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امام خامنهای مدظلهالعالی:

درس خواندددو ت ذیدداخال اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا ددا ذو یدداه انبو ددی
تظائفی یستند که دخت او ت پس او اخن نسل اخد آنیا را ی گز ف امو نکنند1398/9/24 .
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دز ایى خبس شسیف کدام قضيه اش ازکاو قياض ذکس يشده اظث؟
«قال زظىل الله ص ها هى أحد أغيس هى الله جبازك و جعالی و هى
2 1

أغيس همى حسم الفىاحش ها ظهس هًها و ها بغى »

جمله اول خبس هدعا و به جعبيس هًاعقه هغلىب اظث (قضيه ظىم یا هماو يحيجه)
و جمله دوم هن اگسچه به ظاهس ايشائی اظث و به کاز اظحدالل و کشف هجهوىل
يمیخىزد اها چىو اظحفهاهش ،ايکازی اظث دز حکن یک قضيه خبوسی ظولبی
اظث یعًی هی شىد «لیش احد اغیر ممن حنرا الفنىاحا منا مهنر منهنا و
مابط » و ایى زا هن جهث زظيدو به حد وظظ (یعًی ِّ
محرا الفىاحا بودوو
« ِهى») به یک قضيه هعحقيمه جحىیل هی کًين یعًوی «م حرا الفىاحا لیش
احد اغیر منه» (قضيه دوم یا هماو کبسی).
پط قياض ها هضمس اظث 3و قضيه هحروفه ييص دز آو صغسی اظث یعًی «اللنه
تبارک و تعالی حرا الفىاحا ما مهر منها و ما بط ».
 1جلميح اظث به آیه  151ظىزه هبازکه ايعام.
 2بحاز األيىاز (ط  -بيسوت) ،ج ،6ص111 :
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المًغق (اثس عالهه هحمدزضا المظفس) ،هبحث خاجمة فی لىاحق القياض.

