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 ثسن اهلل الزحوي الزحین

 ثبوتی نسبت امر اضطراری و امر اختیاریعقلی و صور 

چْبر صَرت را در همبم ثجَت ثزای ًسجت هَجَد ثیي اهز  اهلل رحوِ ِ یوفب  صبحتوِ اشبرُ شذ،  ؼَر ّوبى

ًتبیج ثیبى شذُ ایي است  ِ خالص. اًذ وزدًُیش اشبرُ  ّب آىاظؽزاری ٍ اهز اختیبری، ثیبى وزدُ ٍ ثِ ًتبیج حبصل اس 

 وِ:

 در راثؽِ ثب اهز اختیبری چْبر صَرت دارد:اهز اظؽزاری 

 وٌذ. استیفب. اهز اظؽزاری توبم غزض اهز اختیبری را 1

 غزض اهز اختیبری الشاهی ًجبشذ. هبًذُ یثبلوٌذ ٍ  استیفب. اهز اظؽزاری لسوتی اس غزض اهز اختیبری را 2

زض اهز اختیبری الشاهی است اهب غ هبًذُ یثبلوٌذ ٍ  استیفب. اهز اظؽزاری لسوتی اس غزض اهز اختیبری را 3

 لبثل تذارن ًیست.

غزض اهز اختیبری الشاهی است ٍ لبثل  هبًذُ یثبلوٌذ ٍ  استیفب. اهز اظؽزاری لسوتی اس غزض اهز اختیبری را 4

 تذارن است.

 مثال عرفی صورت چهارم

ل آة وبفی ٍ هٌبست ثزای هَلی اهز ثِ آٍردى آة وزدُ است تب تشٌگی خَد را رفغ وٌذ، اهب ػجذ در همبم اهتثب

 رفغ تشٌگی هَلی ًیبٍردُ است، ظوي ایٌىِ آة آٍردُ شذُ ًیش السم ٍ دارای هصلحت ثَدُ است.

ثب آة جذیذ رفغ  تَاًذ یهحبل همذار ػؽشی وِ اس هَلی ثبلی هبًذُ وِ تَسػ ػجذ لبثل تذارن است ٍ هَلی 

 تشٌگی وزدُ ٍ هٌفؼت خَد را تحصیل وٌذ.

اهب در صَرت اخیز  ؛ّستسِ صَرت اٍل هجشی ثَدى اهز اظؽزاری اس اهز اختیبری  ِ السهشذ آًچِ گفتِ  ثٌب ثز

ـ هزاد اس اهز، اهز ٍالؼی است ٍ  ًیست، اهز اظؽزاری هجشی ّستوِ ًیبس ثِ تذارن اهز اختیبری در سهبى رفغ ػذر 

 ذ.ـًِ اهز ظبّزی، ثحث هجشی ثَدى اهز ظبّزی اس اهز ٍالؼی در آیٌذُ ثیبى خَاّذ ش

ًظزات اصَلیَى در لبثل تصَیز ثَدى صَرت چْبرم هختلف است. ـ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ایي هجبحث شبهل هجبحث 

 ـ نیوٌ یهثزرسی  تز كیدلدر جبّبی دیگزی اس اصَل ًیش است هجبحث را ثِ صَرت  بسیهَردً
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 امکان عقلی صورت چهارم

ٍ  وٌذ یهخشی اس هالوبت اهز اختیبری را تحصیل ثب تَجِ ثِ صَرت چْبرم اهز اظؽزاری هبًٌذ ًوبس ثب تیون ث

ثب  تَاى یهلبثل تذارن است، ثِ ایي هؼٌب وِ در صَرت رفغ ػذر  ثبشٌذ یههالوبت وِ الشاهی  ُ هبًذثخش ثبلی 

 خَاًذى ًوبس ثب ٍظَ ایي ثخش را تذارن وزد.

 اقوال در صورت چهارم

وِ آیب صَرت چْبرم ثجَتبً ٍ ػمالً لبثل تصَیز است یب  نیپزداس یهدر ایي لسوت اس ثحث، ثِ ثزرسی ایي ًىتِ 

 ًِ؟

 دٍ ًظزیِ در ایي لسوت ٍجَد دارد:

ٍ در ثیي هؼبصزیي هزحَم شْیذ صذر ٍ ثزخی   هیالدرا یۀنهاٍ هزحَم اصفْبًی صبحت  ِ یوفب  صبحت. هزحَم 1

 .ثبشٌذ یهصَرت چْبرم  ػملی تصَیزاػالم ٍ ثشرگبى لبئل ثِ اهىبى 

ٍ هزحَم  اهلل خَئی رحوِ اهلل تیآصَرت چْبرم شذ ٍ ػملی بئیٌی اٍلیي وسی است وِ لبئل ثِ اهتٌبع . هزحَم 2ً

 .داًٌذ یهٍ آى را ًبهؼمَل ٍ هوتٌغ  اًذ وزدًُیش اس ٍی تجؼیت  ِیػل اهلل رظَاى یشیتجز اهلل تیآ

در صَرت اهتٌبع صَرت چْبرم هجبحث ظبّزی ثؼذ اس اّویت خَاٌّذ افتبد سیزا در ایي صَرت فمػ ثحث 

هتؼیي در سِ صَرت اٍل خَاّذ ثَد وِ لبئل ثِ اجشاء شذًذ ٍ ًیبس ثِ ثزرسی ادلِ ًخَاّین داشت، سیزا ثزای هجشی 

ثٌبثزایي ًتیجِ  ؛ّستیي فزض هوتٌغ ٍ ؼجك ًظز دٍم ا ّستثَدى در صَرت چْبرم ًیبس ثِ فزظی در ػبلن ثجَت 

 .ّستلجَل هٌغ تصَیز صَرت چْبر، لبئل شذى ثِ اجشاء ثذٍى ًیبس ثِ ثزرسی ادلِ ٍ لیَد دیگز 

گزٍُ دٍم  ِ یًظزاصلی  ِ ًىتثحث در ثزرسی اشىبل گزٍُ دٍم ثز اهىبى تصَیز صَرت چْبرم است.  ُ ػوذثخش 

 .اًذ وزدُدر والم هزحَم ًبئیٌی آهذُ ٍ ثمیِ اس ایشبى تجؼیت 

 تقریر اشکال مرحوم نائینی 

تشىیل  وجزاٍ  صغزاثیبى هزحَم ًبئیٌی در اهتٌبع صَرت چْبرم ثیبًی دلیك ٍ فٌی است وِ اس دٍ همذهِ ثِ ػٌَاى 

 .شَد یه
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 صغروی  همقدم

صَرت چْبرم، ػذری وِ هَجت اهز  ثٌب ثزلل ٍ اوثز است، سیزا فزض صَرت چْبرم، تخییز شزػی ثیي ا ِ السه

لت ثبلی است، یؼٌی هىلف در اٍل ٍلت هؼذٍر ثَد ٍ اهز ثِ خَاًذى ًوبس ثب تیون ٍ یب اهز ٍاظؽزاری ثَد، سایل شذُ 

ًشذُ است ٍ  ادااهب تىلیف توبهبً  ؛ثِ اشبرُ وزدى ثِ جبی سجذُ ثز خبن شذ ٍ در آخز ٍلت ػذر ثزؼزف شذ

 تذارن آى هوىي است ٍ ثبیذ تذارن شَد ٍ ًوبس ثب ٍظَ خَاًذُ شَد.

 داًذ یهٍ یب ایٌىِ فزدی وِ  حبل راُ اٍل ثزای هىلف ایي است وِ صجز وٌذ ٍ در آخز ٍلت ًوبس ثب ٍظَ ثخَاًذ

ٍلت ًوبس ثب ٍظَ صجز وٌذ ٍ در آخز  تَاًذ یهصجز وٌذ اجوبػی است ٍ  تَاًذ یه، شَد یهدر آخز ٍلت ػذر رفغ 

 ثخَاًذ.

ثٌبثزایي ثب فزض سایل شذى ػذر در آخز ٍلت راُ اٍل ثزای هىلف اًجبم اهز اختیبری در آخز ٍلت است ٍ راُ 

یؼٌی ثب فزض  ؛ػذر سایل شذ ثبیذ ًوبس ثب ٍظَ ًیش ثخَاًذ وِ لتیٍدٍم ایي است وِ در اٍل ٍلت ًوبس ثب تیون ثخَاًذ 

خَاًذى ًوبس ثب تیون حبصل شذُ است ٍ ثخشی ثبلی هبًذُ است وِ ثبیذ ثب ًوبس  صَرت چْبرم، ثخشی اس هصلحت ثب

 صَرت چْبرم تخییز هىلف ثیي دٍ راُ است: ِ السهثٌبثزایي  ؛ثب ٍظَ، وبهل شَد

 . اًجبم اهز اختیبری در آخز ٍلت.1

 . اًجبم اهز اظؽزاری در اٍل ٍلت ثِ ّوزاُ اًجبم اهز اختیبری در آخز ٍلت.2

. 2. تخییز ثیي هتجبیٌیي؛ هبًٌذ تخییز ثیي ًوبس ظْز ٍ ًوبس جوؼِ. 1ز ثیي الل ٍ اوثز است ـ اًَاع تخییز: ایي تخیی

تخییز ثیي الل ٍ اوثز هبًٌذ تخییز ثیي دادى یه تَهبى ثِ فمیز ٍ یب دادى ثیشتز اس یه تَهبى ـ ثِ ایي شىل وِ هَلی 

یب ثبیذ ًوبس آخز ٍلت اختیبری  شَد یهزار اٍ سایل شخصی وِ در ثؼط اس ٍلت هعؽز است ٍ سپس اظؽ ذیگَ یه

را ثخَاًذ ٍ هىفی است ٍ یب ایٌىِ اٍل ًوبس ثب تیون را در اٍل ٍلت ثخَاًذ ٍ در آخز ٍلت اهز اختیبری را ًیش اهتثبل 

در اٍل صَرت چْبرم تخییز ثیي الل )اًجبم اهز اختیبری در آخز ٍلت( ٍ اوثز )اًجبم اهز اظؽزاری  ِ السهوٌذ، یؼٌی 

 ٍلت ٍ سپس اًجبم اهز اختیبری در آخز ٍلت( استماللی خَاّذ ثَد.

 کبروی  همقدم

ثیبى هزحَم ًبئیٌی ثسیبر ٍاظح ٍ رٍشي است ٍ آى ایي است وِ تخییز ثیي الل ٍ اوثز استماللی، غیزهؼمَل  وجزا

. هؼٌی ًیستتَهبى، هؼمَل  یؼٌی اهز هَلی ثز ٍجَة دادى یه تَهبى ثِ فمیز ٍ یب ٍجَة دادى ثیشتز اس یه ؛است
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اهب ایٌىِ تخییز ثیي الل ٍ اوثز  ؛اهز هَلی ایي است وِ دادى یه تَهبى ٍاجت است ٍ دادى ثیش اس آى هستحت است

 استماللی ثبشذ، غیزهؼمَل است.

گبّی هوىي است الل ٍ اوثز، هتجبیٌیي ثبشٌذ، هبًٌذ گفتي تسجیحبت ارثؼِ در روؼت سَم، در ایي هثبل هَلی 

تسجیحبت ارثؼِ یب یه ثبر گفتِ شَد ٍ یب سِ ثبر، ایي ًحَ تخییز ثیي الل ٍ اوثز هبًؼی ًذارد سیزا هَلی  ذیگَ یه

 ؛اهب تخییز ثیي یه ثبر ٍ ثیش اس یه ثبر اهىبى ػملی ًذارد ؛ًیستثگَیذ دٍ ثبر گفتي تسجیحبت جبیش  خَاّذ یه

تخییز ثیي حذالل هبًٌذ دادى دُ تَهبى صذلِ ثِ فمیز ٍ حذاوثز هبًٌذ دادى ّشار  تَاًذ یهثٌبثزایي در تخییز هَلی 

 ٍ ًِ تخییز در الل ٍ اوثز استماللی. ّستتخییز هَلی ثیي هتجبیٌیي  درٍالغتَهبى ثِ فمیز فزد را هخیز وٌذ ٍ 

اهز اظؽزاری، اهز سؤال: اهز اظؽزاری هَلی ثزای هٌت ثز ػجبد است ٍ اگز لزار ثبشذ هىلف ثؼذ اس اهتثبل 

 اختیبری را ًیش اتیبى وٌذ دیگز هٌتی ًیست؟

 آیٌذُ ثِ ایي اشىبل ثپزداسین. یّب ثحثجَاة: احتوبل دارد وِ ایي اشىبل ٍارد ثبشذ، شبیذ در 

 مرحوم نائینی بیان  هخالص

هصلحت  ثخشی اس شَد یه، ٍلتی ؼجك صَرت چْبرم گفتِ وٌذ یههزحَم ًبئیٌی ثب دلت در صَرت چْبرم ثیبى 

هَجَد در اهز ثب اهتثبل اهز اختیبری تحصیل شذُ ٍ ثبلی هبًذُ ًیش الشاهی است ٍ ثبیذ تذارن شَد، رٍح اهز، تخییز 

صَرت چْبرم تخییز ثیي الل ٍ اوثز استماللی است ٍ اگز صَرت چْبرم  ِ السهثیي الل ٍ اوثز استماللی است، یؼٌی 

اگز ػذر سایل شذ ثبیذ اهتثبل اهز  درّزحبل ٍ ؛ٍ اوثز هستحت استصحیح ثبشذ ًتیجِ ایي است وِ الل ٍاجت است 

سجذُ وٌذ ٍ ثؼذ اس هذتی ٍ در داخل ٍلت ػذر  تَاًذ یًوثِ دلیل درد چشن  داًذ یهاختیبری صَرت گیزد. فزدی وِ 

ری را اهتثبل ، ثز ؼجك لبػذُ ثبیذ اهز ثِ اهز اختیبری ثؼذ اس رفغ ػذر وٌذ ٍ ایٌىِ اٍل اهز اظؽزاشَد یهاٍ ثزؼزف 

 .زًذیپذ یهٍ سبیزیي ًیش ّویي ثیبى را  اهلل رحوِخَئی  اهلل تیآ. ًیستوٌذ ٍ ثؼذ اهز اختیبری را، هؼمَل 

 سؤال: اگز اؼویٌبى ثِ ػذم رفغ ػذر داشت؟

 ثحث ٍارد در اهز ظبّزی خَاّذ شذ.جَاة: اگز اؼویٌبى ثِ ػذم رفغ ػذر داشت، 

 ؟شَد یهسؤال: هسبفز ٍارد در اظؽزار 

 .شَد یًوجَاة: هسبفز ثحث فمْی جذا دارد ٍلی ٍارد در اهز اظؽزاری 

 ؟ّستسؤال: هصلحت ًوبس اٍل ٍلت در ایٌجب ٍجَد دارد، ثٌبثزایي هؼمَل 

 جَاة: هصلحت ًوبس اٍل ٍلت، هصلحت استحجبثی است ٍ ًِ هصلحت ٍجَثی.(
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وِ ایي  وٌذ یهصَرت چْبرم تخییز شبرع ثیي الل ٍ اوثز استماللی است ٍ هزحَم ًبئیٌی ثیبى  ِ السهثٌبثزایي 

 .الیجَس التخییز ثیي األلل ٍ األوثز االستماللییي: ًیستتخییز جبیش 

 سؤال: آیب ایي تالسم در صَرت جَاس ثذار است؟

وِ ًوبس ثب تیون ٍلتی جبیش است وِ  َدش یهجَاة: ثلِ فزض ایي است وِ ثذار جبیش است، گبّی ایي چٌیي گفتِ 

هىلف در توبم ٍلت هؼذٍر ثبشذ ٍ لذا اگز هىلف در ثؼط ٍلت هؼذٍر ثبشذ، اهز اظؽزاری ٍجَد ًذارد ٍ ایي لَل 

در جبیی است وِ ثذار جبیش ًجبشذ، اهب فزض در ثحث هب ایي است وِ ثذار جبیش است ٍ اهز اظؽزاری در ّز دٍ 

وِ گفتین هؼمَل  ٍ ثبیذ تذارن شَد هبًذ یه یثبلی اس هصلحت وِ لبثل تذارن است صَرت ٍجَد دارد، اهب ثخش

وِ ًوبس اظؽزاری را ًخَاًذ ٍ  وٌذ یهٍ ًتیجِ ایي است وِ چَى هىلف در ول ٍلت هؼذٍر ًیست شبرع اهز  ًیست

هز اظؽزاری هصلحت ثؼذ اس رفغ ػذر ًوبس اختیبری را ثخَاًذ ٍ یب اگز ثذار جبیش است، ثِ یىی اس صَر لجل ثب ا

 ٍ ًیبس ثِ اػبدُ ًذارد. شَد یههحمك 

ثٌبثزایي در جبیی وِ هَلی اهز ثِ ًوبس ثب تیون در اٍل ٍلت ٍ اػبدُ آى ثب ٍظَ در آخز ٍلت وٌذ، تٌبلط ٍجَد 

فمػ اهز ثِ اهز اظؽزاری وٌذ ٍ یب اهز ثِ اهز اختیبری در آخز ٍلت وٌذ ٍ  تَاًذ یهٍ هَلی  ًیستدارد ٍ ػمالً هوىي 

اهز ثِ اهتثبل اهز اظؽزاری در اٍل ٍلت ثِ ّوزاُ اهتثبل اهز اختیبری در آخز ٍلت وٌذ، سیزا هسئلِ داخل  تَاًذ یًو

دارد ٍ ثزخی اس اػالم اس . ایي فزهبیش دلیمی است وِ هزحَم ًبئیٌی ًیستٍ جبیش  شَد یهدر الل ٍ اوثز استماللی 

 .اًذ وزدُایشبى تجؼیت 

  ؟شَد یًوسؤال: شجیِ ًوبس هسبفز 

ًذارًذ  فتَا. فمْب ًیش در ًوبس هسبفز ًیستاهب اهز در ًوبس هسبفز، اهز اظؽزاری  شَد یه: شجیِ ًوبس هسبفز جَاة

 ًوبس وبهل ثخَاًذ.( تَاًذ یهلت در آخز ٍ وِ درحبلی، الجتِ احتیبغ ثِ خَاًذى ًوبس اٍل ٍلت اًذ وزدٍُ احتیبغ 

 گفت وِ اگز اهز اظؽزاری را اهتثبل ًىٌذ هؼصیت وزدُ است ٍلی اهتثبل دٍهش صحیح است؟ تَاى یهسؤال: 

وِ اگز هصلحت دیذُ شذ ٍ  وٌذ یهجَاة: خیز هؼصیتی صَرت ًگزفتِ است، هزحَم ًبئیٌی ًیش ّویي را ثیبى 

ٍ هؼصیت ًیست ٍلی اگز صَرت چْبرم است،  شَد یهٍ اهتثبل  شَد یهیىی اس سِ صَرت لجلی است، ثِ آى اهز 

 .ًیستهؼمَل 

 قول مرحوم کمپانی
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. هزحَم ووپبًی هبًٌذ ّست ِ یالذرایۀًْب ِ میتؼلدر  اهلل رحوِاصفْبًی  اهلل تیآدر همبثل لَل هزحَم ًبئیٌی، لَل 

 .ّستلبئل ثِ جَاس صَرت چْبرم  اهلل رحوٍِ هحمك ػزالی  اهلل رحوِ ِ یوفبصبحت 

وِ  شَد یه: در صَرت چْبرم، تصَیزی ارائِ ٌذیفزهب یهدر جَاة هزحَم ًبئیٌی  اهلل رحوِاصفْبًی  اهلل تیآ

تخییز ثیي الل ٍ اوثز است اهب الل ٍ اوثز استماللی ًیست. ثب ایي ثیبى وِ هَلی در اهز ثِ ًوبس ثب تیون ٍ ًوبس ثب ٍظَ، 

 هی دارد:الشا ِ خَاستدٍ 

. هصلحت الشاهی جبهغ ثیي ؼْبرت ثب آة ٍ ؼْبرت ثب خبن، یؼٌی ًوبس دارای هصلحتی الشاهی در ّز دٍ 1

وِ در ّز دٍ شىل جبهغ در ّز فزد ًوبس  شَد یهصَرت ؼْبرت است ٍ ایي هصلحت ثبػث اهز الشاهی هَلی ثِ ًوبس 

هصلحت جبهغ را ظوي اهز اظؽزاری،  تَاًذ یه . ثِ ایي شىل وِ اگز هىلف در اٍل ٍلت هؼذٍر استشَد یههحمك 

 .شَد یهًوبس ثب تیون هحمك وٌذ ٍ اگز هىلف هؼذٍر ًجَد، هصلحت جبهغ در ظوي اهز اختیبری ًوبس ثب ٍظَ هحمك 

 خبصی وِ در اهز اختیبری ٍجَد دارد. هصلحتی وِ فصل هُمَّم اهز اختیبری ٍجَد دارد. ِ یلشٍه. هصلحت 2

ثٌبثزایي در اهز هَلی دٍ هصلحت ایجبثی ٍ لشٍهی ٍجَد دارد وِ یه هصلحت ٍاثستِ ثِ جبهغ ثیي اهز اظؽزاری 

ٍ هصلحت دیگز، هصلحتی است وِ هتمَم ثِ اهز اختیبری است.  شَد یهٍ اهز اختیبری است وِ ظوي ّز فزد هحمك 

 لزار دادُ خَاّذ شذ. ّب آىالشام ثزای ایي دٍ هصلحت ثبّن هتفبٍت ّستٌذ ٍ اگز اس ّوذیگز جذا شًَذ، دٍ 

پس اگز هىلف در اٍل ٍلت ًوبس ثب تیون را اهتثبل وزد، هصلحت لشٍهیِ جبهغ هَجَد در اظؽزار را هحمك وزدُ 

الؼبً هصذاق ٍاجت است هٌتْی ٍجَة هصلحت جبهغ هحمك شذُ است اهب هصلحت لشٍهیِ خبص اهز ٍاست 

اهب اگز هىلف در اٍل ٍلت اهز اظؽزاری را اهتثبل  ؛هز اختیبری تحصیل شَداختیبری ثبلی هبًذُ است ٍ ثبیذ ظوي ا

 ًىزد ٍ در آخز ٍلت، اهز اختیبری را اهتثبل وزد ّز دٍ هصلحت ظوي ایي اهز اختیبری هحمك شذُ است.

دٍ  سیزا یه هصلحت ٍجَد ًذارد تب گفتِ شَد تأهیي شذُ یب ًشذُ است ثلىِ ًیستثٌبثزایي تخییز هَاجِ ثب هبًغ 

چَى دٍ هصلحت الشاهی ٍجَد  ٍ ؛هصلحت ٍجَد دارد؛ هصلحت الشاهی جبهغ ٍ هصلحت الشاهی خبص اهز اختیبری

 .ًیستهزحَم ًبئیٌی  هَردًظزتخییز، تخییز ثیي الل ٍ اوثز ثِ هؼٌی  گًَِ ایي ٍدارد، تخییز هؼمَل خَاّذ ثَد 

زد، چزا دٍثبرُ ثبیذ ظوي اهز اختیبری آى )سؤال: حبل وِ فزد در ظوي اهز اظؽزاری هصلحت جبهغ را ػول و

 را تحصیل وٌذ؟

جَاة: چَى ثب اهتثبل اهز اظؽزاری، هصلحت الشاهی خبص اهز اختیبری ثبلی است، هبًٌذ ایٌىِ شوب دٍ هصلحت 

ٍ دیگزی هتمَم ثِ آة خٌه ٍ خٌىی آة است. حبل  ّستداریذ وِ یىی هتمَم ثِ جبهغ ثیي آة خٌه ٍ آة گزم 

آة خٌه هَجَد ًیست ٍلی آة گزم ٍجَد دارد ٍ ثؼذاً در سهبًی وِ ول ٍلت هصلحت ًگذشتِ  در لحظبت اٍل
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است آة خٌه پیذا شذ، حبل هَلی چِ وبر ثبیذ وٌذ؟ یه هصلحت الشاهی دارد وِ هستمل است وِ ثب ّز دٍ هحمك 

 ٍلی اگز آة خٌه ثیبیذ ّز دٍ هصلحت هحمك شذُ است.( شَد یه

 الل ٍ اوثز استماللی است ٍ ایي ّوبى اشىبل هزحَم ًبئیٌی است؟تخییز ثیي  درٍالغ)سؤال: 

جَاة: ثیبى هزحَم ووپبًی ًبهؼمَل ًیست ثز خالف ثیبى هزحَم ًبئیٌی. سزّ هؽلت در ایي است وِ تخییزی وِ 

یه هصلحت  درٍالغثیي الل ٍ اوثز ٍجَد داشت ٍ هؼمَل ًجَد در جبیی است وِ الل ٍ اوثز اس یه ًسخ ّستٌذ ٍ 

اهب در ثیبى هزحَم ووپبًی دٍ ًَع هصلحت ٍجَد  ؛تؼییي الل ٍ اوثز وزد تَاى یًوَد دارد ٍ در یه هصلحت ٍج

یؼٌی  ؛هصلحتی هتمَم ثِ همَم اهز اختیبری است ٍ ؛دارد، هصلحتی هتمَم ثِ جبهغ ثیي اهز اظؽزاری ٍ اهز اختیبری

تسجیحبت ارثؼِ در روؼت  ُ ثبرثبر ٍ یب سِ  دٍ هصلحت است ثب دٍ هَظَع ٍ دٍ هحَر هتفبٍت، هبًٌذ تىزار یه

 سَم ًوبس.(

 )سؤال: ثیبى هزحَم ووپبًی ًیش هبًٌذ هثبل صذلِ دادى است ٍ ًِ هثبل تسجیحبت ارثؼِ؟

ٍ تىلیف الشاهی هٌجش  شَد یه: هصلحت جبهؼی ٍجَد دارد وِ ثب ّز دٍ هحمك ذیگَ یهجَاة: هزحَم ووپبًی 

هصلحت دیگزی هزثَغ ثِ همَم اهز اختیبری  ٍ ؛الجتِ شوب هخیز ّستیذ در آٍردى ّز یه اس هصبدیك ٍ ؛است ٍالؼبً

ایي دٍ هصلحت، ٍجَد دٍ تىلیف است، یؼٌی  ِ السهٍ  شَد یهاست وِ فمػ در صَرت اهتثبل اهز اختیبری حبصل 

 . اهتثبل اهز اختیبری در آخز ٍلت فمػ.1

 ثِ ّوزاُ اهتثبل اهز اختیبری در آخز ٍلت.(. اهتثبل اهز اظؽزاری در اٍل ٍلت 2

تمزیز ًظز هزحَم ًبئیٌی ٍ ثِ تجغ ایشبى هزحَم خَئی ٍ سبیزیي ثیبى شذ ٍ در همبثل ًیش تمزیز ًظز هزحَم ووپبًی 

 .نیپزداس یهًیش هؽزح شذ. حبل ثِ داٍری ثیي ایي دٍ لَل 
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