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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 دوم: اجشاء امز اضطزاری اس امز اختیاری مقام

 مقدمات
همام دٍم دس تحث اخضاء ایي است وِ اگش فشد اهش اؾكشاسی سا اهتثال وشد ٍ تًذ اص اهتثال، اؾكشاس سفى ضذ، حال سفى 

اؾكشاس چِ دس ٍلت اهش هَلت ٍ چِ دس خاسج اص ٍلت اتفاق افتادُ تاضذ، آیا تایذ دٍتاسُ اهتثال اهش اختیااسی غاَست   

 :نیوٌ یهثل اص ٍسٍد دس تحث ًىاتی سا تِ يٌَاى همذهِ روش گیشد یا ًِ؟ ٍ اهتثال اهش اؾكشاسی هدضی است. ل

 اول: امز اختیاری و اضطزاری  همقدم
 . اٍاهش اؾكشاسی2. اٍاهش اختیاسی 1؛ ضًَذ یهدس ًهام فمْی ٍ ضشيی اٍاهش تِ دٍ لسن تمسین 

ِ ٍ دس ضاشایف اؾاكشاس تاِ     یا گًٍَِ تىالیف هتًذدی ًیض ٍخَد داسًذ وِ دس ضشایف اختیاس تِ  دیگاش يوال    یا گًَا

. اهاَس اختیااسی ٍ   ّسات  . اهَس اختیاسی ٍ اؾكشاسی خضء توام ًهاهات حمَلی اص خولِ ًهام حمَلی اسامم ضًَذ یه

اؾكشاسی دس فمِ اسمم ًیض داسای هػادیك فشاٍاًی ّستٌذ هاًٌذ ٍؾَ ٍ غسل دس حال اختیاس ٍ تیون دس حال اؾكشاس ٍ 

ًوااص   تَاًذ یهص وِ دس حال يادی ایستادُ است ٍ دس حال اؾكشاس ٍ يزس، هىلف ًوا ِ الاهتذل اص غسل ٍ ٍؾَ ٍ یا دس 

 سا ًطستِ تخَاًذ.

، یًٌی اگش يثادت یاا  ضَد یهسالف  قَسولی تِتىالیفی داسین وِ اگش حالت اؾكشاس تش آى ياسؼ ضذ  دیگش يثاست تِ

اص اخاضاء اؾاكشاس دیاذا ضاذ، وال سا      واهل هكلَب هَالست ٍ اگش ًساثت تاِ تًؿای     قَس تِتىلیف ٍ هشوثی داسد وِ 

تىلیف سا  ِ ّو؛ دس ایي ًَو تىالیف اؾكشاس ٍ اختیاس ٍخَد ًذاسد، اگش فشد آصاد تَد ٍ تشایص اهىاى داضت وِ خَاّذ یًو

اًدام دّذ، تذل اؾكشاسی ًذاسد. هثمً دس اهش تِ هًشٍف ٍ ًْی  ًتَاًستاًدام تذُ ٍلی اگش هَسدی سا  ذیگَ یههحمك وٌذ، 

ٌىش دس خایی ٍاخة است وِ چْاس ضشـ تاضذ، اگش یىی هطىل دیذا وشد، چیضی تِ خای آى لشاس ًذادُ است ٍ تذل اص ه

ضشایف دس آى هػلحت است ٍ اهش داسد ٍ إرا لن یَتَیَسَّش ول یاا تًاؽ، تاذل     ِ هدوَياؾكشاسی ًذاسد، ایي تىلیف تا ایي 

تىالیفی است واِ دس   ّا يیاغل ًیست. ایي یه ًَو است وِ اؾكشاسی تشای آى لشاس ًذادُ است ٍ چیضی تِ خای ایي ا

است، تِ حیثی وِ اگش دس یىی اص اخضاء خللای دیاذا    الودوَو حیث هي ِ هدوَييالن ٍالى ٍ يالن ثثَت هػلحت دس ایي 

 ٍ ّیچ تىلیفی ٍخَد ًذاسد. سٍد یهضَد ول هػلحت اص تیي 
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 تکالیف مزکب
ِ ًَيی دیگش اص تىالیف داسین وِ هػلحت دس هدوَيِ ٍ هشوة است ٍلی ًِ تِ ایي ضىل وِ اگش  اص آى تاِ   یا گَضا

تالیواًذُ سا تیاٍس یاا   ذیگَ یهٍ  دّذ یهخاقش اؾكشاس صدُ ضذ، تگَیین ول سفت، تلىِ یه تذل اؾكشاسی تشای آى لشاس 

 تاضذ.خایگضیي داضتِ  تَاًذ یهتًذ  ِ ستثآى خضء دس  ذیگَ یه

 هشوة فالذ تذل اؾكشاسی فیتىال .1

تا یه ضىل ٍ حالت دس آى  یا هدوَيٍِ يشفی گاّی است وِ  غیشضشيیتىالیف  ِ ّوتٌاتشایي تىالیف ضشيی هثل 

هػلحت است ٍ تىلیف تِ آى لشاس گشفتِ است ٍ اگش آى تا تشویة هٌهن ٍ هٌمح هیسّش ًطذ ا ومً یا تًؿی اص اخضای آى   

 ٍ تىلیف سالف است. ذیآ یهتىلیف تیشٍى  ُ يْذٍ واهمً اص  شدیگ یًوا ا چیضی خای آى س

 . تىالیف هشوة داسای تذل اؾكشاسی2

ٍلی اگش لسوتی اص هدوَياِ   خَاّذ یههدوَيِ سا هَلی  َو دٍم تىالیف وِ تا تحث ها ستف داسد، تىالیفی است وًِ

وشد، تلىِ تذل اؾكشاسی داسد وِ  استیفاًیست وِ هػلحت اغل واس اص تیي تشٍد ٍ ًطَد آى سا  قَس ایيهطىلی دیذا وشد، 

 هاداهی وِ هؿكشّ ٍ هًزٍس ّستی ایي سا تیاٍس ٍ اگش يزس ًثَد تایذ واهل تیاٍسی. ذیگَ یه

 . تکالیف مزکب دارای بدل اضطزاری ناقص1
ایاي دُ خاضء سا    ذیا گَ یهًَيص ّواى ولّ ٍ خضء است ٍ ؛ تشای ایٌىِ یه ضَد یهًَو دٍم خَد تِ دٍ لسن تمسین 

ٍلای اگاش فاشدی     خَاّاذ  یها اًدام تذُ ٍ اگش لسوتی اص آى ًطذ تذٍى آى لثَل است، هثمً ًواص تا سدَد ٍ سوَو ٍ ... 

واِ  تذٍى سوَو ٍ سدَد تیاٍس. ایي یه ًَو است  ذیگَ یهسدَد ٍ سوَو سا اًدام دّذ حتی تا ایواء ٍ اضاسُ،  تَاًذ یًو

 تذٍى تذل ّن وافی است. ذیگَ یهٍ  آٍسد یًوٍ حتی تذلص سا ّن  داسد یتشهدس ضشایف اؾكشاس چٌذ ضشـ سا 

 . تکالیف مزکب دارای بدل اضطزاری تام5
ٍؾَ تگیشی تیون وي، یًٌی تاِ ضاىل    یتَاً یًوٍلتی  ذیگَ یه، هثل ایٌىِ دّذ یهحالت دٍم ایي است وِ تذل لشاس 

سدَد ٍ سوَو سا تِ خا آٍسی تذلص ایي است واِ   یتَاً یًودیگشی ول ضشـ سا حفم وشدُ است. یا هثمً دس خایی وِ 

 اضاسُ وٌی.

، یًٌای تاذل   سٍد یها وامً وٌااس    ّاا  آىتٌاتشایي گاّی تىالیف ضشيی دس ضشایف اؾكشاس ٍ يزس ًسثت تِ تًؿای اص  

ًَو دٍم ایي است وِ اهش اؾكشاسی دس آًدا ٍخَد داسد، یًٌی دس خایی واِ چٌاذ خاضء اص آى هطاىل      اؾكشاسی ًذاسد.
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ایاي خاضء سا    ذیگَ یهاست: دس تًؿی اص هَاسد تذل اؾكشاسی آى تذٍى آى خضء است، یًٌی  قَس ایيداسد. ًَو دٍم ّن 

سادذُ وٌای    یتاَاً  یًودیگشی تىي، هثمً ٍلتی آى خضء سا تثذیل تِ چیض  ذیگَ یهوٌاس تگزاس ٍ تمیِ سا تیاٍس. گاّی ّن 

 .آٍسد یهایواء داضتِ تاش، یًٌی تذل 

 تکلیف مورد نشاعنوع 
تش اساس ایي سٍضي است وِ تحث ها دس اهش اؾكشاسی ٍ اختیاسی دس لسن دٍم است، یًٌی خاّایی اسات واِ اهاش    

ص تیي ًشٍد. ایي تحث هشتَـ تِ لسن اٍل ًیسات  استثاقی واهلی وِ اگش خایی اص آى خلل دیذا وشد، ومً ا ِ هدوَيحالت 

اص اغال تىلیاف دسات    هَلی  تلىِ هشتَـ تِ خایی است وِ حالت اؾكشاسی دس آى هتػَس است، تشای ضشایف اؾكشاس

تایذ آى حاالت سا تیاٍسی ٍ يول وٌی. سٍح تفاٍت  ذیگَ یهٍ  دّذ یهاؾكشاسی سا تذیل لشاس  یّا حالتتشًذاضتِ است، 

تا سفى تطٌگی وٌذ، سفى تطٌگی تاا آتای واِ گاَاسا ٍ      خَاّذ یهآب هَلی  ، گاّی ّست وِگشدد یتشهالح تِ هػ ّا يیا

هػلحت ایي است وِ تِ تذى آب تشسذ ٍ لزا دس ایٌداا حالات    ذیگَ یههَلی  ضیشیي تاضذ، اها اگش ضیشیي ٍ خٌه ًثَد،

وِ هًدَى است، یًٌی تایذ ایي تشویثات  خَاّذ یهتشای هشیؿی وِ داسد داسٍیی هَلی  اؾكشاس داسد. گاّی ّن ّست وِ

ٍ اگش یىی اص آى هاَاسد ًثاضاذ ّایچ     وٌذ یهسا داضتِ تاضذ ٍ صهاًی وِ چٌذ هادُ تاّن تشویة ضًَذ هشؼ اٍ سا هًالدِ 

اها اگش سشوِ داضت ٍ هَاد دیگاش سا ًذاضات ّایچ اثاشی      گزاسد یهخاغیتی ًذاسد. اگش سشوٌگثیي تَد ایي اثش سا دس اٍ 

يالن ٍالى هفاسذ ٍ هػالح دٍ ًَو است، گاّی هػلحت هتمَّم تِ  دس ، دس ایٌدا حالت ٍ تذل اؾكشاسی ًذاسد.گزاسد یًو

ولّ است ٍلی ًِ تِ ضىلی وِ اگش تًؽ اخضاء هٌتفی ضذ توام هػلحت دیگش اص دست تشٍد ٍ لزا تىاالیف تاِ تیااًی واِ     

 .ضَد یهيشؼ وشدم دٍ لسن 

یاسی است یا ًِ؟ ایي دس خایی است وِ اختیاس ٍ اؾكشاس دس یه تىلیاف تاضاذ ٍاال   اهش اؾكشاسی هدضی اص اهش اخت

 سٍد یهوثیشی اص تىالیف داسین وِ اؾكشاس ٍ اختیاس ًذاسد ٍ اگش اؾكشاس دیذا ضذ تىلیفی ًیست چَى ولّ هػلحت اص تیي 

تاِ   گاشدد  یتشهدٍ ًَو است  ٍ دٍ لسن فشيی داسد وِ تَؾیح دادُ ضذ ٍ اساس ایي تفاٍت ضىلی ٍ ناّشی تىالیف وِ

 ایٌىِ دس يالن ثثَت هػالح ٍ هفاسذ دٍ ًَو است.

 دوم؛ جعل اوامز اضطزاری  همقدم
وِ يٌَاى ثاًَی  ضَد یهدیگشی ّن اؾافِ وٌین وِ اٍاهش اؾكشاسی اغَالً اٍاهشی است وِ تا يٌَاى ثاًَی خًل  ِ ًىت

خضٍ يٌاٍیي ثاًَیاِ اسات واِ يااسؼ      ّا يیاهیسش ًیست،  تش اسؼ ٍ ... ُ سدذآى ّواى هؿكشّ است، اگش تشای فشدی 
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اسات واِ خاَد ضااسو حاذٍد ٍ ؾاَاتف آى سا        یاِ یثاًَحىن تثذّل دیذا وٌذ. هٌتْا يٌاٍیي  ضَد یهٍ هَخة  ضَد یه

هطخع وشدُ است ٍ الثتِ ایي تحث اختػاظ تِ يثادات ًذاسد ٍ دس غیش يثادات ّن ّست هثمً دفي هیت ٍاخة است 

دفي اؾكشاسی ٍخَد داسد  خا آىدفي ضَد ٍلی اگش خایی است وِ اؾكشاس است، دس  گًَِ ایيٍاخة است  ذیگَ یهٍ تًذ 

 ٍ لزا اؾكشاس ٍ اختیاس ٍ اٍاهش اختیاسی ٍ اؾكشاسی ّن دس يثادات است ّن دس غیش يثادات.

داسیان   یاِ یثاًٌَذ، يٌاٍیي يٌاٍیي ثاًَیِ اؾكشاسی تاض ِ ّوًیست وِ  قَس ایي)اؾكشاس اص يٌاٍیي ثاًَیِ است ٍلی 

 وِ اؾكشاسی ًیست.(

 محل نشاع
تىلیفی داسد، دس حال اختیاس تِ ضىلی دس حال اؾكشاس تاِ ضاىل ٍ   هَلی  تا ایي همذهات هًلَم است وِ دس هَاسدی

ضذ چگًَِ است؟ تحث  صایلاهش دیگشی. تحث ایي است وِ اگش دس حال اؾكشاس، تِ ایي اهش اؾكشاسی يول وشد ٍ يزس 

ًطاَد، اهاش اؾاكشاسی     صایال ضَد ٍاال اگش يزس  صایلها دس خایی است وِ اهش اؾكشاس ٍ اختیاس داضتِ تاضذ ٍ يزس ّن 

 ٍلات  چیّا ٍاال اگش وسی هًازٍسی تاضاذ واِ     ضَد یه صایلهدضی است ٍ تحثی دس آى ًیست. تحث ایي است وِ يزس 

 تَاًاذ  یًوداسد وِ اٍل تا آخش يوش هثتمی آى است ٍ تِ خاقش آى هثمً  یا یواسیت، هثل فشدی وِ ضَد یًو صایليزسش 

. دس ایي تحث دس خایی است وِ اؾاكشاس ٍ  ذیآ یًوسدذُ وٌذ وِ ایي تحث دس آًدا ّن  تَاًذ یًودسست لشائت وٌذ یا 

وِ آیاا   نیضَ یهس تحث تا ایي همذهات ٍاسد د ضَد. صایلدٍم ایي است وِ دس خایی است وِ يزس  ِ ًىتاختیاسی تاضذ ٍ 

 اهش اؾكشاسی هدضی اص اهش اختیاسی ّست یا ًیست؟

؛ تحاث اٍل صٍال يازس دس   ضاَد  یهایي تحث همام دٍم وِ اخضای اهش اؾكشاسی اص اختیاسی تاضذ تِ دٍ تحث تمسین 

یًٌی ادا ٍ لؿاا  ؛ دس خایی وِ ٍلتی ًذاسد نیوٌ یهٍلت ٍ تحث دٍم صٍال يزس دس تًذالَلت. تحثی سا ًیض دس آخش اضاسُ 

 .ضَد یهًذاسد ٍلی اؾكشاس داسد وِ ایي تحث سَم 

. اگش فشد دیگشی یشیگ یهاٍ سا تِ واس  ذیگَ یه)ًیاتت خَد اهش اؾكشاسی است، یىی اص اًَاو اؾكشاسی ایي است وِ 

ِ  گًَِ ایيضذ آى ًیض هطوَل ّویي تحث است. اهش اؾكشاسی گاّی  صایلسا تِ واس گشفت ٍ تًذ يزس   ذیا گَ یها  است وا

ٍلتی اؾكشاس داسی ًائة تگیش. تًذ اگش هثمً لثل اص ایٌىِ ایام حح توام ضَد سفاى   ذیگَ یهخَدت اًدام تذُ ٍ گاّی ّن 

 .(ذیآ یهيزس ضذ، ایي تحث دس آًدا ّن 

 .2صٍال يزس دس ٍلات،   .1سِ تحث داسد؛  ،تٌاتشایي همام دٍم اخضای اهش اؾكشاسی اص اختیاسی است ٍ ایي همام دٍم

 دس خاّایی وِ ٍلت ٍ غیش ٍلت ًذاسد. .3صٍال يزس دس خاسج ٍلت، 



 5555شماره ثبت:                                                                                                                              

 

6 

 

 اختیاری در صورت سوال عذر در وقتاجشای امز اضطزاری اس امز 
است وِ اگش گفتین يول تِ  يیا اهش اؾكشاسی اص اهش اختیاسی دس غَست صٍال يزس دس ٍلت،اخضاء ٍ يذم اخضاء  ُ ثوش

ضذ یًٌی ايادُ الصم ًیست ٍ اگش تگَیین هدضی ًیسات یًٌای    صایلت يزس اهش اؾكشاسی دس ٍلت هدضی است ٍ دس ٍل

اٍل ٍلت تشای ًواص ٍؾَ تگیشد ٍ تیون وشد ٍ دس ًضدیه آخش ٍلت هطىلص سفاى   تَاًست یًوايادُ الصم است هثمً اٍ 

م ًیسات واِ   ٍؾَ تگیشد، اگش تگَیین يول تِ اهش اؾكشاسی هدضی اص اهش اختیاسی دس ٍلات اسات، الص   تَاًذ یهضذ ٍ 

 اها اگش گفتین هدضی ًیست تایذ ايادُ وٌذ. ؛دٍتاسُ ًواص سا تا ٍؾَ ايادُ وٌذ

 مقام ثبوت و اثبات
دس ٍسٍد تحث تِ ّواى سٍالی وِ هشحَم غاحة وفایِ داسد ٍ ّوِ اص خولِ آلای خَیی، آلای ًائیٌی، هشحَم ضاْیذ  

ا يوال    نیوٌ یهداسد وِ تًذ يشؼ  یا ژُیٍِ هثٌای غذس ٍ تضسگاى دیگش تش اساس آى يول وشدًذ ا خض حؿشت اهام و 

 اثثاتی. ِ هشحل .2ثثَتی داسین ٍ  ِ هشحل .1تحث داسین؛  ِ هشحلدس ایٌدا دٍ  :ٌذیگَ یه؛ ایطاى نیوٌ یه

 غَس يملی ٍ ثثَتی ًسثت اهش اؾكشاسی ٍ اهش اختیاسی

اص ایٌىِ اهش اقمق داسد یا ًذاسد ٍ داللت ٍ نَْس  ًهش لكىدس يالن ثثَت چِ تگَیین، یًٌی  ذیفشها یههشحَم آخًَذ 

دس ایٌدا چْاس غَست  ٌذیفشها یهالفال چیست تثیٌین دس يالن ثثَت ًسثت اهش اؾكشاسی تا اهش اختیاسی چگًَِ است؟ 

 ٍخَد داسد:

 صورت اول. 1
فشدی اهش اؾكشاسی سا غَست اٍل ایي است وِ اهش اؾكشاسی ٍافی تِ توام غشؼ اهش ٍالًی ٍ اختیاسی تاضذ، ٍلتی 

ٍؾاَ   تَاًاذ  یًوا ، یًٌی دس ضشایكی وِ وسی اؾكشاس داسد ٍ ٍلت ٍاسد ضاذ ٍ  وٌذ یه استیفايول وشد توام غشؼ اٍ سا 

تگیشد، آى خان توام اثش آب سا دس ضشایف اؾكشاس داسد، ایي دس يالن ثثَت است ٍ تًثیش ایي است وِ االهش اإلؾكشاسی 

تٌاتشایي دس ضشایف اؾكشاس توام  ؛وٌذ یه استیفااسی، یًٌی توام غشؼ سا دس ضشایف اؾكشاس ٍافٍ تتوام الغشؼ اهش االختی

، هثمً دس ضشایكی وِ تشای ایي فشد حاغل ضاذُ اسات،   وٌذ یه استیفاتا فشؼ ضشایف اؾكشاس  خَاّذ یههَلی  چیضی وِ

ٍلای دس   گزاسد یًو، ٍلی اگش ضشایف اؾكشاس ًثاضذ، آى اثش سا گزاسد یهداسٍیی وِ ضىل اغل داسٍ ًیست توام آى اثش سا 

است. ایي یه فاشؼ   تػَس لاتل، ایي ًادس است ٍلی وٌذ یه استیفاآى سا  خَاّذ یههَلی  ضشایف اؾكشاس توام چیضی وِ

 است وِ أى یىَى أهش االؾكشاسی ٍافیاً تتوام غشؼ الَالى لألهش اإلختیاسی فی حال اإلؾكشاس.
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 وم. صورت د5
؛ اهش ٍالًی ایي تَد وِ آب خٌه وٌذ یه استیفاغَست دٍم ایي است وِ اهش اؾكشاسی تخطی اص غشؼ اهش ٍالًی سا 

، وال سا  وٌذ یه استیفاّواى آب گشم سا تیاٍس، ایي دسغذی اص اهش هػلحت ٍالى سا  ذیگَ یهتشای اٍ تیاٍسد، االى وِ ًطذ 

، آٍسد یهتاضذ، ًَد دسغذ هػلحت ٍالى سا تِ دست  آٍس الضامذی ًیست وِ آى غشؼ دس ح ُ واًذیتالهٌتْا  وٌذ یًو استیفا

تگَیذ ایي سا تیاٍس ٍ الضاهی دس آى ًیست. اهش اؾكشاسی ٍافی تِ تًؽ غشؼ اص اهش هَلی  دُ دسغذ ّن چیضی ًیست وِ

 دس آى ًیست. یآٍس الضاماختیاسی است ٍالثالی ٍالوتَفی هٌِ ًػفٌِ غیش الضاهیِ، یًٌی آًىِ تالیواًذُ چیض 

 . صورت سوم3
حالت سَم ایي است وِ ٍافی تِ تًؽ غشؼ است ٍلی دس تالیواًذُ الضام ٍخاَد داسد، هاثمً اگاش ایاي داسٍ ّطاتاد      

 ضاَد  یًوا ٍلی آى اًذاصُ ّن وِ تالیواًذُ است ٍالًاً هْن است، هٌتْا هْن ایي است واِ   تخطذ یهدسغذ هشؼ سا تْثَد 

 تذاسن وشد.

 . صورت چهارم4
لت چْاسم ایي است وِ ٍافی تِ تًؽ غشؼ است ٍ تالیواًذُ الضاهی اسات، ٍلای اهىااى تاذاسن ٍخاَد داسد ٍ      حا

 اص قشیك داسٍی دیگشی آى سا خثشاى وشد ٍ لاتل تذاسن است. تَاى یه

تاا اضااسُ، آب گاشم،     ُ سادذ ایي چْاس لسن اص سِ تمسین تِ دست آهذ؛ غَست اٍل ایي است وِ قْاست تا تاشاب،  

اؾكشاسی است، ایي اهش اؾكشاسی یا ٍافی تِ توام غشؼ اهش ٍالًی است یا ٍافی  یّا حالتّوِ  ّا يیاداسٍی ؾًیف، 

تِ تًؽ آى است. غَست دٍم آى است وِ آًىِ ٍافی تِ تًؽ غشؼ اهش ٍالًی است دٍ لسن داسد؛ آى چٌذ دسغذ واِ  

سَم ایي اسات واِ    نیتمس .ضَد یهآى الضاهی است؛ اگش الضاهی ًثاضذ غَست دٍم تالیواًذُ یا دس آى الضاهی ًیست یا دس 

تالیواًذُ سا تذاسن وشد وِ  ضَد یًوآًىِ ٍافی تِ تًؽ غشؼ است ٍ تالیواًذُ آى الضاهی است، یا تِ ایي ضىل است وِ 

 .ضَد یهتًذاً تا اهش اختیاسی تذاسن وشد وِ غَست چْاسم  ضَد یه. یا ضَد یهغَست سَم 

( اهش اؾكشاسی ٍافی تِ توام غشؼ است یا تِ تًؽ 1؛ ضَد یهآى چْاس غَست  ِ دیًتایي سِ تمسین يملی است وِ 

( آًىِ ٍافی تاِ تًاؽ غاشؼ    3یا غیشالضاهی است، یا الضاهی.  اش واًذُیتال( آًىِ ٍافی تِ تًؽ غشؼ است، 2غشؼ. 

 یا لاتل تذاسن است یا ًیست. اش واًذُیتالالضاهی است،  اش واًذُیتالاست ٍ 
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 ِ ّوا لاَاًیي ٍ هماشسات حماَلی ياالن ٍ دس      ِ ّوا ، دس ذیگَ یه)واس تِ ایي ًذاسین وِ لفم چیست ٍ دلیل لفهی چِ 

 ِ ّوا است،  قَس يیّو نییگَ یهحمَلی، تىالیف گاّی اؾكشاس ًذاسد. چیضی ّن وِ دس ایٌدا دس يالن ثثَت  یّا ستنیس

 است دس يالن ٍالى یىی اص ایي چْاس حالت است.(هَاسدی وِ تىلیف اؾكشاسی 

 غَس دس اخضاء ِ دیًت

 ایي چْاس غَست دس اخضاء چیست؟ ِ دیًت

 اجشاء در صورت اول
هَلی  دس غَست اٍل آیا اهش اؾكشاسی هدضی اص اهش اختیاسی است یا ًیست؟ دس خایی وِ اهش اؾكشاسی توام غشؼ

ضذُ، دس ایي حالت هدضی است تشای ایٌىِ اهشی ًیسات ٍ غشؾای    صایلزس وشد ٍ چیضی تالی ًواًذ، اوٌَى ي استیفاسا 

 ٍالى ًیست، دس غَست اٍل هدضی است.

 اجشاء در صورت دوم
غَست دٍم دس خایی وِ ٍافی تِ تًؽ غشؼ است ٍ دسغذی سا وِ ًتَاًسات تایهیي وٌاذ الضاهای ًاذاسد، داسٍی      

سا داضت دیذا ًطذ ٍ تِ خای آى داسٍی هطاتِ سا هػشف وشد وِ ًَد دسغذ خاغیت داسد، ٍلی  ّا یژگیٍخاسخی وِ ایي 

ٍ خَاست یهآب خٌه هَلی  دُ دسغذ تالیواًذُ اسصش چٌذاًی ًذاسد. یا هثمً خاَسد ٍ  هاَلی   ، ٍلی آب هًواَلی آٍسد 

ا ًیض دلیل اهش اؾكشاسی هداضی اص اهاش   توام هػلحتص ادا ًطذ، ٍلی تالیواًذُ اسصضی ًذاسد وِ الضاهی دس آى تاضذ. ایٌد

 ٍالًی ّست، چَى تالیواًذُ اسصضی ًذاسد.

 اجشاء در صورت سوم
غَست سَم آى است وِ تًؽ غشؼ سا يول وشد، تالیواًذُ خیلی هْن است، یًٌی خای ایي داسٍ وِ وثذ اٍ سا سالن 

ِ تالیواًذُ ٍالًاً هْن تَد ٍ ایي ًسثت تالیواًذُ ، داسٍیی تْیِ وشد وِ وثذ اٍ سا ّطتاد دسغذ هًالدِ وشد، چیضی ووشد یه

الضاهی است ٍلی لاتل تذاسن ًیست یا هثًم دایص دس تػادف ضىستِ تاَد، اختیااسی وااهلص ایاي تاَد واِ دس فامى        

الضاهای   اش واًذُیتالتیواسستاى هدْض دایص سا هًالدِ وٌذ ٍلی اهىاى ًذاضت ٍ دس یه تیواسستاى يادی يول وشد، ٍلی 

هْن است ٍلی چَى لاتل تذاسن ًیست تایذ تگَیین اهش اؾكشاسی  اش واًذُیتالٍلی ساّی ٍخَد ًذاسد، تٌاتشایي ٍلَ است 

 ایي سِ غَست اخضاء است. دس هدضی اص اهش ٍالًی است ٍ دس ایٌدا ًیض اخضاء است.
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 عدم اجشاء در صورت چهارم
ًیض داسد، هثمً تطٌِ تَدُ ٍ لیَاًی آب خَش خاَسدُ  اها دس غَست چْاسم تالیواًذُ الضاهی است ٍلی اهىاى تذاسن 

تالیواًاذُ   ایاي غاَست  توام ًطذُ است ٍ دس تیاتاى هاضیٌی اص ساُ تا آب خٌه اص ساُ سسایذ، دس   اش یتطٌگٍلی ٌَّص 

 سفى وشد، دس دس ایٌدا يذم اخضاء است. خَاست یهتِ ضىلی وِ  تَاى یهيكص سا 

 ٌاذ یگَ یهٍ  اًذ آٍسدُحَم ًائیٌی ٍ هشحَم ضْیذ غذس ٍ آلای خَیی ًیض ایي تحث هشحَم غاحة وفایِ است وِ هش

اص ایٌىِ تحث فمْی لفهی وٌین، اگش يمٍُ تش اهش اختیاسی، اهش اؾكشاسی داضتین، اگش ًسثت ایي اهش اؾكشاسی سا  ًهش لكى

اء است. ایي فشهایطای  تا آى تسٌدین دس يالن ٍالى چْاس حالت است وِ سِ حالتص اخضاء است ٍ یه حالتص يذم اخض

 .اًذ فشهَدٍُ دیگشاى ًیض تِ قثى، ایي سا  اًذ فشهَدُاست وِ هشحَم آخًَذ 

 هثاحثی دس غَست چْاسم

دس ایٌدا چٌذ تحث داسین؛ یه تحث ایي است وِ آیا غَست چْاسم لاتل فشؼ ٍ هًمَل است یاا هًماَل ًیسات؟    

غَست چْاسم اغمً هًمَل ًیست ٍ هشحَم ضْیذ غذس ٍ تضسگاى دیگشی  ٌذیفشها یههشحَم ًائیٌی، هشحَم آلای خَیی 

تحث دیگش ایي است وِ غیش اص ایي چْاس غَست آیا غَست دیگاشی   هًمَل است. ایي یه تحث هْوی است. ٌذیگَ یه

 .اًذ وشدُّن داسین؟ دس ایٌدا هشحَم آلای تثشیضی غَست دیگشی سا فشؼ 
 

 
 


	مقام دوم: اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری
	مقدمات
	مقدمه اول: امر اختیاری و اضطراری
	تکالیف مرکب
	1. تکالیف مرکب فاقد بدل اضطراری
	2. تکالیف مرکب دارای بدل اضطراری
	1. تکالیف مرکب دارای بدل اضطراری ناقص
	2. تکالیف مرکب دارای بدل اضطراری تام


	نوع تکلیف مورد نزاع

	مقدمه دوم؛ جعل اوامر اضطراری
	محل نزاع
	اجزای امر اضطراری از امر اختیاری در صورت زوال عذر در وقت
	مقام ثبوت و اثبات
	صور عقلی و ثبوتی نسبت امر اضطراری و امر اختیاری
	1. صورت اول
	2. صورت دوم
	3. صورت سوم
	4. صورت چهارم

	نتیجه صور در اجزاء
	اجزاء در صورت اول
	اجزاء در صورت دوم
	اجزاء در صورت سوم
	عدم اجزاء در صورت چهارم

	مباحثی در صورت چهارم




