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ّشچٌذ هحمك ًبئٌٖ٘

به اشکال اوّل سیذ یزدی

تالش وشدًذ وِ ث٘ي ٗذ سبثمِ ٍ ٗذ الحمِ اثذاع فشق وٌٌذ ،اهّب اٌٗىِ فشق هزوَس

آٗب صح٘ح است ٍ هٖ تَاًذ پبسخ ثِ اضىبل هَجَد دس هسئلِ ثبضذ ،هحل تأهّل است ٍ خذهت اٗطبى ػشض
هٖوٌ٘ن:
اوالً :اٌٗىِ فشهَدٗذ ٗذ الحمِ ،ػ٘ي سا ثب ٍصف «أنّها فی ذمة السابق» ضبهي است ،دل٘لتبى ثش اٗي هطلت
چ٘ست؟ اگش دل٘لتبى سٍاٗت «علی الید ما اخرت حتی تؤدیه» ثبضذ ،هٖگَٗ٘ن :سٍاٗت ث٘بى هٖوٌذ ّش وسٖ وِ
ثش چ٘ضٕ ٗذ گزاضت ،ضبهي است تب اٌٗىِ ػ٘ي ٗب ثذلص سا ثِ هبله أداء وٌذ ،اهّب اص اٗي سٍاٗت استفبدُ
ًوٖضَد وِ ٗذ الحك ،ضبهي ػ٘ي است ثب ٍصف «أنها فی ذمة السابق» ٍ دل٘ل دٗگشٕ ّن ثش اٗي هطلت
ٍجَد ًذاسد.
آًچِ ػشفبً اص سٍاٗت «ػلٖ ال٘ذ» استفبدُ هٖضَد آى است وِ ّش وسٖ ٗذ ػبدِٗ ثش ض٘ئٖ داسد ،ضبهي آى
ضٖء است ثب توبم خصَص٘بتٖ وِ ػشفبً دخ٘ل دس هالیت ٗب رغبت ثِ آى است ،اهّب اگش ٍصفٖ ػشفبً دخ٘ل دس
هبل٘ت ٗب سغجت ثِ ضٖء ًجبضذ ـ هبًٌذ اٌٗىِ ٍلتٖ ػ٘ي غصت ضذٍ ،صف «صٗش ًَس آفتبة ثَدى» سا داضتِ
است ـ چٌ٘ي اٍصبفٖ تأح٘شٕ دس ضوبى ًذاسدٍ .صفٖ ّن وِ ضوب تالش وشدٗذ ثشإ ػ٘ي حبثت وٌ٘ذ (کونها
فی ذمة السابق) ،چٌ٘ي است ٍ ّ٘چ تأح٘شٕ دس هبل٘ت ٗب سغجت ثِ آى ضٖء ًذاسد ٍ جضء خصَص٘بتٖ ً٘ست
وِ ػشفبً اهت٘بص ثشإ آى ضٖء ثبضذ ،ثلىِ دس حم٘مت حىن غصت آى ػ٘ي است.
ثانیاً :اٌٗىِ فشهَدٗذ« :رهٔ الحك ،هُخشِج آى چ٘ضٕ است وِ دس ضوبى سبثك استٗ ،ب ثِ تؼج٘ش دٗگش آًچِ
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سا وِ سبثك ثبٗذ ثذّذ تب رهِاش فبسؽ ضَد ،رهٔ الحك هطغَل ثِ آى است ٍ دس ًت٘جِ اگش سبثك ثذل سا أداء
وشد ،هٖتَاًذ ثِ الحك سجَع وٌذ» هٖگَٗ٘ن:
اگش سبثك چ٘ضٕ سا پشداخت وِ رهٔ اٍ سا دس همبثل هبله ثشٕء هٖوٌذ ،آٗب ّوچٌبى هبله طلجىبس اص
الحق است ٍ هٖتَاًذ ثِ اٍ سجَع وٌذ ٗب ًِ؟ اگش ثفشهبٗ٘ذ هبله ّوچٌبى طلجىبس است ،اٗي خالف فشض
هسئلِ ٍ والم ضوبست؛ صٗشا ػلٖ الفشض اگش ٗىٖ اص افشاد سلسلِ ،ػ٘ي ٗب ثذل آى سا ثِ هبله أداء وشد،
هبله دٗگش حك هطبلجٔ ثذل سا اص سبٗش افشاد سلسلِ ًذاسد .ثٌبثشاٗي اگش سبثك ثذل سا أداء وٌذ ،حك هبله
سبلط هٖضَد ٍ دٗگش ّ٘چ ساثطِإ ث٘ي هبله ٍ الحك ٍجَد ًذاسد ٍ دس ًت٘جِ سبثك ّن ًوٖتَاًذ ثِ الحك
سجَع وٌذ؛ صٗشا ٍجِ جَاص سجَع سبثك ثِ الحك اٗي ثَد وِ رهٔ الحك هطغَل ضذُ ثَد برای هالک ثِ ػٌٖ٘
وِ ٍصف «لِ الجذل» سا ثِ ًحَٕ داضت ٍ چَى ثب پشداخت ثذل تَسط سبثك ،رهٔ الحك ّن ًسجت ثِ هبله
ثشٕء هٖضَد ،لزا سبثك دٗگش حك سجَع ثِ الحك سا ًذاسد؛ چشاوِ رهٔ الحك دٍثبس هطغَل ًطذُ ثَد ثلىِ
ٗه ثبس هطغَل ضذُ ثَد ثِ ػٌٖ٘ وِ ّوشاُ ٍصف «لِ الجذل» ثَد ٍ ٍلتٖ ضوبى ػ٘ي ثب پشداخت سبثك هٌتفٖ
ضذ ،ضوبى صفبت ػ٘ي ّن هٌتفٖ هٖضَد.
ٍ اگش ثگَٗ٘ذ همصَد هب اص ٍجْٖ وِ ثشإ جَاص سجَع سبثك ثِ الحك گفت٘ن اٗي است وِ «رهٔ الحك،
هطغَل ثِ ػ٘ي است ثشإ هبله ٗب ثِ ثذل ثشإ سبثك دس صَستٖ وِ سبثك ثذل سا ثپشداصد» هٖگَٗ٘ن :اٗي
والم ،ػ٘ي هذػبست ٍ ًوٖتَاى اصل هذػب سا دس دل٘ل اخز وشد .هذػب اٗي ثَد وِ اگش سبثك ثذل سا پشداخت،
حك سجَع ثِ الحك سا داسد ،حبل اگش ثگَٗ٘ن دل٘ل اٗي هطلت آى است وِ «الحك ،ضبهي ثَدُ آًچِ سا وِ
سبثك پشداختِ است» اٗي اخز هذػب دس دل٘ل است.
مناقشة مختار در اشکال اوّل سیذ یزدی

س٘ذ ٗضدٕ

دس اضىبل ثش والم ض٘خ

فشهَدًذ« :ث٘ي ٗذ الحمِ ٍ سبثمِ تفبٍتٖ ٍجَد ًذاسد؛ چَى

هالن ،حبل فؼل٘ت ضوبى است؛ ًِ حبل حذٍث سجت ضوبى ٍ ،ثؼذ اص فؼل٘ت ضوبى ّن ٗذ سبثمِ ٍ الحمِ
تفبٍتٖ ثب ّن ًذاسد ٍ ّش دٍ ثب ٍصف «لِ الجذل» ضبهي ّستٌذ» .اهّب ثِ ًظش هٖسسذ اٗي اضىبل ثش والم ض٘خ
اًصبسٕ

ٍاسد ًجبضذ؛ صٗشا هالن دس ضوبى ،حبل حذٍث سجت ضوبى است؛ ٗؼٌٖ ّوبى صهبًٖ وِ ٗذ ثش

سٍٕ ػ٘ي ٍالغ ضذُ است ٍ .اٌٗىِ تلف ثؼذاً دس ًضد الحك اتفبق افتبدُ ٍ ضوبى ثِ فؼل٘ت سس٘ذُ ،سثطٖ ثِ
ضوبى سبثك ًذاسد .ثٌبثشاٗي طجك اٗي هجٌب هٖتَاى اص والم ض٘خ

دفبع وشد ٍ گفت ٗذ سبثمِ ثب ٗذ الحمِ

تفبٍت داسد؛ صٗشا ٗذ سبثمِ ثش سٍٕ ػٌٖ٘ ٍالغ ضذ وِ ٍصف «لِ الجذل» سا ًذاضتِ است ،ثش خالف ٗذ الحمِ
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وِ ثش سٍٕ ػ٘ي ثب ٍصف «لِ الجذل» ٍالغ ضذُ است.
ٍ اٌٗىِ س٘ذ

ضبّذ آٍسدًذ وِ هبله هٖتَاًذ ثِ سبثك سجَع وٌذ ٍ أػلٖالم٘ن سا اص اٍ ثگ٘شد ثب اٌٗىِ

افضاٗص ل٘وت دس دست الحك اتفبق افتبدُ است ،هٖگَٗ٘ن :ضوبى أػلٖالم٘ن هحل تأهل است ٍ آى سا لجَل
ًذاسٗن ٍ .ثِ طَس ولٖ ضوبى اٍصبفٖ وِ تحت ٗذ سبثك لشاس ًگشفتِ ،ثش ػْذٓ اٍ ً٘ست ٍ دس هب ًحي فِ٘ ً٘ض
چَى سبثك ثش سٍٕ ػٌٖ٘ دست گزاضتِ وِ ٍصف «لِ الجذل» سا ًذاضتِ ،لزا فمط ضبهي ػ٘ي هٖثبضذ ،ثش
خالف الحك وِ ضبهي ػ٘ي ثب ٍصف «لِ الجذل» است.
الجتِ اٌٗىِ هٖگَٗ٘ن سبثك ،ضبهي ػ٘ي است ثذٍى ٍصف ،ثِ اٗي هؼٌب ً٘ست وِ ضبهي ثذل دس صَست
تلف ػ٘ي ًوٖثبضذ ،ثلىِ ثبٗذ ثذل ثذّذ ٍ اسبسبً هؼٌبٕ ضوبى آى است وِ اگش ػ٘ي تلف ضذ ثبٗذ ثذل آى
سا ثذّذ ،هٌتْب سدّ ثذلٗ ،ه حکن است ٍ ٍصفٖ ثشإ ػ٘ي ًوٖثبضذ ،ثش خالف الحك وِ ثش سٍٕ ػٌٖ٘
دست گزاضتِ وِ ّوشاُ ثب ٍصف «لِ الجذل» ثَدُ است .ثِ تؼج٘ش دٗگش اٍلٖ دست سٍٕ ػٌٖ٘ گزاضتِ وِ
تَسط ّ٘چ وسٖ هضوَى ً٘ست ،اهب دٍهٖ دست گزاضتِ سٍٕ ػٌٖ٘ وِ تَسط اٍلٖ هضوَى ضذُ است،
پس ٗذ آًْب ثب ّن تفبٍت داسد ٍ .اٌٗىِ ضوبى ثؼذ اص تلف فؼلٖ هٖضَد ،تأح٘شٕ ًذاسد؛ صٗشا اٗي خبص٘ت
لض٘ٔ حم٘مِ٘ است وِ ٍلتٖ هَضَػص لجبس خبسج پ٘ذا وشد ،رات احش هٖضَد ٍ فشد ثبٗذ خبسجبً تشت٘ت احش
ثذّذ ٍ إال ضوبى ثِ ًحَ لض٘ٔ حم٘مِ٘ تفبٍتٖ پ٘ذا ًىشدُ ٍ سبثك ،ضبهي رات است ٍ الحك ،ضبهي رات ثِ
اضبفٔ ٍصف هضوًَِ ثَدى.
خالصة کالم اٗي ضذ وِ چَى ًحَٓ ضوبى سبثك ٍ الحك ػلٖ ًحَ لض٘ٔ حم٘مِ٘ تفبٍت داسدٍ ،لتٖ اٗي
دٍ ضوبى فؼلٖ هٖضًَذ ً٘ض هٖتَاًٌذ ثب ّن تفبٍت داضتِ ثبضٌذ؛ ٗؼٌٖ ثِ اػتجبس تفبٍت لض٘ٔ حم٘مِ٘إ وِ
ثشإ ّش ٗه است ،آحبس آًْب ّن ثؼذ اص فؼلٖ ضذى هتفبٍت هٖضَد ٍ ضوبى الحك آحبسٕ داسد وِ ضوبى
سبثك ًذاسد .دس ًت٘جِ ٗذ سبثك ثب ٗذ الحك تفبٍت داسد ٍ ٗىسبى ً٘ستٌذ.
اشکال دوم سیذ یزدی بر کالم شیخ

س٘ذ ٗضدٕ هٖفشهبٌٗذ :9فشضبً والم ض٘خ

سا ثپزٗشٗن وِ الحك ،ضبهي ػ٘ي ثب ٍصف «لِ الجذل» است،
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أى ظوبى الع٘ي التٖ لْب بذل إٔ عَض فٖ رهٔ آخش ال ٗكتعٖ هب ركشُ هي ظوبى ٍاحذ هي البذل ٍ الوبذل ك٘ف ٍ البذل لمن ٗتقكمف ف٘مِ
ٍ حبً٘ب ّ

العبهي ٍ ال أتلفِ ٍ ال غ٘ش رلك فال ٍجِ لكًَِ هعوًَب ٍ دعَى كًَِ هي تَابع الع٘ي كوب تشى إر لم٘
سبب العوبى إر لن ٗخبت تقت ٗذ ّ
السببف فئًِّ ل٘
رهٔ ّ
شئَى الع٘ي كبلوٌبفع ٍ الٌّوبءات الوتجذدٓ ح٘ج إًّْب هكبَظٔ بتبعّ٘ٔ قبط الع٘ي بخالف التذاسك الخببت فٖ ّ
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ّمزا همي

هكبَظب ّلالحف أصمال

اهب اٗي والم التضبء ًذاسد وِ فشد الحكّ ،ن ضبهي هجذَل ثبضذ ثشإ هبله ٍ ّن ضبهي ثذل ثبضذ ثشإ سبثك
دس صَستٖ وِ سبثك ثذل سا ثِ هبله پشداختِ ثبضذ ،ثلىِ الحك فمط ضبهي ػ٘ي است ثشإ هبله؛ چشاوِ
فمط سٍٕ ػ٘ي دست گزاضتِ ثَد ،اهّب دل٘لٖ ٍجَد ًذاسد وِ ضبهي ثذل ثشإ سبثك ثبضذٍ ،لَ اٌٗىِ ػٌٖ٘ سا
وِ اص سبثك گشفتِ ٍصف «لِ الجذل» سا داضتِ ثبضذ؛ صٗشا دل٘ل ثش ضوبى اص سِ اهش خبسج ً٘ستٗ ،ب ػمذ است،
ٗب اتالف ٍ ٗب ٗذ .دس اٌٗجب سٍضي است وِ «اتالف» ٗب «ػمذ ضوبى» ًسجت ثِ ثذل ٍجَد ًذاسد .الحك ّن
سٍٕ ثذل ٗذ ًگزاضتِ ثَد تب اص ثبة ٗذ ضبهي ثبضذ؛ صٗشا ثذل ثؼذ اص تلف فؼلٖ هٖضَد .ثٌبثشاٗي دل٘لٖ
ٍجَد ًذاسد وِ الحك ،ضبهي ثذل ثشإ سبثك ثبضذ.
إى قلت :اٍصبف ػ٘ي ،تبثغ خَد ػ٘ي ّستٌذ ،چٌبىوِ هٌبفغ ٍ ًوبئبت هتجذدُ تبثغ ػ٘ي ّستٌذ؛ پس
ّوبىطَس وِ اگش وسٖ سٍٕ ػٌٖ٘ دست ثگزاسد ،ثِ تجغ سٍٕ ّؤ هٌبفؼص ّن دست گزاضتِ است ،هٖتَاى
گفت الحك ّن ثِ تجغ سٍٕ ثذل دست گزاضتِ است.
قلت :هٌبفغ ٍ ًوبئبت هتجذدُ اص ضئَى ػ٘ي ّستٌذ ،لزا اگش وسٖ ثش سٍٕ ػ٘ي ٗذ ثگزاسد ،ثِ تجغ سٍٕ
هٌبفغ ٍ ًوبئبت هتجذدُ ّن دست گزاضتِ است ،ثشخالف ٍصف «لِ الجذل» وِ اص ضئَى ػ٘ي ً٘ست؛ صٗشا
ٍصف «لِ الجذل» ٗؼٌٖ لضٍم تذاسوٖ وِ دس رهٔ سبثمٖ ثَدُ ٍ اٗي ٍصف وِ همجَض الحك ًجَد ٍ ٗذ سٍٕ
آى ًگزاضتِ است؛ ًِ اصالتاً ٍ ًِ تجؼبً ،لزا دل٘لٖ ٍجَد ًذاسد وِ الحك ،ضبهي ثذل ثبضذ.
پاسخ محقق نائینی

به اشکال دوم سیذ یزدی

هشحَم ًبئٌٖ٘ هٖفشهبٌٗذ :ثب تَجِ ثِ هؼٌبٖٗ وِ ثشإ والم ض٘خ

روش وشدٗن ،جَاة اٗي اضىبل ّن

سٍضي هٖضَد؛ صٗشا ث٘بى وشدٗن الحك ،ضبهي ػ٘ي است ثب ٍصف «أنها فی ذمة السابق» ٍ اٗي ٍصف
ػمالٖٗ ثَدُ ٍ لبثل اًفىبن اص ػ٘ي ً٘ست ،لزا ٍلتٖ الحك سٍٕ ػ٘ي دست هٖگزاسد ،سٍٕ ٍصفص ّن
دست گزاضتِ است .ثِ تؼج٘ش دٗگش چَى ػمالء اٗي ٍصف سا رات احش هٖداًٌذ ٍ لبثل اًفىبن اص ػ٘ي ّن
ً٘ست ،لزا اٗي ٍصف هٖتَاًذ هَضَع ثشإ ضوبى لشاس گ٘شد ٍ اگش وسٖ ثش سٍٕ آى ٗذ ثگزاسد ،ضبهي
هٖثبضذ.
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جذا.
فال ٍجِ لعوبًِ لِ ٍ ّزا ٍاظح ّ
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األٍل فوكتعمبُ أى
الالحف ٗكتعٖ أى ٗكَى ّ
السببف إلى ٗذ ّ
ٍ ببلجولٔ بعذ هب عشفت هي ّ
الزهٔ بوب ٗؤخز هي ّ
الالحف هشغَل ّ
أى ٍسٍد الوبل هي ٗذ ّ

للسببف دٍى العك
ٗكَى ّ
الالحف ظبهٌب ّ

كل ٗمذ هشمغَلٔ لمِ هشمشٍطب
قذس
ٍ ح٘ج ّ
سشُ حول البذل على الوخل أٍ الك٘ؤ الّزٕ ٗكَى ّ
إى الوقشٖ ّ
ّ
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نقذ پاسخ محقق نائینی

به اشکال دوم سیذ یزدی

اص آًچِ دس ساثطِ ثب پبسخ لجلٖ هحمك ًبئٌٖ٘
س٘ذ ٗضدٕ

ث٘بى وشدٗن ،سٍضي هٖضَد وِ پبسخ اٗطبى ثِ اضىبل دٍم

ً٘ض ًبتوبم است؛ صٗشا ثب صشف ًظش اص اٌٗىِ ػمالء اصالً چٌ٘ي اػتجبسٕ داضتِ ثبضٌذ ،هٖگَٗ٘ن:

اٌٗىِ ٍصف «أنها فی ذمة السابق» اص اٍصبفٖ ثبضذ وِ دس ًضد ػمالء هَضَع ثشإ ضوبى لشاس هٖگ٘شد ٍ ثِ
رهٔ الحك هٌتمل هٖضَد ،هحل والم است؛ چشاوِ اٗي ٍصف ،اص همبسًبت ػ٘ي است ،هبًٌذ اٌٗىِ ٍلتٖ ػ٘ي
غصت ضذ ًَس آفتبة ثِ آى تبث٘ذُ ثَد ٗب ًگبُ فالى اًسبى ثضسي ثش آى ثَدُ است ٍ ،اٗي همبسًبت اص اٍصبفٖ
ً٘ست وِ دس هجبحج ضوبى ٍ هؼبهالت ،هَسد تَجِ ػمالء ثبضذ ،ثلىِ حىن ػمالٖٗ اٗي است وِ ّش وسٖ
ٗذ ػذٍاًٖ ثش هبل دٗگشٕ داسد ،ضبهي آى هٖثبضذ ٍ ًوٖتَاى گفت اگش اٗي ػ٘ي ثِ دٗگشٕ هٌتمل ضذ ،حىن
آى ّن ثِ رهٔ اٍ هٌتمل هٖضَد.
ثٌبثشاٗي ضوبىٗ ،ه حىن ػمالٖٗ است وِ حذٍحبً ٍ ثمبئبً تبثغ هَضَػص است؛ ٗؼٌٖ تب صهبًٖ وِ
هَضَػص ٍجَد داسد ٍ آى ضخص ٗذ ػبدِٗ ثش سٍٕ ػ٘ي دٗگشٕ داسد ،حىوص ّن هَجَد است ،اهّب ثؼذ
اص اٌٗىِ هَضَع ػَض ضذ ٍ ػ٘ي تحت ٗذ دٗگشٕ لشاس گشفت ،چٌ٘ي ً٘ست وِ حىن آى ّن هٌتمل ثِ ٗذ
رهٔ اٙخش ال ٗكتعٖ هب ركشُ هي ظوبى ٍاحذ هي البذل ٍ الوبذل ك٘ف ٍ البذل لمن
ببلتّلف أٍسد حبً٘ب بكَلِ ّ
إى ظوبى الع٘ي الّتٖ لْب بذل إٔ عَض فٖ ّ

العبهي ٍ ال أتلفِ ٍ ال غ٘ش رلك فال ٍجِ لكًَِ هعوًَب ٍ دعَى كًَِ هي تَابع العم٘ي كومب تمشى إلمى
العوبى إر لن ٗخبت تقت ٗذ ّ
ٗتقكّف فِ٘ سبب ّ

السمببف ظمبهٌب للومبل
أى ٗذ ّ
العوبً٘ي عشظب ٍ ّ
الطَلٖ ٍ ب٘بى عذم اجتوبع ّ
العوبى ّ
بأى غشض الوصٌف إحببت ّ
آخشُ ٍ أًت خب٘ش ّ
الالحف ل٘ست ك٘مذ ّ

العوبً٘ي عشظب ٍ لَ بٌقَ تك٘٘ذ اإلطمال ٍ الَاجمب الكفمب ٖ لومب
رهٔ غ٘شُ ٍ تَظ٘ح رلك هعبفب إلى اهتٌبع اجتوبع ّ
هجشدا عي خصَص٘ٔ كًَِ فٖ ّ
ّ
السمببف
عشفت ّ
أى التّك٘٘ذ إًّوب ّ
ٗصح فٖ التّكل٘ف دٍى الَظع ٍ هعبفب إلى هب ق٘ل ٍ إى كبى خالف الوختبس أًِّ لَ لن ٗكي للوبل خصَصّ٘ٔ عٌذ ٍظمع ّ
العوبى أى هكتعى عوَم على ال٘ذ ٍ اًقاللّ٘تِ ببلٌّسمبٔ
السببف ٍ ّزا ٗكتعٖ االختالف فٖ ك٘فّ٘ٔ ّ
الالحف ف٘عوٌْب ّ
ٗذُ علِ٘ ٍ حذحت عٌذ ّ
الالحف دٍى ّ
رهمٔ أحمذ ٍ ّأهمب ٗمذ
السببف هشغَلٔ ببلوبل
كل ٗذ كوب َّ شأى ّ
إلى ّ
هجشدا عي خصَصّ٘ٔ كًَِ فٖ ّ
كل عبم أصَلٖ فٖ الكعبٗب القك٘كّ٘ٔ أى ٗكَى ٗذ ّ
ّ
رهٔ ا ّلسببف بِ فشوَل على ال٘ذ ببلٌّسمبٔ إلمى
الالحف فال ٗوكي أى ٗكَى هشغَلٔ ببلوبل
أى الوبل ٍصل إلى ّ
ألى الوفشٍض ّ
هجشدا ّ
ّ
الالحف بعذ اشتغبل ّ
ّ
القج٘ٔ للخبش هع الَاسطٔ فئًّمِ كومب ٗخبمت
السببف كشوَل دل٘ل حجّ٘ٔ الخبش للخبش بال ٍاسطٔ ببلٌّسبٔ إلٌ٘ب ٍ شوَلِ ببلٌّسبٔ إلى ّ
الالحف كشوَل دل٘ل ّ
ّ

بتَسط شوَل فشد هي القكن لفشد هي الوَظَع ٍ ال هبًع هي شوَل فشد آخش هي القكمن االًقاللمٖ لْمزا الوَظمَع الوتَلّمذ فكمزا ٗخبمت
هَظَع ّ

عن فشد هي القكن ال٘ذ الخّبً٘ٔ هع الخصَصّ٘ٔ الّتٖ ًشأت هي قبل شموَل
خصَصّ٘ٔ للوبل ٍ اعتببس عكال ٖ لِ بتَسط شوَل على ال٘ذ لل٘ذ األٍلى فئرا ّ

السببكٔ بل ّٖ تعوي الع٘ي للوبلك بخصَصّ٘ٔ
الالحكٔ ظبهٌٔ للوبل
على ال٘ذ لل٘ذ األٍلى فوكتعبُ أى ال تكَى ال٘ذ ّ
هجشدا عي الخصَصّ٘ٔ كعوبى ال٘ذ ّ
ّ
الالحكٔ عٌْب ّإال بذل٘ل خبسجٖ ٍ ّإال فوكتعى عوَم على ال٘ذ هب أخزت
رهٔ األٍلى ٍ ّزُ الخصَصّ٘ٔ اعتببس عكال ٖ ال ٗوكي أى
تجشد ال٘ذ ّ
كًَْب فٖ ّ
ّ
ّ
أى الوقكّف الخشاسبًٖ فٖ حبش٘تِ هع تصشٗقِ بْزا الوعٌى
الطَلٖ ٍ العجب ّ
العوبى ّ
رهٔ الخبًٖ ٍ ّزا ع٘ي ّ
ٍ اًقاللّ٘ٔ الكعّ٘ٔ حبَت ّزُ الخصَصّ٘ٔ فٖ ّ

الالحكٔ لَ سجع إلْ٘ب الوبلك الوستلضم لكَى قشاس ظوبى التّبلف على هي تلف عٌمذُ همع الوسمبٍآ
السببكٔ إلى ّ
فٖ قَلِ ٍ ّأهب حذٗج جَاص سجَع ال٘ذ ّ

قمذس سمشُ
ف٘وب َّ سبب ّ
العوبى فَْ أٗعب هي آحبس حذٍث سبب ظوبى هب كبى فٖ ظوبى اٙخش لَاحذ آخش ٍ أحكبهِ عٌذ العشف إلى آخش كالهِ ّ
ّ
ببلعوبى العشظٖ فٖ ّأٍل ّزُ القبش٘ٔ على ًقَ الَاجب الكفب ٖ.
التضم ّ
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الحك ضَد ،ثلىِ ٗذ الحك احىبم خَدش سا داسد.
ثٌبثشاٗي ثِ ًظش هٖسسذ اصل اضىبل دٍم س٘ذ ٗضدٕ
ًبئٌٖ٘

ثش والم ض٘خ

ٍاسد است ٍ تَض٘حٖ وِ هحمك

ثشإ والم هشحَم ض٘خ دادًذً ،وٖتَاًذ دافغ اٗي اضىبل ثبضذ.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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