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 ثِ ایي غَست. یکی اص احکبم ضشٍسی کِ ّش هسلوبًی هَظف ثِ اجشای آى هی ثبضذ حکن خوس است

سهئًَِ خَد ٍ خبًَادُ اش است ثِ عٌَاى سْن اهبم ٍ اهَالص سا کِ دس عَل سبل اضبفِ ة یک پٌجن اص  کِ

سٍایبتی هجٌی ثش تحلیل  اهبجبهع الطشایظ دادُ هی ضَد هجتْذسبدات ثِ اهبم ٍاگزاس هی کٌذ کِ دس صهبى غیجت ثِ 

ٍجَد داسد کِ هَجت ضجِْ دس رّي ّبضذُ کِ آیب ٍالعب ( عج)خوس ثشای ضیعیبى دس عػش غیجت اهبم عػش 

 ضیعیبى غحیح است یب ًِ؟حلیت خوس ثشای 

ٍ اص عشفی ( علیْن السالم)ٍ ضشٍست ثحث اص آى جبیی است کِ ثب ثخطص خوس اص عشف ائوِ 

سف خوس دچبس ی ثیي ایي دٍ حبغل هی ضَد ٍ هسبئل هشثَط ثِ هع، تٌبفدسیبفت آى اص سَی هشاجع حبل

سٍایبت هشثَط ... تحلیل ٍ ایي تحمیك ثب سٍضي ضذى ثشخی اغغالحبت چَى خوس ، ضويدس . ضجِْ هی گشدد

ثِ تحلیل ، سٌذ ٍ داللت آًْب هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ اص عشفی سٍایبت هعبسؼ ٍ لضبیبی تبسیخی هعبسؼ ثب 

 .ایي اخجبس ثیبى هی ضَد

عذم  سٍایبتتحمیك هطخع هی ضَد ثب ٍجَد حلیت غشیح دس ثشخی سٍایبت، ّوبًغَس کِ دس اداهِ

ضکل هی کٌذکِ ایي دسیبفت خوس دس همبثل آى ٍجَد داد کِ کبس سا محلیت ٍ سیشُ ٍ هعػَهیي هجٌی ثش 

ثخطی دیگش الَال هشثَط ثِ لَل ًفی تحلیل ٍ دالیل هشثَط ثِ ایي  دس.سٍایبت ٍ لضبیبدس ثخص دٍم خَاّذ آهذ

یلی جْت سد آًْب ًیض پزیشفتِ هی دال ُتجییي گطت... لَل اص لجیل تعبسؼ ادلِ ، تعبسؼ حلیت ثب ّذف خوس ٍ

 .ٍدش

اص عشفی لَل تحلیل دس دٍ هشحلِ تحلیل خبغِ کِ ضبهل حلیت ، دس صهبى خبظ ثشای ، افشاد خبظ ٍ 

ق ، تحلیل دس هشتجِ سبثمِ دس اهَالی کِ ُ ٍ ثب سد تحلیل هغلهَاسد خبظ هی ضذ ّوشاُ ثب ادلِ ًفی آًْب ثیبى گطت

سفی دس ثخص دیگش دالیل هشثَط ثِ اص ط. ضیعِ هی سسذ هَسد پزیشش لشاس هی گیشداص غیش هعتمذ خوس ثِ 

لَل ، ٍ الَالی چَى تعبسؼ عبئفِ ای اص سٍایبت ثب  ُپزیشش ایي لَل ثب ّطت ٍجِ هَسد ثشسسی لشاس گشفت

الت هشثَط ثِ لَل اًتخبثی سٍضي ضذُ ّوچَى پزیشش دس ٍ دس اداهِ تفػی .تحلیل ، هَسد پزیشش لشاسهی گیشد

ثحثی هشثَط ثِ هذت صهبى  ضیعِ سسیذُ ًِ اص ضخػی دیگش،  اهَالی کِ اص غیش هعتمذ خوس ثِ تحلیل خوس

کِ دس صهبى حبل فمیِ جبهع الطشایظ  خع هی ضَدٍ دس پبیبى هص ...تحلیل تب سٍص لیبهت یب ظَْس دٍلت حك

                                           
 .سضتِ فمِ ٍ اغَل( س)جبهعِ الضّشاء 3داًص آهَختِ سغح .  



... ى  دفي سْن اهبم ٍتحَیل دادُ ضَد ٍ الَالی چَ سا داضتِ ٍ ثبیذ اهَال ثِ اٍ... ٍظیفِ اجشای حکن خوس ٍ

 .سد خَاّذ ضذ
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