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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 امر اضطراری از امر اختیاری اجساء
؛ همام اٍل ػٌذ صٍال الؼزس فی ضَد یهتحث دس اجضای اهش اؾكشاسی اص اختیاسی تَد وِ گفتین تِ چٌذ همام تمسین 

پایاى ٍلت ػزس صائل ضذ، آیا ایي اهش اؾكشاسی هجضی اص اهش اختیاسی است ٍ تؼذ اص صٍال ػذزس  الَلت تَد، اگش دس 

 الصم ًیست هجذداً آى اهش اختیاسی واهل سا تیاٍسد؟ یا هجضی ًیست؟

 بررسی اطالق ادله اوامر اضطراری و اختیاری
سا تثیٌین ٍ تش اسذا  آى   ّا اقالقیذ ایي سا هفػل تحث وشدین، تػَیشّای ثثَتی ٍ تؼذ تِ لحال اثثاتی، ایٌىِ تا

 :ایي تَد وِ چْاس غَست ٍجَد داسد اش لاػذُداٍسی وٌین ٍ 

است تشای  اجضاءیه غَست ایي است وِ دلیل اهش اؾكشاسی اقالق داسد ٍ اختیاسی اقالق ًذاسد ٍ دس ایٌجا  .1

 .ضَد یه اجضاء وِ ایي وافی است، چِ ػزس صائل ضَد ٍ چِ ًطَد هكلماًایواء  ذیگَ یهایٌىِ 

دلیلی وِ  ٍ ؛ایي جضء است، ایي ضشـ است ذیگَ یهحالت دٍم ایي است وِ دلیل اهش اختیاسی اقالق داسد وِ  .2

تشای حال اؾكشاس آهذُ است، لذس هتیمٌص تشای حال اؾكشاس است، اها دس حال اختیاس ّن ضذاهل ضذَد یذا ًطذَد     

. اگذش فمذف دلیذل    ضَد یه اجضاءاؾكشاسی اقالق داضتِ تاضذ،  .پس اگش فمف دلیلضَد یه اجضاءاقالق ًذاسد ٍ ػذم 

 .ضَد یه اجضاءاختیاسی اقالق داضتِ تاضذ، ػذم 

سِ ًظشیِ ٍجَد داسد؛ یىی ایٌىذِ اقذالق اهذش    دس ایي غَست ّش دٍ اقالق داضتٌذ، . حالت سَم ایي است وِ 3

اختیاسی همذم است وِ ایي سا ًفی وشدین. یىی ایٌىِ اقالق اهش اؾكشاسی تش آى همذم است وِ ها ایي سا لثَل وشدین 

 .وٌٌذ یهتؼاسؼ  ّا اقالق. یه ًظش ّن ایي است وِ ضَد یه اجضاءوِ 

دس ًواص؛ قوأًیٌِ اص  ِ ٌیقوأًٍ ّش دٍ هجول ّستٌذ، هثالً  اقالق ًذاسًذ وذام ّیچحالت چْاسم ّن ایي است وِ  .4

چیضّایی است وِ دلیل لثّی داسد ٍ دلیل لفظی ًذاسد وِ تطَد تِ اقاللص توسه وذشد ٍ اقاللذی دس آى ًیسذت. دس    

ذ دس حال اختیاس فالى اهذش هاًٌذ   ذیگَ یهحالت اؾكشاس ّن فشؼ تگیشین دلیلی تاضذ وِ اقاللی دس آى ًثاضذ، ایٌىِ 

سوَع ٍ سجَد ٍ ... ضشـ است، هكلك ًیست ٍ لذس هتیمٌص آًجایی است وِ اص اٍل تا آخذش اًسذاى اختیذاس داسد ٍ    

اقاللی ًذاسد وِ دس حالت اؾكشاس ٍ دس حال صٍال ػزس ّن ضاهل ضَد، دلیل هماتلص ّن اقالق ًذاسد ٍ ّش دٍ تذی  

 .دضَ یهٍ دس ایٌجا دست ها اص دلیل لفظی وَتاُ  ضًَذ یهاقالق 
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 اجساء در یعمل اصل
؟ یىی دس نیسٍ یه؛ دس ایي چْاس غَست وجا سشاؽ اغل ػولی نییآ یهتؼذ اص فشاؽ اص ایي تحث سشاؽ اغل ػولی 

جایی وِ ّیچ قشف اقالق ًذاسد، پس دلیل لفظی ٍجَد ًذاسد ٍ تایذ سشاؽ اغل ػولی تشٍین. یذا ایٌىذِ دٍ قذشف    

وسی آًجا ایي هثٌا سا تپزیشد، دس ایي دٍ غَست تایذذ سذشاؽ اغذل ػولذی     ، اگش اًذ هتؼاسؼ ّا اقالقاقالق داسًذ ٍ 

تا تا توسه تِ آى تؼییي تىلیف وٌین؟ یىی آًجایی وذِ اقاللذی دس ّذیچ     نیسٍ یهپس وجا سشاؽ اغل ػولی  تشٍد.

ی یؼٌی تؼؿی هثاً تٌا تشقشف ًیست ٍ تایذ سشاؽ اغل ػولی تشٍین. یىی ّن دس جایی وِ دٍ قشف اقالق داسًذ، اها 

اقالق اؾكشاسی همذم ًیست، یا اقالق اختیاسی همذم ًیست، اگش وسی آى دٍ هثٌا سا تگَیذ، اغل  ذیگَ یههثٌایی وِ 

 ، تایذ سشاؽ اغل ػولی تشٍین.اًذ هؼاسؼ. اگش تش اسا  هثٌای سَم گفتِ ضَد ایي دٍ اقالق خَاّذ یًوػولی 

 مقتضای اصل عملی
هكشح وٌین ایي است وِ همتؿای اغل ػولی چیست؟ هٌتْا ایٌىِ وجذا   نیخَاّ یهپس تحث آخشی وِ دس ایٌجا 

اقالق ًذاسد.  وذام ّیچ؟ ایي سا تیاى وشدین؛ یىی دس جایی وِ دلیل اختیاسی ٍ اؾكشاسی سسذ یهًَتت تِ اغل ػولی 

یذا   داًذذ  یهذ م هثٌای وسی وِ اختیاسی سا همذذ  تٌا تشهثٌای سَم، ًِ  تٌا تشیىی ّن دس جایی وِ ّش دٍ اقالق داسد، 

 .وٌٌذ یهایي اقاللات تؼاسؼ  ذیگَ یهًظش وسی وِ  تٌا تش، تلىِ داًذ یههثٌای وسی وِ اؾكشاسی سا همذم 

دس اغل ػولی سِ ًظشیِ ٍجَد داسد؛ دس اغل ػولی فشؼ ایي است وِ وسی آهذُ ٍ دلیل تِ اٍ اجاصُ دادُ است 

ذ، ػزس ّن هستوش ًثَد وِ تحث توام ضَد تلىِ ػزس یه ساػت وِ دس حال اؾكشاس تا تیون یا ایواء یا ... ًواص تخَاً

وذِ اغذل ػولذی چذِ      سسذذ  یهذ لفظیِ ّن چیضی استفادُ ًىشدین، اوٌَى ًَتت تِ ایي  ِ ادلتِ آخش ٍلت صائل ضذ، اص 

 دس ایٌجا سِ ًظشیِ ٍجَد داسد: ؟ذیگَ یه

 تشائت ُ لاػذ. 1

سگاى لائذل تذِ جشیذاى اغذالت     ٍ جوؼی اص تض اهلل سحوِوفایِ ٍ هشحَم خَئی تشائت است وِ غاحة یه ًظشیِ 

 دس هَسد ضه ّستٌذ. الثشائة

 احتیاـ ُ لاػذ .2

دٍم اضتغال ٍ احتیاـ است وِ ًظش هشحَم هحمك ػشالی دس هماالت االغَل ٍ ًْایذِ االفىذاس ایذي     ِ یًظشلَل ٍ 

یی ػشالذی اسذت.   تمشیشات هشحَم ؾیا ٍ ًْایِ االفىاس اًذ ًَضتِاست. هماالت االغَل، اغَلی است وِ خَد ایطاى 
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 الؼذادُ  فَق، الثتِ دیگشاًی ّن تَدًذ ٍلی ایي سِ فشد اًذ هْنوفایِ است ٍ تؼذ اص ٍی اػالم ثالثِ تؼذ اص ضیخ غاحة 

ٍ ّوذِ ضذاگشداى    اًذ ّوشاُوِ ًائیٌی ٍ هشحَم ؾیایی ػشالی ٍ هشحَم اغفْاًی ّستٌذ وِ تمشیثاً هؼاغش ٍ  اًذ هكشح

 .ّستٌذ. هشحَم هحمك ػشالی لائل تِ ًظش دٍم استهشحَم آخًَذ 

 استػحاب ُ لاػذ .3

 ًظش سَم ّن استػحاب است وِ ًظش هشحَم آلای تثشیضی است.

 . ًظش استاد اػشافی4

هَاجِ است، الثتِ دس هماهات لثلی هوىي  ییّا یذگیچیپدس جایی جاسی ضَد تا  خَاّذ یهپس ٍلتی اغل ػولی 

ٍ لزا ًَتت تذِ   نیضذ یه اجضاءهؼلَم وٌذ. تش اسا  هثٌای ها دس ایٌجا تایذ ػمالً لائل تِ است اغَل لفظیِ تىلیف سا 

لفظیذِ   ِ ادلذ ، دس آهذ یهلفظیِ  ِ ادلٍ سشاؽ  شفتیپز یًو. ٍلی اگش وسی آى سا سسذ یًوػولی  ِ ادلتحث اغَل لفظیِ ٍ 

تؼؿذی   تٌذا تذش   ّا اقالقٍلی دس خیلی جاّا دٍ قشف تی اقالق ّستٌذ یا  وٌٌذ یهتؼییي تىلیف  ّا اقالقّن گاّی 

. حال تثیٌذین  ذیگَ یهٍ تؼؿی جاّا ّش دٍ قشف تی اقالق است ٍ تایذ تثیٌین اغل ػولی چِ  وٌٌذ یههثاًی تؼاسؼ 

 .نیوٌ یهًظش اٍل چیست، ػوذُ اختالف ًظش اٍل ٍ دٍم است. ًظش سَم سا تؼذ تیاى 

 تقریر جریان برائت
. تمشیش جشیاى تشائذت تذِ ایذي    اًذ تشائتوفایِ ٍ آلای خَئی ٍ هشحَم آلای غذس لائل تِ جشیاى هشحَم غاحة 

ٍلتی تِ وسی اجاصُ دادُ ضذ دس ٌّگام اؾكشاس دس اٍل ٍلت ًوذاص   ٌذیفشها یهضىل است وِ هشحَم آخًَذ دس وفایِ 

ا تذٍى قوأًیٌِ ٍ...( ٍ سپس اتفالاً ػزس صائذل ضذذ،   اؾكشاسی تخَاًذ )تا قْاست تشاتیِ یا تا سجَد ٍ سوَع ایوائی ی

 .ضَد یهوِ االى تىلیف جذیذی تشای اٍ ّست یا ًیست؟ ایي ضه دس تىلیف جذیذ است ٍ تشائت جاسی  نیداً یًو

حىویِ است. فشؼ  ِ ضثٍْ  ضَد یهٍ ضه دس تىلیف هجشای تشائت  ضَد یهایي هَسد اص هَاسد ضه دس تىلیف 

ایي است وِ دس حال اؾكشاس اهش داسد ٍلَ اؾكشاس هستَػة ًثاضذ. اگش وسی تگَیذ اؾكشاس هستَػة جویذغ ٍلذت   

ِ  فیاغالً تىلیف ًذاضتِ است. تلىِ فشؼ ایي است وِ اؾكشاس  آى غَستهَؾَع است، دس  تذَد ٍ تىلیذف    الجولذ

تىلیف دیگشی داسین یا ًذاسین؟ اگش  نیداً یًویل ضذُ است ٍ داسد ٍ ػول اؾكشاسی سا اًجام دادُ است ٍ تؼذ ػزس صا

ًواص سا ًخَاًذُ تَد یمیي داضت وِ تایذ االى تا اختیاسی تخَاًذ، ٍلی ایي فشد هؿكش دس تؼؽ ٍلت وِ ًواص اؾكشاسی 

وذِ   وِ دس پایاى ٍلت ًواص دیگشی ّن تایذ تخَاًذ یا خیش؟ ٍ ضه دس تىلیذف جذیذذ اسذت    داًذ یًوسا آٍسدُ است 
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، ایي تیاى هشحَم آخًَذ است وِ دس ضَد یه. دس ضثْات حىویِ دس تىلیف جذیذ تشائت جاسی ضَد یهتشائت جاسی 

 وفایِ آهذُ است.

گَیٌذ هَسد اضىال لشاس گشفتِ است. لائلیي تِ لَل دٍم وذِ ػوذذتاً   -ایي تیاى اص قشف وساًی وِ لَل دٍم سا هی

دس ایٌجا تش خالف ظاّش جذای تشائذت ٍ    ذیگَ یهٍ دس هماالت االغَل هشحَم هحمك ػشالی است دس ًْایِ االفىاس 

 ضه دس تىلیف ًیست، تلىِ تىلیف هحشص است ٍ ضه دس هىلفٌ تِ است ٍ جای اضتغال ٍ احتیاـ است.

 دوران بیه تعییه و تخییر
ذ تگذَیین چگًَذِ   ولی است وِ تایذ دس همذهِ آى سا تَؾیح داد ٍ تؼ ُ لاػذتیاى ایطاى هكلثی است وِ هتَلف تش 

ولی ایي است وِ تحثی تِ ًام ضه دس تؼییي ٍ تخییش داسین وِ دس سسائل ٍ دس وفایِ آهذذُ   ُ لاػذ. وٌذ یهتكثیك پیذا 

ى اهش فال ُ وفاساست. یىی اص تمسیوات ٍاجة، تمسین ٍاجة تِ تؼییٌی ٍ تخییشی است. ًواص غثح تؼییٌی است، ٍلی 

َم ستیي ستیي هسىیي یا غ اقؼاما یَهاً است، یؼٌی تىلیف ٍاجة است ٍلی ی َم ستیيهسىیي ٍ غ اقؼامتخییش تیي 

 یَم وِ ایي ٍاجثة تخییش است.

 نیداً یًوتىلیفی داسین ٍلی  نیداً یه، یؼٌی دس هَسدی نیوٌ یههَاسدی است وِ دس آى ّا دس تؼییي ٍ تخییش ضه 

 ایي تىلیف تؼییٌی است یا تخییشی است.

وِ دس صهاى غیثت هؼیٌّاً ًواص ظْش ٍاجذة اسذت یذا     داًن یًووِ سٍص جوؼِ تىلیف تِ ًواص داسم، ٍلی  داًن یههثالً 

ثِ است تك سلػآى  ُ وفاس داًن یًوتایذ دس فالى هَؾَع وفاسُ دّن ٍلی  داًن یههخیّش تیي ًواص ظْش ٍ جوؼِ ّستن؟ یا 

تىلیف تؼییٌی است. گذاّی ّذن    داًن یهّی ّست وِ هخیّش ّستن؟ گا اقؼامَم ٍ تك ٍ غػهؼیي یا ایٌىِ تیي  قَس تِ

تىلیذف ٍجذَد داسد اهذا     داًن یهاها گاّی ّست وِ  ؛وِ آى ّن سٍضي است ضكتخییش تیي ایي دٍ  داًن یهّست وِ 

 داًذن  یًووِ ظْش جوؼِ دس صهاى غیثت تىلیف داسم ٍ تایذ ًواص تخَاًن، اها  داًن یهتؼییٌی است یا تخییشی؟  داًن یًو

 وِ هؼیٌاً دس صهاى غیثت جوؼِ وٌاس سفتِ ٍ هؼیٌاً ظْش ٍاجة است، یا ایٌىِ تیي ظْش ٍ جوؼِ هخیش ّستن؟

ٍ هیذاًین وِ یه تىلیف تیطتش ًیست؛ یا هؼیٌاً ظْش ٍاجة  )احتیاـ خَب است ٍلی هیذاًین وِ دٍ تىلیف ًذاسین 

اجة تاضذ تایذ فمف ظْش سا تخَاًذ ٍلی اگش هخیش است ٍ یا تىلیف هشددی تیي ظْش ٍ جوؼِ است وِ اگش هؼیٌاً آى ٍ

 ظْش سا ًخَاًذ ٍ جوؼِ تخَاًذ.( تَاًذ یهتَد 

دس تؼییي ٍ تخییش اص ًظش وثشٍی دػَای هفػلی ٍجَد داسد وِ همتؿای اغل ػولی چیست؟ آیا همتؿای  ضهدس 

 اغل ػولی تشائت است یا احتیاـ؟
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ش غالثاً جای احتیاـ است ٍ احتیاـ همتؿی تؼییي است، تذشای  وِ دس هَاسد ضه دس تؼییي ٍ تخیی اًذ گفتِتؼؿی 

وِ تایذ خَاًذُ ضَد. اگش تیي ظْش ٍ جوؼِ هخیش تاضذ، تاص ظْش یىی اص اَتالف ٍاجة  ایٌىِ اگش هؼیٌاً ظْش ٍاجة تاضذ

ِ    ضَد یهاست. پس یمیي داسین وِ تا ظْش تىلیف ػول  تایذذ   ، اها تا جوؼِ هؼلَم ًیست ٍ لزا ایٌجذا جذایی اسذت وذ

 احتیاـ وشد، ًِ احتیاقی وِ ّش دٍ سا تیاٍسین.

ػوذل   دسّشحالاحتیاـ تِ ایي است وِ ظْش سا تیاٍسد وِ یا هؼیٌاً ٍاجة است ٍ یا یىی اص دٍ قشف هخیش است. 

 .آٍسد یًوتىلیف تیشٍى  ُ ػْذاها ػول تِ جوؼِ ها سا اص  آٍسد؛ یهتىلیف تیشٍى  ُ ػْذتِ ایي، ها سا اص 

. تؼذذ اص آى دٍ حالذت داسد، یذه    نیگزاس یهاحتیاـ ایي است وِ ٍاجة سا یمیي داسین وِ آى سا وٌاس  ِ هشتث)یه 

حالت ایي است وِ ظْش سا تخَاًذ ٍ یه حالت ایي است وِ جوؼِ سا تخَاًذ ٍ احتیاـ تذِ ایذي اسذت وذِ ظْذش سا      

 تخَاًذ.(

تخَاًین یا ایٌىِ آى ّن وذِ احتوذال تؼیذیي    سا  نیدّ یه)همتؿای اغل ػولی ایي است وِ آى سا وِ احتوال تؼییي 

اسذت؛   قذَس  ایيوافی است؟ هیگَیین همتؿای احتیاـ ایي است وِ هؼیّي سا تخَاًین هثالً دس همام تملیذ ّن  نیدّ یًو

ایٌىِ تملیذ اػلن ٍاجة تاضذ تایذ دس هسذائل   تٌا تشیىی اػلن است ٍ  داًذ یهاگش دٍ هجتْذ ّستٌذ، گاّی ّست وِ 

 آى غَستًِ ایٌىِ یمیي داضتِ تاضذ وِ دس  دّذ یهص اٍ تملیذ وٌذ. گاّی ّست وِ احتوال اػلویت یىی سا اختالفی ا

هخیّش  آى غَستاگش دسٍالغ اػلن تاضذ هؼیٌاً تایذ اص اٍ تملیذ وٌذ ٍ اگش دسٍالغ ایي احتوال ًثاضذ ٍ هساٍی تاضٌذ دس 

هَسدی  ذیگَ یهاست ٍ ایي ّواى ضه دس تؼییي ٍ تخییش است. ًظش غالة ٍ هطَْس دس ایي هَاسد ایي است وِ اغل 

تؼیّي داسد ٍ تایذ آى سا تیاٍسین ٍ اگش دًثال آى تشٍین وِ احتوال تؼیي دس تاب آى ًیست  نیدّ یهوِ احتوال تؼیٌّص سا 

 خالف احتیاـ است.(

وِ تىلیف هطىَن، هؼیًٌا ٍاجذة اسذت یذا ایٌىذِ اٍ هخیذش اسذت تذیي دٍ تىلیذف،          وٌذ یهّشگاُ هىلف ضه 

رهِ اٍ است  ُ وٌٌذوِ هَسد هطىَن تِ تٌْایی تشی  وٌذ یههىلف یمیي تِ ٍجَد تىلیف داسد اها ضه  دیگش ػثاست تِ

اسد تایذ اص تذشی  . حال چَى هىلف یمیي تِ ٍجَد تىلیف دضَد یهیا هخیش است ٍ ّش وذام سا اًجام دّذ تشی الزهِ 

، وٌذذ  یًوالزهِ ضذى خَد ًیض یمیي حاغل وٌذ، هثالً هىلف تا خَاًذى ًواص جوؼِ، یمیي تِ تشی الزهِ ضذى خَد پیذا 

وِ اص تاتت  وٌذ یهاها اگش ًواص ظْش سا تخَاًذ، یمیي پیذا  ؛ًیستچَى گاّی هجضی اص ًواص ظْش است ٍ گاّی هجضی 

یؼٌی یمیي تذِ ٍجذَد تىلیذف داسد اهذا      ؛یي دس ایي هَاسد، ضه دس هىلفٌ تِ استتٌاتشا ؛ّستًواص ظْش، تشی الزهِ 

ًظش هطذَْس، فؼلذی وذِ     تٌا تش ایي غَستهؼیٌاً هىلف یه فؼل است یا هخیش تیي دٍ یا چٌذ فؼل است، دس  داًذ یًو

 ضه دس تؼییي آى داسد، لكؼی است ٍ تایذ تِ آى ػول وٌذ.



 9062شماره ثبت:                                                                                                                            

 

7 

 

ین اص ادلِ چیضی استفادُ وٌین ٍ ضه وشدین ٍ یمیي داسین وِ هؼیٌذاً دس صهذاى   )اگش تِ ّش دلیلی ظْش جوؼِ ًتَاًست

 داًذ یًوغیثت، ظْش ٍاجة است. دس صهاى حؿَس ایي تشػىس است ٍ هىلف یمیي داسد وِ جوؼِ ٍاجة است، هٌتْا 

 ًظش هطَْس ّواى است وِ تیاى وشدین.( وِ ؛ٍاجة تؼییٌی است یا ایٌىِ ػِذل داسد

لای خَیی است وِ ایي ًظش خیلی سٍاج ًذاسد؛ ایطاى دس دٍ جا لائل تِ ایي ًظش ّستٌذ؛ یىذی دس  ًظش دٍم، ًظش آ

 تحث ضه دس حجیت ٍ یىی ّن دس تضاحن.

ها  ذیفشها یهایٌجا جای تشائت است ًِ جای احتیاـ. ایطاى  ذیگَ یهایي هثٌا سا لثَل ًذاسد ٍ  االغَل ػلیایطاى 

تىلیف تِ جاهغ تیي ایي دٍ سا یمیي داسین، یؼٌی یمیي داسین تِ ایٌىِ تىلیفی تِ جاهغ تؼلك گشفتِ است، یؼٌذی جذاهغ   

اها دس ایٌىِ خػَظ ظْش ٍاجة تاضذ ضه داسین ٍ چَى دس تىلیف تِ خػَغذیت ظْذش ضذه     ؛تیي ظْش ٍ جوؼِ

یه جذاهؼی داسیذن وذِ یمیٌذاً      ذیفشها یه. شدیگ یه داسین، جای تشائت است. دس ٍالغ تىلیف دس ایٌجا حالت اًحاللی

ایي خػَغیت ظْش تؼلك تىلیف داسد یا ًذاسد ٍ تٌاتشایي دس ضه دس تىلیذف   نیداً یًوتىلیفص تؼلك گشفتِ است ٍ 

 .نیوٌ یهتشائت جاسی 

ت وِ ٍاجذة  وِ هثٌای اساسی ایي دٍ اختالف ایي است وِ دس وفایِ آهذُ اس نیوٌ یهدس ایٌجا تِ ایي ًىتِ اضاسُ 

تخییشی چِ ضىلی داسد؟ ٍاجة تخییشی سِ چْاس غَست داسد؛ یىی اص تػَیشّای ٍاجذة تخییذش ایذي اسذت وذِ      

 جاهغ داسد ٍ اهش تِ جاهغ تؼلك گشفتِ است. ذیگَ یه

دس ٍاجثات تخییش ضشػی دس تخییش ػملی، جاهغ داسین ٍلی دس تػَیش ضشػی جاهغ ًذذاسین   ذیگَ یهتػَیش دیگش 

ای دس تػَیش اهش اختیاسی داسد. اگش وسذی دس ٍاجثذات    شفتِ است. ایي تحث دس ایٌجا سیطِاهش هشدد گ تلىِ تؼلك تِ

فشهایص آلای  آى غَستتخییشی لائل تِ ایي ضذ وِ جاهؼی ٍجَد داسد ٍ اهش ًیض تِ آى جاهغ تؼلك گشفتِ است دس 

تِ است ٍلی دس ایٌىِ خػَظ ظْش تاضذ جاهغ سا یمیي داسین وِ تؼلك گشف ذیگَ یهخَیی تا حذی تؼیذ ًیست، چَى 

ٍ تذش   نیوٌذ  یهایي دٍ تىلیف است وِ یىی سا یمیي داسین ٍ یىی سا ضه داسین، یمیي سا ػول  ذیگَ یهضه داسین ٍ 

 جوؼِ تخَاًذ. تَاًذ یهظْش تخَاًذ ٍ ّن  تَاًذ یهٍ لزا ّن  ضَد یههاصاد آى وِ ضه داسین تشائت جاسی 

اها اگش وسی ایي هثٌا سا ًپزیشد ٍ تگَیذ دس ٍاجثات تخییشی ضشػی جاهؼی ًیست یا اگش جاهؼی ّن تاضذ دلیل تِ 

؛ یا هیگَیین جاهؼی ًیست، یا هیگَیین اگش ّن جاهؼی است، نیشیپز یهآى جاهغ واسی ًذاسد وِ ها ًیض تیطتش ّویي سا 

است. اگش ایي هثٌا سا تپزیشین وذِ هطذَْساً ٍ غالثذاً ایذي سا      تِ جاهغ تؼلك ًگشفتِ است ٍ ظاّش دلیل ّواى اهش هشدد

تِ ًحَ هشدد آهذُ  نیداً یًوتایذ تگَیین دس ایٌجا دٍ تىلیف ًیست، تلىِ یه تىلیف است وِ  آى غَستهیگَیٌذ دس 

 .نیشیپز یههثٌای هطَْس سا  االغَل ػلیلزا ها  ٍ ؛است یا تِ ًحَ هؼیي آهذُ است
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است ٍ دس وفایِ ٍ سسایل ػٌَاى داسد وِ الطّه فی التؼییي ٍ التخییش ٍ دس فمِ هػذاق ایي یه تحث وثشٍی ولی 

ایي تىلیف تِ ػٌَاى هؼیي ٍاجة است یا ایٌىِ هشدد  نیداً یًوصیادی داسد وِ هیذاًین تىلیف دس ایٌجا آهذُ است اها 

اها اگش ًظش  ؛ی هىلفٌ تِ لكؼی ظْش استاست. اگش گفتین دس ایٌجا جاهؼی ٍجَد ًذاسد تایذ ًظش هطَْس سا تگَیین، یؼٌ

 .ضَد یهجاهغ سا یمیي داسین ٍ دس خػَظ ظْش ضه داسین ٍ تشائت جاسی  آى غَستآلای خَیی سا پزیشفتین دس 

 داسد. تسیاس هْن اغَلی است ٍ هػادیك صیادی دس فمِ یّا تحثایي اص 

 ُ سذجذ تا قْاست تشاتیِ سا اتیاى وشدیذذ ٍ یذا تذا     تؼذ اص ایٌىِ ًواص ظْشِ اًذ فشهَدُدس ها ًحيُ فیِ هشحَم آخًَذ 

ٌّگذام   ذیفشها یهی اتیاى وشدیذ ٍ... االى وِ ػزس دس ٍلت صایل ضذ، ضه داسیذ وِ آیا تىلیفی داسیذ یا ًذاسیذ؟ ایوائ

 .ضَد یهضه دس تىلیف جذیذ تشائت جاسی 

ولی است، تشای  وثشادس ایٌجا ضه دس تؼییي ٍ تخییش است، ایٌجا اص هػادیك  ذیفشها یهاها هشحَم هحمك ػشالی 

ایٌىِ ًیوی اص ٍلت هؿكش تَد ٍ تؼذ سفغ ػزس ضذ، ایي ضخع هسلواً تىلیفی داسد وِ تایذ ًواص ظْش ٍ ػػش سا تاّن 

ا تخَاًذ یذا ایٌىذِ هخیذش    تخَاًذ، ایي ًواص ظْش ٍ ػػش اٍ هشدد است تیي ایٌىِ هؼیٌاً تایذ ًواص اختیاسی آخش ٍلت س

 ًواص اؾكشاسی اٍل ٍلت سا تخَاًذ. است تیي ایٌىِ آى سا تخَاًذ یا

لفظذی ّذن تؼیذیي     ِ ادلذ ایي ضخػی وِ اؾكشاساً ًواص اؾكشاسی سا خَاًذ ٍ دس ٍلت سفغ ػزس ضذذ ٍ   ٌذیفشها یه

ضذه تذِ تؼیذیي ٍ تخییذش      ایذي  ذیذ ٌیت یهذ تىلیف ًىشد ٍ ًَتت تِ اغل ػولی سسیذ، اگش سٍح ایي ضه سا تاص وٌیذ 

اختیاسی ٍ یا  تَاًذ یهیؼٌی تىلیفی آهذُ است وِ یا تایذ هؼیٌاً اختیاسی سا تخَاًذ ٍ یا ایٌىِ هخیش است ٍ  گشدد؛ یتشه

 ُ لاػذذ  آى غذَست اؾكشاسی سا تخَاًذ ٍ اهش دائش تیي تؼییي ٍ تخییش است. ٍلتی اهش دائش تیي تؼییي ٍ تخییش ضذ دس 

ٍ آى ایي تَد وِ دس آًجا تایذذ احتیذاـ وذشد ٍ هحتوذل      نیآٍس یهاء ٍ تضسگاى لائل تِ آى تَدًذ هطَْس سا وِ آلا ؾی

 تٌذا تذش  التؼییي سا آٍسد ٍ هحتول التؼییي ّواى اختیاسیِ دس آخش ٍلت است، چَى دس ٍالغ یا تایذ هؼیٌذاً آى سا آٍسد،  

ًواص اختیاسی تؼذیّي داسد.   اجضاءػذم  تٌا تش. ایٌىِ تگَیین دس ػزسی وِ توام ٍلت ًثاضذ، ًواص اؾكشاسی وافی ًیست

اختیذاسی سا   تَاًذذ  یهذ اؾكشاسی تخَاًذ ٍلی هخیذش اسذت ٍ    تَاًذ یهٍ ایٌىِ تگَیین اقاللی دس است،  اجضاء تٌا تش

تخَاًذ. اهش دائش تیي ٍجَب تؼییٌی دس اختیاسی آخش ٍلت یا تخییش تیي اختیاسی آخش ٍلت یا اؾذكشاسی اٍل ٍلذت   

است ٍ دس هَاسد دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش، لائل تِ احتیاـ ّستین، تِ هؼٌای ایٌىِ تایذ هحتول التؼییٌیِ سا اتیذاى  

ٍ تایذ هحتول األػلویِ سا تملیذ وٌذذ، تذشای ایٌىذِ دس     دّذ یهوشد، هثل جایی وِ وسی تِ هجتْذی احتوال اػلویت 

، تلىِ هیگَیین تایذ احتیاـ وشد ٍ آى سا وِ خاظ است ٍ احتوال نیوٌ یًوتؼییي ٍ تخییش تشائت اص خػَغیت جاسی 

 تایذ تیاٍسین. نیدّ یهخػَغیت 
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ِ یًتاحتیذاـ اسذت ٍ   . ًظش هشحَم ػشالی ضذ یه اجضاء اش جِیًت)غاحة وفایِ ًظش تشائت داضت وِ  ػذذم   اش جذ

 است، یؼٌی تایذ هحتول التؼییٌیِ سا وِ ًواص اختیاسی آخش ٍلت است تخَاًذ.( اجضاء

وِ ایي آلا تؼذ اص فالى سال صًذُ است، پس اوٌذَى سیذص دسآٍسدُ    نیوٌ یه)اغل هُثثِت ایي است وِ استػحاب 

 است. سیص دسآٍسدى الصم ػملی است.(

ایي فشهایص سا لثَل ًذاسین وِ ایٌجذا   ٌذیفشها یهشالی دٍ اضىال داسد: آلای خَیی ایي فشهایص هشحَم هحمك ػ

ایي فشهایص سا لثَل ًذاسین. آلای خَئی تش خالف غالة تضسگاى وِ دس ضه دس تؼییي ٍ  وثشاػذم است، تشای ایٌىِ 

؛ تىلیذف جذاهغ سا داسیذن ٍ    دٍ تىلیف ٍجذَد داسد  ذیفشها یهتخییش لائل تِ احتیاـ ّستٌذ، لائل تِ تشائت ّستٌذ ٍ 

ها دس ایٌجا لائل تِ احتیاـ ًیستین، ایٌجا  ذیفشها یه. ایطاى نیوٌ یهٍ تٌاتشایي تشائت جاسی  نیداً یًوتىلیف خاظ سا 

جای دس ضه دس تؼییي ٍ تخییش است ٍلی هثٌای ها ایي ًیست ٍ تش خالف هطَْس لائل تِ تشائت ّستین، تِ ایي تیاى 

تىلیف اختیاسی سا هؼیٌاً تؼذ اص ایٌىِ ػزس صایل  داًین ًوییي اختیاسی ٍ اؾكشاسی آهذُ است ٍ وِ هیگَیین تىلیفی ت

تىلیذف آهذذُ اسذت ٍلذی      لذذس هتذیمي  تٌاتشایي هیگَیین دس  ؛ضذ تایذ تیاٍسد یا ایٌىِ اگش یىی سا تیاٍسد وافی است

 .ضَد یه اجضاءٍ  نیوٌ یهخػَظ اختیاسی ًیاهذُ است ٍ تشائت جاسی 

اضىال اٍل است وِ اضىال هثٌایی است ٍ جَاب آى ًیض هثٌایی است. ها هیگَیین فشهایص آلذای خذَئی سا   ایي 

 لثَل ًذاسین ٍ ّواى فشهایص هطَْس سا لثَل داسین.

اها اضىاالت تٌائی دس ایٌجا ٍجَد داسد وِ ایٌجا جای تؼییي ٍ تخییش ًیست، ایي سا دس فشهایطات هشحَم ضذْیذ  

 .ذیٌیت یهغذس 

 

 

 

 

 

 
 


	اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری
	بررسی اطلاق ادله اوامر اضطراری و اختیاری
	اصل عملی در اجزاء
	مقتضای اصل عملی
	1. قاعده برائت
	2. قاعده احتیاط
	3. قاعده استصحاب
	4. نظر استاد اعرافی
	تقریر جریان برائت


	دوران بین تعیین و تخییر



