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 87-88                77جلسِ 

 مکاسب محرمه / تصویر و تمثیل

 عکاسی
 ثسن اهلل الشحوي الشحين 

 شمول صور بر عکس
فيلن اًجبم هيي ضيَد ٍ   دس فشؿ دّن ثحج ايي ثَد وِ آيب ادلِ ضبهل تصَيش ثشداسي ّبيي وِ اهشٍص دس لبلت فىس ٍ 

 ايي هَاسد ّن هي ضَد يب ًِ؟ لثِ ضىل جذيذ دستگبّي اهشٍصي است، دليل ضبه

 دلیل امام خمینی  
گفتين وِ داليلي وِ هي تَاى البهِ وشد ثشاي فذم حشهت تصَيش ثِ هقٌبي اهشٍصي، ثش فشض ايي وِ لبئل ثِ حشهيت  

ايي ثَد ويِ دس هجٌيب   بضين، دليل اٍل وِ اهبم اضبسُ اي داضتٌذ ثبضين يب فذم وشاّت ثش فشض ايي وِ لبئل ثِ وشاّت ث

هـ الوجبضيشُ ٍ ثيب ٍاسيغِ هبضييي ٍ اثيضاس ٍ       ثِ ايي وِ دليل ضبهل تصَيش ٍ توخيل هـ الَاسغِ ٍ الضَد وسي لبئل 

 هجٌب سا لجَل ًذاضتين.ايي ادٍات ًوي ضَد ٍ ايي گفتين هجٌبيي است ٍ هب 

 دلیل دوم ؛ عدم ایجاد صور
 .ؽبّش ادلِ حشهت ٍ ييب وشاّيت، ايجيبد اسيت     صيشا دليل دٍم ايي ثَد وِ آًجب ادلِ حشهت ايٌجب سا ضبهل ًوي ضَد 

ًحي فيِ، ايجبد ًيست. هشحلِ اٍل ٍ دٍهص ايجبد ًيسيت ثيشاي    جبد است ٍ دس هبهخّل ٍ ايٌْب ؽَْسش دس ايصَّس ٍ 

تْي پيطشفتِ تش ٍ دلييك تيش اسيت ٍ رغيَس آيٌيِ سا      ، هٌ است فذسي دسست وشدُ ،ًؾيش آيٌِايي وِ دس هشحلِ اٍل 

يٌِ ًگْذاضيتي اسيت ٍ هشحليِ دٍم    ضَد ايي ّن هخل آتب صَست اٍ دس آى ثتبثذ ٍ هٌقىس جلَي وسي ًگِ داضتٌذ 

است  آهذُثَجَد وٌذ ايي صَستي وِ دس دستگبُ ، وبسي هي وٌذ وِ دس آيٌِ ٍ دس ّوبى فذسي دستگبُ وبسي هي ّن

 ٍ تٌْب حفؼ ٍ هبًذگبسي است. است اٍ ايجبد ًىشدُ ثبص پس ثوبًذ حبثت

. هشحلِ اٍل گيشفتي فذسيي همبثيل    ست ًذاسين ثلىِ حفؼ الصَست داسينثٌبثشايي دس هشحلِ اٍل ٍ دٍم ايجبد الصَ 

اٍست، دٍسثيي همبثل اٍست ٍلتي اٍ هي گيشد هٌقىس هي ضَد ٍ ثقذ هٌقىس ضيذُ سا حفيؼ هيي وٌيذ ٍ اييي دٍ      

. هشحلِ سَهص ٍ هشاحل ثقيذي ّين ويِ اييي سا      يست ٍ ؽبّش دليل ّن ايجبد صَست استهشحلِ ايجبد صَست ً

هٌقىس هي وٌذ ٍ هٌتمل هي وٌذ ثِ وبغز ثب يه دستگبُ وبس هجذد، آًجب ّن صَستي وِ ّست دس يه جب هٌتمل هي 

ل ٍ التوخبل است ٍ دس وٌذ ثِ جبي ديگش، ثبص ايجبدي دس وبس ًيست ٍ ؽبّش دليل ّن ايجبد الصَسُ است ٍ ايجبد الوخب

ست وِ اضىبل ًذاسد ثمييِ اش ويِ ّويِ حفيؼ     ا هشحلِ اٍلص وِ استىبص لغقي فىسجشداسي ايجبدي دس وبس ًيست. 

  . است ، ّيچ وذام ايجبد ًيست
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پس دليل دٍم دس حميمت يه صغشي ٍ يه وجشي داسد، صغشايص ايي است وِ دس ايي هشاحيل فىسيجشداسي ايجيبد    

حفؼ صَسي است وِ ثِ صَست عجيقي دس يه ريضي هٌقىس هي ضَد ٍ اًتمبل صَس هي ثبضذ ّوِ   الصَسُ ًيست،

 ٍ وجشي ايي است وِ آى رِ وِ هحشّم است ايجبد است ٍ حفؼ ًيست.

 صور شمول احکام بر حفظ
ثحخي ٍجَد داضتِ ثبضذ، اهب دسوجشاي آى ثحج لبفذُ وليي ٍ فيبمّ فمْيي    دليل دٍم دس صغشي ٍ وجشاي هوىي است 

ست ايي است اهخصَظ ايٌجب ًيست ، وِ آى لبفذُ ٍ ثحج وجشٍيص ايي است وِ ثحج فبم ٍ هطتشن ّن ٍ است 

ي غسل ، هي رّيت، هيي   هَ وٌذ ي ثِ خصَظ آى جبيي وِ فقلي ثيبى  ي  توِ دليلي وِ ادلِ اي وِ احىبم سا ثِ صَس

، هي تَضأ، هي صَّس ، هي وزّة ، هي وزة، ٍ  اهخبل ايٌْب ، جبّبيي وِ ثِ صَست فقلي حىوي ثيبى ضذُ است صبس

 ذ؟ ًذ يب فمظ اختصبظ ثِ ايجبد داسًآيب ضبهل حفؼ ّن هي ضَ

ٍ ثقضيي گفتيِ اًيذ    ثحج ولي است ذ، ايي ثحج الجتِ ًايي وجشي ، ثش اسبس ايي است وِ ايٌْب ضبهل حفؼ ًوي ضَ

تٌميح هٌبط هي ضَد ٍ ضبهل حفؼ ّن هي ضَد ٍ هب ايي سا تمَيت وشدين   ؼ ّن هي ضَد ، ثقضي گفتِ اًذ،ضبهل حف

ي وزة، اهخبل ايٌْب اگش ًگَيين خَد ايٌْب ضبهل حفؼ ٍ اثمبء ّن هي ضَد، الالل هالن ٍ هٌبعص دس ي صَّس ٍ هَوِ هَ

ٍ ايٌجب ّن ضبهل حفؼ الصَسٓ هي ضَد ٍ هـ رله ثب ّوِ گفتِ ّبيوبى ، ثبص هٌمح ٍاضحي ًيسيت ٍ   ٍجَد داسد.آى 

ؽبّش فقل ايي است وِ  است ثشاي هب ضجِْ هفَْهيِ ٍجَد داسد وِ دس ايي هَاسدي وِ صَّس آهذُ، وزة ٍ غسل آهذُ

 ٍجيَد پييذا ويشدُ   ثش حست سٍال عجيقي  اٍ خَدش ٍ  اهب اگش دس ٍجَد اٍ دخبلتي ًذاسد فبفل هَجذ ايي هبدُ ثبضذ، 

  .گيشددسثشايي دليل ايي سا  ،ٍلي اٍ اص ثيي ًوي ثشد يب ايي وِ ًگْص هي داسد  است

ست وِ آدم يميي داسد وِ ضبسؿ ايي ًتيجِ سا ثِ ّيچ ٍجِ ًوي خَاّذ دس اهٌبط ٍ هالن ّن دس ثقضي جبّب ايي عَس 

سيت ،  اي گشرِ گفتين دس ايي وجشاي ولي وِ ثحج هطتشن فمْيي ّين   ثٌبثشاي .فبلن ثبضذ اهب ّوِ جب ايي عَس ًيست

يقٌي ؽَْس دليل ٍ صَّس ٍ افقبل ، اختصيبظ ثيِ     ثحج اصَلي است،  ثحج وجشٍي ثِ ًحَي ثحج فمْي ّن ًيست،

آًجبيي داسد وِ فبفل ، هَجت آى هبدُ ٍ فقلي است وِ اهش يب ًْي ثِ آى تقلك گشفتِ است يب ايي وِ اگيش حيبفؼ آى   

ن ثبضذ ٍلَ ايي وِ خَدش عجيقي هَجَد ضذُ است ، اٍ آى سا حفؼ هي وٌذ ، ضبهل آى هي ضَد يب ًوي ضَد، ثيِ  ّ

 ضَد.است دس اصَل دس ثحج الفبػ هغشح  ًؾش هي آيذ وِ اص لحبػ دليل ٍ ؽَْس ، ثحج اصَلي است ٍ هٌبست

 

 

 نظر آقای اعرافی

اي ايي ويِ ثگيَيين آى سا   ت ٍ ايي ضجِْ هفَْهيِ وبفيست ثشضبهل ًوي ضَد ٍلي تشديذ دس ايي اس ًوي گَيين حتوبً

ًوي گيشد، ايي ثِ لحبػ ؽَْس است وِ دس ؽَْسش ضه داسين يقٌي ايي احتوبل ًسجتبً لَي است وِ فقل ؽبّش دسثش
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حذٍحص دخبلت داضيتِ   ٍست ثذٍى ايي وِ اٍ دس ٍجَدش ادس ايجبد ٍ احذاث داسد. ٍ اهب آى جبيي وِ حبلت اثمبء 

ست وِ ثشاي اييي ويِ ضيجِْ هفَْهييِ     دس ثمبئص دخبلت داسد، دس ايي تشديذي ٍجَد داسد ٍ ّويي تشديذ وبفي ثبضذ،

 ثِ اعالق توسه وشد.  اىَتضَد ٍ ً

ست، دس آى جْت ّن في الجولِ اييي عيَس   ا ٍ هٌبعص ّن دس هبًذگبسي ٍ ثمبءاهب ًىتِ دٍهي وِ گفتِ ضذ وِ هالن 

ًحي  داضت وِ ضبسؿ ثِ ثمبء آى ساضي ًيست اهب ّويطِ ايي عَس ًيست ٍ دس هباست ثقضي جبّب هي تَاى اعويٌبًي 

فيِ ّن ثِ خصَظ ٍلتي ادلِ ثقذي سا هي ثيٌين وِ حفؼ ٍ التٌبؿ صَس ٍ توبحيل ٍ هجسوِ ّب وشاّت داسد ٍ هيبًقي  

ٍم هي گَيين يقٌي ثِ صشاحت ثحج دٍم ٍ همبم د .ًذاسد، ديگش ايي تٌميح هٌبط ٍ الغبء خصَصيت ثشعشف هي ضَد

.. ًگْذاضت ٍلي ادلِ همبثلي داسد ويِ هيي گَييذ    ٍ. داللت هي وٌذ ثش ايي وِ ًجبيذ هجسوِ ؽَاّش اصگشرِ ادلِ اثتذا 

يين تٌميح هٌبط هيي وٌيين   جبيض است ٍ هي ضَد ًگْص داضت. ٍلتي وِ آى دليل سا ثجيٌين آى ٍلت ايٌجب ّن اگش ثگَ

  .ثقيذ است

وٌين ، هي گَيين تشديذ داسين ٍ ّويي وبفيست ثشاي ايي وِ َْس ًذاسد، ًِ ايي وِ ًفي َيين ؽهب اص لحبػ ؽَْس، هي گ

ت تٌميح هٌبط ّن هي گَيين گبّي ايي عَس است ٍلي ّويطگي ًيست، ثبيذ هغوئي ضيذ ٍ  ْؽَْس توبم ًطَد، اص ج

وِ التٌبؿ صيَس ٍ توبحييل    وٌين ثِ ٍيژُ ثب تَجِ ثِ هجحج آيٌذُلي ثقيذ است وِ تٌميح هٌبط لغقي ًحي فيِ خي دس هب

هي گَيذ اضىبل ًذاسد . ايي ثحج وجشٍي لصِ است ثٌبثشايي اص حيج وجشٍي ثِ ًؾش هي آيذ وِ ايي وجشاي دليل دٍم 

 دسست است يقٌي ايي وِ هي گَيذ دليل ضبهل حفؼ ًوي ضَد دسست است ٍ ضبهل ايجبد است.

  تعبیر عرفی عکاسی
ت ، يقٌي هي گَيين ايٌجب حفؼ است ٍ ايجيبد صيَست دس فىسيجشداسي    ثِ لحبػ صغشٍي ايٌجب جبي يه ثحخي اس

ايي دليل هي گَيذ ايٌجب ايجبد ًيست، حفؼ است،  ثجيٌين فشفبً ايٌجب ايجبد است ييب حفيؼ   ًيست، دس ايٌجب گفتين وِ 

 است؟

اٍ هي گيشد، گفتين وِ دس هشحلِ اٍل، هوىي است ثِ ًحَي فشف ثگَيذ ايجبد الصَست است ، ٍلتي آييٌِ سا جلَي 

 صَست ايجبد وشد ٍلَ ثبٍاسغِ، ٍلي هشحليِ اٍليص لغقيبً     ،د وشد، رَى ٍلتي آيٌِ سا جلَ ثشدهي گَيذ صَستي ايجب

 .استىبص لغقي است وِ آيٌِ جلَي وسي گشفتي اضىبل ًذاسد صذق وٌذ، ٍ اگش صذق ّن وٌذ

هشحلِ دٍهص ّن وِ   اضىبل ًذاسد، ايٌجب ّن فذسي سا همبثل وسي ثگيشين اضىبلي ًذاسد، ايي هشحلِ اٍلص وِ لغقبً 

ريضي وِ هَجَد ضذُ دس   دسست است حفؼ است ٍ ًگْذاسي آى ريضي است وِ هَجَد ضذُ است ، ايجبد ًيست،

سثيي وبسي هي وٌذ وِ ثوبًذ، ايي دسسيت اسيت   يب دس فذسي دستگبُ فىبسي، دٍ  آيٌِ ، يه وبسي هي وٌذ وِ ثوبًذ،

هبًقي ًذاسد، رَى استىبص هسلن داسين، هشحلِ دٍم وِ ايجبد ًيست، حفؼ است  صغشايص، اٍلي اگش ايجبد ثبضذ، لغقبً

 استذالل دٍم دسست است.تب ايٌجب 
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يلوجيشداسي اييي   سيت، اييي سا دس دٍسثييي ٍ ف   اايي ريضي وِ دس ايي فىس ايي است وِ ايي فىس سا  هشحلِ سَم 

فىسْب سا اص دٍسثيي هٌقىس ثِ صفحِ هًَيتَس هي وٌذ، اص ايٌجب جبي ديگشي هي ثيشد، دس ؽْيَس فىيس ٍ .. آى سا    

هٌتمل هي وٌذ اص آًجب ثِ يه وبغزي، يب ريضي ضجيِ وبغز. ايي ّن گفتِ ضذُ است وِ ايي ّن حفؼ ًيسيت، اًتميبل   

هبًقي ًذاسد، ثشاي ايي وِ ضوب فشض ثگيشيذ اگش آيٌِ اي سا جليَي   ايي اص جبيي ثِ جبي ديگش است ٍ ايي اًتمبل ّن

ثيِ  شي جلَيص ثگزاسين، وِ ايي هٌتميل  ضخصي ثگيشين صَست وسي دس آيٌِ ثيبفتذ، ثقذ ّويي آيٌِ سا يه آيٌِ ديگ

اي ثيضًين  بدُ ضَد، آًجب ّن هسا عَسي تغييش دّين وِ ثِ جبيي هٌقىس يب آيٌِ  .ضَد ، ايي هبًقي ًذاسد جبي ديگشي 

داسد، ٍ ايٌْب ّن هبًقي ًذاسد، پس ثٌبثشايي هشحلِ سَهص ّن يه ًَؿ اًتمبل است ٍ ايي اًتميبل  وِ ايي ضىل سا ًگِ 

 ّن هبًقي ًذاسد ثشاي ايي وِ ايجبد ًيست.

 تفاوت عکاسی و نقاشی
آى سا ثب فالئن ٍ ثب خظ ايجيبد   ٍ صَستي سا دس فبلن رّي ٍ ًفس اٍ گشفتِ  ،است وِ دس ًمبضي ريضي سا ايي بىلطفش

هي وٌذ. هي ثيٌذ ٍ ًمبضي هي وٌذ ٍلي ثبالخشُ اٍ ريضي سا خلك ٍ ايجبد هي وٌذ ٍ ثِ آى هقٌبي وليي رّيي هيب ّين     

خيلي  ثب آى جبيي وِ آيٌِ هٌتمل هي وٌذايي دس فشف هٌتمل هي وٌذ ٍ  هي گيشد ٍ صَست سا ثقذاًدس ًؾش صَستي سا 

َ       ٍل رّي آى اًتمب .فشق هي گزاسد اًيذ آى  فبهل اًسبى است وِ ييه ٍالقيتيي سا دسن ٍ ّضين ويشدُ، اًسيبى هيي ت

وٌذ، ايي اًقىبس ايجبدي است ، ٍاسغِ ثب اثيضاس ٍ ادٍات اضيىبل داسد، ٍليي اييي ويِ      ٍالقيت سا دس خبسد هٌقىس 

ٌذ ايي ايجبد اسيت،  وٌذ، ًوي گَيٌذ اٍ سا هٌتملص وشدُ، هي گَيضقَسي ريضي سا ثگيشد ٍ هٌتمل  اًسبى هَجَد ري

 وٌذ، ثذٍى داضتي ضقَس، آى اًتمبل ٍ اًقىبس است ٍ ايجبد ًيست. لتي وِ يه دستگبُ ايي سا هٌقىسص ٍلي ٍ

الصم ًيست صَست فشد خبصي ثبضذ، هجْن ّن ثبضذ وفبيت هي وٌذ ، ًمبضي وِ هيي  ثبيذ تَجِ داضت وِ دس ًمبضي 

 ًمبضي هي وٌذ اگش ثگَيين دليل تبم است اضىبل داسد . وٌذ اًسبى خبصي سا ًمبضي ًوي وٌذ يه آدم ولي سا

 

ٍلي ايجبد الصَست ًىشدُ است . ٍلتيي دلييك     دخبلت داضتِ است تصَيشاٍ ّن دس ثمبء  هختبس است، ٍ فبفل  فىبس

وِ ثوبًذ ٍ اص آًجب ثِ جبي ديگش هٌتمل هي  است وشدُ ريضي وِ آًجب ثَدُ سا دستىبسي  هي ضَين خلك ًىشدُ است،

 دلت فشفي است ًِ دلت فملي. د ٍ ايجبد صبدق ًيست. ضَ

ايي يه لبًَى عجيقي اسيت ويِ    ايجبد صَست وشدُ است، ٍلي ايٌجب يه ريضي ايجبد ًىشدُ است. دس ًمبضي ٍالقبً

اًقىبسبت سا اًجبم دادُ است ٍلي ايجبد ًىشدُ است. اص ًؾش فلسفي هوىي است ثگَيٌذ خلك وشدُ است ٍلي فشفيب  

 ًوي گَيٌذ.

دس هشحلِ اٍل، ايجبد است، ٍلتي آيٌِ سا جلَي اٍ هي گيشد، دخيل دس ايجبد اٍ ثَدُ است ٍلي گفتين استىيبص فشفيي   

ضَد، آًجبيي ويِ ايجيبد   ي سا هي گيشد تب فىس سٍي آى حفؼ داسين وِ ايي وبس لغقب اضىبل ًذاسد ، ايٌجب ّن وبغز
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اص ثييي  ًويي گيزاسد     ، حفيؼ اسيت،   ثقذ وِ ايجبد ًيستآى لغقب اضىبل ًذاسد،  هشاحل  وٌذ،صذق  هوىي است فشفبً

 ٍ ايي ّن لغقب اضىبل ًذاسد. .ثشٍد 

گفتين جبسٍ صذق هي وٌذ، يه سٍصي ثب دست جبسٍ هي وٌذ، اآلى هبضيي هي گيشد جبسٍ هي وٌذ، هي گَيٌذ جيبسٍ  

ويبهييَتش ثٌطييٌيذ ًمبضيي     وشدُ است. ايٌجب ّن هي گَيين ضوب ًمبضي وِ هي وٌيذ ثب دست ٍ ثب للن ثىطيذ، يب پطت

ثىطيذ، هي گَيٌذ ٍلَ ٍاسغِ هي خَسد ٍلي هي گَيٌذ ًمبضي صذق هي وٌيذ ٍ فليزا هيي گيَيين ًمبضيي ٍ ايجيبد       

هي گيشد ٍلي ايجبد است ٍلَ ثب ٍاسغِ است ٍ لزا فىسجشداسي ٍ فيلوجشداي ّن ّوييي عيَس اسيت    دسثشصَست سا 

ٍليي    فيلوجشداسي سٍي هًَيتَس ًطبى هي دّذ ٍ هبًقي ًذاسد، ٍلي دس فىسجشداسي ؽبّشش هي وٌذ سٍي وبغزي، دس

آى جبيي وِ اص رّي خَدش داسد خلك هي وٌذ ريضي سا ، ًِ ايي وِ اًقىبسبت سا هيي آٍسد، ٍ .... آى هطيوَل ادليِ    

 وي، ٍلي ايٌجب فشف هي گَيذ ايجبد ًيست ٍ حفؼ است.فشف هي گَيذ دليل هي گَيذ ايجبد ست. ا

وٌين، هي ثيٌين وِ ايٌگًَِ يلي فشق هي وٌذ وِ دلت فشفي اگش خذاست، ثميِ ّوِ هقذّات است، خ ايجبد حميمي هبل

ًيست، ّن صغشي ٍ وجشاي آى ّش دٍ لجَل است ٍ ايي هتفبٍت ثب تصَيش ٍ ًمبضي ّب ٍ هجسوِ ّبي ثبٍاسغِ يب ثي 

دس ثحج ّبي ديگش هي ثيٌيين ويِ    وٌين رَىاعويٌبى پيذا ٍاسغِ است ٍ همَلِ ديگشي است ٍ هٌبط ّن ًوي تَاًين 

َس عي هخال دس ثت اييي   هخال التٌبؿ اضىبل ًذاسد ثِ خالف ثقضي جبّب وِ ضبسؿ ًوي خَاّذ احشي اص آى دس فبلن ثبضذ،

است، ٍلي دس غيش ثت ، ايي احشاص ًطذُ است وِ ضبسؿ ًوي خَاّذ احشي اص اٍ دس فبلن ثبضذ، ضبّذش ّن ايي است 

حضيشت هيي فشهبييذ ييه       سيت، ايٌين وِ تجَيض وشدُ، هي گَيذ هجسوِ اي دس اتيبق  وِ ثحج ّبي ثقذي وِ هي ث

َس ًيست وِ هغوئي ثبضين وِ تٌميح هٌبط ثىٌين، پس دلييل لفؾيب ضيبهل    عريضي سٍيص ثيبًذاص ٍ ًوبص ثخَاى ٍ ايي 

 ىبل ًذاسد.حفؼ ايي صَس دس فذسي ٍ آيٌِ ٍ اًتمبلص ًوي ضَد، هٌبط ّن ، هغوئي ًيستين فلزا ايي ٍجِ ّن اض

 ثٌبثشايي تمَيت وشدين پبسخ ثِ ايي دليل سا ، گفتين ّن صغشي ٍ وجشي توبم است.

 جمع بندی

 دالیل بحث

 : ين دٍ دليل داضت

 هجبضشت ٍ فذم هجبضشت ثَد.دلیل اول 

چِ وِ دس فىسجشداسي اتفبق هي افتذ حفؼ است ٍ وجشي ايي است وِ حفيؼ  صغشي ٍ وجشي داضت وِ آً دلیل دوم

 ادلِ ًيست.هطوَل 
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 الف. بحث کبروی  

ساجـ ثِ وجشي گفتين ادلِ ثِ الفبؽْب يب هذلَالتْب ضبهل حفؼ هي ضَد، اهشٍص ّش دٍ سا اضىبل وشدين، گفتين، ًِ ًويي  

 .ضَد. ايي ثحج وجشٍي است

 بحث صغروی

ِ  وٌذ لغقبًبيي وِ هوىي است حبلت ايجبد صذق وٌين آى جثحج صغشٍي گفتين اگش دلت  هشحليِ   اضىبل ًذاسد وي

ييه فيشف غييش     ثٌيبثش ثٌبثشايي ايي وِ  .اٍل است، ثميِ ّن وِ حبلت ايجبد ًيست، حبلت حفؼ است ٍ هبًقي ًذاسد

دليمي ثگَيين وِ ايي ّن ايجبد صَست است، ًِ ايي عَس ًيست، ثِ ًؾش هي آيذ. ٍجِ اٍل التوبم اسيت، ٍجيِ دٍم   

اگيش دلييل سا     ْي هب يه همذاس تفصيل ٍ تَضيح دادين.وِ ثضسگبًي هخل آلبي خَي فشهَدًذ وِ ٍجِ توبهي است هٌت

 تبم ثذاًين، تقجذي است، فشلي ًوي وٌذ.

 صور صغیره 
..، ٍجيِ سيَم    ٍجِ سَهي وِ هوىي است ادفب ضَد ثشاي ايي وِ ادلِ ضبهل ايٌجب ًوي ضَد ايي است وِ هي گَييذ 

ثيطتش هشثَط ثِ هشحلِ اٍل ٍ  دٍم است ٍ آى ايي است وِ ثگَيذ هشحلِ دٍم ٍلَ ايجبد ثبضذ ٍ حفؼ ّين هطيوَل   

ادلِ است ٍلي ايٌجب حفؼ صَس صغيشُ ايست، ًِ آى صَس هتقبسفِ اي وِ دس ًمبضي ٍ عشاحي ّيب ٍجيَد داسد، اييي    

ايي وِ اص ّوِ آى ثحج ّيبي لجليي ّين ثگيزسين ، يقٌيي      هيىشٍفيلن است وِ ايٌجب هٌقىس هي ضَد يقٌي ثشفشض 

ثگَيين آًجبيي وِ فذسي سا ًگْص هي داسد، ثگَيين دليل ايي سا ّن هي گيشد دس هشحليِ اٍل ٍ دٍم، ثگيَيين دلييل    

حفؼ سا ّن هي گيشد، حبال اًقىبس ٍ اًتمبل ثِ وبغز سا ًوي گَيين دس ّوبى هشحلِ ثقذ، هي گيَيين آى هشحليِ اش   

ذاسد، ثشاي ايي وِ ايي صَس صغيشُ است ٍ ايي غيش اص آيٌِ است ٍ آيٌِ وِ هي گَييذ صَست ٍ لذ ٍ ليَاسُ  اضىبل ً

اٍ دس آى هٌقىس هي ضَد، ٍلي ايي دس فذسي يه ريض ثسيبس وَرىي هٌقىس هي ضَد ٍ اييي هطيوَل ادليِ ًويي     

 .ًيست سلّحضَد ٍ ًَفي اًصشاف داسد ادلِ اص ايي صَس صغيشُ اي وِ لبثل سؤيت ثب رطن ه

 قرآن با خطوط ریز یا الکترونیکی
ايي ٍجِ ّن استجبط ثب ثحج هْوي هي وٌذ وِ ساجـ ثِ لشآى داخل سي دي صحجت هي وشدين ٍ آى ثحج ايي است 

لشآى وِ هي گَيين ثبيذ ثب ٍضَ ثِ آى دست صد، اگش ايي آهذ دس يه جبيي خغَط ثِ صَست سيض  وِ اگش ريضي هخالً

آيب سيض ضذى ريضي ثِ صَست خيلي ثب اثقبد صيبدي ، ايي هطوَل حىن دلييل  ثبيذ آى سا ثجيٌذ،  رطن هسلّح وِدسآهذ 

 ٍلتي هي گَيذ ثذٍى ٍضَ ثِ لشآى دست ًضى، يب ثب احتشام ثگزاس، اگش سٍي داًِ گٌذهي ، ٍ حىن هي ضَد يب ًِ؟ هخالً

ثب اثضاس ٍ رطن هسلح آى سا دييذ، اييي    َسي ًوي ضَد ديذ، ثبيذعضَد، وِ ّويي داًِ ثشًجي توبم سَسُ يس ًَضتِ 

 يه ضىل است وِ آى ٍلت ثحج ايي است وِ ادلِ ايي سيضسبصي سا هي گيشد يب ًوي گيشد؟ 
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ضَد، ّوبى ّين احتيشام داسد، آى هوىيي اسيت ثيِ خيبعش       ثبلمَُ المليلِ لشآى دس هَسد لشآى هي گَيين اگش هي تَاًذ 

دليل ٍ ؽَْس ايي است وِ ايي لشآى ًيست، ٍ هي ضَد ثذٍى ٍضَ فؾوت هوىي است تٌميح هٌبط داضتِ ثبضين ٍلي 

ثِ ايي ًَاس وبستي وِ لشآى سٍيص ضجظ ضذُ است هي تَاى دست صد ٍ يب سي دي وِ لشآى سٍيص ّست هي تيَاى  

دست صد. ؽبّش االصل في القٌبٍيي الفقليِ است. فقليت صَت ايي اسيت ويِ صيَت ثبضيذ ٍ اييي صيَت ًيسيت        

 گبُ آى سا ثِ صَست صَت دس هي آٍسد.فالئوي است وِ دست

اًصشاف ايٌجب ، اًصشاف تبهي ًيست اص ًؾش فشفي. ايي دس صَست اٍل وِ ثبلفقيل ايٌجيب صيَست ٍ خغيي اسيت ٍ      

اگيش ٍصيل ثيِ      آى جبيي وِ فالئوي است وِ اگش ثش سٍيص ًَسي ثيبفتذ خظ هي ضَد ، لشآًي است اهب دس ضكّ دٍم ،

ضَد فالئوي ًيست وِ ثِ اٍ خظ ٍ لشآى ًوي گَيٌذ، ثبلمَُ است آى اگش ثبضيذ هخيل   دستگبُ ثطَد تجذيل ثِ خظ هي 

ضجظ صَت است ٍ اضىبل ًذاسد ٍ اگش فىس لشآى ثبضذ اضىبل داسد ، آى فىس است هٌتْي فىسي وِ ثيب رطين   

اسد، آيذ اييي اضيىبل ًيذ    عجيقي ديذُ ًوي ضَد اهب اگش فالئن است ٍ فالئن دس ضشايظ خبصي ثِ صَست خظ دس هي

هخل ًَاسّبي وبست، وِ صَتي سٍي آًْب ًيست، اهَاد ثب لبفذُ هطخصيي حجيت ٍ ضيجظ هيي ضيَد دسيتگبُ آى سا       

 صَتص هي وٌذ، ٍ اضىبل ًذاسد

ثضسگي هٌقىس هي ضَد يه ٍلتي دس يه فذسي است ويِ ّوييي   ايٌجب ّن ّويي است وِ يه ٍلت ًمص دس آيٌِ 

ييه ضيىل ّين آى    َس لبثل ديذى ًيسيت.  عهي ضَد ديذ ٍاال ّويي َسي ًوي ضَد ديذ ، ثقذ وِ دس دستگبُ ثجشيذ ع

گييشد  است وِ اگش دس ضيشايظ خبصيي ليشاس     جبيي است وِ دس سي دي ّب است وِ خغَعي ٍجَد ًذاسد، فالئوي

فالئن ثِ صَست خظ دس هي آيذ ، ثيي ايي دٍ تب خيلي فشق است، خغَعي اآلى ٍجَد ًذاسد، ًِ اييي ويِ اآلى سٍي   

َسُ يس سا ًَضتِ ثبضذ ٍالقب ثب يه صحوت صيبدي، ًِ ايي فالئن الىتشًٍيىي است ويِ هيي آييذ سٍي    داًِ گٌذهي س

يه سي دي ٍ فلص ّب هٌقىس هي ضَد وِ فالئن غيشخغي است، ايي فالئن دس صيشدستگبُ هي گييشد ثيِ صيَست    

ِ؟ دس ثحج هب ّن ايي خظ خَدش سا ًطبى هي دّذ. ثحج ايي است وِ ايي ًَؿ هَاسد ّن هطوَل ادلِ هي ضَد يب ً

عَسي است وِ ايي صَس صغيشُ است ٍ هوىي است ثگَيين ادلِ ضبهل ايي صَس صغيشُ اي وِ ثِ رطن غيشهسيلح  

ًوي آيذ ًوي ضَد ٍ يب اًصشاف داسد ٍ ايي ثِ ايي دليل است وِ ثگَيين فىبسيي دس هشحليِ اٍل ٍ دٍهيص اضيىبل     

 ًذاسد، الجتِ هشحلِ سَهص اًتمبل است. 

ست ٍلَ اآلى ضوب ثيب  اآيذ وِ ايي ٍجِ تب ٍلتي وِ ثبلفقل هي گَيذ ايي جب يه صَست است يب ايي خظّ  ثِ ًؾش هي

رطن ًوي تَاًيذ ثجيٌيذ دليل ضبهلص هي ضَد ٍجْي ثشاي اًصشاف ًذاسد، هٌتْي ايي صَست خيليي صيغيشُ اسيت،    

يذ احتشاهص سا حفؼ وشد ٍ صشف خظّ لشآى است هٌتْي خيلي سيض است ٍ ثذٍى ٍضَ ًوي ضَد دست صد ٍ ثب ٍالقبً

ست، آى ٍجْي ًيست ثشاي ايي شف هي گَيذ ايي صَست ٍ خظ ايٌجب اصغش ايي صَس ٍ وَرىي ايٌْب هبداهي وِ ف

 وِ ثگَيين دليل ضبهلص ًوي ضَد. 
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 بالفعل اتشمول ادله بر موضوع
رَى ثبلفقل است اهب اگش ًيِ،   ّش هَضَفي هبداهي وِ فقلي ثبضذ ٍلَ يه همذاس سيض ثبضذ آى ادلِ ضبهل آى هي ضَد

گيشد هجذل ثِ صَت وِ اگش دس صيش يه دستگبّي لشاس  ثبلفقل ًيست، فالئوي است ، فالئن صَتي ي تصَيشي است 

ٍ تصَيش هي ضَد ايي هطوَل آى ًوي ضَد . آى ٍلت دس فذسي ّب ايي عَس است هگش دس ريضّيبي ديجيتيبلي ويِ    

 ست ثِ آى هي دّذ ٍ اال هقوَال ايي ضىل است وِ صَست هَجَد است.ثگَيين فالئن سا هي گيشد ٍ ثقذ حبلت صَ

هب ٍجِ دٍم  سا لجَل وشدين ٍ ٍجِ اٍل ٍ سَم سا لجَل ًىشدين ثٌبثشايي فىسجشداسي ٍ فيلن گشفتي هطوَل ادلِ ًوي 

 ضَد حتي اگش هب ايي ادلِ سا توبم ثذاًين.
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