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 «معن ج  للي ححمد و ل ه اطاليرن  و العن  للي ادداهم  ااهّلل و صلي ب  اعالمين  الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

ی) اٍاهز ٍاقؼی ثبًَی ( ًسجت ثِ اٍاهز ٍاقؼی اٍلی هحقق خزاسبًی چْبر صَرت تصَیز اٍاهز اضطزاردر جْت ثجَتی اجشاء در 

زایط ثب ّوِ ض تیون در اٍل ٍقت، اگز ًوبس ثب تیون در فزض هطزٍػیت ًوبس ثب ل ثیبى ضذ ٍ هؼلَم گزدیذًٍوَدًذ کِ صَرت ا

اهز اٍلی ثِ ٍ کوجَدی ًسجت ثِ هبهَر ثِ  ٍ ّیچ ًقصبى هصبلح هَرد ًظز ضبرع ثبضذ ٍافی ثِ ّوِػول هکلف  خَاًذُ ضَد ٍ

 .ًسجت ثِ ًوبس حبضزس هسبفز بًو وبس هجشی اس اهز اٍلی ٍاقؼی هی ثبضذ. هبًٌذایي ًاس ًظز ػقل قطؼب در ایٌصَرت  .ًذاضتِ ثبضذ

  دومصورت 

قؼی اٍلی است هصلحت کوتزی ثب ٍضَ کِ هبهَر ثِ ثِ اهز ٍا سبًسجت ثِ ًو ،ثبضذطزاری هیضًوبس ثب تیون کِ هبهَر ثِ ثِ اهز ا

ًحَی  ي هصلحت ثِون ّطت درجِ هصلحت دارد ٍ ایس ثب ٍضَ دُ درجِ هصلحت داضتِ ثبضذ، ًوبس ثب تیب. هثال اگز ًوضذبثداضتِ 

ثب ٍضَ ثخَاًذ  ش رابسًو ٍضَ ثگیزد ٍ زسی ثِ آة هجذداًگز هکلف ثؼذ اس دستا یؼٌی ججزاى ًیست؛ لقبث است کِ ثِ ّیچ ػٌَاى

ا درست زسی اس اهز ٍاقؼی اٍلی است؛ایي صَرت ًیش قطؼب هجشی  ضَد. گفتِ ضذس ثب ٍضَ ججزاى ًویبثبس هصلحت فَت ضذُ ًو

دُ درجِ  سیزا ًوبس ثب ٍضَ) تٍضَ ًیسبس ثب هز اٍلی یؼٌی ًواجذ ّوِ هصلحت هبهَر ثِ ثِ اًذُ ضذُ ٍای کِ خَسباست کِ ًو

ثِ  ( ٍلی هسئلِ ایي است کِ ثؼذ اس دستزسی هکلف ثِ آة هَضَع اتیبىهصحلت دارد ّطت درجِ ٍ ًوبس ثب تیون هصلحت داضتِ

ثِ جْت  ػجذ ٍ دّذ ثزای اٍ آة ثیبٍردٍ ثِ ػجذش دستَر اگز هَالیی تطٌِ ثبضذ  . ّوبًٌذ ایٌکِی ضذُ استبس ثب ٍضَ هٌتفًو

ػجذ آٍردُ ضذُ  تطٌگی هَال ثب خَردى آثی کِ تَسط در ایي صَرت .ًزسبًذ ػجلِ در رفغ تطٌگی هَال آة هطلَثی ثِ اٍ 

 ای ًذاردفبئذُ یبٍرد ثزای اٍحتی اگز ػجذ آة ثْتزی ثزای هَال ثٍ  َضَع تطٌگی هَال اس ثیي رفتِدیگز ه ثزطزف هی ضَد. لذا

  .ٍ اکٌَى هَضَػی ثزایص ثبقی ًوبًذُ سیزا ًیبس هَال ثز طزف گزدیذُ

گز ثؼذا ّن حتی اًجبضذ، ثِ ًحَی کِ  استٍضَ  ًوبس ثب کِ در یهصحلت ای ثبضذ کِ ٍاجذ توبمًوبس ثب تیون ثِ گًَِ زگایي اثٌبثز

-اس اهز ٍاقؼی اٍلی هیهلتشم ثِ اجشاء قطؼب ًیش فزض  یيدر ا ثبضذ،ًوی ججزاى هصلحت فَت ضذًُوبس ثب ٍضَ خَاًذُ ضَد، اهکبى 

 .ضَین

  صورت سوم

تَسط هکلف قبثل لحت فَت ضذُ اهب هص ،ثبضذویاهز ٍاقؼی اٍلی ً اهز اضطزاری ٍاجذ ّوِ هصلحت هبهَر ثِ ثِثِ ر ثِ َهبه

. هثال ضخصی ثزای ػجذ ًیست ثزای استیفبی هصلحت فَت ضذُ ٍ الشاهی دارای رجحبى استاستیفبی آى  استیفبء هی ثبضذ لکي
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چِ هکلف ًوبس ثب ٍضَ را اػبدُ کٌذ آى ًٍ چٌب ي تز اس ًوبس ثب ٍضَ هی ثبضذکِ اس ًظز درجِ هصحلت پبیی ذُخَاً نس ثب تیوبًو

داضت، هکلف درجِ هصلحت ًوبس ثب تیون ّطت اگز یؼٌی  کٌذ.ججزاى هی ُ راکِ در ًوبس ثب تیون ثَدهصلحت فَت ضذُ ٍ ًقصی 

ی ه اٍ ٍَت ضذُ تَسط هکلف قبثل استیفبء است هصلحت ف ایي دٍ درجِ هصلحت را ًسجت ثِ ًوبس ثب ٍضَ اس دست دادُ لکي

 ضزٍرتی ًذارد تَسط هکلف استیفبی هصلحت فَت ضذُ اهب .را کست کٌذ هصلحت دٍ درجِ ًذى ًوبس ثب ٍضَ آىاَتَاًذ ثب خ

حذاقل  . سیزا هکلفدٍثبرُ ًوبس ثخَاًذ ،ای استیفبی کبهل هصلحتزثثبضذ کِ َت ضذُ ثِ حذی ًویاٍ ف اسکِ  هصلحتی سیزا

  ب تیون کست کزدُ است.هصلحت هَرد ًیبس را ثب ًوبس ث

 کٌین.هی اس اهز ٍاقؼی اٍلی کن ثِ اجشاءدر ایي فزض  ًیش ح

 صورت چهبرم

، لکي ثز خالف صَرت تزی استاهز ٍاقؼی اٍلی در هزتجِ پبییي ثب هبهَرثِ ثِاس ًظز هصلحت در هقبیسِ هز اضطزاری اثِ ثِ هبهَر

هَرد ًظز هَال را ثِ هصلحت حذاقل هکلف ثخَاّذ ثِ ًحَی کِ اگز  ،قبثل تَجِ استدارای اّویت ٍ هصلحت فَت ضذُ  سَم

هصلحت فبصلِ سیبدی  زثب ٍضَ اس ًظ سبًوس ثب تیون در هقبیسِ ثب بآى هصلحت فَت ضذُ را ججزاى کٌذ. هثال ًوثیبٍرد ثبیذ  دست

ایي فبصلِ یک فبصلِ قبثل  هصلحت دارد کِ  ٍضَ دُ درجًِوبس ثب  هصلحت دارد،سِ درجِ  ثب تیونس بوًثِ ایي هؼٌب کِ اگز  ،دارد

  .السم است ُ ثز هکلفذضْی است ٍ استیفبی ایي هصلحت فَت تَج

ذ یبثز هکلف السم ثبضذ در ایٌصَرت ث هصلحت ًیش اى ثبضذ ٍ ججزاى آىضذ کِ قبثل ججزُ ثِ ًحَی ثبذضز هصلحت فَت پس اگ

  .ضَیناس اهز ٍاقؼی اٍلی  قبئل ثِ ػذم اجشاء

  نتیجه بحث در جهت جبوتی

 ست:خبرج ًی درهقبیسِ ثب هبهَرثِ ثِ اهز ٍاقؼی ثِ حست هقبم ثجَت اس چْبر صَرتثِ ثِ اهز اضطزاری پس هبهَر

  .رداٍ ّیچ فزقی ًذٍاقؼی ّست  ّوِ هصبلح هبهَر ثِثِ اضطزاری ٍاجذ بهَره :5

ججزاى ِ ٍلی اسبسب سهٌیِ ای ثزای قزار گزفت یزتجِ پبییي تزی اس هبهَر ثِ ٍاقؼاضطزاری ّز چٌذ اس ًظز هصحلت در ههبهَرثِ  :9

  .ًذارد ٍجَد فتِهصلحت آى هصحلت اس دست ر

ججزاى است اهب  لَت ضذُ قبثی است ٍلی هصلحت فؼثِ ٍاقثِ هبهَرتزی اس هصلحت ًسجت در درجِ پبییيثِ اضطزاری هبهَر: 9

  .لشٍهی ثزای ججزاًص ًیست

 .السم است هَر ثِ ٍاقؼی را اس دست دادُ ٍ ججزاى ایي هصلحت ثز هکلفهبهَر ثِ اهز اضطزاری ثیطتز هصلحت ّبی هب: 4

  کزدین حکن ثِ ػذم اجشاء اخیز صَرت ٍ در ن ثِ اجشاء ًوَدینکحاٍل در سِ صَرت 

 اجباتیجهت 

ری را اتیبى ااضطزثِ اهز ثِ رَهبه ضخصی زگا ینٍ قصذ دارین ثزرسی کٌن ثِ دست آٍردى هفبد ادلِ ّستی در پی در جْت اثجبتی

ثِ  ثِ)ّوبًطَر کِ قجال ثیبى ضذ فزض ایي است کِ ضخصی کِ هبهَر ؟ثِ اهز ٍاقؼی اٍلی هی ثبضذ یب خیز هجشی اس هبهَر ثِ کٌذ،

 ( دُ در داخل ٍقت، اضطزارش ثبقی استری را اًجبم دااهز اضطزا
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اس خبرج اضطزار هکلف زیب اگ است ثز اٍ ٍاجت اػبدُ در داخل ٍقت اضطزارش ثزطزف ضذ آیب زاگحبل ثحث در ایي است کِ 

ٍ  ضَدهکلف ثزطزف ضذ هسئلِ اػبدُ هطزح هیاگز داخل ٍقت اضطزار  ثز  هکلف السم است یب خیز؟ قضب ٍقت ثز طزف ضذ آیب

 گیزد.هیهَرد ثزرسی قزار  دٍ جْتلذا ّز  .زار ثز طزف ضذ هسئلِ قضب هطزح استاگز خبرج اس ٍقت اضط

یط ٍ ازٍاجذ ّوِ ض ریاضطزاثِ اهز ثِ ػجبرت است اس جبیی کِ هبهَرهَضَع ثحث  اس ضزٍع ثحث السم ثِ یبدآٍری است کِ قجل

هثال  .زٍػیت ًذاردهطکلی اس حیث هط ، لذااتوبم آى کطف خالفی ًطذُاًجبم ضذُ ٍ ثؼذ اس  ثِ صَرت صحیح ت ثَدُ ٍبیخصَص

آى گبُ  .آة ٍجَد داضتِ کِثؼذ ّن هؼلَم ًطذُ  ٍآى هَجَد ثَدُ  درهَرد ًظز ضبرع  ثب تیون خَاًذُ ضذُ ٍ ّوِ ضزایط یًوبس

  ز؟ثبضذ یب خیهجشی اس هبهَرثِ ثِ اهز ٍاقؼی هیایي ًوبس ثب تیون آیب ثحث در ایي است کِ 

 است. حصحیٌی اس ًظز ضزع  ػول هکلف هطکلی ًذارد ٍ یؼ .پس در راثطِ ثب ایي ػول اصل هطزٍػیت ػول هفزٍؽ ػٌِ است

اگز ضخصی قبئل ثِ ػذم جَاس  جبٌای ذکٌ ین کسی ٍاجذ الوبء ًیست ٍلی اگز صجز کٌذ هی تَاًذ ثِ آة دستزسی پیذاتفهثال اگز گ

بس خَدش را ثب تیون ًو ثؼذ ًٍجبیذ ًوبس ثخَاًذ ٍ ثبیذ صجز کٌذ تب هبیَس اس یبفتي آة ضَد  گفت هکلف ٍ جبدرت ثِ ًوبس ضذه

هطزح ًوی ضَد سیزا ٍظیفِ اٍ خَاًذى ًوبس ثب ثحث ش را ثب تیون ثخَاًذ دیگز ایي ًوبس اگز هکلف اٍل ٍقتایٌصَرت ثخَاًذ. در 

  .صجز هی کزدتب هبیَس ضذى اس یبفتي آة ٍ ثبیذ  تیون ًجَدُ

 .ّن هطزٍػیتص هخذٍش ًجبضذٍ ثِ اضطزاری اس اجشاء هی کٌین، درصَرتی است کِ ّن صحت آى هبهَراسبسب ٍقتی ثحث پس 

 هر واقعی چیست؟به ا بهاز هبهور یبه به اهر اضطرارهبهورهقتضبی ادله و روایبت در هسئله اجساء حبل ببید ببینین 

د لذا  ًذارد ثِ ًحَ دیگزی ٍارد ثحث هی ضَ لرا قجَرد ثحث هی ضَد ٍ کسی تؼذد اهز اکسی کِ قبئل ثِ تؼذد اهز است یک ًحَ ٍ

  .دٍ هجٌب ثزرسی کٌین ایي هسئلِ را ثبیذ هطبثق

هبهَر  هی گزدد در هکلف کزدین هحقق خزاسبًی قبئل ثِ تؼذد اهز هی ثبضٌذ. یؼٌی اهزی کِ هتَجِقجال ّن در هقذهبت ثحث اضبرُ 

الصلَٓ  َایک اقیو هتَجِ هکلف کزدُ:اهز  یؼٌی ضبرع دٍ .هی ثبضذ در هبهَر ثِ اضطزاری ٍت اس اهز ثِ هکلفبفثِ ٍاقؼی اٍلی هت

 .کِ فبقذ الوبء است یصثِ ضخ ّن  الصلَُ َایک اقیوٍ کِ ٍاجذ الوبء است  ثِ ضخصی

ٍ آًچِ کِ اس  ع یک اهز ثیطتز ًذاردربهؼتقذًذ کِ ض ٍ هی ثبضٌذ تؼذد اٍاهزثِ ػذم  قبئل )رُ(هحققیي اس جولِ اهبم اسثؼضی  ٍلی

 یحبلتْباهتثبل اهز  هکلف ثزرسی . سیزااست زاه ثِ اتیبىی هختلف ّبیتضَد، کیفتفبٍت دستَرات هَال در خبرج هطبّذُ هی

وبس اًسبى ً یتْهٌاهز ثیطتز ًذارد  یکهَال اقبهِ ًوبس در هَرد  بى ضذُ است. هثالّز حبلتی هستقال ثیاٍ در  ِی دارد ٍ ٍظیفهتفبٍت

هثل اهز ثِ ًوبس  دٍ حبلت هختلف است.برت تزاثیِ اًسبى در حبلت فقذاى هبء ثب طْ ًوبس رت هبئیِ ثببدر حبلت ٍجذاى هبء ثب طْ

 است. ثِ ای ػول ثِ هبهَرزثلکِ حبالت هختلف هکلف ث ستایٌجب تؼذد اهز ًی .ًطستِ سبیب ًوایستبدُ 

 ایٌجب فزٍضی ٍجَد دارد کِ ثبیذ ثزرسی ضًَذ. هسئلِ اجشاء را ًیش طجق ایي دٍ هجٌب ثزرسی هی کٌین. ،پس ثب تَجِ ثِ ایي دٍ هجٌب

  «ٍالحوذهلل رة الؼبلویي»

 


