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  چکیده

گشدد، ّوَاسُ اص هسائل شٌاخت هسائل هشتَط تِ هیمات یؼٌی هىاًی وِ احشام حج ٍ ػوشُ دس آى هٌؼمذ هی

گاًِ وِ تَسط  شَد؛ هیماتْای حج ٍ ػوشُ ػثاست است اص هَالیت پٌجاساسی ٍ هْن فمِ حج هحسَب هی

، جحفِ، ػمیك، لشى الوٌاصل ٍ یلولن ٍسایش (رٍالحلیفِ)است یؼٌی هسجذ شجشُ  تؼییي شذُ( ص)سسَل خذا

، ادًی الحلّ ٍ فخّ؛ هَالیت ٍ هحذٍدُ آى هاًٌذ سایش هَضَػات (هٌضل)هَالیت یؼٌی هىِّ هىشهِ، دٍیشُ االّل 

هَاضغ تَاى ادػا وشد ولیِ گشدد ٍ تش ایي اساس هیاحىام ششع تا سجَع تِ ػشف ٍ اّل خثشُ هشخض هی

وٌذ جضء هیمات تَسؼِ یافتِ هَالیتی چَى هسجذ شجشُ ٍ هىِّ هىشهِ وِ ػشفا اسن هضتَس تش آى طذق هی

یؼٌی هحارات هسجذ )گضاس دس حال اختیاس غیش اص هَسدی وِ دس ًض خاص آهذُ است  شَد؛ حج¬هحسَب هی

وٌٌذ تایذ تشای ٍسٍد تِ  ٍس هیتایذ اص احشام دس هحارات هیمات خَدداسی وٌذ؛ وساًی وِ تش هیمات هش( شجشُ

حشم یا هىِّ هىشهِ دس هیمات هحشم شًَذ ٍ دس ایي ساتطِ فشلی تیي لاطذیي اًجام هٌاسه ٍ غیش لاطذیي ٍجَد 

ٍ افشادی وِ دس فاطلِ  ّا ًظیش افشاد هشیض ٍ وساًی وِ دس سٍایات تِ آًاى تظشیح شذُ  ًذاسد؛ الثتِ تشخی گشٍُ

تِ اتفاق « احشام لثل اص هیمات»تاشٌذ؛  گشدًذ اص ایي حىن هستثٌا هی ُ تاص هیهشخظی اص احشام ساتك تِ ههّ

ػلوای اهاهیِ جایض ًیست ٍ تِ هَجة سٍایات هؼتثش تٌْا دس طَست ًزس یا خَف اص دست سفتي ػوشُ سجثیِ 

تذاسن  اًذ، دس طَست اهىاى تایذ تشای¬تاشذ؛ افشادی وِ تِ ّش دلیل احشام دس هیمات سا تشن وشدُ هجاص هی

هحشم شًَذ؛ اگشچِ ... احشام تِ هیمات تاصگشدًذ ٍ دس طَست ػذم اهىاى تاصگشت تایذ دس هىاى سفغ جْل یا 

 .هستحة است تشای تذاسن احشام تِ همذاس هوىي تِ سَی هیمات تاصگشدًذ
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