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ی اسالهی ٍ گستزش الطزایط کِ ثز پبیِ هصلحت جبهؼِحکن حکَهتی ػجبرت است اس اًطبء ٍ تٌفیذ فقیِ جبهغ

ضٌبخت دقیق احکبم ٍالیی ثز . گیزد ٍ پیزٍی اس آى ثز ّوگبى حتی سبیز هزاجغ ًیش ٍاجت استدیٌداری ضکل هی

تؼزیف صحیحی اس حکن ضزػی ٍ تفبٍت آى ثب فتَا ّوچَى خجز دادى فتَا اس حکن تطزیغ ضدُ اس سَی  پبیِ 

. خداًٍد ٍ اًطبء ٍ تٌفیذ حکن حکَهتی اس سَی حبکن ضزع ٍ کلی ثَدى فتَا ٍ جشئی ثَدى حکن صَرت هی گیزد 

ضی هْن در جْت تجییي ٍ تؼزیف در ایي هیبى اطالع اس جبیگبُ حکن حکَهتی در هیبى اقسبم گًَبگَى حکن ًیش ًق

ثزخی آى را صزفبً اجزایی ٍ در . اس ایي رٍ هبّیت آى در ًظز ّوِ فقْب یکسبى ًجَدُ. صحیحی اس حکن ٍالیی دارد 

داًٌد ٍ ثزخی دیگز هبّیتی هستقل ثزای آى قبئل ثَدُ احکبم ٍالیی را در راستبی اجزای احکبم اٍلیِ یب ثبًَیِ هی

 .دٌّدًَیِ قزار هیػزض احکبم اٍلیِ ٍ ثب

کٌد ثلکِ ثحث اس حکن حکَهتی ثِ ایي هؼٌب ًیست کِ حبکن ثب ًبدیدُ اًگبضتي احکبم الْی، اقدام ثِ صدٍر آى هی

ّوبًگًَِ کِ حبکن ضزع ًیش . ثزای آى ضَاثطی چَى ٍجَد هصلحت، حفظ حدٍد الْی ٍ ػدالت تزسین ضدُ است

ثز هطزٍػیت احکبم . ریت  تدثیز در سطح کالى ثْزُ هٌد ثبضد هی ثبیست اس اجتْبد هطلق ، ػدالت ٍ قدرت هدی

، آیِ آیِ ی اٍلی االهزی ػقلی چَى قبػدُ ی لطف ٍادلِ ی ًقلی چَى ٍالیی کِ یکی اس ضئَى ٍالیت فقیِ است ادلِّ

. دُ استاقبهِ ش( ػج اهلل)، هقجَلِ ػوزثي حٌظلِ ٍ تَقیغ ضزیف اهبم سهبى «الٌجی اٍلی ثبلوَهٌیي هي الٌفسْن » 

ثبرُ ّز چٌد ثسی ارسضوٌد ٍ گزاى هبیِ است اهّب هزاجؼِ ثِ سیزُ رایج ػقال پس اس هستٌدات ارائِ ضدُ در ایي

دّد کِ ٍجَد چٌیي اختیبراتی ثزای حبکن جبهؼِ اس سَی ایطبى کبهالً هَرد پذیزش پذیزفتي اصل حکَهت ًطبى هی

در ثبة گستزُ . ضَاّد سیبدی اس احکبم ٍالیی هطَْد است  الجتِ در هکتَثبت فقْی ٍ سیزُ ػولی فقْب ًیش. است

ػبری اس احکبم  هحدٍدُ)ثزخی آى را ثِ هٌطقة الفزاؽ : ضًَدجَاس صدٍر حکن حکَهتی فقْب ثِ دٍ دستِ تقسین هی

  .در هقبثل سبیزیي ضوَل آى را حتی ًسجت ثِ فزض تشاحن ثب حکن الشاهی ًیش هی پذیزًد. دٌّداختصبظ هی( الشاهی
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 .رضتِ فقِ ٍ اصَل( س)جبهؼِ الشّزاء 3داًص آهَختِ سطح .   


