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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

  اجشاء دره یاصول عمل یمقتضا
ِ کبى یي ثیدس داخل ٍقت ثَد. ثب ا یبسیاهش اخت اص یاهش اظؽشاس اجضاء دسِ یاصَل ػول یهقتع یثحث دس ثشسس

دس  اهش اختیبسیاص  یاهش اظؽشاس ثَدى یضذ ٍ هجض سفغاٍ بى ٍقت اظؽشاس یلف دس آغبص ٍقت هعؽش ثَد ٍ دس پبکه

ٍجَد  اجضاء ب ػذمی اجضاء ثش یهجٌ یاؼالق یؼٌی ذا ًطذ،یپ کسفغ ض یض ثشایً یّب یلفظثَد ٍ ادلِ  کَکي هَسد هطیا

ثشائت  بغ ٍیاحت یي ثخص دس دٍ اصل ػولیدس ا اختالف ػوذُ .سفتِ یَل ػولاصذ سشاؽ یجِ ثبیًذاضت. دس ًت

ٍ هشحَم هحقق ػشاقی ثِ  اًذ ضذُقبئل ثشائت  قبػذُثِ  اهلل سحوِخَیی  یآقبثضسگبًی هبًٌذ هشحَم آخًَذ ٍ . ّست

 .است اهلل سحوِتجشیضی  اهلل تیآِ ًظش کًظش سَم، استصحبة است ٍ  اًذ ضذُقبئل اضتغبل  ِ یػولاصل 

 د صدر یان شهیب
ي ٍ ییي تؼیش است ٍ دس دٍساى اهش ثییي ٍ تخییي تؼیي هسئلِ ثیفشهَدًذ: دٍساى اهش دس ا هشحَم هحقق ػشاقی

ي ٍ ییي تؼیدس دٍساى اهش ث :فشهَدًذ یه اهلل سحوِخَیی  یآقب. ضَد یهي هقذم ییي تؼیشد ٍ ثٌبثشاکبغ یذ احتیش ثبییتخ

ي ییي تؼیهَسد ًضاع دس هسئلِ، دٍساى اهش ث ِکي ثَد یشدًذ اک ذ صذس هؽشحیآًچِ ضْ ٍ ؛شدک یت جبسذ ثشائیش، ثبییتخ

َاًذُ خلف دس اٍل ٍقت ًوبص کِ هک یچْبسگبًِ، صهبً ی: ثب دس ًظش گشفتي صَس ثجَتٌذیفشهب یهطبى ی. اًیستش ییٍ تخ

  :یؼٌیاص سِ صَست اٍل ثبضذ  یکیل ضذُ است، اگش یاست ٍ دس آخش ٍقت ػزسش صا

 کٌذ.  استیفب.اهش اظؽشاسی توبم غشض اهش اختیبسی سا 1

 غشض اهش اختیبسی الضاهی ًجبضذ.  هبًذُ یثبقکٌذ ٍ  استیفب. اهش اظؽشاسی قسوتی اص غشض اهش اختیبسی سا 2

الضاهی است اهب  ،غشض اهش اختیبسی هبًذُ ثبقیکٌذ ٍ  استیفب. اهش اظؽشاسی قسوتی اص غشض اهش اختیبسی سا 3

 .قبثل تذاسک ًیست

 یبسیٍ ًوبص اخت یوبص اظؽشاسِ اص ؼشف ضبسع ًسجت ثِ ًک یاست ٍ اهش یجضي صَست ًوبص خَاًذُ ضذُ هیدس ا

ٌذ ٍ دس آخش ٍقت ًوبص ثب ٍظَ کِ صجش کٌیي ایش است ثیلف هخکه دیگش ػجبست ثِ ؛است یشییاهش تخ ضَد یه بىیث

اهب  ؛ثِ اػبدُ ًذاسد یبصیَاّذ ثَد ٍ ًخ یبسیاص ًوبص اخت ین ثخَاًذ ٍ هجضیوت ذ دس اٍل ٍقت ًوبص ثبیب ثبیثخَاًذ ٍ 

غشض اهش  هبًذُ ثبقیکٌذ ٍ  استیفب؛ اهش اظؽشاسی قسوتی اص غشض اهش اختیبسی سا یؼٌیصَست چْبسم ثبضذ  ثٌب ثش
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دٍ هجٌب  یبى خَد داسایي ثیا کِ ؛ًجَد یهجض یبسیاهش اخت اص یاهش اظؽشاس اختیبسی، الضاهی ٍ قبثل تذاسک است.

 :ّست

مرحوم اصفهانی و در بین معاصرین مرحوم شهید صدر و برخی اعالم و بزرگان قائل به امکان عقلی  .1

 دو امر وجود دارد:  یاریامر اخت و یامر اضطرار ه درک کردند یمان یب و باشند یمتصویر صورت چهارم 

 .یبسیاهش اخت ٍ یاهش اظؽشاس يیث کاهش ثِ جبهغ هطتشأ. 

 . یبسیاخت اهش اهش ثِ حصِ هختص ثِة.

ل یػزس صا یاهب ٍقت ؛شدُ استکف یلکػول ثِ ت یاهش اظؽشاس بىیچَى اهش ثِ جبهغ ٍجَد داسد دس صَست ات ٍ

 بى ضَد. یض اتیً یبسیاهش اخت ذیض اهش داسد پس ثبیً یبسیاهش اخت صِضذ آى ح

ثِ ٍجَد لف که ح ثبضذ،یش است ٍ اگش صَست چْبسم صحیین تخکص اگش سِ صَست اٍل ثبضذ حیي فشهبیاثٌبثش

 ؛ّست کَکهط یبسیاهش اخت اهش جبهغ  ػلن داسد ٍ دس ٍجَد اهش جذاگبًِ ًسجت ثِ اهش ثِ حصِ هختص ثِ

لفظ جبهغ  یشا ٍقتیش ٍجَد داسد صییض تخیي صَست ًیثِ ٍجَد اهش جبهغ  ػلن داسد، دس الف که یٍقت دیگش ػجبست ثِ

ن. حبل یػلن ًذاس یبسیاهش اخت ًسجت ثِ اهش ثِ حصِ هختص ثِ یهٌتْي دٍ اهش است یش ثییخهشاد ت ضَد یهبس ثشدُ کثِ 

  .نیکٌ یه یف صائذ جبسیلکي ثشائت دس تیاست ثٌبثشا کَکي صَست ٍجَد اهش دٍم هطیدس ا

ش ٍجَد ییض تخیً ایي صَستن، دس یشیسا ثپز یاستقالل ٍ اکثش لي اقیش ثییبى تخکٍ اگش ًظش هشحَم آخًَذ سا دس اه

سا  یبسیاهش اخت ٍ یاهش اظؽشاس ب ّش دٍیٌذ ٍ کسا اهتثبل  یبسیاهش اخت ٌذ ٍکذ صجش یب ثبیلف که ِکل کضي یداسد. ثِ ا

اهش  یکب ٍجَد یي ٍجَد دٍ اهش یث کَکش ٍجَد داسد اهب ؼشف دٍم هطییض تخیي قَل ًیي ؼجق ایثٌبثشا ؛ٌذکاهتثبل 

ِ کي است یدس ا کض دیگش ػجبست ثِ ؛اصل ػذم، اصل ػذم ٍجَد دٍ اهش است ثٌب ثشض یي صَست ًیدس ا کِ ؛است

 یبى اهش اظؽشاسیاصل، ات ثٌب ثشٌذ؟ کسا اهتثبل  یبسیٍ اهش اخت یذ اهش اظؽشاسیب ثبی کٌذ یهت یفبک یبى اهش اظؽشاسیات

 .ّستي دقت یگشاى فبقذ ایبى دیاست ٍ ث یحیق ٍ صحیبى دقیبى، ثیي ثیخَاّذ ثَد. ا یبفک

، ضَد یهگفت قبػذُ چیست ٍ کجب جبسی  تَاى یًو: ثذٍى ثشسسی ٌذیفشهب یههشحَم ضْیذ صذس  دیگش ػجبست ثِ

. اگش سِ صَست اٍل صحیح ثبضذ، هحل تخییش ثیي دٍ اهش ًیستثلکِ دس ایي قسوت، دٍساى اهش ثیي تؼییي ٍ تخییش 

چْبسم هؽبثق ٍاقغ ثبضذ، دٍ احتوبل ٍجَد خَاّذ ثَد ٍ اگش صَست  اجضاءٍ ًتیجِ  ّستاظؽشاسی ٍ اهش اختیبسی 

 داسد:

ثشائت سا  ُ قبػذکِ یک اهش، قؽؼی ثَدُ ٍ اهش دٍم هطکَک است ٍ ثیبى ضذ دس اهش هطکَک  . ٍجَد دٍ اهش1

 .نیکٌ یهجبسی 
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تخییش است، هٌتْی دس یک ؼشف  ُ قبػذ. یب ایٌکِ، دٍساى اهش ثیي اقل ٍ اکثش است، ایي حبلت ًیض هسلوبً هحل 2

ثشائت، ٍجَد یک تکلیف  ُ قبػذ ثٌب ثشییش ٍ ایٌکِ یک تکلیف ٍجَد داسد ٍ یب دٍ تکلیف ضک ٍجَد داسد ٍ تخ

 هختبس است.

کِ ثبیذ  کٌذ یهٍ چٌیي ثیبى  ضَد یهایي ثیبى دقیق هشحَم ضْیذ صذس ثَد کِ ایطبى ثب کٌکبش ٍاسد دس ػقل ثحث 

، ًتیجِ ّیچ یک اص احتوبالت دٍساى اهش ثیي دسًْبیتثحث ثشسسی ضَد ٍ احتوبالت هَجَد هالحظِ ضَد کِ  ِ طیس

 تؼییي ٍ تخییش ًخَاّذ ثَد.

 مناقشه به بیان مزحوم شهید صدر )اس طزف استاد اعزافی(
ٍ د ِ جز یًتفقزػ   اجزضاء آیب ػذم  نیکٌ یهایي است کِ اص ایطبى سؤال  نیکٌ یهبلی کِ ثِ ثیبى ضْیذ صذس ٍاسد اضک

 ٍ یب حبلت دیگشی ّن ٍجَد داسد؟ اًذ کشدُصَستی است کِ ایطبى ثشسسی 

؛ فشض ایي است کِ هکلف ًوبص اظؽشاسی سا خَاًذُ است اهب دلیل ًوبص اظزؽشاسی اؼزالن ًزذاسد    دیگش ػجبست ثِ

َکی است. ثب تَجزِ ثزِ ایزي    ًوبص اظؽشاسی سا دس صَست سفغ ػزس ًیض ثخَاًذ، اهش هطک تَاًذ یهیؼٌی ایٌکِ هکلف 

، ٍجَد دٍ اهش ثَد؛ ثِ ایي صَست کِ اجضاءچٌذ صَست داسد؟ یک صَست ػذم  اجضاءهقذهِ ثبیذ ثشسسی ضَد ػذم 

یک اهش جبهغ ٍجَد داسد ٍ دس اٍل ٍقت ثب اهتثبل اهش اظؽشاسی ًوبص ثب تیون، اتیبى ضذُ است ٍ آًچِ ثبقی است اهش 

. ًظش هب ًیض دس ایي قسوت ثب ضْیذ صزذس  اًذ ضذُ اجضاءثِ ػذم  ایي خبؼش قبئلٍ ثِ  ّستاختیبسی  ِ حصهختص ثِ 

ًتیجزِ   دسًْبیزت ٍ  نیکٌ یهثشائت سا جبسی  ُ قبػذیکی است ٍ آى ایي است کِ دس ٍجَد اهش دٍم کِ هطکَک است، 

 است. اجضاء

صَست دٍم ایي ثَد کِ یک تکلیف ٍجَد داسد اهب آًچِ هؼلَم ًیست ایي است کِ تخییش ثیي اهش اختیبسی ٍ اهزش  

 ُ قبػزذ کِ ًْبیتبً دس ایي صَست ًیض دس هَسد تکلیزف اکثزش    ّستاظؽشاسی ػشظی است ٍ یب تخییش ثیي اقل ٍ اکثش 

 خَاّذ ثَد. اهش اظؽشاسی اص اهش اختیبسی اجضاءٍ ًتیجِ  ضَد یهثشائت جبسی 

ٍ ًظش هب ثب ًظش هشحزَم   ّستدٍ صَست هؽشح ضذُ صحیح  ثٌب ثشدس صَست ثجَتی چْبسم  اجضاءثٌبثشایي ػذم 

دس صَست ثجَتی چْبسم، فزشض ایزي اسزت کزِ      اجضاءاهب ػشض هب ایي است کِ دس ػذم  ؛ضْیذ صذس یکسبى است

ٍجَد ًذاسد ٍ اگش چٌیي اؼالقی ٍجَد داضزت   اؼالقی هجٌی ثش هکفی ثَدى اتیبى اهش اظؽشاسی دس صَست سفغ ػزس،

دیگش ًیبصی ثِ ؼشح هجبحث فَن ًجَد. چَى اؼالقی ٍجَد ًذاسد، صَست سَهی غیش اص دٍ صَست رکش ضذُ ٍجزَد  

 داسد.
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صَست سَم ایي است کِ هوکي است دلیل اهش اظؽشاسی اؼالن ًذاضتِ ٍ هکلفی کِ ػزس اٍ سفغ خَاّزذ ضزذ سا   

س ثشای هکلفی است کِ ػزس اٍ دس توبم ٍقت ٍجَد داسد، هثالً فشض ایي اسزت کزِ دلیزل    ضبهل ًطَد ٍ دلیل اظؽشا

ّزش چٌزذ ػززس دس     ّستخَاًذى ًوبص ثب تیون فبقذ اؼالقی هجٌی ثش خَاًذى ًوبص ثب تیون دس اٍل ٍقت دس ّش حبلی، 

 شدیز گ یهز اظؽشاسی کزِ توزبم ٍقزت سا     نیداً یًواظؽشاس هطکَک است ٍ  ُ هحذٍد دیگش ػجبست ثِ ؛ٍقت صایل ضَد

فشض سا ثش ایي قشاس دّین کزِ   نیتَاً یًوثٌبثشایي  ؛هَظَع دلیل ثبضذ تَاًذ یههَظَع دلیل است ٍ یب ّش اظؽشاسی 

ٍ سپس ثحث اص هکفزی ثزَدى اهتثزبل اهزش      ضَد یهسا ضبهل  ضَد یهدلیل اظؽشاس هکلفی کِ ػزسش دس ٍقت صایل 

کِ دلیل اظؽشاس هکلفی کِ ػزسش دس ٍقت سفغ بسی اًجبم دّین. ایي احتوبل ٍجَد داسد اظؽشاسی اص اهتثبل اهش اختی

سا ضبهل ًطَد، چَى فشض هب ایي است کِ اؼالقی دس دلیل اظؽشاس ٍجَد ًذاسد ٍ آًچِ اص ظزبّش اظزؽشاس    ضَد یه

فقػ اظؽشاس هستَػت استفبدُ ضذُ است، اظؽشاس هستَػت است ٍ ایي احتوبل ٍجَد داسد کِ دس ػبلن ٍاقغ اظؽشاس 

 سا ضبهل ضَد.

سزِ   ثٌب ثشٍ  ضَد یهثیبى هب ایي است کِ احتوبل اٍل ایي است کِ دلیل اظؽشاس ضبهل اظؽشاس غیش هستَػت ًیض 

صَست ثجَتی اٍل، اهش اظؽشاسی هجضی اص اهش اختیبسی است ٍ احتوبل دٍم ایي است کِ دس صَست چْبسم ػزالٍُ  

ثَد، صَست سَم ًیض ایي است کزِ دلیزل    اجضاءذس هؽشح کشدًذ کِ ًتیجِ ػذم ثش آى دٍ صَستی کِ هشحَم ضْیذ ص

 اظؽشاسی فبقذ اؼالقی ثبضذ کِ ایي اؼالن اظؽشاس هستَػت سا ضبهل ضَد.

ثشائت سا جبسی کشد ٍ اهش دایش ثیي تؼیزیي ٍ تخییزش    ُ قبػذ تَاى یًودس صَست دس ًظش گشفتي احتوبل دٍم دیگش 

 ػزس اٍ دس ٍقت صایل ضذُ است دٍ حبلت ٍجَد خَاّذ داضت: ثشای هکلفی کِ خَاّذ ثَد.

 . یب هکلف هخیّش است ثیي تکلیف اظؽشاسی ٍ تکلیف اختیبسی.1

 . یب فشد هتؼیٌبً هکلف ثِ تکلیف اختیبسی است.2

ٍ ایي ّوبى ثیبى هحقق ػشاقی است، یؼٌی سِ صَست ٍجَد داضت کِ دس دٍ صزَست ثشائزت جزبسی ضزذ ٍ دس     

ش ثیي تؼییي ٍ تخییش است ٍ دس ایي ًَع تخییش ًیض ًظشات هجٌبئبً هتفبٍت است ٍ هشحَم ضْیذ صذس صَست سَم، تخیی

 .ًیستثشائت  ُ قبػذ، فلزا ثبیذ احتیبغ جبسی کٌذ ٍ هحل ّستقبئل ثِ احتیبغ 

دقتی کِ  ِ ّوٍ ثب  ثسیبس دقیق اصَل است ٍ ثبیذ دقت ثیطتشی دس ایي ثحث صَست گیشد یّب ثحثایي ثحث اص 

هشحَم ضْیذ صذس ثِ کبس ثشدُ است ٍ فشٍض ٍاقؼی تکلیف سا ثشسسی ًوَد ٍ ایي فشٍض سا دس دٍ هجٌب قشاس داد کِ 

دیگشی غیزش اص   هجٌبیاهب آًچِ هب گفتین ایي است کِ دس فشٍض ٍاقؼی، یک  ؛ثشائت داًست ُ قبػذ ًتیجِ ّش دٍ سادس 

ثشائت اسزت ٍ دس ایزي صزَست اهزش      ُ قبػذهجٌبی سَم غیش اص  ِ جیتًدٍ هجٌبی ثیبى ضذُ تَسػ ایطبى ٍجَد داسد ٍ 
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است. ؼجق هجٌبی سَم هؽشح ضذُ ًتیجِ ّوزبى   اجضاءاظؽشاسی هجضی اص اهش اختیبسی ًخَاّذ ثَد، ثلکِ ًتیجِ ػذم 

 احتیبغ ضذًذ. ُ قبػذثیبى هحقق ػشاقی خَاّذ ثَد کِ ایطبى قبئل ثِ اجشای 

 مبنای سوم؛ استصحاب
کِ دس ثیي اػالم  اظؽشاس دس داخل ٍقت، دٍ هجٌب هؽشح ضذ؛ اٍلی هجٌبی احتیبغ ٍ دٍم هجٌبی ثشائت دس ثحث سفغ

ایي ثَد کِ دس ثحث، ضک ثیي تؼییي ٍ تخییش ٍجَد داضت ٍ ّش کزذام اص   هجٌبیایي دٍ  ِ جیًتاختالف ٍجَد داضت. 

 تخییش، هجٌبی استصحبة است.. هجٌبی سَم دس ثحث ضک دس تؼییي ٍ کشدًذ یهاػالم ؼجق هجٌبی خَد ػول 

 تقزیز استصحاب تحقیقی و منجش
ز تقشیش دیگش اص استصحبة   اًذ کشدُ تقشیشاتی ثشای استصحبة ٍجَد داسد ز استصحبة تؼلیقی سا ضْیذ صذس ثیبى 

 .اًذ کشدُآى سا ثیبى  اهلل سحوِتجشیضی  اهلل تیآٌجض است کِ هشحَم استبد حعشت تحقیقی ٍ ه

است ٍ تقشیش ایطبى ثِ ایي ضزکل   اجضاء، دس ثحث فؼلی استصحبثی ٍجَد داسد کِ هستلضم ػذم ٌذیفشهب یهایطبى 

است: ٍقت ادای تکلیف داخل ضذُ است ٍ هکلف ثخطی اص ٍقت سا هعؽش است ٍ ثخطی اص ٍقت، ػزس اٍ سفغ ضذُ 

دس ثخطی اص ٍقت  تَاًذ یهاست. ثب ٍسٍد ٍقت هکلف یقیي داسد کِ تکلیفی اختیبسی ثِ اٍ تؼلق گشفتِ است ٍ هکلف 

، تکلیف اختیبسی سا اتیبى کٌذ ٍ ّویي دلیل کبفی است کِ اٍ هکلف ثِ تکلیف اختیبسی ثبضذ، ضَد یهکِ ػزس اٍ صایل 

ػذم ػزس دس ثخطی اص ٍقت، هکفی است کِ هکلزف هخبؼزت،    دیگش ػجبست ثِ ؛هثالً ثبیذ ًوبص کبهل ٍ ثب ٍظَ ثخَاًذ

. )حبل اگش قبئزل  ّستثب ٍسٍد ٍقت یقیٌبً خؽبة ثِ تکلیف اختیبسی هتَجِ هکلف خؽبة اختیبسی قشاس گیشد ٍ لزا 

ثِ ایي ثبضین کِ ایي یقیي کبفی دس استصحبة است( ثِ ایي صَست کِ ثِ دلیل ایٌکِ دس ٍاقغ اهش، صایل ضذى ػزس دس 

ٍ ثؼزذ اص صٍال ػززس    ٍ هکلف یقیي ثِ ایي اهش داسد ّش چٌذ یقیي اٍ اص اٍل ٍجَد ًذاضتِ ّستداخل ٍقت، هَجَد 

 ٍ صهبى ثِ ٍجَد آهذى یقیي اّویت ًذاسد. ّستایجبد ضَد ٍلی یقیي تبصُ ایجبد ضذُ هتؼلق ثِ اهش سبثق 

هکلف یقیي ٍجَد داسد ٍ ثزب سفزغ    ُ ػْذثِ تحقق تکلیف اختیبسی ثش کِ ثب ٍسٍد ٍقت  ٌذیفشهب یههشحَم تجشیضی 

ضذى ػزس دس آخش ٍقت تکلیف، هکلف ضک داسد کِ ثب اهتثبل اهش اظؽشاسی آى تکلیف اختیبسی یقیٌی سزبقػ ضزذُ   

ٍ لزا اهتثبل اهش اظزؽشاسی   کٌذ یهاست یب ًِ؟ دس ایي صَست ثقبء تکلیف اختیبسی سا تب ٍقت صٍال ػزس استصحبة 

 تیبسی سا ًیض اتیبى کٌذ.هکفی ًخَاّذ ثَد ٍ ثبیذ اهش اخ
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ثِ ایي فشد  تَاى یهقؽؼی  ؼَس ثٍِقت،  ِ ّوثٌبثشایي ثب ٍسٍد ٍقت، ثشای کسی کِ ثؼط ٍقت هعؽش است ٍ ًِ دس 

تَجیِ خؽبة کشد کِ هکلف ثِ تکلیف اختیبسی است ٍ حتوبً تَجیِ خؽبة ثِ هکلف صَست گشفتِ است. هٌتْی دس 

استصزحبة، تکلیزف اختیزبسی     ُ قبػذضذى تکلیف اختیبسی ثب اهتثبل تکلیف اظؽشاسی، ضک ٍجَد داسد ٍ ؼجق  ادا

 است. اهلل سحوِتجشیضی  اهلل تیآشیش فشهبیص هشحَم استبد حعشت ٌَّص ثبقی است. ایي تق

  اهلل  رحمهتبزیشی  اهلل تیآمناقشات بیان 

 .ٌبقطبتی است، داسای هاهلل سحوِثیبى هشحَم استبد تجشیضی 

 اٍل: هخبؼت ٍاقغ ضذى هکلف. ِ هٌبقط

استصحبة است ٍ استصحبة هقذم ثش سبیش اصزَل ػولیزِ    ُ قبػذاٍل ایي است کِ؛ ایٌکِ ایي ثحث هحل  ِ هٌبقط

اهب هکلف ثَدى فشد ثِ تکلیف اختیبسی هتَقف ایي است کِ چگًَگی هتَجِ ضذى تکلیزف ثزش    ّست؛ صحیح ّست

. 2، هتَجِ هکلف ضزذُ اسزت.   االؼالن یػل. تکلیف ثِ ًحَ اختیبسی 1کِ: هکلف ثشسسی ضَد؛ فشض اٍل ایي است 

 تکلیف ثِ ًحَ تخییشی هتَجِ هکلف ضذُ است؛ تخییش ثیي اظؽشاسی ٍ اختیبسی.

. دس ایي صَست ّوبى ثحث قجلزی  ّستقجل ثبیذ هطخص ضَد، تکلیف تؼییٌی است یب تخییشی  ِ ستجثٌبثشایي دس 

حبلت یقیٌی سبثقی هجٌی ثش هکلف ثَدى فشد ثِ تکلیف اختیبسی هؼیي ٍجَد ًذاسد ٍ آًچِ  دیگش ػجبست ثِ ؛خَاّذ ثَد

ٍ یزب تخییزش ثزیي اظزؽشاسی ٍ     ، ٍجَد تکلیف است. حبل ایي تکلیف یب ثِ صَست اختیبسی هؼیي است ّستیقیٌی 

ًخَاّذ داضت، صیشا هوکي است تکلیف هَجَد ثزِ ّزش    یا جِیًتثشایي استصحبة تکلیف هؽلق، ثٌب ؛ّستاختیبسی 

 .ضَد یهیک اص دٍ صَست تؼییي یب تخییش ثبضذ ٍ اگش تخییش ثبضذ ثب اهتثبل اهش اظؽشاسی، تکلیف سبقػ 

بة ثشای هب هفیذ است کِ یقیي ثِ تکلیزف اختیزبسی هؼزیي ثبضزذ     استصح ُ قبػذ؛ یقیٌی دس اجشای دیگش ػجبست ثِ

ٍ ایي یقزیي   ّستدس هب ًحي فیِ، تکلیف ثِ اختیبسی هؼیي، هطکَک است ٍ فقػ ٍجَد تکلیف یقیٌی  کِ دسصَستی

 ثٌبثشایي ثبیذ ثِ ثحث تؼییي ٍ تخییش ٍ احتوبالت هَجَد دس ثحث ثشگشدین. ؛ًیستاستصحبة هفیذ  ُ قبػذ اجشایدس 

امز اضطزاری اس امز اختیاری در صورت رفع عذر  اجشاءبحث   هالصخ

 در وقت
 ٍاقغ ضذ: هَسدثحثاتیبى ثِ اهش اظؽشاسی ثب فشض ایٌکِ ػزس دس ٍقت صایل ضَد دس سِ هقبم 

 اهش اظؽشاسی ٍ اهش اختیبسی. ِ ساثؽ. هقبم ثجَتی 1
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 اهش اظؽشاسی ٍ اهش اختیبسی ثَد. ِ ادل. هقبم اثجبتی کِ اؼالن داضتي 2

 . هقبم ثحث دس اصَل ػولیِ.3

، دیگش ًیبصی اجضاءثَدًذ ٍ ثیبى ضذ کِ ثب ٍجَد دلیل ػقلی ثش  اجضاءدس هقبم اٍل، جضء کسبًی ثَدین کِ قبئل ثِ 

 .ًیستثؼذ دس هقبم دٍم ٍ سَم  یّب ثحثثِ 

ػزس دس ٍقت ضذین، اهش اختیبسی دس صَست سفغ  اهش اظؽشاسی اص اجضاءػقلی قبئل ثِ  دلیل ثٌب ثش ثٌبثشایي

 اتیبى ثِ اهش اظؽشاسی دس اٍل ٍقت سا ثذٌّذ کِ دس ایي صَست هجضی خَاّذ ثَد.  ُ اجبصهطشٍغ ثش ایٌکِ ادلِ، 

؛ دس ایي هقبم ثیبى ضذ کِ ضَد یهحبل اگش کسی هقبم اٍل ٍ دلیل ػقلی سا ًپزیشفت، ثحث ٍاسد دس هقبم دٍم 

 داد ٍ ثبیذ ثِ صَست هَسدی ثشسسی ضَد ٍ ثیبى ضذ چْبس صَست دس ثحث ٍجَد داسد: حکن کلی تَاى یًو

است، چَى اهش اظؽشاسی هقذم ثش اهش اختیبسی  اجضاء. دلیل ّش دٍ اهش اؼالن داسًذ، دس ایي صَست ًتیجِ 1

 است.

 ثَد. اجضاء، دس ایي صَست ًیض ًتیجِ . دلیل اهش اظؽشاسی اؼالن داسد ثش خالف دلیل اهش اختیبسی2

خَاّذ  اجضاء. دلیل اهش اختیبسی اؼالن داضتِ ثبضذ ثش خالف دلیل اهش اظؽشاسی، دس ایي صَست ًتیجِ ػذم 3

 ثَد.

 .نیضَ یهاص ادلِ اؼالن ًذاضتِ ثبضٌذ، دس ایي صَست ٍاسد دس اصَل ػولیِ  کذام ّیچ. 4

ٍ  ّستدس هقبم سَم ٍ اصَل ػولیِ، قبئل ثِ ضک ثیي تؼییي ٍ تخییش ّستین کِ ّوبى ًظش هشحَم هحقق ػشاقی 

 یّب هذاقِحتیبغ جبسی کٌین. الجتِ ثب اگش دس ضک ثیي تؼییي ٍ تخییش قبئل ثِ احتیبغ ضذین، دس ایي هَسد ًیض ثبیذ ا

قبئل ثِ ثشائت ضَین کِ اگش صحیح ثبضذ قبئل ثِ ثشائت ثؼیذ ًیست کِ دس ایي هَسد ًیض  نیا دادُجذیذی کِ اًجبم 

 ، هٌتْی اص ثبة تؼییي ٍ تخییش ٍ ًِ اص جْبتی کِ هشحَم ضْیذ صذس ٍ دیگشاى هؽشح کشدًذ.نیضَ یه

 یک ثحث اصَلی ایي سِ گبم ٍ هقبم )هقبم ثجَتی، هقبم اؼالن، هقبم اصَل ػولیِ( ثبیذ ؼی ضَد. ِ یکلدس 
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