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 :مقدمه 
ّف٣ سا ثشا٢ آٖ ضٛد وٝ ض٥خ ا٘ػبس٢ دس وتبة سسبئُ ٔٛاسد ٔخت دس ا٤ٗ دسس ٔسأ١ِ تؿبسؼ ث٥ٗ ضشس٤ٗ ٔطشح ٣ٔ

 وٙذ. ِىٗ ٔػٙف ثٝ دٚ ٔٛسد ثسٙذٜ ٣ٔ ،روش وشد

ٚ ضٛد. تضاحٓ دس ٔٛسد آٖ جبس٢ ٣ٔتؿبسؼ ث٥ٗ ضشس٤ٗ ثٝ ٘ػش ٔػٙف اص ٔسبئُ ثبة تضاحٓ ثٛدٜ ِزا احىبْ 

ضٛد چٖٛ جش٤بٖ آٖ تشج٥ح ثال ٔشجح ٣ٔ ثبضذ.ٚ دس غٛست  حذ٤ج ال ضشس دس تؿبسؼ ث٥ٗ ضشس٤ٗ  جبس٢ ٣ٕ٘

 ضٛد ضٛد ٚ ثؿذ اص لشؾٝ ثشا٢ ؾذْ ضشس ٤ى٣ اص طشف٥ٗ لبؾذ٠ ؾذَ ٚ ا٘ػبف اجشا ٣ٔ ؾٝ جبس٢ ٣ٔتسب٢ٚ لبؾذ٠ لش

 پز٤شد. اجٕبالً ٔٛسد ثشسس٣ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد ٚ ٔػٙف آ٘شا ٣ٔ ا٤ٗ لبؾذٜ دس ا٤ٗ دسس  وٝ

 وٙذ. ٔػٙف اص طش٤ك اجٕبؼ فمٟب ٚ سٚا٤بت پشداخت د٤ٝ ، حشٔت سمط ج٥ٙٗ سا حبثت ٣ٔدس ا٤ٗ دسس 
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  متن
 تؼبسع الؼشسٗي -21

 هي األثحبث التٖ تؼشع لْب الش٘خ االػظن فٖ الشسبئل فٖ لبػذٓ ال ػشس هسألٔ تؼبسع الؼشسٗي.

 ٍ ًٌتخت هي رله طَست٘ي ًتؼشع لْوب ثبختظبس.

 الظَسٓ االٍلى

 إرا داس األهش ث٘ي ػشسٗي فٖ حك شخظ٘ي فأْٗوب الومذم؟

ى داس األهش ث٘ي اى ٗتؼشس ّزا أٍ ران، ٍ سفؼب أهشّوب إلى الحبون، فْل ٗمذّم الحبون تؼشس ّزا أٍ ثوؼٌى: اًِّ لَ وبى شخظب

 تؼشس ران؟

ٍ الوخبل الوتَاسث لزله: هب إرا أدخلت داثٔ شخض سأسْب فٖ لذس شخض آخش، ٍ داس األهش ث٘ي وسش المذس حفبظب ػلى 

فأّْٗوب الومذّم؟ ثؼذ ٍػَح أى الحىن ثىسش المذس ٗستَجت الؼشس  سأس الذاثّٔ ٍ ث٘ي لطغ سأس الذاثّٔ حفبظب ػلى المذس،

ػلى طبحجِ، ٍ الحىن ثمطغ سأس الذاثٔ ٗستَجت الؼشس ػلى طبحجْب، فبألهش ػلى ّزا ٗذٍس ث٘ي حىو٘ي ٗستلضم ول 

 .هٌْوب الؼشس

اشىبل، ألى الوبل هبلْوب ٍ  فال -هخال -ٍ فٖ ّزُ الحبلٔ إرا فشع اى الطشف٘ي تنّ اتفبلْوب ػلى أهش هؼ٘ي، وىسش المذس

 ثبهىبًْوب التظبلح و٘فوب أحجّب.

 ٍ تٌحظش الوشىلٔ ثوب إرا لن ٗتظبلحب ػلى أهش هؼ٘ي ٍ سفؼب أهشّوب إلى الحبون، فوب را ٗفؼل؟

إًِّ ل٘س ثبالهىبى التوسه ثحذٗج ال ػشس، ألىّ التوسه ثِ فٖ طبلح إٔ ٍاحذ هٌْوب تشج٘ح ثال هشجح ثؼذ استلضام ول 

 الؼشس. هٌْوب

هي هالحظٔ هي ٗتؼشس ألل ف٘شجّح اتالف هبلِ، ٍ ػٌذ  -ثؼذ ػذم اهىبى التوسه ثحذٗج ال ػشس -ٍ ال هح٘ض للحبون

التسبٍٕ هي ّزُ الٌبح٘ٔ ٍ سبئش الخظَط٘بت الوَججٔ للتشج٘ح الؼمالئٖ ٌٗتمل إلى المشػٔ، ألًّْب طشٗك ػمالئٖ فٖ أهخبل 

 ٌمض الطبسئ ثسجت الىسش أٍ لطغ الشأس ػلى الطشف الخبًٖ.ّزُ الومبهبت. ول رله هغ ػوبى ل٘ؤ ال

 ٍ الَجِ فٖ رله َّ التوسه ثمبػذٓ الؼذل ٍ االًظبف، فبىّ همتؼى الؼذالٔ َّ هب روشًبُ.
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ٍ إرا ل٘ل: إىّ المبػذٓ الوزوَسٓ لن ٌٗؼمذ ػلْ٘ب ثٌبء ػمالئٖ، ٍ ال هستٌذ لْب سَى ػزٍثٔ ألفبظْب، ووب ًبلش ثزله الس٘ذ 

 فٖ ثؼغ الوَاػغ هي ولوبتِ.الخَئٖ 

 ؼٓذٕلِ ....وبى الجَاة: ٗىفٌ٘ب إلحجبتْب فٖ الجولٔ وتبة اللِّ الؼضٗض ح٘ج ٗمَل: ... ٍٓ إِرا حٓىَوٕتُنٕ ثٕٓ٘يَ الٌّبسِ أَىْ تَحٕىُؤَا ثِبلْ

 هخبل هؼبطش

ا وبًت اهشأٓ حبهال ثطفل، ٍ داس األهش َّ هب تمذم، ث٘ذ أًِّ لذ ٗجذل ثوخبل هؼبطش، ٍ َّ: هب ار -ووب للٌب -ٍ الوخبل الوَسٍث

 ث٘ي الحفبظ ػلى الطفل الوَجت لتؼشّسّب ٍ الحفبظ ػلى االم الوَجت لمتل الطفل.

ٗستلضم الؼشس ػلى الطفل، ٍ ّىزا الؼىس ثبلؼىس فال   ٍ اى شئت للت: إىّ حىن الشبسع ثَجَة الحفبظ ػلى االم ح٘ج

 ح ثال هشجح.ٗوىي التوسه ثحذٗج ًفٖ الؼشس، ألى رله تشج٘

 ٍ إرا وبى االستشْبد ثبلوخبل الوزوَس لبثال للوٌبلشٔ هي ثؼغ الجْبت، إلّب أًِّ ج٘ذ فٖ الجولٔ.

ٍ فٖ تحم٘ك حبلِ ًمَل: إرا وبى ػشس االم ثذسجٔ هَتْب ٍ وبى هَتْب هستلضهب لوَت الحول أٗؼب فال إشىبل فٖ تؼ٘ي 

 ٍ حولْب أٍ هَت خظَص الحول، ٍ الخبًٖ هتؼ٘ي.الحفبظ ػلى ح٘بتْب، ألىّ األهش ٗذٍس ث٘ي هَت االم 

ٍ إرا وبى تؼشّسّب شذٗذا ٍ لىٌِ ال ٗجلغ دسجٔ الوَت ف٘جَص لْب اسمبطِ أٗؼب ثبػتجبس اى الذل٘ل ػلى حشهٔ االسمبؽ: إهّب 

ّوب ال اطالق َّ االجوبع ٍ التسبلن أٍ سٍاٗبت حجَت الذّٗٔ فٖ االسمبؽ ثٌبء ػلى داللٔ رله ثبلوالصهٔ ػلى الحشهٔ، ٍ وال

 فِ٘.

 ٍ طج٘ؼٖ جَاص االسمبؽ ال ٗؼٌٖ استفبع الذٗٔ، ثل ّٖ حبثتٔ ثبلشغن هي جَاص االسمبؽ إلطالق دل٘لْب.

 ٍ ّل ػول٘ٔ االسمبؽ ٌٗجغٖ أى تىَى هي الحبهل ًفسْب أٍ تجَص هي الطج٘ت أٗؼب؟

فٖ هخل ّزُ الحبلٔ ف٘توسه ثأطل الوٌبست جَاصّب هي الطج٘ت أٗؼب، ألىّ االسمبؽ هي الطج٘ت ال دل٘ل ػلى حشهتِ 

 الجشاءٓ.

 الظَسٓ الخبً٘ٔ

اى ٗفتشع أىّ إلًسبى هلىب، وذاس أٍ غ٘شّب، ٍ أساد التظشّف ثبحذاث حوبم فْ٘ب إلى جبًت غشفٔ ث٘ت جبسُ فبػتشع الجبس 

 ٍ ّزُ الوسألٔ هي هَاسد االثتالء الىخ٘شٓ فٖ ح٘بتٌب. ثأى سطَثٔ الحوبم تسشٕ إلى غشفتٖ.
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ٌٗجغٖ اى ًحظش الىالم ثحبلٔ: إرا لن ٗتوىّي طبحت الذاس هي إحذاث الحوبم فٖ غ٘ش رله الوىبى الزٕ ٗؼش ٍ طج٘ؼٖ 

ثبلجبس، ٍ إلّب فوٌؼِ هي إحذاث الحوبم ال َٗلّذ لِ ػشسا، ثل ألظى هب ٗلضم ػذم اهىبى تظشفِ فٖ داسُ ثبلشىل الزٕ ٗحت، 

 ًفتشع أىّ إحذاحِ للحوبم ػشٍسٕ ثح٘ج ٗشىّل ػذهِ ػشسا ػلِ٘. ٍ رله ال ٗؼذّ ػشسا ثبلٌظش الؼمالئٖ، ووب ٌٗجغٖ اى
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 تعارض الضررين

٢  دس تتّٕٝ ،1ٔشحْٛ ض٥خ دس سسبئُ ٚ ٥ٌشد ثشسس٣ لشاس ٤٣ٔى٣ اص ٔجبحج د٤ٍش٢ وٝ دس ٔٛسد حذ٤ج الضشس ٔٛسد 

  وٙٙذ. ا٤ٙجب ث٥بٖ ٣ٔدٚ ٔٛسد اص آٖ سا دس ٚ ٔػٙف ا٤ٗ ثحج سا ٔطشح وشد٘ذ ثحج اص لبؾذ٠ ال ضشس 

 مورد اول
ضىستٗ  سش خٛد سا ٚاسد غشف٣ ٕ٘ٛدٜ است دس ا٤ٙجب أش دائش ث٥ٗ ٣٘ٔخالً ح٥ٛاضشس ٔشدد ث٥ٗ دٚ ٘فش ثبضذ، ٞشٌبٜ 

غشف ضشس٢ ٚاسد ٘طٛد غبحت ح٥ٛاٖ ضشس٢ ٚاسد ٘طٛد ٤ب سش ح٥ٛاٖ ثش٤ذٜ ضٛد تب ثٝ غبحت تب ثٝ است  غشف

 شف د٤ٍش ٔتضشس خٛاٞذ ضذ.دس ا٤ٗ غٛست ٞش طشف ا٘تخبة ضٛد ط

چٖٛ  ضٛد، دس ا٤ٙجب اٌش طشف٥ٗ ثش أش٢ ٔػبِحٝ ٕ٘ب٤ٙذ ٤ؿ٣ٙ ثش أش٢ اتفبق ٘ػش داضتٝ ثبضٙذ، ثٝ ٕٞبٖ ؾُٕ ٣ٔ

أب ثحج دس غٛست٣ است  تٛا٘ٙذ دس أٛاَ خٛد تػشف وٙٙذ، ٞش طٛس ثخٛاٞٙذ ٣ٔ ٚ ّٔه آٟ٘ب ثٛدٜ ح٥ٛاٖ ٚ غشف،

ٕ٘ب٤ٙذ ثّىٝ ثٝ حبوٓ ضشؼ سجٛؼ ٕ٘ٛدٜ ٚ حبوٓ ضشؼ ثشا٢ آٟ٘ب  ػش ٣ٕ٘وٝ آٟ٘ب ثش أش٢ ٔػبِحٝ ٚ اتفبق ٘

 ٥ٌش٢ ٕ٘ب٤ذ تػ٥ٕٓ

لبؾذ٠  جش٤بٖچٖٛ  ،تٛا٘ذ ثٝ لبؾذ٠ الضشس تٕسه ٕ٘ب٤ذ حبوٓ ضشؼ لطؿبً ٣ٕ٘ اٌش ضشس دس دٚ طشف ٔسب٢ٚ ثبضذ،

س طشف غبحت غشف لبؾذ٠ تٛاٖ د وٝ ٣ٔ ٕٞچٙبٖ ص٤شاثبضذ،  تشج٥ح ثال ٔشجح ٣ٔ ٣ اص اطشاف،الضشس سا دس ٞش طشف

ٚ جش٤بٖ لبؾذ٠ الضشس دس ٞش ٤ه  جش٤بٖ داسدلبؾذ٠ الضشس سا  ٥٘ضالضشس سا جبس٢ ٕ٘ٛد، دس طشف غبحت ح٥ٛاٖ 

 ذاسد.اص اطشاف تشج٥ح ثال ٔشجج ثٛدٜ ٚ ٥ٞچ د٣ّ٥ِ ثش ثشتش٢ آٖ طشف ٚجٛد ٘

چٖٛ ضشس وٕتش٢  ت ٥ٌشد،غٛسثب٤ذ دس ٕٞبٖ طشف، تّف ٚ اتالف  اص طشف ثبضذ، اٌش ضشس دس ٤ه طشف وٕتش

 داسد.

 توضيح مطلب

طشف٣ وٝ ضشس وٕتش٢ داسد  ،ٚ دس ٔب ٘حٗ ف٥ٝ اٞٓ ٚ ٟٔٓ استدس آٖ  ٔالن وٝثبضذ  اص ٔٛاسد ثبة تضاحٓ ٣ٔ ٔسأِٝ

دس جٟت تشج٥ح ٘ذاضتٝ ثبضذ دس  ٥٣تچىذاْ خػٛغ٥ٞ ٚ أب اٌش ضشس ٞش دٚ ثٝ ٤ه ٥ٔضاٖ ثبضذ، ،ضٛد ا٘تخبة ٣ٔ

لبؾذ٠ لشؾٝ ٤ه لبؾذ٠ ؾمالئ٣ ثٛدٜ ٚ ثشا٢ ٞش أش ٔطى٣ّ لشاس دادٜ  ضٛد، ص٤شا ؾذ٠ لشؾٝ ؾُٕا٤ٗ غٛست ثب٤ذ ثٝ لب

 ،ثبضذ ٔب ٘حٗ ف٥ٝ ٤ى٣ اص ٔػبد٤ك آٖ ٣ٔ ٚ ضذٜ است،

، د٥ُِ ثش ا٤ٗ ضٕب٘ت: لبؾذ٠ ؾذَ ٚ ا٘ػبف ثبضذ اِجتٝ دس ٞش طشف حىٓ ثٝ اتالف ضٛد طشف د٤ٍش ضبٔٗ ٣ٔ

وٙذ ِىٗ ٔفبد ؾذَ ٚ ا٘ػبف ا٤ٗ است وٝ تب جب٣٤  ت ٤ه طشف وبٔالً ضشس ٣ٔص٤شا دس غٛست ؾذْ ضٕب٘ثبضذ،  ٣ٔ

ثب أخز غشأت ٔمذاس٢ اص اٌش حىٓ ثٝ ضىستٗ غشف ضذ غبحت  وٝ ٕٔىٗ ا٤ت ث٥ٗ دٚ طشف تسب٢ٚ ثبضذ ٔخالً

 ضٛد.ضشسش ججشاٖ 
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ٚ د٣ّ٥ِ ثش   ٥ٞچ پطتٛا٘ٝثبضذ، أب  لبؾذ٠ ؾذَ ٚ ا٘ػبف اٌش چٝ اِفبغص جزّاة ٚ ص٤جب ٣ٔ :فشٔب٤ٙذ ٔشحْٛ خٛئ٣ ٣ٔ

إِرَا حٓىَٕٕتُٓ ث٥َٕٓٗ اَِّٙبسِ أَٖ تَحٕىُٕٔٛاْ ). ِىٗ ٔػٙف ا٤ٗ لبؾذٜ سا پز٤شفتٝ ٚ د٥ُِ آ٘شا آ١٤ ضش٤ف1١حج٥ت آٖ ٚجٛد ٘ذاسد

 دا٘ذ وٝ آ٤ٝ دستٛس ثٝ ؾذاِت دس ٍٞٙبْ حىٓ ٚ لضبٚت دادٜ است.   ٣ٔ( 2ثِبِْؿٓذَِٕ

 

 تطبيق

 تؼبسع الؼشسٗي -21

بث التٖ تؼشع لْب الش٘خ االػظن فٖ الشسبئل فٖ لبػذٓ ال ػشس هسألٔ تؼبسع الؼشسٗي.ٍ ًٌتخت هي رله هي األثح

 طَست٘ي ًتؼشع لْوب ثبختظبس.

ثٝ آٖ  دس ٔٛسد لبؾذ٠ ال ضشس وٝ ٔشحْٛ ض٥خ دس وتبة سسبئُ است اص ٔجبحخ٣ٔسأ١ِ ٘بسبصٌبس٢ ث٥ٗ دٚ ضشس،  

 .پشداص٤ٓ و٥ٙٓ ٚ ثٝ غٛست خالغٝ ثٝ آٖ دٚ ٣ٔ اص آٖ دٚ غٛست سا ا٘تخبة ٣ٔا٘ذ ٚ  پشداختٝ

ثوؼٌى: اًِّ لَ وبى شخظبى داس األهش ث٘ي اى  إرا داس األهش ث٘ي ػشسٗي فٖ حك شخظ٘ي فأْٗوب الومذم؟،  الظَسٓ االٍلى

 ٗتؼشس ّزا أٍ ران، ٍ سفؼب أهشّوب إلى الحبون، فْل ٗمذّم الحبون تؼشس ّزا أٍ تؼشس ران؟

ثٝ ا٤ٗ ٔؿٙب  ؟ضٛد وذا٥ٔه اص آٟ٘ب ٔمذّْ داضتٝ ٣ٔ شدد ث٥ٗ دٚ ضشس دس حك دٚ ضخع ثبضذ،ٚلت٣ أش ٔ: ٔٛسد اَٚ

ٚ ٚضؿ٥ت خٛدضبٖ سا ثٝ حبوٓ ثبضذ  ضشس وشدٖ ا٤ٗ ٤ب آٖث٥ٗ  ٔشدد وٝ أش ،اٌش دٚ ضخػ٣ ٚجٛد داضتٝ ثبضذ :وٝ

 وٙذ؟ وشدٖ آٖ سا ٔمذْ ٣ٔ ا٤ٗ ٤ب ضشس، آ٤ب حبوٓ ضشؼ ضشس اسجبؼ دٞٙذ  ضشؼ

ل الوتَاسث لزله: هب إرا أدخلت داثٔ شخض سأسْب فٖ لذس شخض آخش، ٍ داس األهش ث٘ي وسش المذس حفبظب ػلى ٍ الوخب

 سأس الذاثّٔ ٍ ث٘ي لطغ سأس الذاثّٔ حفبظب ػلى المذس، فأّْٗوب الومذّم؟

                                                 
1

فالى المبػذٓ فٖ ًفسْب غ٘ش تبهٔ، إر لن ٗخجت ثٌبء ٍ ال س٘شٓ هي الؼمالء ػلى رله حتى  ٍ أهب حبً٘ب»فشهبٌٗذ . هشحَم خَئٖ دس وتبة هستٌذ خوس ه2ٖ 

ؼجذ هي الؼمالء تىَى هوؼبٓ لذى الشبسع اللْن إال إرا تظبلحب ٍ تشاػ٘ب ػلى التمس٘ن ػلى ٍجِ التٌظ٘ف فإًِ أهش آخش ٍ اال فجشٗبى الس٘شٓ ػلى رله ثبلت

ذٓ الؼذل ٍ االًظبف ال أسبس لِ ٍ اى وبى التؼج٘ش حسٌب هستحسٌب إر لن ٗمن إ دل٘ل ػلى جَاص إٗظبل همذاس هي الوبل أٍ الشبسع استٌبدا الى هب ٗسوى ثمبػ

الومذاس اٙخش الى الوبله. ًؼن فٖ الومذهٔ الَجَدٗٔ حجت رله حسجٔ، ٍ اهب الؼلو٘ٔ فىال. فم٘بس احذى الومذهت٘ي الى غ٘ش هبلىِ همذهٔ للؼلن ثَطَل 

 .277، ص 7)س٘ذ اثَالمبسن خَٖٗ، الوستٌذ فٖ ششح الؼشٍٓ الَحمٖ، د «.س هغ الفبسق الظبّش ووب ال ٗخفىثبألخشى ل٘ب
 

 .خٛا٥ٞذ ث٥ٗ ٔشدْ لضبٚت ٕ٘بئ٥ذ اص س٢ٚ ؾذاِت ٚ ا٘ػبف حىٓ ٚ لضبٚت ٕ٘بئ٥ذ ٣ٔ صٔب٣٘ وٝ . 2
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ٕ٘ب٤ذ  ٚاسدسا دس غشف ضخع د٤ٍش  شح٥ٛاٖ ٤ه ضخػ٣، سش: ٚلت٣ ضٛد ٘مُ ٣ٔ ثشا٢ آٖ ٔخب٣ِ وٝ اص لذ٤ٓ اال٤بْ

سش ح٥ٛاٖ ، ثٝ خبطش ٔحبفػت ثش٤ذٖ ثٝ خبطش ٔحبفػت ٕ٘ٛدٖ سش ح٥ٛاٖ ٚ ث٥ٗ  ،ضىستٗ غشف ٔشدد ث٥ٗٚ أش 

 ؟ثبضذ وشدٖ ثش غشف، وذا٥ٔه ٔمذْ ٣ٔ

ػلى طبحجِ، ٍ الحىن ثمطغ سأس الذاثٔ ٗستَجت الؼشس ػلى  2ثؼذ ٍػَح أى الحىن ثىسش المذس ٗستَجت الؼشس 

 ٍس ث٘ي حىو٘ي ٗستلضم ول هٌْوب الؼشس.طبحجْب، فبألهش ػلى ّزا ٗذ

خٛاٞذ داضت ٚ حىٓ ثٝ سا دس پ٣ وٝ حىٓ ثٝ ضىستٗ غشف ضشس غبحت غشف  سٚضٗ ثٛدٖ ا٤ٗ ٔطّتثؿذ اص 

است وٝ ٞش ٤ه اص  ثٙبثشا٤ٗ ٔشدد ث٥ٗ دٚ حىٓأش پس ضشس غبحت ح٥ٛاٖ سا پ٣ خٛاٞذ داضت،  ،ثش٤ذٖ سش ح٥ٛاٖ

 آٖ ضشس سا دس پ٣ داسد.

فال اشىبل، ألى الوبل هبلْوب ٍ  -هخال -لٔ إرا فشع اى الطشف٘ي تنّ اتفبلْوب ػلى أهش هؼ٘ي، وىسش المذسٍ فٖ ّزُ الحب

 ثبهىبًْوب التظبلح و٘فوب أحجّب.

پس  -ٔخالً -ٚ دس ا٤ٗ غٛست اٌش فشؼ ضٛد وٝ ٤ى٣ اص دٚ طشف ثش أش ٔؿ٣ٙ٥ اتفبق وشد٘ذ، ٔخُ ضىستٗ غشف

  وٙٙذ.  ثبضذ ٚ ثب ٕٔىٗ ثٛدٖ غّح ٞش طٛس دٚست داضتٝ ثبضٙذ غّح ٣ٔ ٥ٞچ اضىب٣ِ ٥٘ست، ص٤شا ٔبَ آٖ دٚ ٣ٔ

 ل٘س ثبالهىبى التوسهٔ 1إًِّ ّوب إلى الحبون، فوب را ٗفؼل؟ٍ سفؼب أهشَ هؼ٘يٍ ٍ تٌحظش الوشىلٔ ثوب إرا لن ٗتظبلحب ػلى أهشٍ

 .7هٌْوب الؼشسٓ ولٍ تلضامِثؼذ اس ثال هشجحٍ 3ثحذٗج ال ػشس، ألىّ التوسه ثِ فٖ طبلح إٔ ٍاحذ هٌْوب تشج٘حٌ

ضٛد، پس چٝ ثب٤ذ  دس ٚلت٣ وٝ ثش أش ٔؿ٣ٙ٥ غّح ٘ىٙٙذ ٚ ٔطىُ سا ثٝ حبوٓ اسجبؼ ثذٞٙذ، ٔٙحػش ٣ٔٚ ٔطىُ 

ثبضذ، ص٤شا تٕسه  ثٝ آٖ دس ٞش ٤ه اص دٚ طشف تشج٥ح دادٖ ثذٖٚ د٥ُِ  تٕسه ثٝ حذ٤ج ال ضشس ٕٔىٗ ٣ٕ٘وشد؟ 

 ت. ثؿذ اص دس پ٣ داضتٗ ٞش ٤ه ضشس سا ، اس

 

هي هالحظٔ هي ٗتؼشس ألل ف٘شجّح اتالف هبلِ، ٍ ػٌذ  -ثؼذ ػذم اهىبى التوسه ثحذٗج ال ػشس -ٍ ال هح٘ض للحبون

طشٗك ػمالئٖ فٖ أهخبل  5التسبٍٕ هي ّزُ الٌبح٘ٔ ٍ سبئش الخظَط٘بت الوَججٔ للتشج٘ح الؼمالئٖ ٌٗتمل إلى المشػٔ، ألًّْب

 ّزُ الومبهبت

                                                 
1

 . مفعوِل یستوجب. 
2

 . مرجع ضمیر: شأن. 
3

 . خبِر أّن. 
4

 . مفعوِل استلسام. 
5

 . مرجه ضمیر: قرعه. 
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ثبضذ، ٚ ٚلت٣ اص ا٤ٗ  ِحبظ ضشس وٕتش ٣ٔ -ثؿذ ٕٔىٗ ٘جٛدٖ تٕسه ثٝ حذ٤ج الضشس –ٚ تٟٙب ساٜ ثشا٢ حبوٓ ضشؼ 

ا٢ ؾمالئ٣   ٥ٜٛضٛد، ص٤شا آٖ ض ؾمالئ٣ است، سجٛؼ ثٝ لشؾٝ ٣ٔ٘بح٥ٝ ٚ ثم١٥ خػٛغ٥بت٣ وٝ سجت تشج٥ح اص ٍ٘بٜ 

الً اٌش د٤ً سا ضىست٥ٓ، ِىُ أٔشٍ ٔطىُ، ٚ ثب٤ذ ججشاٖ ضشس ٕ٘ب٤ذ ٔخ اِمشؾ١ُضٛد  . ثٝ خبطش ٥ٕٞٗ ٌفتٝ ٣ٔثبضذ ٣ٔ

ثبضذ، ٚ أب اٌش سش ح٥ٛاٖ سا ثش٤ذ٤ٓ تب  ثشا٢ ا٤ٙىٝ ثٝ سش ح٥ٛاٖ ضشس٢ ٚاسد ٘طٛد، غبحت ح٥ٛاٖ ضبٔٗ د٤ً ٣ٔ

 ثبضذ، ثٝ د٤ٍش ضشس٢ ٚاسد ٘طٛد، غبحت د٤ً ضبٔٗ، ٘سجت ثٝ ح٥ٛاٖ ٣ٔ

ٍ الَجِ فٖ رله َّ التوسه  خبًٖ.. ول رله هغ ػوبى ل٘ؤ الٌمض الطبسئ ثسجت الىسش أٍ لطغ الشأس ػلى الطشف ال

 ثمبػذٓ الؼذل ٍ االًظبف، فبىّ همتؼى الؼذالٔ َّ هب روشًبُ

ٚ  ثبضذ ثٝ خبطش ضىستٗ ٤ب ثش٤ذٖ سش ثش ضخع د٤ٍش ٣ٔ  ٚ ١ٕٞآٖ ٔطبِت ثٝ ٕٞشاٜ ضبٔٗ ثٛدٖ وٓ ضذٖ ل٥ٕت

 .ٔب روش وشد٤ٓ ٔمتضب٢ ؾذاِت آٖ چ٥ض٢ است وٝ ص٤شاثبضذ،  تٕسه ثٝ لبؾذ٠ ؾذَ ٚ ا٘ػبف ٣ٔ د٥ُِ آٖ

ٍ إرا ل٘ل: إىّ المبػذٓ الوزوَسٓ لن ٌٗؼمذ ػلْ٘ب ثٌبء ػمالئٖ، ٍ ال هستٌذ لْب سَى ػزٍثٔ ألفبظْب، ووب ًبلش ثزله الس٘ذ 

 الخَئٖ فٖ ثؼغ الوَاػغ هي ولوبتِ.

٥ٞچ ٔستٙذ ٚ  1ٚ ثٝ غ٥ش اص اِفبغص لبؾذ٠ ٔزوٛس ٥ٞچ ثٙب٢ ؾمالئ٣ ثشا٢ آٖ ٚجٛد ٘ذاسد، :اٌش وس٣ اضىبَ وٙذ

  آٖ ٔشحْٛ خٛئ٣ دس ثؿضت اص وّٕتبتص ٔٙبلطٝ وشدٜ است .د٣ّ٥ِ ثشا٢ آٖ ٚجٛد ٘ذاسد ، ٕٞچٙب٘ىٝ ثٝ 

 .(..ٍٓ إِرا حٓىَوٕتُنٕ ثٕٓ٘يَ الٌّبسِ أَىْ تَحٕىُؤَا ثِبلْؼٓذٕلِ .... )ٗمَل: 1وبى الجَاة: ٗىفٌ٘ب إلحجبتْب فٖ الجولٔ وتبة اللِّ الؼضٗض ح٘ج

 

ٍٞٙب٥ٔىٝ ث٥ٗ ٔشدْ حىٓ ٚ  وٙذ چٖٛ ٌفت:)... ثشا٢ احجبت اجٕب٣ِ آٖ وتبة خذا وفب٤ت ٣ٔ: ثبضذ جٛاة ٣ٔ

 ذ...(. و٥ٙذ اص س٢ٚ ؾذَ ٚ ا٘ػبف و٥ٙ لضبٚت ٣ٔ

 

Sco1:14:21 

 

 

 دوم مثال
اٌش ص٣٘ رات حُٕ ثبضذ ٚ حُٕ ثشا٢ اٚ ضشس داضتٝ ثبضذ دس ا٤ٙجب اٌش ، ا٤ٙىٝ  ،ثبضذ ٣ٔ ٔخبَ د٤ٍش٢ وٝ ٔحُ اثتال

ضٛد، جب٘ت طفُ سؾب٤ت  ضٛد ٚ اٌش ٚاسد ٣ٔ، ضشس ثش طفُ ضٛد حىٓ ثٝ سمط ج٥ٙٗ ٚ، ضٛدت ٔبدس سا سؾب٤ت جب٘

أش دائش ث٥ٗ ا٤ٗ است وٝ ضشس دس وذاْ طشف سا تشج٥ح د٥ٞٓ ٚ ثب٤ذ ٔبِحػٝ ضشس ثٝ حبَ ٔبدس ٚاسد خٛاٞذ ضذ، ِزا 

                                                 

 ثبضذ. . وٙب٤ٝ اص ص٤جب ثٛدٖ اِفبظ آٖ ٣ٔ 1

2
 . مکانیه. 
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د ٚ ٤ب ثبِؿىس ٤ب ثب٤ذ سمط ج٥ٙٗ ٘طٛد ٚ آٖ دس ٘ت٥جٝ حىٓ و٥ٙٓ ثب٤ذ سمط ج٥ٙٗ ضٛد تب ثٝ ٔبدس ضشس٢ ٚاسد ٘طٛ

فشٔب٤ٙذ: اٌش چٝ ٔخبَ ٔزوٛس اص صٚا٤ب٢ د٤ٍش ٔطىالت٣ داسد أب ثشا٢ تحم٥ك  طفُ حفع ٌشدد دس ا٤ٙجب ٔػٙف ٣ٔ

ا٢ ثبضذ وٝ ثبؾج ٔشي ٔبدس ضٛد دس ا٤ٙجب لطؿبً سمط ج٥ٙٗ جبئض است  ٔطّت ثب٤ذ ثٍٛئ٥ٓ وٝ اٌش ضشس ثٝ ٌٛ٘ٝ

تضاحٓ است، أش دائش ث٥ٗ ا٤ٗ ٣ٔ ثبضذ، وٝ ٞٓ ثش ٔبدس ٚ ٞٓ ثش طفُ ضشس ٚاسد ضٛد ٤ب ا٤ٙىٝ  چٖٛ اص ٔػبد٤ك ثبة

ثش طفُ فمط ضشس ٚاسد ضٛد، چٖٛ سمط ج٥ٙٗ ضٛد د٤ٍش ثش ٔبدس ضشس٢ ٚاسد ٘خٛاٞذ ضذ ٚ چٖٛ دس جب٘ت دْٚ 

ثبضذ، دس  ٥ٙٗ جبئض ٣ٕٔ٘بئ٥ٓ ثٝ ا٤ٙىٝ سمط ج ثبضذ ِزا حىٓ ٣ٔ ٤ؿ٣ٙ ضشس ثش طفُ ٚ سمط ج٥ٙٗ ضشسش وٕتش ٣ٔ

ا٢ ٥٘ست وٝ ثبؾج ٔشي ٔبدس ضٛد، دس ا٤ٙجب  وٙذ وٝ ضشس ثش ٔبدس ثٝ ا٘ذاصٜ ادأٝ ٔػٙف آٖ غٛست٣ سا ثحج ٣ٔ

دٚ د٥ُِ  .ثبضذ، چٖٛ د٣ّ٥ِ وٝ ثشا٢ حشٔت سمط ج٥ٙٗ ٚجٛد داسد فشٔب٤ٙذ: وٝ لطؿبً سمط ج٥ٙٗ جبئض ٣ٔ ٣ٔ

ص٤شا ٕ٘ب٤ذ،  ثبِٕالصٔٝ حشاْ ثٛدٖ سا احجبت ٣ٔوٝ ٓ ثٝ پشداخت د٤ٝ ذ ٚ د٤ٍش٢ حىبضث ٣ٔ ثبضذ، ٤ى٣ اجٕبؼ فمٟب ٣ٔ

، أب ٥ٞچ وذاْ اص دٚ د٥ُِ اطالق ٘ذاضتٝ وٝ ضبُٔ حبِت ضشس ٚ  دس غٛست ؾذْ حشٔت ، پشداخت د٤ٝ الصْ ٘جٛد

ش ثبضذ وٝ ٌشد٘ذ، اِجتٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ ثب٤ذ ٔذ ٘ػ ضشس ضٛ٘ذ، ثّىٝ ا٤ٗ دٚ د٥ُِ ٟ٘ب٤تبً حبِت ؾذْ ضشس سا ضبُٔ ٣ٔ غ٥ش

ٚ ٕ٘ب٤ٙذ ثش احجبت د٤ٝ ٔطّك ثٛدٜ  ا٢ وٝ دالِت ٣ٔ د٤ٝ سا ثٝ د٘جبَ داسد، چٖٛ ادِٝ ٗؾ٣ّ ا٢ حبَ، سمط ج٥ٙ

 خبغ٣ )ٔخالً( حبِت ضشس ٘ذاس٘ذ(،   اختػبظ ثٝ حبِت

چٖٛ ٥ٞچ د٣ّ٥ِ ثش حشٔت آٖ  ثبضذ، دس غٛست جٛاص سمط ج٥ٙٗ ثشا٢ ٔبدس ، ثشا٢ دوتش ٥٘ض ا٤ٗ جٛاص حبثت ٣ٔ

 ثبضذ. ٣ٔ ٠ٔمتضب٢ ثشاء ،و٥ٙٓ ٚ اغُ دس چ٥ٙٗ ٔٛاسد٢ و٥ٙٓ، ثٝ اغُ ؾ٣ّٕ سجٛؼ ٣ٔ د ٘ذاسد ٚ ٟ٘ب٤تبً ضه ٣ٔٚجٛ

FG 
 

 

 .اجٕبؼِ ؾّٕب.1                                 

 اد١ِ حشٔت سمط ج٥ٙٗ

 ذ.وٙ .اد١ِ ِضْٚ پشداخت د٤ٝ ثبِٕالصٔٝ حشٔت سا حبثت 2٣ٔ                                 

 

 

 تطبيق

 هخبل هؼبطش



 
 ((كليه حقوق ايه اثر متعلق به مركس آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))

11 

أًِّ لذ ٗجذل ثوخبل هؼبطش، ٍ َّ: هب ارا وبًت اهشأٓ حبهال ثطفل، ٍ داس  2َّ هب تمذم، ث٘ذ -ووب للٌب -ٍ الوخبل الوَسٍث

 األهش ث٘ي الحفبظ ػلى الطفل الوَجت لتؼشّسّب ٍ الحفبظ ػلى االم الوَجت لمتل الطفل.

، ِىٗ دس ثؿض٣ اص ٔٛاسد ٖ ٔخبَ ٌزضتٕٝٞب -ٕٞب٘طٛس وٝ ٌفت٥ٓ -ضٛد ٣ٔٔخب٣ِ وٝ اص لذ٤ٓ اال٤بْ ٘مُ  ٔؿبغش: ٔخبَ

ث٥ٗ ٔحبفػت ثش طفُ وٝ ثبؾج  ٔشددوٝ ص٣٘ حبّٔٝ ثبضذ ٚ أٔش  ٍٞٙب٣ٔ ،ضٛد جب٤ٍض٤ٗ ٣ٔ ا٤ٗ ٔخبَ ثب ٔخب٣ِ جذ٤ذ

 ضٛد. ٣ٔسمط ج٥ٙٗ  سجتضٛد ٚ ٔحبفػت ثش ٔبدس وٝ  ضشس سسب٘ذٖ ثٝ ٔبدس ٣ٔ

ٗستلضم الؼشس ػلى الطفل، ٍ ّىزا الؼىس ثبلؼىس فال   شبسع ثَجَة الحفبظ ػلى االم ح٘جٍ اى شئت للت: إىّ حىن ال

ٗوىي التوسه ثحذٗج ًفٖ الؼشس، ألى رله تشج٘ح ثال هشجح.ٍ إرا وبى االستشْبد ثبلوخبل الوزوَس لبثال للوٌبلشٔ هي 

 ثؼغ الجْبت، إلّب أًِّ ج٘ذ فٖ الجولٔ.

ضشس ثش طفُ سا دس پ٣ داسد ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ؾىس آٖ  ٚجٛة حفع ٔبدسضبسؼ ثٝ  حىٓ :ٌٛ٘ٝ تؿج٥ش وٗ اٌش خٛاست٣ ا٤ٗ

ص٤شا آٖ  ثبضذ.پس تٕسه ثٝ حذ٤ج ال ضشس أىبٖ ٘ذاسد  )ٚجٛة حفع طفُ( ٔٙجش ثٝ ؾىسص)ضشس ثش ٔبدس( ٣ٔ

٣ ٔخبَ خٛثإجٕبالً ثبضذ أب  اٌش چٝ ا٤ٗ ٔخبَ اص جٟبت د٤ٍش لبثُ ٔٙبلطٝ ٚ ٘مذ ٣ٔثبضذ  تشج٥ح ثذٖٚ د٥ُِ ٣ٔ

  .ثبضذ ٣ٔ

 يُِّ٘ؼٓفٖ تَ فال إشىبلَ لوَت الحول أٗؼبً 3هستلضهبً 1ٍ فٖ تحم٘ك حبلِ ًمَل: إرا وبى ػشس االم ثذسجٔ هَتْب ٍ وبى هَتْب

 .الحول، ٍ الخبًٖ هتؼ٘يٌ خظَصِ ْب أٍ هَتٍِ حولِ االمِ ث٘ي هَتِ ٗذٍسٔ لى ح٘بتْب، ألىّ األهشَػٓ الحفبظِ

 

ا٢ ثبضذ وٝ ٔشي ٔبدس سا دس پ٣ داضتٝ  ثٝ ا٘ذاصٜ ٔتٛجٝ ٔبدسٌٛئ٥ٓ: اٌش ضشس٢  ٣ٚ دس تحم٥ك ٚضؿ٥ت ا٤ٗ ٔخبَ ٔ

چٖٛ أش دائش ث٥ٗ ا٤ٗ دس حفع ح٥بت آٖ ٚجٛد ٘ذاسد ثبضذ، ٚ ٔشي ٔبدس ثبؾج ٔشي فشص٘ذ ٥٘ض ٌشدد، ٥ٞچ اضىب٣ِ 

 .ثبضذ ٣ٔٔٛسد دْٚ  است وٝ ٞٓ ٔبدس ٚ ٞٓ فشص٘ذ اص د٥٘ب ثشٚ٘ذ ٚ ٤ب ا٤ٙىٝ فشص٘ذ فمط اص د٥٘ب  ثشٚد ٚ ٔتؿ٥ٗ

أٗؼب ثبػتجبس اى الذل٘ل ػلى حشهٔ االسمبؽ: إهّب  7ٍِٔ إرا وبى تؼشّسّب شذٗذا ٍ لىٌِ ال ٗجلغ دسجٔ الوَت ف٘جَص لْب اسمبطُ

َّ االجوبع ٍ التسبلن أٍ سٍاٗبت حجَت الذّٗٔ فٖ االسمبؽ ثٌبء ػلى داللٔ رله ثبلوالصهٔ ػلى الحشهٔ، ٍ والّوب ال اطالق 

 فِ٘.

                                                 
إه٘ل ثذٗغ ٗؼمَة ، هَسَػٔ «)هي أجل»هؼٌٖ-1ٍ ٍ َّ االوخش « غ٘ش»هؼٌٖ  -2ٍ هؼوَلْ٘ب)اسوْب ٍ خجشّب( ٍ لِ هؼٌ٘بى:« أىّ». اسن هالصم لإلػبفٔ إلٖ  2

 (.107الٌحَ ٍ الظشف ٍ اإلػشاة، ص 
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 . خبِر کان. 
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 . فاعِل یجوز. 
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ثبضذ  ثشا٢ اٚ سبلط وشد٘ص ٕٞچ٥ٙٗ جبئض ٣ٔٔبدس ضذ٤ذ ثبضذ ِٚىٗ آٖ ثٝ ا٘ذاص٠ حذّ ٔشي ٘جبضذ، ثشاٌش ضشس  أب

ص٤شا د٥ُِ حشٔت سمط ج٥ٙٗ: ٤ب اجٕبؾؽ ٚ اتفبق ٤ب سٚا٤بت حجٛت د٤ٝ ثشا٢ سمط ج٥ٙٗ ثٙبثش ا٤ٙىٝ ٔالص١ٔ ثب حشٔت 

  داضتٝ ثبضذ ٚ ٞش د٢ٚ آٟ٘ب اطالق ٘ذاس٘ذ.

 سمبؽ ال ٗؼٌٖ استفبع الذٗٔ، ثل ّٖ حبثتٔ ثبلشغن هي جَاص االسمبؽ إلطالق دل٘لْب.ٍ طج٘ؼٖ جَاص اال

ثبضذ، ثّىٝ آٖ ثب ٚجٛد جٛاص سمط ج٥ٙٗ حبثت است چٖٛ د٥ُِ آٖ اطالق  ٔؿٙب٢ جٛاص سمط ج٥ٙٗ ، سفؽ د٤ٝ ٣ٕ٘

 داسد.

وٌبست جَاصّب هي الطج٘ت أٗؼب، ال ٍ ّل ػول٘ٔ االسمبؽ ٌٗجغٖ أى تىَى هي الحبهل ًفسْب أٍ تجَص هي الطج٘ت أٗؼب؟

 ألىّ االسمبؽ هي الطج٘ت ال دل٘ل ػلى حشهتِ فٖ هخل ّزُ الحبلٔ ف٘توسه ثأطل الجشاءٓ.

جٛاص آٖ  ثبضذ؟ ثشا٢ پضضه ٞٓ جبئض ٣ٔآ٤ب ؾُٕ سمط ج٥ٙٗ ضب٤ستٝ است وٝ اص جب٘ت خٛد ٔبدس غٛست ٥ٌشد ٤ب 

٥ٗ اص جب٘ت پضضه دس ٔخُ ا٤ٗ حبِت ٚجٛد ٘ذاسد  ثشا٢ پضضه ٞٓ غح٥ح است ، ص٤شا د٣ّ٥ِ ثشا٢ حشٔت سمط جٙ

 ضٛد. پس ثٝ اغُ ثشائ١ تٕسه ٣ٔ
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 مورد دوم
ثخٛاٞذ دس خب١٘ خٛد تػشف٣ اٌش ضخػ٣ ٥خ ا٘ػبس٢ دس سسبئُ ث٥بٖ وشدٜ ا٤ٗ است وٝ، ضشحْٛ د٤ٍش٢ وٝ ٔ ٔٛسد

٣ٔ ٘فٛر سطٛثت ثٝ خب١٘ ٕٞسب٤ٝ ؾج ٣ِٚ حٕبْ ثب ،ٞب٢ خٛد حٕب٣ٔ دسست وٙذ دس ٌٛض١ ٤ى٣ اص اتبقٔخالً  ،وٙذ

دس ٔمبْ اثتذاءاً ٔػٙف  ص٤شا ضشس ثٝ ٕٞسب٤ٝ سا ثٝ د٘جبَ داسد.ٌشدد، ضٛد ، ِزا ا٤ٗ ؾُٕ ٔٛسد اؾتشاؼ ٕٞسب٤ٝ ٣ٔ

ثب٤ذ  ثٝ ا٤ٗ ث٥بٖ وٝ ٚ  ثٝ حسبة آ٤ذآ٤ٙذ، تب ا٤ٗ ٔخبَ اص ٔسبئُ تؿبسؼ ضذ٤ٗ  تػح٥ح ٚ تٛض٥ح ا٤ٗ ٔخبَ ثش ٣ٔ

ا٢ اص احذاث حٕبْ دس آٖ صا١٤ٚ ٔٙضَ ٘ذاسد، ٤ؿ٣ٙ  ٥ٞچ چبسٜ ،ذ احذاث حٕبْ سا داسدضخػ٣ وٝ لػ ضٛد فشؼ

تٛا٘ذ حٕبْ سا احذاث ٕ٘ب٤ذ ٕٞبٖ ٌٛض١ ٔٙضَ است وٝ ثبؾج ٘فٛر سطٛثت ثٝ خب١٘ ٕٞسب٤ٝ  تٟٙب جب٣٤ وٝ ٣ٔ

اسد ٔب ٘حٗ ف٥ٝ، ٤ؿ٣ٙ ٔسئّٝ تٛا٘ذ اص ٔٛ ضٛد ٚاالّ اٌش اٚ ثتٛا٘ذ دس جب٢ د٤ٍش حٕبْ سا احذاث ٕ٘ب٤ذ، ا٤ٗ ٔخبَ ٣ٕ٘ ٣ٔ

 تؿبسؼ ث٥ٗ ضذ٤ٗ ثبضذ،

 تطبيق

 الظَسٓ الخبً٘ٔ
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اى ٗفتشع أىّ إلًسبى هلىب، وذاس أٍ غ٘شّب، ٍ أساد التظشّف ثبحذاث حوبم فْ٘ب إلى جبًت غشفٔ ث٘ت جبسُ فبػتشع الجبس 

 ٘بتٌب.ٍ ّزُ الوسألٔ هي هَاسد االثتالء الىخ٘شٓ فٖ ح ثأى سطَثٔ الحوبم تسشٕ إلى غشفتٖ.

: ثشا٢ ا٘سبٖ ّٔى٣ ٔخُ خب٘ٝ ٚ غ٥ش آٖ تػٛس ضٛد ٚ لػذ سبختٗ حٕبْ دس وٙبس اتبق خب١٘ ٕٞسب٤ٝ سا غٛست دْٚ

ٔجتال ثٝ دس وٙذ. ٚ ا٤ٗ ٔٛسد اص ٔسبئُ  پس ٕٞسب٤ٝ اؾتشاؼ وٙذ وٝ سطٛثت آٖ ثٝ اتبق ٔٗ سشا٤ت ٣ٔ داضتٝ ثبضذ

 ثبضذ.  صٔبٖ ٔب ٣ٔ

الذاس هي إحذاث الحوبم فٖ غ٘ش رله الوىبى الزٕ ٗؼش  لٔ: إرا لن ٗتوىّي طبحتٍٔ طج٘ؼٖ ٌٗجغٖ اى ًحظش الىالم ثحب

ػشسا، ثل ألظى هب ٗلضم ػذم اهىبى تظشفِ فٖ داسُ ثبلشىل الزٕ  2ثبلجبس، ٍ إلّب فوٌؼِ هي إحذاث الحوبم ال َٗلّذ لِ

بم ػشٍسٕ ثح٘ج ٗشىّل ػذهِ ػشسا ٗحت، ٍ رله ال ٗؼذّ ػشسا ثبلٌظش الؼمالئٖ، ووب ٌٗجغٖ اى ًفتشع أىّ إحذاحِ للحو

 ػلِ٘.

ٚ سضاٚاس است ثحج سا ثٝ ا٤ٗ حبِت ٔٙحػش و٥ٙٓ: ٍٞٙب٥ٔىٝ غبحجخب٘ٝ ٘تٛا٘ذ دس غ٥ش آ٘جب٣٤ وٝ ضشس ثٝ ٕٞسب٤ٝ 

ضٛد،  خب٘ٝ ٣ٕ٘ ، ٚاالّ ٕٔب٘ؿت ٕٞسب٤ٝ اص ا٤ٙىٝ اٚ حٕب٣ٔ سا احذاث وٙذ ثبؾج ضشس ثش غبحتداسد، حٕبْ ثسبصد 

ٚ  ضٛد دس ٘ػش ؾمال ضشس ٔحسٛة ٣ٕ٘وٝ ثبضذ  ٣ٔٔطججك ٥ّٔص ٖ ؾذْ تػشف دس ّٔىص ب الص١ٔ آثّىٝ ٟ٘ب٤ت

ثٝ طٛس٢ وٝ ؾذْ سبختٗ حٕبْ ثشا٢ اٚ ضشس ٕٞچ٥ٙٗ ثب٤ذ فشؼ ضٛد وٝ احذاث حٕبْ ثشا٢ اٚ ضشٚست داسد 

   ثبضذ.
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