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 اإلحزامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاخثات ٍقت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 القصذ،ال توعٌى قصذ اإلحزام

توؼٌى قظذ اإلحشام، تل توؼٌى قظدذ ححدذ الٌ،دل،    القظذ،ال : األٍل•
فإرا قظذ الؼوشٓ هثال ٍ لثى طاس هحشها ٍ ٗتشتة ػلِ٘ ححناهِ، ٍ حها 
قظذ اإلحشام فال ٗؼقل حى ٗنَى هحققا لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقظدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء ماى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗثطل ً،نِ حٗؼا إرا ماى التشك ػي ػوذ، ٍ حها هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗثطل، ٍ ٗدة ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘قدات إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهني ػلى التفظ٘ل الوتقذم

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثز فٖ الٌ٘ٔ القزتٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼثادات،ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ القشتٔ ٍ الخلَص موا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فقذّوا حٍ فقذ ححدذّوا ٗثطدل إحشاهدِ، ٍ ٗددة حى تندَى هقاسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حظَلْا فٖ األثٌاء، فلَ تشمْا ٍخة تدذٗذّا

 

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثز فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ العوزٓ

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذتٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدا تؼدذ   
رلل تطل ٍ حها ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخثٔ إال إرا تَقف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دا، ٍ   

 .ال ٗؼتثش التلفظ تالٌ٘ٔ ٍ ال االخطاس تالثال

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗعتثز فٖ اإلحزام قصذ تزك الوحزهات

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتثش فٖ اإلحشام قظذ تدشك الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
إخواال، تل لَ ػضم ػلى استناب تؼغ الوحشهات لن ٗؼدشّ تإحشاهدِ،   
ًؼن قظذ استناب ها ٗثطل الحح هي الوحشهات ال ٗدتودغ هدغ قظدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها عٌِّ٘ هي ححّ أٍ عوزٓ

لَ ً،ٖ ها ػٌِ٘٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدإى اختظدت الظدحٔ ٍاقؼدا       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ طدح٘حا، ٍ لدَ خداص الؼدذٍل هدي        *لوا ٗظح  تأحذّوا تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدح٘، ٍ لدَ طدح مالّودا، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوا إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلخوالٖ هغ اإلهناى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فثح،ة إهناًِ تال حشج
فٖ ً٘تِ لوا ٗصح ٍ إال ف٘حول على الصحح٘ح ٍ  ظَْر لَ لن ٗني ٌّاك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خاس إحت٘اطاًعلِ٘ ال ٗدة 
 .ٍ لن ٗني ٌّاك ظَْر **•
أٍ ماى ٍ لن ٗنحي ٌّحاك    (إٔ السهاً علِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوا هتعٌ٘اً ***•

ظَْرٍإال فلَ تع٘ي أحذّوا علِ٘ ٍ ماى ٌّاك ظَْر فحٖ ً٘تحِ للوتعح٘ي،    
 .ٗحول علِ٘

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ٍ إال  ،فاى ػلن حى حددِ لودا را طدح    *فالىلَ ًَى محح  5ه،ألٔ •
 **فاألٍخِ الثطالى

 
 .حتٖ ٗشول العوزٓ... لَ ًَٕ مإحزام فالى: األٍلٖ أى ٗقال *•
العلن توٌَِٗ، ًعن حصل تل األقَى الصحٔ لَ أحزم ّذا الفالى ٍ  **•

 .العلن توٌَِٗ فإحزاهِ تاطلٗحصل لَ لن ٗحزم أصالً أٍ أحزم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘زُفٌَى لَ ٍخة علِ٘ ًَع هي الحح أٍ العوزٓ 

لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هدي الحدح حٍ الؼودشٓ تاألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*تطل

 ، **ٍ لَ ماى ػلِ٘ ها ٍخة تالٌزس ٍ شثِْ فال ٗثطل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػا ٍ ًطق تغ٘شُ ماى الوذاس ها ًَى، •
 .ٍ لَ ماى فٖ حثٌاء ًَع ٍ شل فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ تٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّذا الٌَع تطَعاً تطل، لَ ماى عالواً تالَخَب ٍ إال فحدِ *•

ًعن لَ ًَٕ ًَعاً آخز ال ٗثطل هطلقحاً ٍ إى  . صح٘ح ٍ هدشٕ عي الَاخة
 .لن ٗني هدشٗاً عوا ٍخة علِ٘

 .ٍال ٗقع عوا ٍخة علِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هناى عوزٓ التوتع حدِ

لَ ًَى هناى ػوشٓ التوتغ حدِ خْال فاى مداى هدي قظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ تِ غ٘شُ ٍ ظي حى ها ٗأتٖ تِ حٍال اسوِ الحدح    إت٘اى الؼول

 فالظاّش طحتِ ٍ ٗقغ ػوشٓ، 
ٍ حها لَ ظي حى حح التوتغ هقذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح تذل الؼودشٓ  •

ل٘زّة إلى ػشفات ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ تالؼوشٓ فاحشاهِ تاطل 
ٗدة تدذٗذُ فٖ الو٘قات إى حهني، ٍ إال فثالتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشك اإلحشام

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ تالٌّ٘ٔ

ٗ،تفاد هي خولٔ هدي األخثداس اسدتحثاب الدتلفّظ تالٌ٘٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اتدي    *فدٖ  الظاّش تحقّقِ تإٔ٘ لفظ ماى، ٍ األٍلى حى ٗنَى توا 

ّن٘ إًٖ حُسٗذٔ ها حهشتٓ تِِ هٙيَ التوتغ تالؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗقَل( 1)ػو٘اس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اتِلٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَثِّ٘لٓ ٰ  إلى الحٓح٘ ػٓلى مٙت

ٖ ءٗ ٗٓحث،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر للٓ لٖ ٍٓ تَقثٛلِٔ هٌّٖٙ ٍٓ حَػٌّٖٙ ػٓلَِ٘ٙ، فَدإىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حث،تٌٖ لقذسك الّزٕ قذست ػلٖٛ، اللّْن٘ إى لدن تندي حد٘دٔ    
فؼوشٓ، حُحشم لل شؼشٕ ٍ تششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظداهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػظثٖ هي الٌ،اء ٍ الط٘ة، حتتغٖ تزلل ٍخْل ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَر *•
ها رمشُ هَافق تقشٗثاً لظح٘حٔ اتي سٌاى ٍ إى ماى فِ٘ اختالؽ هٌْا ٍ ( 1)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اتي ػو٘اس فشاخغ
 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى  
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 األرتعالتلث٘ات : الثاًٖ هي الَاخثات

 التلث٘ات األستغ،: هي الَاخثاتالثاًٖ •

لث٘٘ل اللّْن٘ لث٘٘ل لث٘٘دل ال شدشٗل   »:ٍ طَستْا ػلى األطح حى ٗقَل•
فلَ امتفى تزلل ماى هحشها ٍ طح إحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « لل لث٘٘ل
إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولدل ال  »: ٗقَل ػق٘ة ها تقذمحى  األٍلى

لث٘٘دل  »: هٌِ حى ٗقدَل تؼدذ رلدل    **ٍ ححَؽ« *ششٗل لل لث٘٘ل
 .«اللّْن لث٘٘ل إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولل ال ششٗل لل لث٘٘ل

 .األحَط ات٘اى ّذا التلث٘ٔ األخ٘زٓ تٌ٘ٔ ها فٖ الذهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘اى تْذُ التلث٘ٔ تعحذ اإلت٘حاى تالتلث٘حات الخوحس     ** •

 .الساتقٔ
 415- 414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الصثّٖ الغ٘ز الووّ٘ش  

ٗدة اإلت٘اى تْا ػلى الَخِ الظح٘ح توشاػآ حداء النلودات   8ه،ألٔ •
 **الظح٘حهغ التوني هي  *الولحَىٗدضٕ الؼشت٘ٔ،فال ػلى القَاػذ 

هغ ػذم تونٌدِ فداألحَؽ الدودغ تد٘ي     ٍ ٍ لَ تالتلق٘ي حٍ التظح٘ح، 
. إت٘اًْا تإٔ ًحَ حهنٌِ ٍ تشخوتْا تلغتِ، ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ رلدل 

األخدش  ٗشد٘ش إلْ٘دا    ٍ ال تظح التشخؤ هغ التوني هي األطدل،  ٍ 
ٗلثحى عحي   ٍ  رلل،تإطثؼِ هغ تحشٗل ل،اًِ، ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ 

 .الصثٖ غ٘ز الوو٘ش
 .إٔ الذٕ ال ٗعذ عزت٘اً *•
 .على األحَط **•

 415: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الصثّٖ الغ٘ز الووّ٘ش  

الالسم اإلت٘اى تْا على الَخِ الصح٘ح توزاعآ أداء النلوحات  (: 14هسألٔ )•
على قَاعذ العزتّ٘ٔ، فال ٗدشٕ الولحَى هع التونّي هي الصحح٘ح تحالتلق٘ي   

تٌِ٘ ٍ ت٘ي االسحتٌاتٔ،  ( 2)أٍ التصح٘ح، ٍ هع عذم تونٌِّ فاألحَط الدوع 
ٍ مذا ال تدشٕ التزخؤ هع التونّي، ٍ هع عذهِ فاألحَط الدوع تٌْ٘وا ٍ 

ٍ األٍلى لساًِ، ٍ األخزس ٗش٘ز إلْ٘ا تإصثعِ هع تحزٗل ت٘ي االستٌاتٔ، 
ٍ ٗلثّى هي الصحثّٖ الغ٘حز الووّ٘حش ٍ هحي     أى ٗدوع تٌْ٘وا ٍ ت٘ي االستٌاتٔ، 

 ، (4)الوغوى علِ٘ 
. ٍ إى ماى األظْش خَاص االمتفاء تالولحَى ٍ مزلل الحال ف٘ودا تؼدذُ  ( 2)•
 (.الخَئٖ)
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هشّ النالم فِ٘( 4)•

 664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الصثّٖ الغ٘ز الووّ٘ش  

 ، «2»ٍ حه٘ا الظثٖ غ٘ش الوو٘ض ف٘لثٖ ػٌِ موا فٖ طح٘ح صساسٓ ( 2)•
•______________________________ 
 .5ح  17حتَاب حق،ام الحح ب / 288: 11الَسائل ( 2)

 415: ، ص27 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الصثّٖ الغ٘ز الووّ٘ش  

  تٓابٔ حٓحِّ الظِّثٕ٘ٓاىِ ٍٓ الْوٓوٓالٙ٘لٙ -58•
ػٙذٌٛٓ هٙيْ حَطٕحٓاتٌَِا، ػٓيْ سْٕٓلِ تٕيِ صِٗٓادٚ، ػٓيْ حَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوٛذٙ . 1/ 7058•

 :، ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ«1»تٕيِ حَتِٖ ًَظٕشٍ، ػٓيْ هٔثًٌَّى الْحٌَّٓاؽٙ 
إِرَا حٓحٛ الشَّخٔلُ تِاتٌِٕٙٙ ٍٓ ّٔدَٓ طٓدغٙ٘شٌ،   »: حَحٓذّٙٙوٓا ػلْ٘وا ال،الم، قَالَػٓيْ •

فَإِىْ لَنٕ ٗٔحٕسِيْ أَىْ ٗٔلَثِّٖٓ، لُثِّحٖٓ  ، «2»فَإًَِِّٔ ٗٓأْهٔشُُٔ حَىْ ٗٔلَثِّٖٓ ٍٓ ٗٓفْشِعٓ الْحٓحٛ 
 .«ػٌِْٓٔ ٰ  ُ، ٍٓ ٗٔطَافٔ تِِٙ، ٍٓ ٗٔظٓلّىعٌِْٓ« 3»

  301: ، ص8 ، ج(دار الحذٗث -ط )النافٖ 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الصثّٖ الغ٘ز الووّ٘ش  

ٗٔزْتٓحٔ ػٓيِ الظِّدغَاسِ، ٍٓ ٗٓظٔدَمٔ الْنٙثٓداسٔ    »: قَالَ.ٗٓزْتٓحَٔىَلَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٓا : قُلْتٔ•
ػٓلَى الْؤحٕشِمِ هٙيَ الثِّ٘ٓابِ ٍٓ الطِّ٘ةِ، فَإِىْ  ٰ  ػٓلَِْٕ٘نٕ هٓا ٗٔتَّقى ٰ  ، ٍٓ ٗٔتَّقى«4»
   «7». ««6»حَتِِ٘ٙ  ٰ  قَتَلَ طٕٓ٘ذاً فَؼٓلى« 5»
 .«الحٌّاؽ» -:فٖ التْزٗة(. 1)•
حى ٗؼ٘٘ي ػلى ًف،ِ إقاهتِ، حٍ َٗخثدِ ػلدى ًف،دِ    : فشع الحح٘(. 2)•

ٍٗفشع الحح٘، حٕ َٗخثِ ػلى ًف،دِ  »: ٍقال الؼلّاهٔ الف٘غ. تإحشاهِ
الوفدشدات  : ساخدغ . «تؼقذ اإلحدشام ٍالتلث٘دٔ، حٍ اإلشدؼاس، حٍ التقل٘دذ    

 (.فشع) 203، ص 7؛ ل،اى الؼشب، ج 630للشاغة، ص 
 .«لثَ٘ا»: ٍالَافٖ ٍالتْزٗة« تث»ٍحاش٘ٔ « تخ»فٖ (. 3)•

  301: ، ص8 ، ج(دار الحذٗث -ط )النافٖ 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الصثّٖ الغ٘ز الووّ٘ش  

ٍٗظَم النثاس، : قَلِ ػلِ٘ ال،الم»: 209، ص 17فٖ هشآٓ الؼقَل، ج (. 4)•
ٗحتول حى ٗنَى الوشاد تالنثاس الوو٘ضّٗي هي األطفال حٍ الثلغ، حٕ ٗظَهَى 

 .«ألًف،ْن ٍٗزتحَى ألطفالْن، ٍاألٍ٘ل حظْش
 .«ٍإى»: ٍالَافٖ ٍالتْزٗة« تخ»فٖ (. 5)•
رمش األطحاب لضٍم خو٘غ النفّاسات ػلى الدَلٖ٘، ٍّدزا   »: فٖ الوشآٓ(. 6)•

الخثش ٗذلّ ػلى خظَص مفّداسٓ الظد٘ذ، ٍ هدال إلدى التخظد٘ض تؼدغ       
 .«الوتأخّشٗي

، 2الفق٘دِ، ج  . ، هؼلّقاً ػي النل1424ٌٖ٘، ح 409، ص 5التْزٗة، ج (. 7)•
، ح 291، ص 12، هؼلّقددداً ػدددي صساسٓ الدددَافٖ، ج  2893، ح 433ص 

 .14821، رٗل ح 288، ص 11؛ الَسائل، ج 11954
 

  301: ، ص8 ، ج(دار الحذٗث -ط )النافٖ 



20 

 تَلْثُِ٘ٓٔ الصثّٖ الغ٘ز الووّ٘ش  

إِرَا حٓدحٛ  : ٍٓ تِإِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓديْ حَحٓدذّٙٙوٓا ع قَدالَ   « 1» -5 -14821•
فَدإِىْ لَدنٕ    -فَإًَِِّٔ ٗٓأْهٔشُُٔ حَىْ ٗٔلَثِّٖٓ ٍٓ ٗٓفْدشِعٓ الْحٓدحٛ   -الشَّخٔلُ تِاتٌِٕٙٙ ٍٓ َّٔٓ طٓغٙ٘شٌ

قُلْدتٔ لَدٕ٘سٓ لَْٔدنٕ هٓدا      -ٗٔحٕ،ٙيْ حَىْ ٗٔلَثِّٖٓ لَثَٕٛا ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔطَافٔ تِِٙ ٍٓ ٗٔظٓلَّى ػٌْٓدِٔ 
ٍٓ ٗٓظَٔمٔ الْنٙثٓاسٔ ٍٓ ٗٔتَّقَى ػٓلَِْٕ٘نٕ هٓا ٗٔتَّقَى ػٓلَى  -ٗٓزْتٓحَٔىَ قَالَ ٗٔزْتٓحٔ ػٓيِ الظِّغَاسِ

 .هٙيَ الثِّ٘ٓابِ ٍٓ الطِّ٘ةِ ٍٓ إِىْ قَتَلَ طٕٓ٘ذاً فَؼٓلَى حَتِِ٘ٙ -الْؤحٕشِمِ
ٍٓ سٍٓٓأُ الْنُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ حَطٕحٓاتٌَِا ػٓيْ سْٕٓلِ تٕديِ صِٗٓدادٚ ػٓديْ حَحٕوٓدذٓ تٕديِ      •

ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّدٕ٘خُ  « 2»هٔحٓوٛذٙ تٕيِ حَتِٖ ًَظٕدشٍ ػٓديِ الْؤثٌََّدى الْحٌَّٓداؽٙ ػٓديْ صٔسٓاسَٓٓ      
 . «3»تِإِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ٗٓؼٕقَُبٓ هٙثْلَِٔ 

 .2893 -433 -2الفقِ٘  -(1)•
 .1 -303 -4النافٖ  -(2)•
 . 1424 -409 -5التْزٗة  -(3)•
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى علِ٘  

فدٖ هدشٗغ   »حه٘ا الوغوى ػلِ٘ فال دل٘ل ػلِ٘ سَى هشسل خو٘دل  ٍ •
ٗحدشم ػٌدِ   : ، فقدال (الَقدت )حُغوٖ ػلِ٘ فلن ٗؼقل حتى حتى الوَقف 

ٍ داللتِ ػلى خَاص االستٌاتٔ فٖ الوقام تٌاءٖ ػلى ً،دخٔ  « 3« »سخل
 . ٍ َّ الو٘قات تاه٘ٔ ٍ لنٌِّ ػؼ٘ف ال،ٌذ تاإلسسال« الَقت»
 
 
 .2ح  55حتَاب اإلحشام ب / 413: 12الَسائل ( 3)•
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى علِ٘  

ف٘خشج ػي هحل الندالم،  « الوَقف»إلى احتوال طح٘ٔ ً،خٔ هؼافاً •
لؼذم داللتِ ػلى خَاص االستٌاتٔ ػوي حُغوٖ ػلِ٘ هي الو٘قدات لؼودشٓ   
التوتّغ حٍ الحح، ٍ إًوا ٗختض توي حتى الوَقف هغوى ػل٘دِ، فحٌ٘ذدز   
تنَى ٍظ٘فٔ الوغوى ػلِ٘ الشخَع إلى الو٘قات إى حهني ٍ إلّدا فودي   

موا ّٖ ٍظ٘فٔ الداّدل ٍ الٌاسدٖ إرا تدداٍصا الو٘قدات غ٘دش      . هناًِ
 . هحشه٘ي
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى علِ٘  

ٍٓ تِإِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْقَاسٙنِ ػٓديْ خٓوٙ٘دلِ تٕديِ    « 5» -2 -16650•
دٓسٛاجٍ ػٓيْ تٓؼٕغِ حَطٕحٓاتٌَِا ػٓيْ حَحٓذّٙٙوٓا ع فٖٙ هٓشِٗغٍ حُغْوٖٙٓ ػٓلَٕ٘دِٙ فَلَدنٕ   

 .فَقَالَ ٗٔحٕشِمٔ ػٌِْٓٔ سٓخٔلٌ -«6»ٗٓؼٕقٙلْ حٓتَّى حَتَى الْوَٕٓقٙفٓ 
 20هدي الثداب    4، ٍ حٍسدُ فٖ الحذٗث 191 -6 -5التْزٗة  -(5)•

 .هي حتَاب الوَاق٘ت
 (. ّاهش الوخطَؽ)حتى الَقت  -فٖ ً،خٔ -(6)•

•  
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