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 «معن ج   اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 مروری بر مباحث گذصته

ًسجت ثهِ   ى ثِ هبهَرثِ بی. همبم اٍل ػجبرت ثَد اس ثحث اس اتکٌینثحث هیدر دٍ همبم  ثیبى ضذ،در اثتذای ثحث اجشاء ّوبًغَر کِ 

ثهِ  خهَدش ههی ثبضهذ ٍ    هجشی اس اههز   ،اس ًظز ػمل اتیبى ثِ هبهَر ثِ ثیبى ضذ ٍ ًتیجِ گزفتین کِثحثص تفصیل کِ ث اهز خَدش

 تجذیل اهتثبل ثیبى ضذ. االهتثبل ٍ ثحث اهتثبل ثؼذ ،هٌبسجت

 به نسبت به امر دیگر ماموربه مقام دوم: اجزاء اتیان 

ّوبًغَر کِ لجال   .ًسجت ثِ اهز دیگز است اجشاء اتیبى ثِ هبهَر ثِثحث اس  اس  ػجبرت ثبضذ،هی اجشاء یاصلثحث اهب همبم دٍم کِ 

. را ثبیذ در هَرد ایي اٍاههز اس ّهن تفکیهن کٌهین     در ایي همبم اجشاءاس ثحث  ثبضٌذ ٍ ثِ ّویي جْتثیبى ضذ اٍاهز ثز دٍ لسن هی

 یؼٌی: 

ِ ثبضذ کِ در ایي لسوت ثحث هیهی یب ثِ تؼجیز دیگز اٍاهز ٍالؼی ثبًَی ین لسوت هزثَط ثِ اٍاهز اضغزاری اگهز کسهی    ضَد که

ًوبس ثهب   هبًٌذ یب خیز؟ ِ تؼجیز دیگز اهز اضغزاری کزد، هجشی اس اهز ٍالؼی اٍلی هی ثبضذاهز ٍالؼی ثبًَی یب ثثِ ثِ هبهَر ثِ  اتیبى

 تیون ًسجت ثِ اهز ًوبس ثب ٍضَ. 

 ػولیِ اصَل ثَسیلِ عزق ٍ اهبرات یب هٌظَر اس اٍاهز ظبّزی، اٍاهزی ّستٌذ کِ ثبضذ.اهز ظبّزی هیاٍهزثَط ثِ ین لسوت ّن 

ِ   ربثب استصحبة عْ هثال ثحث ایي است کِ اگز ضخصیثبثت هی ضًَذ. ػلی ای حبل  اههز   ت ًوبس خَاًذ ٍ اتیبى ثِ ههبهَر ثهِ ثه

 آیب ایي هجشی اس اهز ٍالؼی اٍلی ّست یب خیز؟ (وی کِ ثب اصل ػولی ثبثت ضذُ استیؼٌی حک)ظبّزی کزد 

ٍ ًوبسش را ثب تیون خَاًذ آیب  دػول کز« فتیووَا صؼیذا »اهز اضغزاری ثِال اگز کسی در حبلت اضغزار ٍ ػذم دستزسی ثِ آة هث

بى کهزد، آیهب   اتیه  اگز هکلف ثِ ین هبهَر ثِ ثِ اهز ظبّزی یب ثب ٍضَ هی ثبضذ یب خیز؟اس اهز اٍلی ٍالؼی ثِ ًوبس  ػول اٍ هجشی

 ؟ هی ثبضذ یب خیز الؼی اٍلیاهز ٍ اسػول اٍ هجشی 

در ههَرد  ثخهص دٍم    ٍ رثبرُ اٍاهز ٍالؼی ثبًَیدثخص اٍل  ثبیذ ثِ دٍ ثخص تمسین کزد:همبم دٍم ثحث اجشاء را پس فی الَالغ 

  .است اٍاهز ظبّزی

 (اوامر اضطراری  نوی )وامر واقعی جابخش اول: ا

  .جْت اثجبتی جْت ثجَتی ٍ ینضَد؛ ین در دٍ جْت ثحث هی ثخص ًیشایي در 

اتیبى ثِ هبهَر ثِ ثِ اههز ٍالؼهی    ،آیب عجك لبػذُ ؛اٍاهز اضغزاری ثب لغغ ًظز اس ادلِ ایي است کِ آیب ثحث در همبم ثجَتهٌظَر اس 

 ؟ ثبًَی هجشی اس اهز ٍالؼی اٍلی هی ثبضذ یب خیز
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ذ آیب هبهَر ثِ ثِ اهز اضغزاری هی تَاًه  فی ًفسِ کٌین کِثبیذ ثزرسی ِ کل؛ ثثجَتی کبری ثب همتضبی دلیل ًذارین ثحث اس اهکبىر د

  ؟اس اهز ٍالؼی اٍلی ثبضذ یب خیزهجشی 

بت داللهت ثهز   رٍایه آیهب   ؛یب ادلِ همتضی اجشاء هی ثبضذ یب ًِ؟ آذًاثجبتی ثحث در ایي است کِ ادلِ چِ التضبیی داراهب در لسوت 

ایي ػوهل   آیب ثِ حست رٍایبت ن را اتیبى کزد،هبهَر ثِ، ثِ اهز ٍالؼی ثبًَی هثل ًوبس ثب تیوضخصی   اگزهثال ؟کٌٌذ یب ًِیاجشاء ه

رفتِ ٍ ثزرسی ضَد کِ همتضهبی رٍایهبت در ایهي    ت برٍای سزاؽ ثبیذ لذا ثِ ّویي خبعز  ب خیز؟ی هجشی اس ًوبس ثب ٍضَ هی ثبضذ

 هَرد چیست؟
 جهت جبوتی   الف(

دارد یب  ًسجت ثِ اهز ٍالؼی اٍلی رٍایبت التضبء اجشاء ٍ ثب لغغ ًظز اساتیبى ثِ هبهَر ثِ ثِ اهز اضغزاری فی ًفسِ  ٌکِ اصالییؼٌی ا

 ؟ًذارد

اجشاء استفبدُ هی  آیب ثجَتب ثبیذ دیذ صَرت کِ در ّز ین اس ایي چْبر تصَیز ًوَدًذچْبر صَرت در ایي ثخص هحمك خزاسبًی 

ٍ  هتَجهِ اٍ ضهذُ  « َا صهؼیذا وه فتی» خبعز ًجَدى آة اهزس ثب ٍضَ ثَدُ لکي ثب. هثال ضخصی ٍظیفِ اصلیص ًوضَد یب ػذم اجشاء

  ؟هی ثبضذ یب خیز ٍضَ اس ًوبس ثب آیب ًوبس اٍ هجشی. حبل ثِ تیون پیذا کزدُاضغزار 

ِ  صَرت  ربچْ ِلکث : در هب ًحي فیِ حکن کلی ًوی تَاى صبدر کزد،فزهبیٌذهحمك خزاسبًی هی َر ثهب  صه  هتصَر است کهِ ًتیجه

 .یکذیگز هتفبٍت است

 ت اولصور

در  هصبلح هَجَد السهة االستیفبء ًوبس ثب تیون توبم یيا را اتیبى کزدُ، لکيهبهَر ثِ ثِ اهز ثبًَی ٍالؼی هثل ًوبس ثب تیون  ضخصی 

ش ّوهبى دُ  ًوبس ثب ٍضَ دُ درجِ هصلحت داضت ًوبس ثب تهیون ًیه   یؼٌی اگز .هبهَر ثِ ثِ اهز ٍالؼی اٍلی هثل ًوبس ثب ٍضَ را دارد

هتَجِ اٍ گزدیذُ  کوبلِ ثذٍى ایٌکِ هصلحتی اس اٍ فَت ضَد ٍ چیشی را اس دست ثذّذ ایي ًوبس ثتوبهِ ٍ درجِ هصلحت را دارد ٍ

ًوبس چْبر حبضز ضخص ثز  کِایٌصَرت هبًٌذ ایي است  .. در ایٌصَرت ػول هکلف هجشی است ٍ ثبیذ لبئل ثِ اجشاء ضَیناست

خَاًذ آیب هصهلحت کوتهزی   حبل اگز ضخصی ًوبس دٍ رکؼتی ًوبس دٍ رکؼتی ٍاجت است. هسبفز  ضخص ثز ت ٍٍاجت اسرکؼتی 

 هصحلتی کِ ًصیت حبضز ٍ غبیت هی ضَد ثب ّن ثزاثز است. .ستچٌیي ًی؟ لغؼب ایًٌصیت اٍ هی ضَد

 ثبیهذ  راهکلهف  لْزا ػول  توبم هصلحت را دارد؛ثگَیین ایي ػول  ٍ ٌینکتفسیز  ثبًَی را ایٌگًَِاتیبى ثِ هبهَر ثِ ثِ اهز اگز پس 

 .شی ثذاًینهج

. ثبضهذ ههی  ثِ هؼٌبی سزػت گزفتي در اًجهبم کهبر  کِ را هغزح کزدُ ثِ ػٌَاى ثذار  ایهسئلِ هحمك خزاسبًی در اداهِ ایي احتوبل

کهِ اٍل ٍلهت آة در   کسهی   . یؼٌهی یؼٌی جَاس سزػت گزفتي در اًجبم ًوبس ظْز ثب تهیون در خَاًذى ًوبس ثب تیون  همصَد اس ثذار

 .ثب تیون ًوبس ثخَاًذ د،رادستزس ًذ

هحمك خزاسبًی در هَرد جَاس ثذار هی فزهبیذ: ثبیذ دیذ ایي ػول اٍ ٍ هبهَر ثِ ثِ اهز ٍالؼی ثبًَی چِ ًسجتی ثب هبهَر ثِ ثب اههز  

  :ایي راثغِ سِ احتوبل ٍجَد داردچِ همذار اس هصلحت آى را هی تَاًذ ًصیت ػبهل کٌذ؟ در ٍ ٍالؼی اٍلی دارد 
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ثهب تهیون    ی کِ اٍل ٍلت آة در دستزس ًذارد ٍلی اس دستزسی ثِ آة ّن هأیَس ًیست، در ایي صَرت ًوبسخصض :اول احتمال

ّوهبى   ،ًوبس اٍل ٍلت اٍ کِ ثب تیون خَاًهذُ  یؼٌی کست هی کٌذ ثب ًوبس ثب تیونّوِ هصبلح هَجَد در ًوبس ثب ٍضَ را خَاًذ ٍ هی

  .هصلحت ًوبس ثب ٍضَ را تبهیي هی کٌذ

دستزسی ثهِ  ػذم اس اس ثذست آٍردى آة ًیش هبیَس است ٍ  لیٍ ،در اثتذای ٍلت دستزسی ثِ آة ًذاردکِ ضخصی  دوم:احتمال 

ّوبى هصلحت ًوبس ثب ٍضَ را تبهیي هی  ضذُ، ًوبس اٍل ٍلت اٍ کِ ثب تیون خَاًذُ تب آخز ٍلت هغوئي است. در ایٌصَرت ًیش آة

  .کٌذ

لهذا   ،ثخَاًذ حتی اگز هبیَس اس پیذا کزدى آة ثبضذثبتیون حك ًذارد ًوبس ثبضذ  هیٍلت فبلذ آة اٍل  ضخصی کِ :احتمال سوم

 تیون کٌذ.آخز ٍلت اگز آة پیذا ًطذ  صجز کٌذ ٍثبیذ تب آخز ٍلت 

 چیست؟ اصال هَضَع ثحث اس اجشاء پس ایي هسئلِ تبثغ ایي است کِ

هَضَع  کِ در پبسخ ثِ ایي سَال گفتِ ضذُ؟ چیست خیز، همصَدضَ هی ثبضذ یب هجشی اس ًوبس ثب ٍ ،ًوبس ثب تیونگَیین ایٌکِ هی

 ثز ایي اسبس: ثب اجبسُ ضبرع خَاًذُ ضذُ ثبضذ. ثب تیووی کِ سباست. یؼٌی ًو ثب تیون هطزٍع ، ًوبسثحث

ٍلهت  تب آخهز   ضذ ثبیذیَس اس یبفتي آة بضخصی کِ در اثتذای ٍلت فبلذ آة ثبضذ، حتی اگز هاحتوبل سَم )لبئل ثِ اگز کسی  

 ثب تیون خَاًذ ًوبس ثب تیون اٍ دیگز هطزٍع ًیست ٍ کال اس ثحث اجشاء خبرج است.  سبٍلت ًو در اٍل صجز کٌذ( ضذ، اگز

ثبضذ.  اس پیذا کزدى آة ز را ثب تیون ثخَاًذ کِ هبیَسْس ظبر صَرتی هی تَاًذ اٍل ٍلت ًوفمظ داگز کسی احتوبل دٍم را پذیزفت 

اگز در اٍل ٍلت الذام ثِ خَاًذى ًوبس ثهب   اهب هبیَس اس پیذا کزدى آة ًجَد،ضت آة ًذادستزسی ثِ اثتذای ٍلت  راهب اگز کسی د

 تیون کٌذ ًوبسش هطزٍع ًیست ٍ کال اس ثحث اجشاء خبرج است.

ًوبس  هبهَر ثِ، ثِ اهز ٍالؼی اٍلی توبم دُ درجِ هبهَر ثِ ثِ اهز ٍالؼی اٍلی را ثِ دست هی آٍرد ٍثحث ایي است کِ  پس هَضَع

 یهي در غیهز ا  دُ درجِ هصلحت ًوبس ثب ٍضَ را ثِ دست هی آٍرد ثِ ضزط ایٌکِ هجبدرت ثِ آى ًوبس جبیش ثبضهذ  ًیش توبمثب تیون 

ِ  دیگز اصل جبیش ًجبضذًوبس  خَاًذىاگز  صَرت  هَضَع اجشاء هٌتمی هی ضَد. پس در دل هَضَع اجشاء، ایي هسئلِ لزار گزفته

ثهِ اههز    هبهَر ثِ هجشی اس هبهَر ثِ ن کِ ایيثحث کٌی اری اس دیذ ضزع هجبس ثبضذ تبضغزاثبًَی یب  اهز ٍالؼیثِ کِ آى هبهَر ثِ 

 هی ثبضذ یب خیز؟ یٍالؼ

ي ضذ کِ ػمل حکن ثِ اجهشاء  را ثحث کزدین کِ ًیتجِ اش ایپس تبکٌَى ین احتوبل اس احتوبالت چْبرگبًِ هزثَط ثِ همبم ثجَت 

 .اهز ٍالؼی اٍلی هی کٌذ ػول اتیبى ضذُ ثِ اهز اضغزاری اس

 «الحوذ هلل رة الؼبلویي»

 


