پیطٌْبد هشحَم آخًَذ ایي  است وِ اص صٌبػت استخذام استفبدُ وٌیذ ٍ هشخغ ضویش سا یه عَس هؼٌب 

حىن ضشػی چْبس هشتجِ داسد: دش ثیبى ضذُ است وِ وٌیذ ٍ خَد ضویش سا ثِ گًَِ دیگش هؼٌب وٌیذ. دس خبی خَ

 هشتجِ فؼلیت ٍ هشتجِ تٌدض. ، ، هشتجِ اًطبءالتضبء هشتجِ 

هالن سا وبسی ًذاسین. حىن ضشػی ٍخَة حح یه هالوی الصم االستیفبئی داسد وِ آى هالن التضبی   هشتجِ التضبء

هلل ػلی » ٍ وٌذ اًطب هی ٍخَة حح ساهَال وشد  ٍخَة تىلیف داسد. ثؼذ اص هشحلِ هالن الصم االستیفبء وِ التضب

 ء ای است وِ حىن ثبیذ اخشا است. هشحلِ فؼلیت هشحلِ  ایي هشحلِ اًطبء« الٌبس حح الجیت هي استغبع الیِ سجیال

ضَد. صًذُ ضذى حىن ٍ ایٌىِ حىن ثبػث ثبضذ ٍ ایٌىِ هىلف هٌضخش ٍ هٌجؼث اص حىن ضَد هتَلف ثش ایي است  

ضَد. هَضَع حىن هستغیغ است. اگش هستغیغ پیذا ضذ ایي حىن صًذُ ٍ فؼلی هی ضَد. پس  وِ هَضَع آى دسست

ٍاال  وٌذ، ضَد ٍ هىلف ّن اهتثبل هی جیت، یه حىن صًذُ ٍ لبثل اخشا هیثب آهذى استغبػت حىن اًطبئی حح ال

ثِ حىن اًطبئی پیذا وشدُ  وٌذ لزا وسی وِ ػلن حىن سا صًذُ ًوی  هشحَم آخًَذ دس وفبیِ گفتِ ػلن ثِ حىن اًطبئی،

ػلن ثِ یه حىن فؼلی پیذا وشد یب ثبیذ ي ٍلی اگش هِّ خَد حشوت ثذّذ وِ ثشٍد دًجبل هؤاست ٍلی ًوی تَاًذ ث

 ػول وٌذ ٍ یب ثبیذ یه اصل یب تؼویوی اص سَی ضبسع ثشای خَد داضتِ ثبضذ. 

دس ٍلت صالت پیذا ضذ آى هَلغ ایي  است اگش هىلف داسای ضشایظ تىلیف  داسد وِ اًطبء «هَال الیوَا الصالُ»

اص دست داد یب دس حبلت وُوب یب هىلف ػمل خَد سا شاء، دس ٍلت اخحىن فؼلی است ٍ اگش ایي حىن ثَد ٍلی 

 سفت ایي حىن ثشای اٍ فؼلی ًیست ٍ هحشویت ًذاسد. ءوباغ

ستحمبق ػمَثت ثش حىن یب دس هشحلِ اًطبء است یب هشحلِ فؼلیت ٍ ثؼذ اص فؼلیت حىن یه هشحلِ تٌدض ٍ ا

ٍ تٌدض ًذاسین ثلىِ هب دس   گَیذ فؼال وبسی ثب هشحلِ التضبء هخبلفت یب هثَثت ثش اعبػت داسد. هشحَم آخًَذ هی

است اهش اًطبیی است ٍ خَد ضویش « ضشعِ»خَاّین ثگَیین وِ چِ اضىبلی داسد وِ اهش وِ هشخغ ضویش  هسألِ هی

ضَد وِ آیب خبیض اهش اًطبیی آهش ثب ػلن اٍ ثِ اًتفبء ضشط فؼلیت  ِ هؼٌب هیسا ثِ هشحلِ فؼلیت ثضًین ٍ ػٌَاى ایي گًَ
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هٌتفی  اهش ضشط فؼلیت ،ثىٌذ ٍلَ هی داًذ دس ظشف فؼلیت  آى اهش؟ دٍ هحزٍسی وِ داضتین حل ضذ. آهش اًطبء

 است.

یدَص اهش » :گفت تَاى یب فؼلی استحبلِ داسد یؼٌی ًوی اگش ضویش ٍ هشخغ یه چیض سا ثگَیٌذ خَاُ اًطبئی ثبضذ

یدَص اهش الفؼلی » :گفت تَاى  اص ثبة اهتٌبع ثبلغیش ٍ ًوی  «ضشعِ ای ضشط اهش اًطبئی  اآلهش ثبًتفبءػلن االًطبئی هغ 

صیشا اهتٌبع ثبلغیش داسد. اگش اهش فؼلی ضشعی داسد ثب اًتفبء آى ضشط، اهش  «اآلهش هغ ػلوِ ثبًتفبء ضشط اهش الفؼلیهي 

ی تَاًذ چٌیي چیض هؼلَل ثِ اًتفبء ػلتِ ٍ وسی ًوی  ضشعِ ٍ اًتفبء  ثِ اًتفبء فؼلی هٌتفی است وِ ایي اًتفبء هطشٍط

ضَد.  اگش هشخغ ضویش سا ثِ اهش اًطبئی صدین ٍ اص خَد ضویش اهش فؼلی سا اسادُ وشدین هؼٌب دسست هی ثگَیذ ٍلی

است هثال  داًذ ایي دستَس یه ضشعی داسد وِ دس ظشف فؼلیت آى ضشط هٌتفی خَاّذ دستَس ثذّذ ٍ هی آهش هی

وٌذ. آیب آهش هی تَاًذ اهش اًطبیی وٌذ ثِ وسی  گَیذ هي استغبع الیِ سجیال ٍلی ایي هىلف استغبػت پیذا ًوی هَال هی

 داًن ایي هىلف ضشط فؼلیت سا ًذاسد؟ ثلِ ٍ ّیچ اضىبلی ًذاسد. وِ هی

دّذ هثال ًسخ  د سا اص دست هیداًذ صهبى اخشاء وِ سسیذ ایي دستَس ضشط خَ تَاًذ اهش وٌذ دس حبلیىِ هی آهش هی

 هی ضَد ّیچ اضىبلی ًذاسد. 

اًطب اهش  افتذ وِ آى صیبد اتفبق هی اگش ایي عَسی ضذ آى هَلغ دس ٍالغ ایي اضبسُ داسد ثِ لبًَى دیگشی وِ ًضد ػمالء

وِ  وٌذ ٍلی داػی اٍ اص اًطب اهش ایي ًیست هَال اًطب اهش هی دس ضشع ًیض ّویي گًَِ است.ت اسثِ دٍاػی غیش ثؼث 

وٌذ داػی اٍ ایي ًیست وِ ایي اًطبء  هىلف ثشٍد اًدبم ثذّذ. هثل اٍاهش اهتحبًی. دس اٍاهش اهتحبًیِ ٍلتی هَال اهش هی

اهش ثِ هشحلِ اخشاء دس آیذ. ٍلتی ثِ حضشت اثشاّین دستَس ثِ رثح اسوبػیل دادُ هیطَد ایي اهش اهتحبًی است ٍ 

ػی اهتحبى اهش هی وٌذ ٍ ایي ػمالئی ّن ّست ووب ایٌىِ دس ثحث لشاس ًیست اخشائی ٍ ػولیبتی ضَد ثلىِ ثِ دا

تؼدیض ٍ گبّی اٍلبت ثِ داػی تْذیذ است هبًٌذ اػولَا هبضئتن ٍ ایي اهش ثِ داػی  گبّی اٍلبت اٍاهش خَاًیذم وِ

ویطَد ٍ داًذ دس ظشف ػول ایي دستَس ػولیبتی ً ایي ػمالئی است وِ هَال اًطب وٌذ ٍ ثِ داػی ثؼث ًجبضذ، لزا هی

اًدبم ًوی ضَد ٍلی داػی دیگشی اص ایي اهش داسد ٍ اگش ایي گًَِ ضذ هي آخًَذ ًیض لبئل ثِ خَاص ّستن. اٍل وِ 

لبئل ثِ ػذم خَاص ثَدم دس فضبیی ثَد وِ استخذام دس وبس ًجَد ٍ هشخغ ضویش ٍ ضویش یه هؼٌب داضت ٍ استحبِل 

 ضَم.  ئل ثِ خَاص هیچٌیي اهشی هؼلَم ثَد ٍلی االى وِ استخذام است لب

ل ضذ ثِ ایي حمیمتب اهش گفتِ وٌذ. هشحَم آخًَذ هی فشهبیذ اگش چٌیي اهشی سا لبئ یه اضىبلی دس پبیبى ٍاسد هی

ٍ  ِیب ثشای ًسجت ثؼثی ِضَد وِ دس ثحث اٍاهش ثحث وشدین گفتین صیغِ افؼل ٍضغ ضذُ است ثشای ًسجت علجی ًوی



5 
 

یؼٌی ایٌىِ ثیي آهش ٍ هبهَسثِ  ِداسد. ًسجت علجی ثشٍد هؼٌبی خَدش سا صیغِ افؼل ّویطِ دس ّش هَسدی وِ ثِ وبس

 ،علت ٍخَد است ٍ ًْی ،گفتٌذ اهش ٍ هبهَس یه ًسجی ٍخَد داسد یب ػلی التحمیك ًسجت ثؼثیِ است. لذهبء هی

هتبخشیي گفتٌذ وِ اهش ثؼث است ٍ ًْی صخش است ًسجت ثؼثیِ دس اهش ٍ ًست صخشیِ دس ًْی  .علت ػذم است

 است.

سٍد.  فشهبیٌذ دس خبی خَدش ثحث ضذُ است وِ ایي صیغِ افؼل دس هؼٌبی خَدش ثِ وبس هی هشحَم آخًَذ هی

ّیچ تفبٍتی ًذاسد صلّ ٍاػغَا ٍ اػولَا دس ًسجت ثِ وبس سفتِ اًذ تفبٍت صلّ وِ  «اػولَاصلّ ٍاػغَا ٍ »هَضَع لِ 

َا  ظَْس دس ٍخَة پیذا هی َا وِ ظَْس دس ٍخَة ًذاسد ثب اػول  ایي است وِ وِ ظَْس دس ٍخَة ًذاسدوٌذ ثب ٍاػغ

وذ وِ ًبتَاى است دس اػولَا هَال تىلیف ْفخَاّذ هىلف ث دس فبػغَا هَال تىلیف ِث هىلف ًىشدُ است ثلىِ هی

گَیذ ًسجت علجیِ دس صل ٍ فبػغَا ٍ  ًىشدُ است ثلىِ گفتِ است اگش خشأت داسی اًدبم ثذُ. هشحَم آخًَذ هی

س یىی لفظ دس هؼٌبی خَدش استؼوبل هی ضَد ثِ داػی ثؼث هبًٌذ اػولَا یىی است ٍلی اختالف دس داػی است. د

الیوَا الصالُ ٍ حح الجیت ٍ دس دیگشی لفظ دس هؼٌبی خَدش استؼوبل هی ضَد ثِ داػی تْذیذ ٍ دیگشی دلفظ دس 

هؼٌبی خَد استؼوبل هی ضَد ثِ داػی تْذیذ ٍ دٍاػی هتفبٍت است ٍاال لفظ هؼٌبی خَدش ثِ وبس هی سٍد ٍلتی 

ػی هختلف است آًچِ وِ حمیمتب اهش است آى است وِ ثِ داػی ثؼث استؼوبل ضَد ٍ ثِ آى اهش هیگَیٌذ ٍ ظبّش دٍا

 دس ٍخَة هیگَیٌذ ٍ ثحث ٍ اًطب ٍ فؼلیت سا ثشای آى ثِ وبس هی ثشدین. 

ثؼث  فشهبیذ ایي صیغِ افؼل وِ دس هؼٌبی خَدش استؼوبل هی ضَد ثِ داػی ثؼث، حمیمتب اهش ٍ هشحَم آخًَذ هی

است ٍلی اگش یه صیغِ افؼلی ثِ ایي داػی ِث وبس ًشفتِ است حمیمتب اهش ًیست. هشحَم آخًَذ دس وفبیِ خیلی اص 

ایي هغلت استفبدُ وشدُ است حتی دس صیغِ استفْبم، هطَْس لبئل ثَدًذ یه استفْبم اًىبسی ٍ یه استفْبم فالى 

ٍ صیغِ استفْبم ٍ ّوضُ استفْبم یه هؼٌب ثیطتش ًذاسد ٍ  گَیذ هؼبًی هختلف دس وبس ًیست داسین. هشحَم آخًَذ هی

استفْبم ثبضذ حمیمتب استفْبم است ٍ اگش ایي اسن آى سا استفْبم اًطبیی هی گزاسین. اگش ایي استفْبم اًطبئی ثِ داػی 

ب ه»استفْبم اًطبئی ثِ داػی استفْبم ًجبضذ ٍ خذا هی خَاّذ اص حضشت هَسی سَال وٌذ ثب هَسی صحجت وٌذ. 

دس هؼٌبی خَدش  استؼوبل ضذُ است ٍلی ًِ ثِ داػی استفْبم وِ سفغ   «دس ایي سَال هب« تله ثیویٌه یب هَسی

داًذ خشیبى چیست ثلىِ هی خَاّذ ثِ هَسی اثشاص هحجت وٌذ ٍ هیخَاّذ ثِ  خْل اص سبئل وٌذ ثلىِ سبئل هی

ضذ اهش حمیمی است ٍ ٍلتی داػی هَسی ثگَیذ االى ثٌطیي چٌذ خولِ صحجت وٌین. پس ٍلتی داػی ثؼث ثب

 استفْبم ثبضذ حمیمتب استفْبم است.
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ایي   فشهبیذ اگش وسی ایي گًَِ هسألِ سا تحلیل وشد اهش اًطبئی آهش ثب ػلن آهش ثِ اًتفبء ضشط فؼلی، هشحَم آخًَذ هی

اهش ًیست صیشا اهشی اهشی وِ آهش اًطبء هی وٌذ اهش اهتحبًی هی ضَد ٍ ثِ داػی اهتحبى است. اهش ثِ داػی اهتحبى 

وِ ثِ داػی ثؼث ثبضذ اهش است ٍلی ػیجی ًذاسد ثِ لشیٌِ تغجیك اهش ثش چٌیي اهشی وِ داػی غیش ثؼث داسد اضىبلی 

 وٌذ. ًذاسد یؼٌی تب ایٌدب ّن سیش خَدش سا عی هی

هحشن است ثِ اًطب اهش حمیمتب اهش ًوی گَیٌذ هخصَصب ٍلتی دٍاػی هختلف داسد ٍ اهشی وِ داػی ثؼث داسد ٍ 

اهش است لزا هحمك خشاسبًی خیلی هشتت ثِ اضشاف ثِ هجبًی خَدش خَاستِ ایي هسألِ سا یه عَسی خوغ وٌذ ٍ 

.ِ  ثؼذ ثگَیذ هي خَاصی ّستن ٍ گفتِ یدَص اهش آهش هغ ػلوِ ثِ اًتفبء ضشط فؼلیت

تَخیِ خَثی است ثشای ػٌَاى ثحث ٍ تَخیِ خَثی است ثشای فتَای هخبلفیي ٍ ایي فشهبیص هشحَم آخًَذ 

ایي حشف ّن تىلیف هَافمیي حل  تَخیِ خَثی است ثشای فتَای هَافمیي ٍ ًضاع سا ثشعشف وشدُ است ٍ ثب

صًذ ٍ اص  وسبًی وِ هَافك ّستٌذ حشف هشحَم آخًَذ سا هی .ضَد ضَد ٍ ّن تىلیف هخبلفیي دسست هی هی

گیشًذ ٍ اگش ضویش ثِ اًطب  م استفبدُ وشدُ است ٍ وسبًی وِ هخبلف ّستٌذ ضویش ٍ هشخغ سا یه چیض هیاستخذا

یه ضشعص ٍاضح الجغالى است ٍ   ثشگشدد اهش اًطبیی ثب اًتفبء ضشعص ٍاضح الجغالى است ٍ اهش فؼلی ثب اًتفبء

گَیٌذ ٍاضح الجغالى  ج ضَد وِ هیخوغ ثٌذی هشحَم آخًَذ اًدبم دادُ است تب ّن فتَای ػلوبی ضیؼِ استخشا

 ضَد.  بلفیي اص حبلت ٍضَح ثغالى خبسجاست ٍّن فتَای هخ

طبء سا آى عَس هؼٌب ًىشدین ثشای هب وِ فؼلیت ٍ اً تب هطخص ضَد ثشسسی وٌین ایي فشهبیص هشحَم آخًَذهب ثبیذ 

اهلل  یب ًیست؟ وِ اى ضبءوٌٌذ لبثل دفبع است  ضَد ٍ ثشای وسبًی ّن وِ فؼلیت ٍ اًطب سا ایي عَسی هؼٌب هی چِ هی

 فشدا ایي سا ثشسسی وٌین.

 

 


