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 جواز التخصيص بالوفهوم

  لذ اختلفَا في جَاص التخظيض تالوفهَم الوخالففظل •
على لَليي ٍ لذ استذل لىل  ،الوَافكهع االتفاق على الجَاص تالوفهَم •

 .هٌهوا توا ال يخلَ عي لظَس
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 جواز التخصيص بالوفهوم

تحميك الومام أًه إرا ٍسد العام ٍ ها له الوفهَم في والم أٍ والهيي ٍ ٍ •
لىي على ًحَ يظلح أى يىَى ول هٌهوا لشيٌة هتظلة للتظرش  فري   
اآلخش ٍ داس األهش تيي تخظيض العوَم أٍ إلغاء الوفهَم فالذاللة على 

توعًَة همذهات الحىوة أٍ تالَػرع فرال   تاإلطالق   ول هٌهوا إى واًت
يىَى هٌان عوَم ٍ ال هفهَم لعذم تواهية همذهات الحىوة في ٍاحذ 
هٌهوا ألجل الوضاحوة ووا في هضاحوة ظهَس أحرذهوا ٍػرعا لوهرَس    
اآلخش وزله فال تذ هي العول تاألطرَل العوليرة فيورا داس فيره تريي      

إرا لن يكي هع رلك أحذهوا أظهر و إال كاى هاًعاا  العوَم ٍ الوفهَم 
 .عي اًعقاد الظهور أو استقراره في اآلخر
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  تخظيض العام تالوفهَم: فظل •
ٍ يوهش هي تعغ عثائش األطَلييي اىَّ هزا الثحث اًوا ًشأ لذفع شرثهة  •

عذم إهىاى تخظيض العام تالوفهَم ٍ ٍجَب تمذين العام عليه لىًَه 
 . الوفهَم  هٌطَلاً ٍ الوٌطَق ألَى هي

لذ يوهش هي عثائش أخشى اىَّ الثحث هعمَد لعالج شثهة هعاوسة هي ٍ •
إر  -هفهَم الوَافمة تالخظَص -اىَّ العام ال تذَّ ٍ أَىْ يخظض تالوفهَم

لَ لن يخظض ته لضم إلغاء هٌطَله أيؼاً تحىن التالصم تيٌهورا ٍ عرذم   
 .إهىاى التفىيه تيي الوتالصهيي ٍ هزا إلغاء للذليل تال هَجة
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على ول حال تٌذفع الشثهة األٍلى تأىَّ الويرضاى فري التمرذين لري      ٍ •
تىَى الذاللة هٌطَلية أٍ هفهَهية تل هٌران هرَاصيي أرخرشى لعرالج     
التعاسع غيش الوستمش تيي األدلة هي الَسٍد ٍ الحىَهرة ٍ المشيٌيرة ٍ   
األظهشية ٍ التخظيض ٍ ًحَها علرى هرا هرَ هثحرَ  فري تحرَ        

 .التعاسع
ٍ تٌذفع الشثهة الثاًية تأىَّ الوعاسػرة تسرشال ال هحالرة هري العرام ٍ      •

الوفهَم إلى العام ٍ الوٌطَق ألىَّ الٌافي لالصم يٌفي الولضٍم أيؼاً فلرَ  
فشع ٍجَد هالن لتمذين العام عري الوٌطرَق فقسرماؽ الوٌطرَق ال     

 .يىَى تال هَجة ووا روش ٍ هزا ٍاػح
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