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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرماالالقًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًاقٕت بالؼمشِ المتمتغ بُا  يحشمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ػىتذ مقتا     يصويي بالبٕتت بتبؼا، ي    فيطوً  ٔذخل مكّ المؼظمّ حم •

يطوً   بٕه الظفا ي المشيِ بتبؼا، حتم    يسعىسكؼتٕه، حم ( ع)إبشإَم 
احتٕاطا ببؼا حم سكؼتٕه لٍ، ي إن كان األقتًى ػتذ  يرتً      ليىسبء

فٕحل ػلٕتٍ كتل متا حتش  ػلٕتٍ       يقصشحم ، *طالتٍطًاف الىساء ي 
 ،باإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىسبء ليس ثًاخت في عمشة التمتع ي لنه ال ثأس ثإتيبوو    *•
 احتيبطبً ي اتيبو  قجل التقصيشينًن أمثش إحتيبطبً

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
حم ٔىشئ إحشاما للحذ مه مكّ المؼظمّ فٓ يقت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذس      •

الًقًف بؼشفّ، ي األفؼل إٔقاػٍ ًٔ  التشئتّ بؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفات فٕقف بُا مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيبٍ، حم ٔفٕغ 
مىُا ي ٔمؼٓ إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ ي ٔقف بٍ بؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼقبّ، حم ٔىحش أي ػمال ألٔمؼٓ إلى مىى حم •

ٔزبح َذٍٔ، حم ٔحلق إن كان طشيسِ ػلى األحتًؽ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
بٕىٍ ي بٕه التقظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىساء التقظٕش، فٕحل بؼتذ التقظتٕش   
ٓ ء إال الىساء ي الطٕب، ي األحًؽ ارتىا  الظتٕذ أٔؼتا، ي    مه كل ش
إن كان األقًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مكّ حم • شاء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ سكؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕب، حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔظتلٓ     
 سكؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ التششٔق، ي َٓ الحادّٔ حم •

ػششِ ي الخاوّٕ ػششِ ي الخالج ػششِ، ي بٕتًتّ الخالج ػششِ إوما َتٓ  
 فٓ بؼغ الظًس كما ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔامُا الزماس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج



7 

  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
لً شاء ال ٔأتٓ إلى مكّ لًٕمٍ بل ٔقٕم بمىى حتتى ٔشمتٓ رمتاسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحادْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخاوٓ ػشش، حم ٔىفش بؼذ التضيال  
لً كان قذ اتقى الىساء ي الظٕذ، ي إن أقا  إلى الىفش الخاوٓ ي ًَ الخالخّ 
ػشش ي لً قبل الضيال لكه بؼذ الشمٓ راص أٔؼا، حتم ػتاد إلتى مكتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا  رْ     
الحزّ، ي األفؼل األحًؽ أن ٔمؼٓ إلى مكّ ًٔ  الىحش، بل ال ٔىبغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فؼال ػه أٔا  التششٔق إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  أحذهب الىية:يشتشغ في حح التمتع أمًس
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَا•

أْ قظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمتشِ،  •
 .فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم ٔظح

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  أحذهب الىية:يشتشغ في حح التمتع أمًس
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَا•

أْ قظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحأي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محال بأن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي بقتٓ إلتى أن ٔتذس     لً أتى بؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ  وؼم أوٍ ***•

أن ٔتمتغ بُا بل ٔستحب رلك إرا بقٓ فٓ مكّ إلى َتالل رْ  راص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتأكذ إرا بقٓ إلى ًٔ  

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ينًن مدمًع عمشت  ي حد  في أشهش الحح

أتتى  فلتً   الحتذ، أن ٔكًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش   -حاوُٕا•
بؼمشتٍ أي بؼؼُا فٓ غٕشَا لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ بُتا، ي أشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري القؼذِ ي ري الحزّ بتمامٍ ػلى األطح
 

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ينًن الحح ي العمشة في سىة ياحذة

أتى بالؼمشِ فٓ فلً  ،*ياحذِأن ٔكًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ  -حالخُا•
بىّ ي بالحذ فٓ األخشى لم ٔظح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ، بتًاء    
أقا  فٓ مكّ إلى الؼا  القابل أ  ال، ي بًاء أحل مه إحشا  ػمشتتٍ أي  

  . بقٓ ػلٍٕ إلى الؼا  القابل
 
 .ػلى األحًؽ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج 
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 أن ينًن إحشام حد  مه ثطه منة

فمحتل  ، أما ػمشتٍ أن ٔكًن إحشا  حزٍ مه بطه مكّ مغ االختٕاس -سابؼُا•
 إحشامُا المًاقٕت اٖتّٕ،  

أي حزتش  ( ع)أفؼل مًاػؼُا المسزذ، ي أفؼل مًاػؼٍ مقتا  إبتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مكّ أحش  مما ٔتمكه، ي لً أحش  مه ( ع)إبماػٕل 

غٕشَا اختٕاسا متؼمذا بطل إحشامٍ، ي لً لم ٔتذاسكٍ بطل حزٍ، ي ال ٔكفٕتٍ  
الؼًد إلُٕا مه غٕش تزذٔذ، بل ٔزب أن ٔزذدٌ فُٕا، ألن إحشامٍ مه غٕشَا 
كالؼذ ، ي لً أحش  مه غٕشَا رُال أي وسٕاوا يرب الؼًد إلُٕتا ي التزذٔتذ   

 . *مكاوٍمغ اإلمكان، ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ 
ٔبؼذ رًاص االكتفاء بئحشامٍ إرا كتان حٕىتٍ أٔؼتاي غٕتش متتمكّه مته       ال *•

 (سٌ)، بل مطلقا ي إن كان اإلحتٕاؽ ما ركشٌ الماته مكّّالشرًع إلى 

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ينًن مدمًع العمشة ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ

فلً  ،أن ٔكًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ -خامسُا•
ابتؤرش احىان لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَما لؼمشتٍ ي اٖخش لحزّ لم 
ٔزض ػىٍ، ي كزا لً حذ شخض ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخض ي حزتٍ    

 . ػه آخش لم ٔظح
 

 407: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ال يخشج مه منة ثعذ اإلحالل عه عمشة التمتع

أن ال ٔخشد مه مكّ بؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحًؽ 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتاألحًؽ التمتغ بال حارّ، ي لً ػشػتٍ حارّ 

مه مكّ ي ٔخشد لحارتٍ ي ٔشرغ محشما إلػمال الحذ، لكه لً خشد 
 .مه غٕش حارّ ي مه غٕش إحشا  حم سرغ ي أحش  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي إن كان األقًى رًاصٌ *•
 .ي إن كان األقًى رًاصٌ **•

 407: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

يقت اإلحشا  للحذ مًبغ فٕزًص التأخٕش إلى يقتت ٔتذس     3مسألّ •
ال ٔزتًص التتأخٕش ػىتٍ، ي ٔستتحب     ي  ػشفتّ، يقًف االختٕاسْ مه 

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، بل ًَ أحًؽ

 407: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

ال إشكال فٓ ان يقت اإلحشا  لحذ التمتغ مًبغ، ٔزًص فؼلٍ بؼذ ( 1)•
الفشاؽ ػه ػمشِ التمتغ، ي اإلحالل مه إحشامُا بال فظل، ي ان يقؼتت  

 . فٓ أيائل شُش شًال، الزْ ًَ الشُش األيّل مه أشُش الحذّ

األمش، اوتٍ ٔبقتى ػلتى إحشامتٍ التى ان ٔقؼتٓ الحتذ ي ٔتأتٓ         غأّ •
 بمىابكٍ، َزا باإلػافّ إلى الششيع، 

فٕزًص تأخٕشٌ إلى يقتت ٔتذس  يقتًف    : امّا باإلػافّ إلى التأخٕشي •
االختٕاسْ مه ػشفّ، الزْ ًَ أيّل أػمال الحذ بؼذ اإلحتشا ، ي ركتش   

 .اوٍ ٔستحب اإلحشا  ًٔ  التشئّ: فٓ المته

 375: ، ص2 الحح؛ ج -تفصيل الششيعة في ششح تحشيش الًسيية 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

الفشع ػذ  التأخٕش ػىٍ ال ػذ  التقذٔم ػلٕتٍ، بتل رؼلتٍ مقتؼتى     ي •
االحتٕاؽ، ي مىشأٌ ما بٕأتٓ فٓ المسألّ الخامسّ، مه االختالف فٓ 
حذّ الؼٕق، وظّا ي فتًى، ي داللّ بؼغ الىظًص ػلى ان حتذٌّ صيال  

ي قوذ افتوى ثعوط    ًٔ  التشئّ، ي بؼؼتُا ػلتى اوتٍ غتشي  ًٔمُتا،      
 . ، ي لكه االحتٕاؽ ابتحبابٓاألصحبة عيى طجقهمب

ػلٍٕ، ٔزًص اإلحتشا  قبتل صيال الٕتً  التابتغ إرا أدس  الًقتًف      ي •
المزكًس، كما ًَ المٕسًس فٓ َزٌ األصمىّ، التٓ تكًن الًبائل الىقلٕتّ  

 .السشٔؼّ شائؼّ كخٕشِ

 375: ، ص2 الحح؛ ج -تفصيل الششيعة في ششح تحشيش الًسيية 



18 

 يقت اإلحشام ليحح مًسع

إرا مبن يًم التشيية فبغتسل ي الجس ثًثيول اليوزيه لرحوشام ي ا وت     ي •
ي صل عىذ المقوبم الههوش ي   « 2»المسدذ حبفيب عييل السنيىة ي الًقبس 

تقتًل  « 3»العصش ي اعقذ إحشامل دثش العصش ي إن شئت في دثوش الههوش   
اللُم إوٓ أسٔذ ما أمشت بٍ مه الحذ ػلتى كتابتك ي بتىّ وبٕتك ع فتئن      
ػشع لٓ ػشع حبسىٓ فحلىٓ أوت حٕج حبستىٓ لقذس  الزْ قتذست  

ي لب مخل ما لبٕت فٓ الؼمشِ حتم اختشد إلتى مىتى ي ػلٕتك      « 4»ػلٓ 
السكٕىّ ي الًقاس ي اركش اهلل كخٕشا فٓ طشٔقك فتئرا خشرتت إلتى األبطتح     
فاسفغ طًتك بالتلبّٕ فئرا أتٕت مىى فبت بُا ي طل بُتا الغتذاِ ي اختشد    

 «5»مىُا إلى ػشفات ي أكخش مه التلبّٕ فٓ طشٔقك 
ثووبلحح »: صيووبدة« ض»فووي وسووخة   -(3)/.ثووبالتال  يسوويش  1/ 454: 4النووبفي  -(2)•

 .ثبالتال  في الفبظ  60: الهذاية -(5)/.ثبالتال  يسيش 55: الهذاية -(4)/.«مفشدا

 
 223: فق  الشظب؛ ص -الفق  
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

أحش  الزٔه أحلًا للحذ مه المسزذ الحشا  ًٔ  التشئّ، فُزا يرٍ حم •
 التمتغ بالؼمشِ إلى الحذ

 170: ، ص3 ؛ ج)مغشثى، اثً حىيف ، وعمبن ثه محمذ تميمى  (تأييل الذعب م
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

 :2مسألّ •
إرا كان ًٔ  التشئّ فلٕأخز مه شاسبٍ ي : قال شٕخىا المفٕذ سحمٍ اللٍّ•

ي : ي قال ابه الزىٕذ(: الى ان قال)لٕقلم أظفاسٌ ي ٔغسل ي ٔلبس حًبٍٕ 
مه أحلّ مه متؼتٍ أحش  ًٔ  التشئّ للحذّ قبتل خشيرتٍ إلتى مىتى     
ػقٕب طًاف أببًع بالبٕت ي سكؼتٕه ػىذ مقا  إبشإَم ػلٍٕ السّال  أي 

 (.224ص  4د : المختلف. )الى آخشٌ. غٕشٌ

 140: مدمًعة فتبيى اثه خىيذ؛ ص
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

  با  اإلحشا  للحذ 11•
فئرا كان ًٔ  التشئّ فلٕأخز مه شتاسبٍ ي ٔقلتم أظفتاسٌ ي ٔغتستل ي     •

ٔلبس حًبٍٕ حم ٔأتٓ المسزذ الحشا  حافٕا ي ػلٍٕ الستكٕىّ ي الًقتاس   
فلٕطف أببًػا إن شاء حم لٕظل سكؼتٕه لطًافٍ ػىذ مقتا  إبتشإَم ع   
حم لٕقؼذ حتى تضيل الشمس فئرا صالت فلٕظل بت سكؼات حم لٕظتل  

إوتٓ أسٔتذ   اللُم -ٔقًلالمكتًبّ ي لٕذع اهلل ػض ي رل كخٕشا بالؼًن حم 
الحذ فٕسشٌ لٓ ي حلىٓ حٕج حبستىٓ لقذستك التزْ قتذست ػلتٓ    
أحش  لك يرُٓ ي شتؼشْ ي بشتشْ ي لحمتٓ ي دمتٓ ي ػظمتٓ ي      
ػظبٓ ي مخٓ مه الىساء ي الخٕا  ي الطٕب أبتغٓ بتزلك يرُتك ي   

   الذاس اٖخشِ

 408-407: ، ص(ليشيخ المفيذ)المقىعة 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

لٕلب حٕه ٔىُغ بٍ بؼٕشٌ ي ٔستتًْ بتٍ قائمتا ي إن كتان ماشتٕا      حم •
اللُم لبٕك لبٕك بحزتّ  لبٕك -ٔقًلفلٕلب مه ػىذ الحزش األبًد ي 

إٔا  أسرً ي إٔا  اللُم : مىىٔقًل ي ًَ متًرٍ إلى ي   تمامُا ػلٕك
  ي أطلح لٓ ػملٓأملٓ  أدػً فبلغىٓ

اوتُى إلى الشقطاء دين الشد  ي أششف ػلى األبطح فلٕشفغ طًتٍ فئرا  •
 بالتلبّٕ حتى ٔأتٓ مىى 

 408-407: ، ص(ليشيخ المفيذ)المقىعة 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

  با  تفظٕل فشائغ الحذ 26•
ي فشع الحذ اإلحشا  ي التلبّٕ ي الطًاف بالبٕت ي السؼٓ بٕه الظفا ي •

 .المشيِ ي شُادِ المًقفٕه ي ما بؼذ رلك بىه بؼؼُا أيكذ مه بؼغ
ي مه دالل منة يًم التشيية فطب  ثبلجيت ي سعى ثيه الصفب ي المشية •

فأدسك رلل قجل مغيت الشمس أدسك المتعة فإن غبثت الشمس قجل 
أن يفعل رلل فال متعة ل  فييقم عيى إحشام  ي يدعيهوب حدوة مفوشدة    

 .فإرا اوقعت أيبم الحح الشج إلى البسج الحشم فأحشم ليعمشة ي اعتمش

  431: ، ص(ليشيخ المفيذ)المقىعة 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

ٔتً  التشئتّ للمتؼتّ    « 3»أشُش الحذ ي الحذ « 2»الضمان لإلحشا  ي •
«4 » 
 
 
ي : ي الضمان للحذ ي اإلحشا ، ي فٓ بؼؼُا األخش: فٓ بؼغ الىسخ( 2)•

 .الضمان للحذ لإلحشا 
 .ي الى ًٔ : كزا فٓ الىسخ، ي لؼل الظحٕح( 3)•
 .كزا( 4)•

 190: النبفي في الفق ؛ ص



25 

 يقت اإلحشام ليحح مًسع

 (فٓ ركش اإلحشا  بالحذ)فظل •
إرا أساد اإلحشا  بالحذ فٕىبغٓ أن ٔكًن رلك ًٔ  التشئّ ػىذ الضيال، •

 .فان لم ٔمكىٍ أحش  فٓ الًقت الزْ ٔؼلم أوٍ ٔلحق الًقًف بؼشفات
•  

 305: ؛ ص(ليشيخ الطًسي)االقتصبد الهبدي إلى طشيق الششبد 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

  اإلحشا  بالحذّ[ ص ركش]فظل فٓ  -7•
أحتش   « 60»اإلحشا  بالحذ ٔىبغٓ ان ٔكًن ًٔ  التّشئّ ػىذ الضّيال، فان لم ٔمكه •

 .الًقًف بؼشفات« 61»فٓ الًقت الزْ ٔؼلم اوٍّ ٔلحق 
 281: ، ص2 الخالف؛ د•
 .ٔستحب للمتمتغ أن ٔحش  بالحذ ًٔ  التشئّ بؼذ الضيال: 55مسألّ •
 .، بًاء كان يارذا للُذْ أي ػادما لٍ«2»ي بٍ قال الشافؼٓ •
 .«3»المستحب أن ٔحش  إرا أَل ري الحزّ : ي قال مالك•
 .«4»إرماع الفشقّ، ي قذ ركشوا أخباسَم فٓ رلك : دلٕلىا•
 .181: 7المزمًع ( 2)•
، ي 124: 7، ي المحلتى  430: 3، ي الششح الكبٕتش  430: 3المغىٓ البه قذامّ ( 3)•

 .181: 7المزمًع 
 .557حذٔج  167: 5، ي التُزٔب 1حذٔج  454: 4اوظش الكافٓ ( 4)•

 142: الدمل ي العقًد في العجبدات؛ ص 
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يٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓابِىَا ػٓهْ أَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ « 1» -11 -14654•
مٔحٓمَّذِ بٕهِ بِىَانٍ ػٓهِ ابٕهِ مٔسٕكَانَ ػٓهْ أَبِٓ بٓظِٕشٍ ػٓهْ أَبِتٓ ػٓبٕتذِ اللِتٍِ ع    

يٓ طًَٓافَتانِ بٓتٕٕهَ الظَّتفَا يٓ     -الْمٔتَمٓتِّغٔ ػٓلٍَِٕٕ حَلَاحَتُّ أَطْتًٓافٍ بِالْبٕٕٓتتِ   : قَالَ
َ يُحِوشممُ  ي -ٔٓقْطَغٔ التِلْبَِّٕٓ مِهْ مٔتْؼٓتٍِِ إِرَا وَظَشَ إِلَى بٕٔٔتًتِ مٓكِتَّ  يٓ  -الْمٓشْيِِٓ

 .يٓ ٔٓقْطَغٔ التِلْبَِّٕٓ ًٕٔٓ ٓ ػٓشَفََّ حِٕهَ تَضُيلُ الشِمٕسٔ -ِثمبلْحَحِّ يًَِمَ التَّشْيميَة
 

 

•______________________________ 
 .105 -35 -5، ي التُزٔب 2 -295 -4الكافٓ  -(1)

 221: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓبٕذِ الظَّمٓذِ بٕهِ بٓشِٕشٍ ػٓهْ أَبِٓ ػٓبٕذِ اللِتٍِ  « 1» -4 -14685•
ع فِٓ حٓذِٔجٍ أَؤٍِ قَالَ لِشَرٔلٍ أَػٕزٓمٍِّٓ سٓآٌٔ فِتٓ الْمٓسٕتزِذِ طُتفٕ بِالْبٕٕٓتتِ     

يٓ ابٕغٓ بٕٕٓهَ الظَّفَا يٓ الْمٓشْيِِٓ  -يٓ طٓلِّ سٓكْؼٓتَٕٕهِ ػِىْذٓ مٓقَا ِ إِبٕشَإَِمٓ ع -بٓبٕؼاي
يَ  -فَإمرَا مَبنَ يًَِمُ التَّشْيميَةم فَبغْتَسِلْ يَ أَهِلَّ ثموبلْحَحِّ  -يٓ قَظِّشْ مِهْ شَؼٕشِ ٓ

 . اصِىَعِ مَمَب يَصِىَعُ الىَّبسُ

 
 45مه البتا    3، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 239 -72 -5التُزٔب  -(1)•

 .مه أبًا  تشي  االحشا 

  241: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج


