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 سًرة يس 

 اللَِِّ الشَّحٕوٓيِ الشَّحِ٘نِبِسٕنِ •
 (1)ٗس•
 (2)ٍٓ الْمُشْءٓاىِ الحَْٕىِ٘نِ•
 (3)بًَِّهٓ لَْوِيَْ الْؤشْسٓلِ٘يَْ•
 (4)صِشَْاطٍ هُّسٕتَْمِ٘نٍ  ػٓلىٓ•
 (5)تٌَْضِٗلَْ الْؼٓضِٗضِ الشَّحِ٘نِ•
 (6)لِتٌُزِسٓ لََْٕهٖا هَّا ؤًُزِسٓ ءٓابٓائُّٔنٕ فَْْٔنٕ غَْافِلَُىَْ•
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 6 آية  يسسًرة 
  لََْٕهاً ها ؤًُْزِسٓ آبائُّٔنٕ•
ٍ ًحَُ لَلِ تؼاالى لِتٌُْازِسٓ   « 2»لَها غ٘ش هٌزس آبائّن ػلى الَصف  •

 . لََْٕهاً ها ؤَْتأّنٕ هِيْ ًَْزِٗشٍ هِيْ لَْبٕلِهٓ، ٍٓ ها ؤَْسٕسٓلٌْا بِلَِْْٕ٘نٕ لَْبٕلَْهٓ هِيْ ًَْزِٗشٍ
ٍرِ رلاه ؤى تزؼال   ٍ .اإلًزاسلذ فسش ها ؤًُْزِسٓ آبائُّٔنٕ ػلى بحبات ٍ •

ها هصذسٗٔ، لتٌزس لَهاا بًازاس آباا ْن ؤٍ هَصاَلٔ ٍ هٌصاَبٔ ػلاى       
لَها ها ؤًزسُ آباائّن هاي الؼازاك، ومَلاِ     « 3»الوفؼَل الخاًٖ لتٌزس 

 لَْشِٗباًًَّا ؤًَْْزَْسًٕاوُنٕ ػٓزاباً  ا تؼالى

 4: ، ص4 الكشاف عه حقائق غًامض التىزيل، ج 
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 6 آية  يسسًرة 
 ؤى فشق ب٘ي تؼلمٖ لَلِ فَْْٔنٕ غافِلَُىَْ ػلى التفس٘شٗي؟ : فةى للت •

لن ٌٗزسٍا فْن غاافلَى، ػلاى   : َّ ػلى األٍّل هتؼلك بالٌفٖ، ؤى: للت•
ؤى ػذم بًزاسّن َّ سبب غفلتْن، ٍ ػلاى الخااًٖ بمَلاِ بًَِّاهٓ لَْوِايَْ      

ؤٍ . ؤسسلته بلى فالى لتٌزسُ، فةًاِ غافال  : الْؤشْسٓلِ٘يَْ لتٌزس، ووا تمَل
 . فَْ غافل

 4: ، ص4 الكشاف عه حقائق غًامض التىزيل، ج 
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 6 آية  يسسًرة 
و٘ف ٗىًََى هٌزسٗي غ٘ش هٌزسٗي لوٌالضٔ ّزا ها فٖ إٙ : فةى للت•

 األخش؟ 
إٙ فٖ ًفى بًزاسّن ال فٖ ًفى بًزاس آبا ْن، ٍ ألىّ :هٌالضٔال : للت•

 « 4»آبائّن المذهاء هي ٍلذ بسواػ٘ل ٍ واًت الٌزاسٓ فْ٘ن 
ففٖ ؤحذ التفس٘شٗي ؤىّ آباءّن لن ٌٗزسٍا ٍ َّ الظاّش، فواا  : للتفةى •

 تصٌغ بِ؟ 

ؤسٗذ آبائّن األدًَى دٍى األباػذ الْمََْٕلُ لَلِ تؼالى لَْإَْهٕلَْإَْىَّ رٌَّْٓٓنٓ  :للت•
هِيَْ الْزٌَِِّٔ ٍٓ الٌَّاسِ ؤَْرٕوٓؼِ٘يَْ ٗؼٌى تؼلك بْن ّزا المَل ٍ حبت ػلاْ٘ن ٍ  

 ٍرب، ألًْن هوي ػلن ؤًْن ٗوَتَى ػلى الىفش

 4: ، ص4 الكشاف عه حقائق غًامض التىزيل، ج  
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  القًل في الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌذٍكالمَل •
ٗستحب لفالذ الششا ظ هي البلَؽ ٍ االستغاػٔ ٍ غ٘شّوا ؤى  1هسإلٔ •

ٗحذ هْوا ؤهىي، ٍ وزا هي ؤتى بحزٔ الَارب، ٍ ٗستحب تىشاسُ بل 
 الؼاَد  فٖ ول سٌٔ، بل ٗىشُ تشوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحب ً٘ٔ 

 .ػٌذ الخشٍد هي هىٔ، ٍ ٗىشُ ً٘ٔ ػذهِبلِ٘ 

 401: ، ص1 تحزيز الًسيلة؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌذٍك 6فصل •
هسإلٔ ٗستحب لفالذ الششا ظ هي البلَؽ ٍ االستغاػٔ ٍ غ٘شّوا ؤى  1•

بل ٍ وزا هاي ؤتاى بَف٘فتاِ هاي الحاذ الَاراب ٍ         ٗحذ هْوا ؤهىي
ٗستحب تىشاس الحذ بل ٗستحب تىشاسُ فٖ ول سٌٔ بل ٗىاشُ تشواِ   

ٔ  ٍ فٖ بؼض األخباس هي حذ حالث حزاات لان   : خوس سٌ٘ي هتَال٘
   ٗصبِ فمش ؤبذا

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليزدي)العزية الًثقى 
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  القًل في الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌذٍكالمَل •
ٗستحب لفالذ الششا ظ هي البلَؽ ٍ االستغاػٔ ٍ غ٘شّوا ؤى  1هسإلٔ •

 ...ٗحذ هْوا ؤهىي، 

 401: ، ص1 تحزيز الًسيلة؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٗستحب لفالذ الششٍط ووي ػذم الضاد ٍ الشاحلأ برا تساىغ ساَاء    ٍ •

 شك ػلِ٘ السؼٖ ؤٍ سْل ٍ والوولَن برا ؤرى لِ هَالُ 

 

 198: ، ص1 شزائع اإلسالم في مسائل الحالل ي الحزام؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ال سٗب فٖ استحباك الحذ فٖ رو٘غ ّزُ الصَس، لؼوَم التشغ٘ب ( 3)•

 . فِ٘

 19: ، ص7 مدارك األحكام في شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٗزب الحذ بالٌزس ٍ ها فٖ هؼٌاُ هي الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ٍ ف مذ و٘ف واى ٍ •

باإلفساد ػلى ها ستؼشفِ ٍ باالست٘زاس للٌ٘ابٔ ٍ ًحَ رلاه ٍ حٌ٘ذاز   
الَرَك بتىشس السبب ٍ تؼذدُ هي رٌس ٍاحاذ ؤٍ ؤرٌااس   ف ٘تىشس 
 هختلفٔ 

ها خشد ػي رله ٍ ًحَُ فَْ هستحب بى لن ٗؼاش  هاا ٗمتضاٖ    ٍ •
تحشٗوِ ؤٍ وشاّتِ ٍ هغ ػذم رله فال خالف ًصا ٍ فتاَى فاٖ ؤًاِ    
ٗستحب لفالذ الششا ظ، ووي ػذم الضاد ٍ الشاحلٔ برا تسىغ سَاء شك 
ػلِ٘ السؼٖ ؤٍ سْل، ٍ والوولَن برا ؤرى لِ هَالُ ٍ ٍارذّا الوتبشع 

 . بِ بؼذ ؤداء الَارب، ٍ اهلل الؼالن
 

 228: ، ص17 جًاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
لال فٖ الزَاّش ال خالف ًصا ٍ فتَى ( األٍل)ّزُ الوسإلٔ ؤهَس فٖ •

فٖ اًِ ٗستحب الحذ لفالذ الششا ظ وواي ػاذم الاضاد ٍ الشاحلأ برا     
تسىغ سَاء شك ػلِ٘ السؼٖ ؤٍ سْل ٍ والوولَن برا ارى لِ الواَلى  

 ( اًتْى)

 296: ، ص12 مصثاح الهدى في شزح العزية الًثقى؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
لذ هش فٖ الوسإلٔ االٍلى هي فصل ششا ظ ٍرَك حزأ اإلساالم   ٍ •

األدلٔ الذالٔ ػلى استحباك الحذ هي الصبٖ الوو٘ض هضافا الى دػاَى  
 ًفى الخالف فِ٘، 

ٗذل ػلى استحبابِ هي غ٘ش الوستغ٘غ اإلعاللات الذالٔ ػلى سرحاى ٍ •
 الحذ فٖ ًفسِ، 

ٗذل ػلى استحبابِ هي الوولَن الوإرٍى هي هَالُ ها ٍسد هوا ٗذل ٍ •
ػلى صحتِ هٌِ ٍ ارضا ِ ػي حزاِ اإلساالم برا ؤػتاك لبال بتواام      

 .الَلَف بالوشؼش ووا هش فٖ فصل ششا ظ ٍرَك الحذ

 296: ، ص12 مصثاح الهدى في شزح العزية الًثقى؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌذٍكالمَل •
ٗستحب لفالذ الششا ظ هي البلَؽ ٍ االستغاػٔ ٍ غ٘شّوا ؤى  1هسإلٔ •

 ٗحذ هْوا ؤهىي، 
، ٍ ٗستحب تىشاسُ بل فٖ ول سٌٔ، بال  كذا مه أتى تحجة الًاجةي •

ػٌذ الخشٍد بلِ٘  الؼَد ٗىشُ تشوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحب ً٘ٔ 
 .هي هىٔ، ٍ ٗىشُ ً٘ٔ ػذهِ

 401: ، ص1 تحزيز الًسيلة؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٗستحب لوي حذ تىشاس الحذ استحبابا هاوذا، فشٍى ابي بابَِٗ فٖ ٍ •

هي حذ »: وتاك هي ال ٗحضشُ الفمِ٘، ػي الصادق ػلِ٘ السالم ؤًِ لال
حزٔ اإلسالم فمذ حل ػمذٓ الٌاس هي ػٌمِ، ٍ هي حذ حزت٘ي لن ٗضل 
فٖ خ٘ش حتى ٗوَت، ٍ هي حذ حالث حزذ هتَال٘ات حن حذ ؤٍ لان  

ٔ  هذهي الحذ ٍ لذ سٍٕ ؤى هي حذ حالث : لال« 1« »ٗحذ فَْ بوٌضل
ٍ األخباس الَاسدٓ بازله ؤوخاش هاي ؤى    « 2»حزات لن ٗصبِ فمش ؤبذا 

 .تحصى

 19: ، ص7 مدارك األحكام في شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٗىشُ تشن الحذ للوَسش خوس سٌ٘ي، لوا سٍاُ الىلٌٖ٘، ػي رسٗح، ٍ •

هي هضت لِ خوس ساٌ٘ي فلان   »: ػي ؤبٖ ػبذ اللِّ ػلِ٘ السالم، لال
 .«3« »ٗفذ بلى سبِ ٍ َّ هَسش، بًِ لوحشٍم

 19: ، ص7 مدارك األحكام في شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
بىّ للّاِ هلىاا   »: ػي حوشاى، ػي ؤبٖ رؼفش ػلِ٘ الساالم بًاِ لاال   ٍ •

ؤّٕ ػبذ ؤحسي اللِّ بلِ٘ ٍ ؤٍسغ ػلِ٘ فٖ سصلِ فلن ٗفاذ بل٘اِ   : ٌٗادٕ
 . «4« »فٖ ول خوسٔ ؤػَام هشٓ ل٘غلب ًَافلِ، بىّ رله لوحشٍم

ؤباَاك ٍراَك الحاذ ٍ     90: 8، الَسا ل 603 -139: 2الفمِ٘ ( 1)•
 .13ح  45ششا غِ ك 

 19: ، ص7 مدارك األحكام في شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ؤباَاك ٍراَك الحاذ ٍ     90: 8، الَسا ل 604 -139: 2الفمِ٘ ( 2)•

 .14ح  45ششا غِ ك 
ؤبااَاك ٍرااَك الحااذ ٍ  98: 8، الَسااا ل 1 -278: 4الىااافٖ ( 3)•

 .1ح  49ششا غِ ك 
ؤبااَاك ٍرااَك الحااذ ٍ  98: 8، الَسااا ل 2 -278: 4الىااافٖ ( 4)•

 .2ح  49ششا غِ ك 
 

 19: ، ص7 مدارك األحكام في شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٗستحب لوي اتى بَف٘فتِ هي الحذ الَارب بال خالف فِ٘، ٍ ( األهش الخاًٖ)•

ٗذل ػل٘اِ هاا ٍسد هاي اساتحباك تىاشاسُ ٍ هاا ٍسد فاٖ تىاشاسُ هاي          
الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم وخبش ػوش بي ٗضٗذ الوشٍٕ فٖ الىافٖ لال للات  
ألبٖ ػبذ اهلل ػلِ٘ السالم ؤحذ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ غ٘اش حزأ   

ػاي صساسٓ  ( ٍ خباش اباي بى٘اش   )الَداع لال ػلِ٘ السالم ًؼن ػششٗي حزِ 
الىافٖ لال سوؼت ؤبا رؼفش ػلِ٘ السالم ٗمَل واى لؼلى باي   -الوشٍٕ فٖ

الحس٘ي ػلِ٘ السالم ًالٔ لذ حذ ػلْ٘ا احٌت٘ي ٍ ػششٗي حزِ هاا لشػْاا   
الوشٍٕ فٖ الَسا ل فٖ باك استحباك ( ٍ خبش ػبذ اهلل بي سٌاى)لشػِ لظ 

تىشاس الحذ ٍ الؼوشٓ بمذس المذسٓ ػي البالش ػلِ٘ السالم ٍ ف٘اِ اى الحساي   
 (.ٍ غ٘ش رله هي االخباس الىخ٘شٓ)ػلِ٘ السالم حذ ػششٗي حزِ هاش٘ا 

 296: ، ص12 مصثاح الهدى في شزح العزية الًثقى؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٗستحب تىشاس الحذ ٍ بت٘اًِ فٖ ول سٌِ، ٍ ٗذل ػل٘اِ  ( األهش الخالج)•

خبش بسحاق بي ػواس الوشٍٕ فٖ الىافٖ لال للت ألبٖ ػبذ اهلل ػلِ٘ 
السالم اًى لذ ٍعٌت ًفسٖ ػلى لضٍم الحذ ول ػام بٌفسٖ ؤٍ بشرال  
هي ؤّل ب٘تٖ بوالٖ فمال ٍ لذ ػضهت ػلى رله فملت ًؼن لاال فااى   

الواشٍٕ  ( ٍ خبش ػزافش)فؼلت فإٗمي بىخشٓ الوال ؤٍ ؤبشش بىخشٓ الوال 
ػبذ اهلل ػلِ٘ السالم ها ٗوٌؼه هي الحذ فٖ  -فٖ الىافٖ لال لال ؤبَ

ول سٌِ للت رؼلت فذان الؼ٘ال، فمال برا هت فواي لؼ٘الاه اعؼان    
 ػ٘اله الخل ٍ الضٗت، ٍ حذ بْن ول سٌِ 

 296: ، ص12 مصثاح الهدى في شزح العزية الًثقى؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٕ ( ٍ خبش ػ٘سى بي ابى هٌصَس)• الفمِ٘ لال لال لٖ رؼفش بي فٖ  الوشٍ

ٍ الولاح ٍ   ضالخبهحوذ ػلْ٘وا السالم ٗا ػ٘سى اى استغؼت ؤى تإول 
الوشٍٕ فاٖ وواال الاذٗي لاال     ( ٍ خبش الؼوشى)تحذ ول سٌِ فافؼل 

سوؼتِ ٗمَل ٍ اهلل اى صاحب ّزا األهش ٗحضش الوَسن ول سٌِ ف٘اشى  
( ٍ خباش ػب٘اذ اهلل باي صساسٓ   )الٌاس ف٘ؼشفْن ٍ ٗشًٍاِ ٍ ال ٗؼشفًَاِ   

الوشٍٕ فٖ ووال الذٗي ؤٗضا لال سوؼت ؤبا ػبذ اهلل ػلِ٘ السالم ٗمَل 
 .ٗفمذ الٌاس اهاهْن ف٘شْذ الوَسن ف٘شاّن ٍ ال ٗشًٍِ

 297: ، ص12 مصثاح الهدى في شزح العزية الًثقى؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
، ٗىشُ تشن الحذ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ ففاٖ خباش رسٗاح الوحااسبٖ     (األهش الشابغ)•

هي هصٌف ػلِ٘ خوس سٌ٘ي فلن ٗفذ : الوشٍٕ فٖ الىافٖ ػي الصادق ػلِ٘ السالم
الوشٍٕ فاٖ الىاافٖ ػاي الباالش     ( ٍ خبش حوشاى)الى سبِ ٍ َّ هَسش اًِ الوحشٍم 

ػلِ٘ السالم لال اى هلل هٌاد ٗا ٌٗادٕ ؤٕ ػبذ ؤحسي اهلل الِ٘ ٍ ؤٍسغ ػلِ٘ فٖ سصلِ 
ٍ هشسال  )فلن ٗفذ بلِ٘ فٖ ول خوسٔ ؤػَام هشٓ ل٘غلب ًَافلِ اى رلاه لوحاشٍم   

لال سٍى اى الزباس رل راللِ ٗمَل اى ػباذا ؤحساٌت ال٘اِ ٍ    ( الصذٍق فٖ الفمِ٘
ؤرولت بلِ٘ فلن ٗضسًٖ فٖ ّزا الوىاى فٖ ول خوس ساٌ٘ي لوحاشٍم، بال ٍ فاٖ     
بؼض االخباس وشأّ التشن اسبغ سٌ٘ي وخباش ػباذ اهلل باي الحسا٘ي الواشٍٕ فاٖ       
الوحاسي لال سوؼت الصادق ػلِ٘ السالم ٗمَل برا ارتوغ الٌاس بوٌى ًاادى هٌااد   
اْٗا الزوغ لَ تؼلوَى بوي ؤحللتن ألٗمٌتن بالوغفشٓ بؼذ الخلف حن ٗمَل اهلل تباسن ٍ 

 .تؼالى اى ػبذا ؤٍسؼت ػلِ٘ سصلٖ لن ٗفذ الى فٖ ول ؤسبؼٔ لوحشٍم

 297: ، ص12 مصثاح الهدى في شزح العزية الًثقى؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
الوشٍٕ فٖ الىافٖ ػي فضا٘ل باي ٗسااس ػاي ؤحاذّوا      ( األهش الخاهس)•

ػلْ٘وا السالم لال هي حذ حالث سٌ٘ي هتَال٘ٔ حن حاذ ؤٍ لان ٗحاذ فْاَ     
لال لال الصادق ػلِ٘ الساالم هاي   ( ٍ فٖ هشسل الفمِ٘)بوٌضلِ هذهي الحذ 

حذ حزٔ اإلسالم فمذ حل ػمذُ هي الٌاس هي ػٌمِ ٍ هي حذ حزت٘ي لان  
ٗضل فٖ خ٘ش حتى بوَت ٍ هي حذ حالث حذ هتَال٘ٔ حن حذ ؤم لن ٗحاذ  
فَْ بوٌضلٔ هذهي الحذ، ٍ فٖ هشسل ؤخش ػٌِ ػلِ٘ السالم هي حذ ساٌِ ٍ  
سٌِ ال فَْ هي ؤدهي الحذ، ٍ غ٘ش رله هي االخباس الذالٔ ػلى فضل الحذ 
الوٌذٍك هخل ها دل ػلى اى هي حذ اسبغ هشات لن ٗصبِ ضغغٔ المبش ؤبذا، 
ؤٍ خوس هشات فال ٗؼزبِ اهلل ؤبذا ؤٍ ػشش هشات ٍ اًِ ال ٗحاسبِ اهلل ؤباذا  
ؤٍ ػششٗي حزِ ٍ اًِ ال ٗشى رٌْن ٍ ال ٗساوغ شاْ٘مْا ٍ ال صف٘شّاا ؤٍ    

 ( الحذٗج)ؤسبؼ٘ي حزٔ ٍ اًِ ل٘ل لِ اشفغ ف٘وي اربلت 
•  

 
 297: ، ص12 مصثاح الهدى في شزح العزية الًثقى؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
  بٓاكٔ اسٕتِحٕبٓاكِ تَْىْشَْاسِ الْحٓذِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِْٓ بِمَْذٕسِ الْمُذٕسِٓٓ 45« 6»•
هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ٗٓؼٕمَُكٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ بِبٕشَْاِّ٘نٓ ػٓايْ ؤَْبِ٘اِِ   « 7» -1 -14413•

ػٓيِ ابٕيِ ؤَْبِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ؤَْبِٖ هٔحٓوَّذٍ الْفَْشَّاءِ لَْالَْ سٓوِؼٕتٔ رٓؼٕفَْشَْ بٕيَْ هٔحٓوَّذٍ ع 
قَالَ رَسًُلُ اللَّهِ ص تَاتِعًُا تَيِهَ الْحَجِّ يَ الْعُمِزَةِ فَإِوَّهُمَا يَىْفِيَانِ الْفَقْزَ ٗٓمَُلُ 

 .وَْوٓا ٌْٗٓفِٖ الْىِ٘شُ خَْبٓجَْ الْحٓذِٗذِ -َْيَ الذُّوًُب
 
 

 .12 -255 -4الىافٖ  -(7)•
 

 123: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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  القًل في الحج المىديب
ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ بِسٕوٓاػِ٘لَْ ػٓيْ « 1» -2 -14414•

ػٓيْ ؤَْبِٖ بٓصِ٘شٍ ػٓيْ ؤَْبِٖ ػٓبٕذِ اللَِِّ ع جَعِفَزِ تِهِ عِمِزَانَ ػٓلِِّٖ بٕيِ الْحٓىَْنِ ػٓيْ 
اللَّاصِمٔ لَْْٔوٓا فِٖ ضَْاوٓاىِ   -الْحٓذُّ ٍٓ الْؼٔوٕشَُْٓ سَٔلَْاىِ هِيْ ؤَْسَٕٓاقِ الْأخِشَِْٓ: لَْالَْ
 .ٍٓ بِىْ ؤَْهٓاتَِْٔ ؤَْدٕخَْلَِْٔ الْزٌََّْٓٔ -بِىْ ؤَْبٕمَْأُ ؤَْدَّأُ بِلَْى ػِ٘ٓالِِِ -اللَِِّ
 
 
 .13 -255 -4الىافٖ  -(1)•
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  القًل في الحج المىديب
ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ ؤَْصٕحٓابٌَِْا ػٓيْ ؤَْحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ « 5» -4 -14416 •

لَْنٕ ٗٓحٔذَّ الٌَّبُِّٖ : هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ غِ٘ٓاثِ بٕيِ بِبٕشَْاِّ٘نٓ ػٓيْ رٓؼٕفَْشٍ ع لَْالَْ
 .بِلَّا ٍٓاحِذًٓٓ ٍٓ لَْذٕ حٓذَّ بِوٓىََّْٔ هٓغٓ لََْٕهِِِ حٓزَّاتٍ -ص بٓؼٕذٓ لُذٍٔمِ الْوٓذٌَِِْٗٔ

 
 
 .1543 -443 -5، ٍ التْزٗب 1 -244 -4الىافٖ  -(5)•
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