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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
ٍ دس یک  اص حیث اػبدُ؛ چْبس فشض هؽشح ضذ کِ دس سِ فشض لبئل ثِ اجضاء ، ثِ اهش اظؽشاسیضاء اتیبى هبهَس ثِدس ثحث اص اج

 .ضذین فشض لبئل ثِ ػذم اجضاء

  اضطراری از حیث قضا اجزاء اتیان مامور به، به امر

ثِ آة دستشسی ًذاضت ٍ دس اػن اص ایٌکِ ) ف دس داخل ٍلت ثِ آة دستشسی ًذاسدلهک کِ؛ایٌدس ایي همبم ػجبست است اص  ثحث

یٌکِ دس اثتذای ٍلت ثِ آة دستشسی داضت یب ا ة دستشسی پیذا ًکشد،ثِ آ سا ثب تیون خَاًذ ٍ تب آخش ٍلت ًیض اٍل ٍلت ًوبصش

داخل ٍلت ٍ ثؼذا ًیض دس  ُ(خَاًذا ًوبصش سا ثب تیون ًبچبس دس آخش ٍلت فبلذ الوبء ضذ، لزا تبخیش اًذاختِ ٍثِ  ٍلی ًوبصش سا

، وبصی کِ ثب تیون خَاًذُب ًایي است کِ آی دس خبسج ٍلت ٍاجذ الوبء ضذ. حبل سَال ضت ٍلت ٍاهب ثؼذ اص گزذ الوبء ًگشدیذ؛ اجٍ

  ؟هی ثبضذ یب خیشاص اهش ٍالؼی اٍلی جضی ه پیذا ضذى آة دس خبسج اص ٍلت پس اص

تٌْب تفبٍتص ایي است کِ دس ثحث گزضتِ دستشسی  ثبضذ.هی خل ٍلتاددس هسئلِ اػبدُ دس مب ثش هٌَال ثحث گزضتِ دلیایي ثحث 

ثحث  سددلیمب ّوبى چْبس فشظی کِ  دس هب ًحي فیِلزا  .خبسج ٍلت استاهب دس هبًحي فیِ دستشسی ثِ آة  ثِ آة داخل ٍلت ثَد

  .ى داسدػبدُ هؽشح کشدین جشیبا

 فرض اول 

ثِ ًوبص هغ الَظَ ثِ جْت یک غشض  شایي است کِ لبئل ثِ ٍحذت اهش ضَین؛ یؼٌی اهش ثِ ًوبص هغ التیون ٍ اه فشض اٍل هجٌی ثش

تکلیف است البهِ آًچِ کِ سد َّش دٍ ه سثبضذ ٍگشًِ دهکلف هتفبٍت هی ّبیحبلتکِ  ایي است اهش ًیض سثبضذ ٍ ػلت تؼذد د

  است. فبلذ الوبء تیون ٍظیفِ ثبضذ، هٌتْی ٍظیفِ ٍاجذ الوبء ٍظَ ًٍوبص هی

ٍ ثب تیون ًوبص  تشسی ثِ آة ًذاضتدس( َُس ثِ آى ثَدٍ هبهثش فشض ایٌکِ ػول اٍ هطشٍع ؼجك ایي هجٌب اگش کسی داخل ٍلت) 

 ،صبالبهِ ًوػجبست است اص  هبهَس ثِ شاصی اٍلی هی ثبضذ؛ هجضی اص اهش ٍالؼیالوبء ضذ ًوبصش ٍاجذ  ٍلت، ٍ دس خبسجخَاًذ 

  .ثِ اٍ دادُ ضذُ استثب تیون البهِ ًوبص ُ اجبص اسدثِ آة دستشسی ًذهکلف هٌتْی چَى 

   دٍثبسُ آى سا اهتثبل کٌذ.  ذتب ثخَاّ هبًذی ثبلی ًویاهش ٍت یسی ػذم اجضاء ًاٍجْی ثش شدیگ اهش اهتثبل گشدیذ ٍلتی ثٌبثشایي
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  مفرض دو
حیِ هَال هؽشح ضذُ ٍلی استِ اص ًبدٍ خَ ٍ . یؼٌی دس هب ًحي فیِ دٍ اهشؼذد اهش ضَینت ِث لبئل هجٌی ثش ایي است کِفشض دٍم 

 ؛چَى:اجضاء ضَین ِث ئللْشا ایٌجب ًیض ثبیذ لب ،ٍجَد داسد هجٌی ثش ایي کِ یک ػول کفبیت هی کٌذ،چَى اجوبع 

دُ آة دستشسی پیذا کش ثِ ٍ خبسج اص ٍلت هغ التیون سا اتیبى کشدُ صباهش ثِ البهِ ًو اخل ٍلت ثب اجبصُ ضبسع دهکلف دس  ّش چٌذ

ثب  اشضَد لْویم ًبس اًجبع داسین کِ ّش تکلیفی ثیص اص یک ثٍلی چَى اجوبظبّش گشدیذُ البهِ ًوبص ثب ٍظَ  ٍ اهش دٍم هجٌی ثش

  .ء هی ضَینضالزا ایٌجب ّن لبئل ثِ اج ی ٍجَد ًذاسد.دیگش تکلیف ،دس فشض ػذم الوبءتکلیف  ى ثِاتیب

  فرض سوم
َیین هَال یک ثگ ًین ٍلکي ایي تؼذد سا ثِ هؼٌبی تؼذد خَاست هَال ًذا هجٌی ثش ایي است کِ لبئل ثِ تؼذد اهش ضَین،فشض سَم 

دس لبلت  لبثل ثیبى خَاست هَال است کِ ثیبى ضذُ ایي ؼذداهش ثِ صَست هت ایٌکِػلت  ٍلی .یک هؽلَة ثیطتش ًذاسد ٍخَاست 

ثیبى ضذ کِ دس هبًحي ایي ّوبى فشض چْبسهی است کِ دس ثحث لجلی لبلت دٍ اهش ثیبى کشدُ.) سثِ ًبچبس آى سا دٍ یک اهش ًجَدُ 

 داضتة اگش هکلف دستشسی ثِ آ لزا اص البهِ ًوبص یک خَاستِ داسد کِ ػجبست استهَال یؼٌی  (سَم ثیبى ضذُ فیِ ثِ ػٌَاى فشض

 ًوبص ثب تیون ثخَاًذ. ثبیذ ثِ آة دستشسی ًذاضت ًوبص ثب ٍظَ ٍ اگش ثبیذ 

ت هختلف هتؼلك اهش ضبسع کِ دٍ هبهَس ثِ ثب دٍ هبّی ستًی ایي هؼٌب اهش ثِ ٍلی ایي دٍ اهش ٍجَد داسد دس هب ًحي فیِ دٍپس 

 ین. ًذاسهجٌی ثش کفبیت اًجبم یک ثبس  ی ًیضاست کِ اجوبػفشض ایي ّوچٌیي  گشدیذُ اًذ.

ًجَد دس هتؼلك اهش  لصذ لشثت اخز یؼٌی ٍلتی اهکبى است. « المشثِلصذ صل هغ » هسئلًِظیش  هب ًحي فیِکِ گفتِ ضذ  ّوبى ؼَس

دس لبلت یک اهش دیگشی هؼتجش کٌذ ٍ هَال هی تَاًذ لصذ لشثت سا  ثؼعی هؼتمذ ضذًذدس هسئلِ ٍجَد داسد خبؼش ظشٍستی کِ ث

 . المشثِلصذ صل هغ  :ثگَیذ یاهش دیگش ، سپس ثبصل: ثگَیذ

ست هبئیِ سا بضبسع هججَس گشدیذ ؼْ د داضتٍجَدس هسئلِ دس هب ًحي فیِ ًیض هسئلِ اص ّویي لشاس است. یؼٌی ثخبؼش ظشٍستی کِ 

اهش ٍلی ایي تؼذد  ،هتؼذد ّستٌذ هشاٍادس ایي هثبل  کِ آة ًذاسد.ؼْبست تشاثیِ سا ثشای کسی کٌذ ٍ  ضشغ ثشای کسی کِ آة داسد

 ثب صذٍس دٍ اهشلکي ثلکِ هَال یک خَاستِ ثیطتش ًذاسد  داضتِ ةَدٍ خَاستِ ٍ دٍ هؽل ؼجك فشض ثِ ایي دلیل ًیست کِ هَال

 داضتِ ٍ ّوبًؽَس کِ هؼلَم است ثیبى دٍ ضشغ ثب یک اهش اهکبى ًذاسد.  ضشؼیت ٍظَ ٍ تیون سا جذاگبًِ لصذ ثیبى

ثبیذ یب  «الصلَُ هغ الَظَ اٍ التیین َاالیو :»ش ثگَیذاگاع دٍ ضشغ ثبضذ یؼٌی ضبسع ضیک اهش ًوی تَاًذ هٌطبء اًتثِ ػجبست دیگش: 

ذ ثش ّویي اسبس وی تَاًذ هٌطبء اًتضاع دٍ ضشغ ثبضاهش ٍاحذ ًصیشا  .است ایي اهش هتؼذد ًیست یب اگش ٍاحذ است اضتجبُثگَیین 

َا الیو »گشی اهش ٍ دی «هغ الَظَ َا الصلَُالیو »ى ضَد. یکی اهشبیدس لبلت دٍ اهش ثثبیذ  دٍ چیض دس حبلت ّبی هختلف ضشؼیت

 .« الصلَُ هغ التیون

ش اهدس هب ًحي فیِ کِ یؼٌی ّشچٌذ  .اهش است ٍحذتفشض  ایي فشض ًیض ّوبًٌذ شاصی ،ء ضَینثِ اجضاثبیذ لبئل ًیض دس ایي فشض 

َاست  ثب ٍظ صبیب ًو ص، کِ ایي البهِ ًوبصالبهِ ًوب هتؼذد است ٍلی فی الَالغ خَاست هَال یک چیض ثیطتش ًیست کِ ػجبست است اص

ثب تیون  صبًو دسحبلیکِ ٍاجذ الوبء ًیست  ٍلتی کسی کِ داخل ٍلتپس  .یبى ضذُاتتَسػ هکلف َة ایي هؽل لکي تیون یب ًوبص ثب
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لعبی ػول ثش اٍ ٍاجت ًیست. لزا اگش خبسج ٍلت ّن دستشسی ثِ آة پیذا کٌذ  ػول پَضبًذُ سا جبهَِال هؽلَة ه خَاًذهی

 ٌین.ک هکلف دٍمثبس بى ثِ هبهَس ثِ ثشای ثِ اتیسا هکلف ْی ثشای اٍ ثبلی ًوی هبًذ کِ جٍ ششا ثب تحمك خَاستِ هَال دیگصی

 فرض چهارم 

. یؼٌی یک ذاًینث ش سا اختالف دس هبّیت هبهَس ثِسیطِ تؼذد اه هجٌی ثش ایي است کِ لبئل ثِ تؼذد اهش ضَین ٍفشض چْبسم 

ایي دٍ ػول راتب دٍ هبهَسثِ هی  تؼذد اهش ًیض ثِ ایي دلیل است کِ ٍ ایياست ص ثب تیون بٍ یک هبهَسثِ ًوًوبص ثب ٍظَ ثِ هبهَس

 ًذاسین.ًیض  ش کفبیت اتیبى ثِ ػول ثشای یک ثبسث وبعاج اص ؼشفی .ثب تیون بصًوٍظَ ٍ یک ثب  صبًو، یکی ثبضٌذ

  ٍجَد داسد. « الط هب فبت» صیشا دس هب ًحي فیِ دلیل هی ضَین لبئل ثِ لضٍم لعب ثش خالف فشٍض لجل دس ایي فشض

تکشاس  آى سا ثبیذ ثگَیین ػول اًجبم ضذُ هجضی ًجَدُ ٍکٌذ ثبیذ ثش ٍجَة لعب  داللت« الط هب فبت » دلیلاگش تَظیح رلک: 

 . اجضاء ضَین ثبیذ لبئل ثِ ػذمصبدق ثبضذ، لزا اگش ایي ػٌَاى صبدق ثبضذ ػٌَاى فَت ٍ ایي هجتٌی ثش ایي است کِ  .کٌین

  ؟صبدق هی ثبضذ یب خیش ػٌَاى فَت آیب دس هب ًحي فیِحبل ثبیذ دیذ 

یؼٌی ّش چٌذ هکلف ًوبص ثب تیون  خَاست هَال هی ثبضذ اًجبم ًطذُ. کِ چیضی آى هی ثبضذ کِ ایي هؼٌبحمیمت ثِ  سػٌَاى فَت د

ّوچٌیي اجوبػی هجتٌی ثش ٍحذت  .خَاًذُ ٍلی اص آًجب کِ اٍاهش هتؼذد هی ثبضٌذ البهِ ًوبص ثب ٍظَ تَسػ هکلف اتیبى ًگشدیذُ

  .اهش هستمل ٍ جذیذ است ٍ ایي یک لعب کٌذسا خَد لزا چَى صذق فَت ػول هی ضَد هکلف ثبیذ ًوبص  ػول ًیض ًذاسین.

دیگش هثل فشض لجلی ایٌجب خَد اهش ثِ  سا تبثغ ادا داًستین لعب ، اگشلعب سا تبثغ ادا ثذاًین یب ًذاًین دد ثِ ایي کِثشهی گش صثخ ایي

 ،ست ثلکِ ًیبص ثِ اهش جذیذ داسدادا ًیغ بثتلعب ین تفاگش گ ثب ٍظَ التعب هی کٌذ کِ ًوبص ثب ٍظَ دس خبسج ٍلت خَاًذُ ضَد ٍ صبًو

ب کِ ّش جب چیضی فَت ضذ ثبیذ لعبیص سا ثِ جداسین « الط هب فبت  »ثِ ًبم ٍ یک اهش جذیذ ُددا تص سا اص دسبصیتآى اهش خ

فبت  »یشاص وبص دٍثبسُ خَاًذُ ضَدً ت هی کٌذ ثِ ایٌکِ اکٌَى ثبیذبجلزا الط هب فبت اث ص ثب ٍظَ فَت ضذُبًوٍ ایي جب ٍسی بیث

 . «هغ الَظَ ػٌِ الصلَٓ

 نکته

ثب فشض سَم هسئلِ اجضاء  تیبى هبهَس ثِ، ثِ اهش اظؽشاسی اص حیث لعباجضاء اشض چْبسم دس هسئلِ دس فتفبٍتی کِ ثِ ؼَس کلی  

ؼجك فشض دٍ اهش  ایي است کِ آًجب لبئل ثِ ػذم اجضاء هی ضَین ثِ ایي دلیل کِ اداء داسداتیبى هبهَس ثِ ثِ اهش اظؽشاسی اص حیث 

کبس داضتین اهب ایٌجب هسئلِ ثِ  شؽؼب ثبیذ دس ٍلت خَدش اًجبم ضَد. یؼٌی دس آى صَست ثب خَد اهلهستمل داسین کِ ثب دٍ هبّیت 

  ؟ط هب فبت داسین یب ًذاسینثب ایي هشتجػ ضذ کِ هب دلیل ال ًَػی

ػولص سا دٍثبسُ اتیبى  ثبیذ ثجیٌین کِ هکلف ثِ چِ دلیل ی خَاّینه. صیشا ثحث اص اتیبى ثِ ػول ٍ هبهَس ثِ دس خبسج ٍلت است

خَدش ثبلی است یب الط هب فبت ّوبى لجلی سا تکشاس کٌذ کِ ایي یک اختالف یذ ثگَیین ّوبى اهش لجلی ثِ لَت یب ثبلزا  کٌذ.

 ملضٍ ت کسی ثگَیذٍ هوکي اسهوکي است کسی ثگَیذ لضٍم لعب ًبضی اص اهش ثِ لعبی هبفبت هي التکلیف است  .هجٌبیی است

سا  بصشد هب ًوٓ هغ الَظَ کِ التعب هی کَا الصلَّوبى دلیل الیویؼٌی  .هب ٍاجت کشد ثش ّوبى دلیلی است کِ ادا سا ثش لعب هجتٌی

  .سا ثب ٍظَ ثخَاًین صوبسج ٍلت ّن دس صَست پیذا ضذى آة ًبًین ّوبى التعب هی کٌذ خداخل ٍلت ثب ٍظَ ثخَا

 «الؼبلویيالحوذهلل سة »


