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

اص جْت    دس ثحث .ٍ یک ثحث اثجبتی اجضاء دس اٍاهش اضطشاسی ثیبى ضذ کِ دس دٍ هقبم ثحث هی کٌین، یک ثحث ثجَتی دس ثحث

 دس یک اجضا ضذین ٍ  س سِ صَست قبئل ثِدچْبس صَست  یش کشدًذ کِ اص آىتصَچْبس صَست  ثجَتی ثیبى ضذ کِ هحقق خشاسبًی

 .صَست قبئل ثِ ػذم اجضاء

دس حیتث اٍ    .یکی اص حیث اػبدُ ٍ دیگشی اص حیث قضب ؛دٍ حیث ثحث هی ضَدجْ  اثجبتی ثیبى ضذ کِ دس دٍ ثخص ٍ  ساهب د

هجٌبی تؼذد اٍاهش ٍ  )دس ایي هسئلِ چَى دٍهجٌب داسین اضطشاسی اس  گفتینس ثِ ثِ اهش کِ ثحث اص لضٍم اػبدُ یب جَاص اکتفبء ثِ هبهَ

  .ّش دٍ هجٌب ثحث کٌین بیذ ثش اسبسثاٍاهش(  دیگشی ػذم تؼذد

ایي چْتبس   سست ٍ چْبس فشض پذیذ هی آیذ کِ ثبیذ هسئلِ اجضاء سا دچْبس صَ تؼذد یب ػذم تؼذد اٍاهش یؼٌی دٍ هجٌبثش اسبس ایي

 .صَست ثشسسی کٌین

 ت در مورد اعادهابمر اضطراری از حیث مقام اجاجزاء در اوا

هٌتْی . ء دس اخل ٍق ضایؼٌی اج ،ت دس هَسد اػبدُبجهش اضطشاسی اص حیث هقبم اثاجضاء دس اٍا هَسد ثحث ػجبست اس  اصهَضَع  

ثٌتبثش هجٌتبی دٍم ستِ     ٍ تؼذد اٍاهش کِ ّوبًطَس کِ قجال ثیبى ضذ دسهب ًحي فیِ دٍ هجٌب ٍجَد داسد کِ ػجبستٌذ اص:  ػذم تؼذد اٍاهش

تصَس هی ضَد. لزا هجوَػب دس ثحث اجضاء دس اٍاهش اضطشاسی اص حیث هقتبم اثجتبت دس هتَسد    دس هَضَع ثحث فشض ٍ احتوب  

 اػبدُ چْبس فشض ثبیذ هَسد ثشسسی قشاس ثگیشد.

قتضتبی  ه یؼٌتی هی ثبضذ. ثِ حست هقبم اثجبت ، ب ٍضَثب تیون ًسج  ثب ًوبص ث صبَسد اٍاهش اضطشاسی هبًٌذ ًوه ء دساضاج یاد آوری:

ی اٍ صحیح ٍ هطشٍع ثَدُ اشث ًوبص  اًذ ٍ خَاًذى ایيَثب تیون خ صبوکسی ً دّین. هثالسا هَسد ثشسسی قشاس هی اص حیث اػبدُ ادلِ

 ثبضذ یب خیش؟ب ٍضَ هیآیب ػول هکلف هجضی اص ًوبص ثحب  هی خَاّین ثجیٌین  .نًوبص ثب تیوذى اًاس  ثِ خَ هبهَس ثَدُ چَى

 اول  فرض

 اجضاء هی ضَین صیشا: قبئل ثِاًذ ( ثِ آى قبئل ضذُسُ)ثش هجٌبی ػذم تؼذد اٍاهش کِ اهبم

اص چِ کتِ  صیشا آى ،هؼٌب ًذاسد شهاٍاتؼذد دس  ثیبى ضذ؛اى هقذهِ اضبسُ کشدین َی کِ ثِ ػٌجهطبل صت ضطن ادس ضوي هطل ّوبًطَس کِ

کیفی  ٍ لکي هَال ثشای حبالت هختلف هکلف  ،هَال یک اهش ثیطتش ًذاسد ًٍیس   اٍاهش فی الَاقغ تؼذد سسذ،تؼذد اٍاهش ثِ ًظش هی 

هٌتْی ثؼضی اص هکلفیي  یک اهش اس  کِ هتَجِ ّوِ ضذُ الصلَٓ َ. هثال اقیوثیبى کشدُ اس دستَسات هختلف  ،ّبی هختلف اتیبى

ایستبدى دستَس  ی ضخص قبدس ثِاشَس کِ ثّوبًط ،ء ّستٌذ ٍ ثبیذ تیون کٌٌذذ هبکِ ثبیذ ٍضَ ثگیشًذ ٍ ثؼضی فبقٍاجذ الوبء ّستٌذ 
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ِ ثبضتٌذ ًتِ ا  هتی  ّبی هختلف اتیبى ثِ ًوبصکیفی  ْب ّوِایٌ ًطستِ ثخَاًذ.  سوبص ایستبدُ ثخَاًذ ٍ اگش ًتَاًدادُ ضذُ ً اهتش   یٌکت

کِ  .اس  ثشای حبالتی کِ ػبسض ثش اًسبى هی ضَد ثیبى ضذُ صبوى ثِ ًبیختلف اتّبی ه. هٌتْی دس ادلِ ضشػی کیفی ثبضذهتفبٍت 

  .یندشتفصیال دس گزضتِ ػشض ک

ٍ ثب سخص  ختَد   اص اراى ظْش ثِ دلیل ػذم دستشسی ثِ آةاس  کِ کسی کِ ثؼذ  قبئل ثِ ػذم تؼذد اهش ضذین ًتیجِ ایياگش حب  

یتل  لثتِ چتِ د    ؛ًطتذُ ّن  یٍ کطف خالف ٍ صحیح ثَدُ ثبضذ ص اٍ هطشٍعبکِ ًوشض ایٌف خَاًذ ثش ش ساًوبص ٍضبسع تیون کشد 

 .ًجبضذاص اهش اٍلی ٍاقؼی هجضی اهتثب  اهش اضطشاسی 

؛ اًتذُ ضتذُ  َضتبسع خ  ص ثب تیووی کِ ثب اجتبصُ بٍاحذ ثِ ٍاسطِ ًو شایي اهثیطتش ًذاسد ٍ  « الصلَٓا اقیوَ »ش گفتین ًوبص یک اهشگا

اهش هحسَة هی  ػول ثِ ػٌَاى اهتثب ایي  ُ ضَد؛خَاًذثب تیون  وبص  ٍق  ًٍدُ اخَد ضبسع ّن اجبصُ داٍ  ثَدُصحیح ٍ هطشٍع 

 داختل  هکلتف اگتش  ٍ  س ى دٍثبسُ ایي ػول ًیبس ٍ اتیشای تکشاشجبیی ثسبقط ضذ دیگ «ٓا الصلََاقیو»اگش ثب ایي ػول اهش ٍضَد 

دسس  اس  کِ هکلف اکٌَى آة پیذا کشدُ ٍ ٌَّص ٍق   .کِ ًوبص ثب ٍضَ ثخَاًذ نا هکلف کٌیاٍ س ٍق  ٍاجذ الوبء ضذ ثِ چِ دلیل

ٍ  جٌبی هزکَس یک اهش ثیطتش است  ، طجق هصیشا ذ.ثخَاً صبٍ ًو ددٍثبسُ ٍضَ ثگیش پیذا ضذ کِ آة اکٌَى ثِ چِ دلیل باه ثبقی اس 

تیون اهتش   وبص ثباتیبى ثِ ً اٍ  ٍق  دادُ ٍ ثب سَد ضبسع ًیض سخص  ثِ اتیبى ػول دتثب  ضذُ ٍ خهاتَسط هکلف قب قیاهش ّن د یيا

 سا اهتثب  کٌذ.  ذُ ٍ اهشی ثبقی ًوبًذُ تب هکلف آىاهتثب  ض

 دوم  فرض

اجوبع قبئن ضذُ ثش ایي کِ الصم ًیس  هکلف دس ایي هسئلِ  ثگَیینوحقق الخشاسبًی ٍ الّت الیِ ضَین کوب ر قبئل ثِ تؼذد اٍاهشاگش 

 اس . ثِ ػجتبست دیگتش:   ٍ یک ًوبص ػصش ظْش صبٍاجت اس  فقط یک ًو چِِ آًهغشة دٍ ًوبص ظْش ثخَاًذ ثلک دس فبصلِ ظْش تب

بء است  ٍ  جذ الواهتَجِ ٍ کِ ٓ،َ الصلَاقیو ػجبست اس  اص هؼتقذین یک اهش ٍاقؼی اٍلی داسین کِ یٌّستین یؼ شهٍاقبئل ثِ تؼذد ا

 ایثتب ٍضتَ ثتش    صبِ اقبهتِ ًوت  ث هشا یکی ِ فبقذ هبء اس . الصلَُ ثب تیون کِ هتَج َاقیوکِ ػجبست اس  اص یک اهش دیگشی داسین 

 فشض ایي ٍ ػالٍُ ثش ایي اٍاهش؛ ثشای کسبًی کِ آة دس اختیبس ًذاسًذتیون  کسبًی کِ آة دس اختیبس داسًذ ٍ دیگشی اهش ثِ اتیبى ثب

  .یس ش ثیطتش ٍاجت ًػصص ظْش ٍ یک ًوبص بکِ دس فبصلِ ظْش تب هغشة یک ًو اس  کِ اجوبع قبئن ضذُ

اهش اقیوَا  ،سخص  اص ضبسع هجٌی ثش خَاًذى ًوبص ثب تیون دس اٍ  ٍق  دس فشض فقذاى آةفشض  لف ثشکاگش هصَست دس ایي حب 

ثتِ  اهش کٌذ کِ ػجبست اس  اص سا آضکبس هی خَدش الصلَُ سا اهتثب  کشد ٍلی ثؼذ ٍاجذ الوبء ضذ، دس ایٌصَست کبًِ یک اهش دیگش

بص ثب تیون فقط اهش اٍ  اتیبى ضتذُ  وٍ ثب خَاًذى ًدیگشی هتَجِ هکلف ضذُ یک اهش  هَجَد هی ثبضذ ةکِ آ . اکٌَىثب ٍضَ صًوب

ٍ  ایٌکِ یک ًوتبص ظْتش   لزا ثِ حکن ػقل ثبیذ اهش دٍم ًیض اهتثب  ضَد. ٍلی چَى اجوبع قبئن ضذُ هجٌی ثش تیبى ًطذُدٍم ا اهش ٍلی

 .اس  اٍلی خَاًذُ هجضی اص اهشدس اثتذای ٍق  ًوبص ثب تیون کِ  ن ّوبىثگَییًیس  لزا ثبیذ  تاجثیطتش ٍ یک ًوبص ػصش

 فرض سوم
ٍ اص  ثتَدُ  هکلتف  ًوبص ثبتیون هبهَس ثِحبلیکِ ایي  تیون ثخَاًذ دسًوبص ثب ی ػول کٌذ یؼٌی سجبیی اس  کِ ضخص ثِ اهش اضطشا

کِ دس فبصلِ ثیي صٍا  ٍ هغشة یتک   س ًی دس کبس وبػیاجثش خالف صَست قجل  لکياس   ًظش ضبسع ّن صحیح ٍ هطشٍع ثَدُ

 .ب  هطشح اس وصَست ًیض دٍ احتایي دست ثبضذ، اجًٍوبص 

  «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


