
32 ...القول في الحج بالنذر و 26-9-92   



2

آفَُٔ الْعِبَادَِٓ الْفَتْزَُٓ
ٍَ آفَُٔ الْعِبَاادَِٓ الْفَتْازَُٓ   عَلِيُّ آفَُٔ الْحَذِيثِ الْكَذِبُ ٍَ آفَُٔ الْعِلْنِ الٌِّسِيَاىُ يَا •

« 3»ٍَ آفَُٔ الْعِلْنِ الْحَسَذُ « 2»ٍَ آفَُٔ الْجَوَالِ الْخُيَلَاءُ « 1»
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آفَُٔ الْعِبَادَِٓ الْفَتْزَُٓ
االًىسبس ٍ الؼوف، ٍ ال ٗىَى ول رله اال لوذم التَخِ ٍ : الفتشٓ( 1)•

الزٕ َّ سٍح الوجبدٓ، فبًِ ولوب وبى الحؼَس أوثش وابى    حؼَس الملت
.الشَق ٍ الزٍق ٍ الٌشبؽ أوثش

الخ٘الء ثبلؼن ٍ ثبلىسش والّوب طح٘ح ٍ ّاَ ثووٌاا الودات ٍ    ( 2)•
.التىجش

ٍ ّاَ فاٖ الوساو٘ي ثبلولوابء أكْاش هاي       : لبل الوَلا الودلسّٖ( 3)•
.الشوس

373: ، ص4 هي ال يحضزُ الفقيِ، ج
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آفَُٔ الْعِبَادَِٓ الْفَتْزَُٓ
الْأَكْلُ عَلَا  الِِّّابَ ِ ٍَ السَازَاجُ فِاي     « 4»عَلِيُّ أَرِبَعٌَٔ يَذَّْبِيَ ضَيَاعاً يَا •

ٍَ الزَّرِعُ فِي السَّبَخَِٔ ٍَ الصٌَِّيعَُٔ عٌِْذَ غَيِزِ أَِّلَِْا يَا عَلِيُّ هَايْ  « 5»الْقَوَزِ 
 -ًَسِيَ الصَّلَآَ عَلَيَّ فَقَذِ أَخْطَأَ طَزِيقَ الْجٌََِّٔ يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ ٍَ ًَقْزََٓ الْغُزَابِ

« 6»ٍَ فَزِئََِّ الْأَسَذِ 

إٔ اسشاف ٍ تجزٗش للوبل، ٍ فٖ رمّ اإلسشاف أخجبس وث٘اشٓ تماذم   ( 4)•
.ثوؼْب

373: ، ص4 هي ال يحضزُ الفقيِ، ج
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آفَُٔ الْعِبَادَِٓ الْفَتْزَُٓ
هن أى االول هلا الشجن سجت الهشاع وث٘شٓ، ٍ السشاج فٖ المواش ساجت لازم    ( 5)•

ئرا وبى السشاج هن المواش  : ألَل( م ت)الومالء اال أى ٗشٗذ ثزله المشاءٓ ٍ الوـبلؤ 
اسشافب أٍ تجزٗشا فحبل اسشاج الشوَم فٖ الٌْبس فاٖ الوشابّذ الوشاشفٔ ٍ الجمابم     
الوتجشؤ هولَهٔ ٍ ال ٗفولِ اال الؼوفبء الزٗي ال ٗتجوَى اال أَّاءّن، وواب ال ٗاذافن   
هٌْن ٍ ال هي هولْن رله اال الزٗي ال ٗشٗذٍى اال حـبم الذً٘ب ٍ اغَاء الٌبس هي 

.الظشاؽ
أخس السشاق سبسق »ًمشٓ الغشاة وٌبٗٔ هي تود٘ل الظالٓ ٍ تخف٘فْب ووب ٍسد ( 6)•

ٍ فشٗشٔ األسذ إٔ فٖ السدَد ثال ٗساتحت أى ٗىاَى هتدبف٘اب اال فاٖ      « الظالٓ
فاا  : ألاَل ( م ت)سدذٓ الشىش فبًِ ٗستحت أى َٗطل طذسُ ٍ رساهِ٘ ثبالسع 

ٍ ّاَ أى ٗجساؾ   : لبل« اًِ ًْا هلِ٘ السالم هي افتشاش السجن فٖ الظالٓ»الٌْبٗٔ 
  ِ  -رساهِ٘ فٖ السدَد ٍ ال ٗشفوْوب هي األسع ووب ٗجسؾ الىلت ٍ الازبت رساه٘ا

.«األسذفششٔ »اًتْا، ٍ فٖ ثوغ الٌسخ 

373: ، ص4 هي ال يحضزُ الفقيِ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
فمذ ادها اى الٌزس ثخظَطِ َٗخت وَى الوٌازٍس  : أهب المَل الثبًٍٖ •

دٌٗب هلا الٌبرس ألى هفبد ط٘غٔ الٌزس خول الوٌزٍس للِّ توبلا ٍ تول٘ىِ 
فابى  ( للِّ هلٖ وازا )أٍ ( لضٗذ هلٖ دسّن)ئٗبُ ٍ ال فشق ث٘ي اى ٗمَل 

ّزُ الظ٘غٔ تَخت وَى هتولمْب دٌٗب ثبثتاب فاٖ الزهأ ف٘داشٕ هل٘اِ      
أحىبم الذٗي، ووب َّ الحبل فٖ خظَص الحح الَاخت ثبألطل هاي  

.هوبهلٔ الذٗي الحم٘مٖ هوِ

401: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
للّاِ  )اى الٌزس ال ٗذل ئال هلا التضام الوىلف ثبلوٌازٍس ٍ لَلاِ   : فٍِ٘ •

اًِ التضم هلا ًفسٖ ثىزا للّاِ توابلا، ٍ ّازا ال َٗخات     : هوٌبُ( هلٖ
ئؿالق الذٗي هلِ٘ ئال هلا سج٘ل التدَص، فبلذٗي الوتوابسف الحم٘ماٖ   
غ٘ش ثبثت ٍ َّ غ٘ش همظَد للٌبرس ألى همظَدُ حست هفابد الظا٘غٔ   
ٖ ء الوٌازٍس للّاِ     ٖ ء الوٌزٍس، ال هلى٘ٔ الشا ل٘س ئال التضاهِ ثزله الش

توبلا، 

401: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
ثل ال ٗوىي التول٘ه الوتوبسف ثبلٌسجٔ ئلا اللِّ توابلا، فااى الولى٘أ    •

االهتجبسٗٔ ال هوٌا لْب ثبلٌساجٔ ئل٘اِ ساجحبًِ ئال ثووٌاا التىل٘اف ٍ      
ٖ ء ثووٌا لضٍم ئًْببِ ٍ ًحاَ   اإللضام ٍ اإلٗدبة ٍ ٍخَة الَفبء ثبلش

ٔ رله، ٍ ئال  الثبثتٔ لألش٘بء الخبسخ٘ٔ غ٘ش ثبثتٔ للِّ االهتجبسٗٔ  فبلولى٘
توبلا، 

402: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
اًوب َّ هبله الولَن ٍ األوَاى، ٍ خو٘ن األهَس ؿشا ث٘ذُ ٍ تحات  ٍ •

سلـبًِ ٍ لذستِ ٍ هش٘تِ هي دٍى اهتجبس إٔ خبهل، ٍ هلىِ توابلا ٍ  
سلـبًِ ل٘س ثبالهتجبس فاى ئحبؿتِ ئحبؿٔ ٍخَدٗٔ، الستجابؽ خو٘ان   
الوَخَدات ثٌفس رٍاتْب ثِ ثٌفس ٍخَدّب فْٖ ثبثتٔ لِ ثازٍاتْب هاي   
دٍى حبخٔ ئلا اهتجبس ثجَتْب لاِ، ٍ ّاٖ هحبؿأ لاِ توابلا ثاٌفس       
ٍخَدّب االستجبؿٖ ثِ ٍ همَْسٓ تحت لْشُ ٍ سلـبًِ، ٍ االهتجبس فاٖ  

.هَسد الثجَت الحم٘مٖ لغَ ٍاػح

402: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
الٌزس ثل ول ٍاخت ال َٗخت ئال االلتضام ثات٘بى هتولمأ ٍ  : ثبلدولٍٔ •

لضٍم أدابِ فٖ الخبسج، ٍ أهب وَى هتولمٔ دٌٗب حم٘م٘ب ثبثتب فاٖ الزهأ   
.ٗدت تفشٗغْب هٌِ فٖ الَلت أٍ خبسخِ، فغ٘ش ثبثت

ًون ٍسد المؼبء فٖ خظَص الظَم الوٌزٍس الوم٘اذ ث٘اَم خابص ئرا    •
طبدف َٗم الو٘ذ أٍ أٗبم هشػِ أٍ سفشُ، ووب فٖ طح٘ح اثاي هْضٗابس   

ٍ لَ ال الٌض لىبى الٌزس ثبؿال، لوذم الشخحبى فٖ هتولمٔ حا٘ي  « 1»
ٍ . الوول ٍ الشٍاٗٔ هلا خالف المبهذٓ ٍ ٗدت االلتظبس هلا هَسدّب

.ال ٗوىي التوذٕ هٌِ ئلا سببش الوَاسد
.1هي أثَاة الٌزس ح  10ثبة : الَسببل( 1)•

402: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
هي الفشق ث٘ي ًزس الحح ٍ ث٘ي تولك الٌازس  : أهب هب روشُ فٖ الدَاّشٍ •

اى الحاح ٗوتابص   : ثغ٘شُ ثَخَة المؼبء فٖ األٍل دٍى الثبًٖ، ثذهَى
هي سببش الَاخجبت اإللْ٘ٔ، ألى الوستفبد هي الٌظَص اى الحح سج٘لِ 
سج٘ل الذٗي أٍ َّ ثوٌضلتِ، فَخَثِ هلا ًحَ الذٌٗ٘أ ثخاالف ساببش    
الوجبدات الجذً٘ٔ، فال ثذ هي المؼبء اهب ثٌفسِ أٍ ٗمؼٖ هٌِ ٍل٘اِ ثواذ   

.هَتِ هي أطل الوبل

402: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
هبلٖ ٍاخت  الحح اًب ال ًشى فشلب ث٘ي األهشٗي، ئال هب ل٘ل هي اى : ففِ٘•

ٍ ئخوبهْن لببن هلا خشٍج الَاخجبت الوبل٘أ هاي األطال ثخاالف     
سببش الَاخجبت وبلظالٓ ٍ الظَم ٍ ًحَّوب هاي الَاخجابت الجذً٘أ ٍ    
لىي هي الَاػح اى الحح أٗؼب ل٘س ثَاخت هبلٖ ٍ اًوب الوبل ٗظشف 
فٖ همذهبتِ، ٍ ئال فأفوبل الحح وبلـَاف ٍ السوٖ ٍ الَلاَف ل٘سات   

.ثَاخجبت هبل٘ٔ ئال الْذٕ فاًِ ٍاخت هبلٖ

403: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
حبل الحح وساببش الَاخجابت اإللْ٘أ الجذً٘أ، ٍ الَاخات      : ثبلدولٍٔ •

الوبلٖ هب ٍخت فِ٘ طاشف الوابل أٍال ٍ ثٌفساِ وبلاذَٗى، ٍ هداشد      
طشف الوبل فٖ تحظ٘ل الَاخت ٍ طاشفِ فاٖ الوماذهبت ال ٗدوال     

.الَاخت ٍاخجب هبل٘ب

403: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
اًِ لَ وبى الحح ٍاخجب هبل٘ب، فال ثذ هي التفظ٘ل ث٘ي الحح ٍ غ٘شُ هلا •

هي الَاخجبت ال التفظا٘ل ثا٘ي ًازس الحاح ٍ ًازس غ٘اش الحاح ئر ال        
خظَط٘ٔ للٌزس حٌ٘ئز، ثل لَ وبى الحح فٖ ػوي هماذ الصم هاثال أٍ   
طبس ٍاخجب ثسجت آخش غ٘ش الٌزس، ٗلاضم خشٍخاِ هاي أطال الوابل،      
الهت٘بص الحح هي سببش الَاخجبت، هن اًِ لن ٗلتاضم احاذ هاي الفمْابء     

.ثزله ٍ لن ٗتوشػَا لزله أطال

403: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
:أهب ثحست الشٍاٗبت فمذ ٍسد تٌضٗل الحح هٌضلٔ الذٗي فٖ هَسدٗيٍ •
حدٔ اإلسالم، فاى الٌظَص دلت هلا اًْب دٗي أٍ ثوٌضلتاِ،  : أحذّوب•

ثل الوستفبد هٌْب تمذٗن حح اإلسالم هلا الذَٗى الشخظ٘ٔ، ٍ ّزا هوب 
.«1»ال والم فِ٘ 

ًزس ئحدبج الغ٘ش ال ًزس الحح هي ًفسِ، وواب فاٖ طاح٘حٔ    : ثبًْ٘وب•
هي سخال هل٘اِ حدأ    ( هلِ٘ السالم)سألت أثب خوفش : )ػشٗس لبل

اإلسالم ًزس ًزسا فٖ شىش ل٘حدي ثِ سخال ئلا هىٔ فوبت الزٕ ًازس  
لجل اى ٗحح حدٔ اإلسالم، ٍ هي لجل اى ٗفٖ ثٌزسُ الزٕ ًزس،

.ٍخَة الحح 25ثبة : الَسببل( 1)•
403: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج



16

لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
اى تشن هبال ٗحح هٌِ حدٔ اإلسالم هي خو٘ن الوابل ٍ اخاشج   : لبل•

هي ثلثِ هب ٗحح ثِ سخال لٌزسُ ٍ لذ ٍفا ثبلٌزس، ٍ اى لن ٗىي تاشن  
هبال ئال ثمذس هب ٗحح ثِ حدٔ اإلسالم حح هٌِ ثوب تشن، ٍ ٗحح هٌِ 

.«1»( ٍلِ٘ حدٔ الٌزس، اًوب َّ هثل دٗي هلِ٘
ٍ اللبّش اى ئؿالق لفق الذٗي هلا ًزس ئحدبج الغ٘ش اًوب َّ ثلحابف  •

ووب اى ٍلٖ الو٘ت لاِ  : تشجِ٘ ثبلذٗي هي ح٘ث ل٘بم الَلٖ ثزله، ٗوٌا
التظذٕ الداء دًَِٗ وزله لِ اى ٗمَم ثابلحح هٌاِ فاٖ هاَسد ًازس      
اإلحدبج ئرا لن ٗتوىي َّ هي رلاه، ٍ لاَ وابى دٌٗاب حم٘م٘اب لاضم       

.خشٍخِ هي األطل ال هي الثلث

404: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
لن ٗـلك الذٗي هلا هـلك الحح ئال هلا ّزٗي الواَسدٗي  : ثبلدولٍٔ •

فحبل الحح حبل سببش الَاخجبت، فال فشق ث٘ي الحح ٍ غ٘شُ، ٍ المؼبء 
.غ٘ش ثبثت هلا ًفسِ فؼال هلا الَلٖ ثوذ هَتِ

404: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
اًِ رّت خوبهأ، ئلاا ٍخاَة المؼابء هاي الثلاث، ٍ اساتذلَا،        ثن •

الاذالت٘ي  « 2»ثظح٘حٔ ػشٗس الوتمذهٔ ٍ طح٘حٔ اثي أثاٖ ٗوفاَس   
هلا اى هي ًزس اإلحدبج ٍ هبت لجلِ ٗخشج هي ثلثِ، ٍ لَ وبى ًازس  
اإلحدبج وزله هن وًَِ هبل٘ب هحؼب فٌزس الحاح ثٌفساِ اٍلاا ثواذم     

الخشٍج هي األطل، 

404: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
أٍ ال األطحبة أهشػَا هي ّزٗي الخجشٗي، ٍ لان ٗفات احاذ    : فٍِ٘ •

فحٌ٘ئز اى للٌب ثواذم ٍخاَة المؼابء    : ثبلحىن الوزوَس فٖ هَسدّوب
أطال ووب َّ الوختبس فال والم، ٍ لَ ل٘ل ثبلمؼبء فال ثذ هاي الخاشٍج   
هي األطل، ألًِ ٍاخت هبلٖ، ٍ حبلِ حبل سببش الذَٗى، وواب اختابسُ   

.خوبهٔ أخشى

404: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
لَ لن ًمل ثسمَؽ الخجش الووتجش هي الحد٘ٔ ثبإلهشاع ووب َّ : ثبً٘بٍ •

الظح٘ح هٌذًب، ًلتضم ثبلخشٍج هي الثلث فٖ خظَص هَسد الخجشٗي، 
ٍ َّ ًزس اإلحدبج، ٍ ال ٍخِ للتوذٕ هي هَسدّوب ئلا الحح الوٌزٍس 
ثٌفسِ، ٍ األٍلَٗٔ الوذهبٓ هوٌَهٔ، ألى الحح الوٌزٍس الٌفساٖ ٗوتابص   
هي سببش الَاخجبت لىًَِ ٍاخجب هبل٘ب ٍ حبلِ حبل الذٗي فٖ الخاشٍج  
هي األطل، ٍ أهب ًزس اإلحدبج فَْ هدشد تسج٘ت ئلا الووال ٍ ئلاا   

.ئت٘بى أفوبل الحح، ٍ ال ٗظح ئؿالق الذٗي هلِ٘ فٖ ًفسِ

405: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
اى اإلحدبج ٍاخت هبلٖ هحغ، ٍاػاحٔ الاذفن، إلهىابى    : دهَىٍ •

ئحدبج الغ٘ش ثذٍى ثزل الوبل لِ أطال، وواب ئرا الاتوس هاي احاذ اى     
ٗحح أٍ ٗلتوس هي شخض آخاش اى ٗحاح الغ٘اش ٍ ًحاَ رلاه هاي       

.التسج٘جبت ئلا حح الغ٘ش هي دٍى ثزل الوبل

405: ، ص1 هعتوذ العزٍٓ الَثق ، ج



22

لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
لَ وٌب ًحاي ٍ المبهاذٓ لملٌاب ثواذم ٍخاَة لؼابء ًازس        : ثبلدولٍٔ •

اإلحدبج ال هي األطل ٍ ال هي الثلث، وسببش الَاخجبت الوٌزٍسٓ التٖ 
ال ٗدت لؼببْب ال هي األطل ٍ ال هي الثلث، ٍ الحىن الوازوَس فاٖ   
الخجشٗي حىن هلاا خاالف المبهاذٓ، ٍ ٗمتظاش هلاا هَسدّواب، ٍ       
األٍلَٗٔ الوزوَسٓ هوٌَهٔ ووب هشفت، ألى الحح الٌازسٕ ٗوتابص هاي    
سببش الَاخجبت فاًِ وبلذٗي ف٘خاشج هاي األطال، ٍ ال ٗمابس ثٌازس      
اإلحدبج الزٕ ٗوىي هذم طاشف الوابل ف٘اِ أطاال، فبلتواذٕ ثاال       

.هَخت
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لَ ًذر الحج هي هكاى هعيي
لَ وبى الو٘ضاى فٖ الَاخت ثبلوبل٘أ فٌازس الحاح الٌفساٖ     : الحبطلٍ •

أٍلا فٖ وًَِ هبل٘ب ٍ دٌٗب هي ًزس اإلحدبج الزٕ ٗوىي اى ٗإتا ثاِ  
هي دٍى طشف الوبل فِ٘ أطال، ف٘ذٍس األهش ث٘ي المَل٘ي الوتمذه٘ي هي 
خشٍج الحح الٌزسٕ الٌفسٖ هي األطل، ٍ هي هاذم ٍخاَة المؼابء    

هٌذًب أطال ال هي األطل ٍ ال هي الثلث ووب َّ الوختبس 
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هَيْ ًَذَرَ صََِمَ يََِمٍ هُعَيَّيٍ دَائِواً
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ طَٕٓمٓ َٕٗٓمٍ هٔوَّٓ٘يٍ دٓابِوبً فَبتَّفَكَ فِٖ َٕٗٓمٍ ٗٓحٕشُمٔ طَٕٓهِٔٔ  10« 1»•

 ٍٓخٓتٓ الْاِفْـَبسٔ ٍٓ الْمَؼَبءٔ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ أَثِٖ هٓلٍِّٖ الْأَشْوٓشِِّٕ هٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ « 2» -1 -29629•

ئِلَِِٕ٘ ٗٓوٌِٕٖ ئِلَاا  « 3»وَتَجٕتٔ : هٓجٕذِ الْدٓجَّبسِ هٓيْ هٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ فِٖ حٓذِٗثٍ لَبلَ
أَىْ ٗٓظَٔمٓ َٕٗٓهبً هِيَ الْدٔؤوٓأِ دٓابِوابً هٓاب     -أَثِٖ الْحٓسٓيِ م ٗٓب سِّٓ٘ذِٕ سٓخٔلٌ ًَزَسٓ

إٍَٔ أَػْحٖا إٍَٔ أََّٗبمٓ التَّشْشِٗكِ إٍَٔ سٓافَشَ   -فََٓافَكَ رَلِهٓ الَْٕ٘ٓمٔ َٕٗٓمٓ هِ٘ذِ فِـْشٍ -ثٓمِٖٓ
إٍَٔ لَؼَبؤُُٔ ٍٓ وَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕنٔ ٗٓاب سٓاِّ٘ذِٕ    -ّٓلْ هٓلَِِٕ٘ طَٕٓمٔ رَلِهٓ الَْٕ٘ٓمِ -إٍَٔ هٓشِعٓ

ٍٓ ٗٓظٔاَمٔ َٕٗٓهابً    -لَذٕ ٍٓػَنٓ اللَِّٔ هٌِْٓٔ الظِّ٘ٓبمٓ فِٖ ّٓزُِِ الْأََّٗبمِ وُلِّْٓب -فَىَتَتٓ ئِلَِِٕ٘
ٍٓ وَتَتٓ ئِلَِِٕ٘ ٗٓسٕأَلُِٔ ٗٓب سِّٓ٘ذِٕ سٓخٔالٌ ًَازَسٓ أَىْ ٗٓظٔاَمٓ     -ثٓذٓلَ َٕٗٓمٍ ئِىْ شَبءٓ اللَِّٔ

فَىَتَتٓ ئِلَِِٕ٘ ٗٓظٔاَمٔ   -فََٓلَنٓ رَلِهٓ الَْٕ٘ٓمٓ هٓلَا إَّٔلِِِ هٓب هٓلَِِٕ٘ هِيَ الْىَفَّبسِٓٓ -َٕٗٓهبً
.َٕٗٓهبً ثٓذٓلَ َٕٗٓمٍ ٍٓ تَحٕشِٗشُ سٓلَجٍٓٔ هٔإْهٌٍَِٔ
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هَيْ ًَذَرَ صََِمَ يََِمٍ هُعَيَّيٍ دَائِواً
• ٍٓ
َٕٗٓمٓ فِـْاشٍ إٍَٔ ٗٓإَمٓ   : سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ هٓيْ هٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ•

 «4»خٔؤوٍٓٔ 
.«5»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ هٓلَا رَلِهٓ : أَلَُلُ•
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هَيْ ًَذَرَ صََِمَ يََِمٍ هُعَيَّيٍ دَائِواً
•______________________________

 فِ٘ حذٗث ٍاحذ 10الجبة  -(1)
هاي الجابة    2، ٍ أٍسد لـؤ هٌِ فٖ الحذٗث 12 -456 -7الىبفٖ  -(2)•

هي ّازُ   9هي الجبة  1هي أثَاة الىفبسات، ٍ لـؤ هٌِ فٖ الحذٗث  23
.األثَاة

ٍ فبهلِ َّ ثٌذاس هَلا ئدسٗس، الزٕ سٍى هٌِ  "وتت "فٖ الوظذس -(3)•
(.456ص  7ج )هي الوظذس ( 10)هلٖ ثي هْضٗبس، فٖ الحذٗث 

.1135 -305 -8التْزٗت  -(4)•
هي أثَاة هي ٗظح هٌِ الظَم، ٍ  10هي الجبة  2تمذم فٖ الحذٗث  -(5)•

.هي أثَاة ثم٘ٔ الظَم الَاخت 11فٖ الجبة 
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