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 الْإِحِسَامِ قَثِلَ الْوِ٘قَاتِ

  فٖ أحىام الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗدَص اإلحشام لبل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘ماتػلْ٘ا هحشها، بل ال بذ هي إًشائِ فٖ 
 
 .ّزُ األهَس ولْا هبٌٖ ػلى اإلحت٘اط*•

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحِسَامِ قَثِلَ الْوِ٘قَاتِ لِوَيْ ًَرَزَ ذَلِلَ

 :ٍ ٗستثٌى هي رله هَضؼاى•
إرا ًزس اإلحشام لبل الو٘مات، فئًِ ٗدَص ٍ ٗصح  ٍ ٗدح     -أحذّوا•

الؼول بِ، ٍ ال ٗد  تدذٗذ اإلحشام فٖ الو٘مات ٍ ال الوشٍس ػلْ٘ا، ٍ 
فال ٗص  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بال ، *الوىاىاألحَط اػتباس تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى األحَط، ٍ ال ٗبؼذ الصحٔ ػلى ًحَ التشدٗذ ب٘ي الوىحاً٘ي  
ػلّٖ أى أحشم إهحا هحي الىَفحٔ أٍ البصحشٓ ٍ إى وحاى      للِّ : بأى ٗمَل

 ،األحَط خالفِ
ٍ إى واى األلَى ػذم اػتباسُ ف٘ص  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحِسَامِ قَثِلَ الْوِ٘قَاتِ لِوَيْ ًَرَزَ ذَلِلَ

ال فشق ب٘ي وَى اإلححشام للححح الَاخح  أٍ الوٌحذٍ  أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؼن لَ واى للحح أٍ ػوشٓ التوتغ ٗشتشط أى ٗىَى فٖ أشحْش  

 .*الحح
 
فٖ إلحاق الؼْذ ٍ ال٘و٘ي بالٌزس ٍ ػذهِ ٍ »: لال فٖ الؼشٍٓ الَثمى *•

إلهىحاى  ٍخَُ، ثالثْحا إلححاق الؼْحذ دٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗبؼحذ األٍّل      
 .ٍ هختاسُ صح٘ « األخباساالستفادٓ هي 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحِسَامِ قَثِلَ الْوِ٘قَاتِ لِوَيْ ًَرَزَ ذَلِلَ

ٍ خالف ًزسُ ػوذا أٍ ًس٘اًا ٍ لن ٗحشم هي رلحه   *ًزسلَ  2هسألٔ •
إرا أحشم هحي الو٘محات، ٍ ػل٘حِ الىفحاسٓ إرا       الوىاى لن ٗبطل إحشاهِ

 .خالفِ ػوذا
 
 .أٍ ػْذ أٍ صذس هٌِ ٗوٌ٘اً *•

 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

ٍ خشححٖ فَتْححا إى أخححش  * سخحح إرا أساد إدسان ػوححشٓ  -ثاًْ٘وححا•
اإلحشام إلى الو٘مات، ف٘دَص أى ٗحشم لبحل الو٘محات، ٍ تحسح  لحِ     

ٍ إى أتى ببم٘ٔ األػوال فٖ شؼباى، ٍ األٍلى األحَط  **سخ ػوشٓ 
التأخ٘ش إلحى خخحش الَلحت ٍ إى    أى األحَط تدذٗذُ فٖ الو٘مات، ووا 

واى الظاّش خَاصُ لبل الض٘ك إرا ػلحن ػحذم اإلدسان إرا أخحش إلحى     
الو٘مات، ٍ الظاّش ػذم الفشق ب٘ي الؼوشٓ الوٌذٍبٔ ٍ الَاخبٔ ٍ الوٌزٍس 

 .فْ٘ا ٍ ًحَُ
 .بل شْش ٍلَ واى غ٘ش سخ ، ألى لىل شْش ػوشٓ *•
 .بل ػوشٓ ّزا الشْش ٍ إى أتى ببم٘ٔ األػوال فٖ الشْش المادم **•

 412-411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٗدحَص لوحي أساد   فحال   الو٘مات،ال ٗدَص تأخ٘ش اإلحشام ػي  3هسألٔ •
الحح أٍ الؼوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗداٍص الو٘مات اخت٘اسا بال إحشام بل 
األحَط ػذم التداٍص ػي هححارآ الو٘محات أٗضحا ٍ إى وحاى أهاهحِ      
ه٘مات خخش، فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍخ  الؼَد إلِ٘، بل األححَط الؼحَد ٍ   
إى واى أهاهِ ه٘مات خخش، ٍ أها إرا لن ٗشد الٌسه ٍ ال دخحَل هىحٔ   

 .بأى واى لِ شغل خاسج هىٔ ٍ إى واى فٖ الحشم فال ٗد  اإلحشام

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

بٓا ٔ أَىَّ هٓيْ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ ٍٓ لََٕ ًِسٕ٘ٓاًاً إٍَٔ خْٕٓلًا ٍٓخٓح ٓ ػٓلَٕ٘حِِ    14« 1»•
الْؼَٕٓدٔ إِلَى الْوِ٘مَاتِ ٍٓ الْئِحٕشَامٔ هٌِِْٔ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ إٍَٔ ضَاقَ الَْٓلْتٔ فَئِلَى أَدًَٕحى  

  الْحِلِّ فَئِىْ أَهٕىَيَ الضِّٗٓادُٓٓ فَؼٓلَ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ فَوِيْ هٓىَاًِِِ
هُحَوَّدُ تِيُ َٗعِقَُبَ عَيْ عَلِِّٖ تِيِ إِتِسَاِّ٘نَ عَنيْ أَتِ٘نِِ   « 2» -1 -14931•

سَأَلْتُ أَتَا عَثِدِ اللَِِّ ع عَيْ : عَيِ اتِيِ أَتِٖ عُوَِ٘سٍ عَيْ حَوَّادٍ عَيِ الْحَلَثِِّٖ قَالَ
قَنالَ أَتِنٖ َٗرْنسُجُ إِلَنى      -حَتَّى دَخَلَ الْحَسَمَ قَنالَ  -زَجُلٍ ًَسَِٖ أَىْ ُٗحِسِمَ
فَنإِىِ   -فَإِىْ خَشَِٖ أَىْ َٗفَُتَُِ الْحَجُّ أَحِسَمَ هِيْ هَنَاًِِِ -هِ٘قَاتِ أَِّلِ أَزِضِِِ

 .اسِتَطَاعَ أَىْ َٗرْسُجَ هِيَ الْحَسَمِ فَلَْ٘رْسُجِ ثُنَّ لُْ٘حِسِمِ
 .1 -323 -4الىافٖ  -(2)•

 

 
  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

 .«3»هِثْلَِٔ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؼٕمَُ ٓ ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ •
 .965 -283 -5التْزٗ   -(3)•

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

 ػٓيْ ػٓلِٖ  بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَبِِِ٘ ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ٍِٔٓ ػٌْٓ -2 -965•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : حٓوَّادٍ ػٓيِ الْحٓلَبِٖ  لَالَ

لَالَ ػٓلَِِٕ٘ أَىْ ٗٓخْشُجٓ إِلَى هِ٘مَاتِ إَّٔلِ أَسٕضِِِ فَئِىْ خَشِٖٓ الْحٓشَمٓ  حٓتَّى دٓخَلَ
أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ أَحٕشَمٓ هِيْ هٓىَاًِِِ ٍٓ إِىِ اسٕحتَطَاعٓ أَىْ ٗٓخْحشُجٓ هِحيَ الْحٓحشَمِ     

 . فَلْ٘ٓخْشُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕشِمٕ

•  

 
 

 284-283: ، ص5 تْرٗة األحنام؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ػٓيْ أَبِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْحؼٓشِٕ  ػٓحيْ هٔحٓوَّحذِ بٕحيِ ػٓبٕحذِ      « 4» -2 -14932•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕحذِ اللَّحِِ ع   : الْدٓبَّاسِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓبٕذِ اللَِِّ بٕيِ سٌَِاىٍ لَالَ

فَلَنٕ  -الَّزِٕ ٗٔحٕشِمٔ الٌَّاسٔ هٌِِْٔ فٌََسِٖٓ إٍَٔ خِْٓلَ -ػٓيْ سٓخٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى الَْٓلْتِ
 -فَخَافٓ إِىْ سٓخٓغٓ إِلَى الَْٓلْحتِ أَىْ ٗٓفَُتَحِٔ الْحٓححُّ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ

 .فَمَالَ ٗٓخْشُجٔ هِيَ الْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔدٕضِِِٗ رَلِهٓ
 .6 -324 -4الىافٖ  -(4)•

 

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔسٓى بٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيْ ػٓبٕذِ الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓبٕذِ ٍٓ •
 .«5»اللَِِّ بٕيِ سٌَِاىٍ ًَحَُٕٓٔ 

 
 

 .181 -58 -5التْزٗ   -(5)•
 

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّحذٍ ػٓحيْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوَّذِ بٕيِ إِسٕوٓاػِ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ الْفُضَٕ٘لِ ػٓيْ أَبِحٖ الصَّحبَّا ِ الْىٌَِحاًِٖ     

حٓتَّحى دٓخَحلَ    -سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : لَالَ
 .لَالَ ٗٓخْشُجٔ هِيَ الْحٓشَمِ ثُنَّ ِْٗٔلُّ بِالْحٓح  -الْحٓشَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓصٌَٕغٔ

 .«2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؼٕمَُ ٓ هِثْلَِٔ •

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ػٓيْ أَبِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْحؼٓشِٕ  ػٓحيْ هٔحٓوَّحذِ بٕحيِ ػٓبٕحذِ      « 3» -4 -14934•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيِ : الْدٓبَّاسِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ػٓوَّاسٍ لَالَ

 -فَأَسٕسٓلَتٕ إِلَِْٕ٘نٕ فَسٓأَلَتْْٔنٕ فَمَالَُا هٓا ًَذٕسِٕ -اهٕشَأٍَٓ وَاًَتٕ هٓغٓ لََٕمٍ فَطَوِثَتٕ
فَتَشَوَُّٓا حٓتَّى دٓخَلَتِ الْحٓشَمٓ فَمَالَ  -أَ ػٓلَٕ٘هِ إِحٕشَامٌ أَمٕ لَا ٍٓ أًَْتِ حٓائِضٌ

فَئِىْ لَحنٕ ٗٓىُحيْ    -إِىْ وَاىَ ػٓلَْٕ٘ٓا هْٕٔلٌَٔ فَتَشْخِغٔ إِلَى الَْٓلْتِ فَلْتُحٕشِمٕ هٌِِْٔ -ع
بٓؼٕحذٓ هٓحا تَخْحشُجٔ هِحيَ      -فَلْتَشْخِغٕ إِلَى هٓا لَذٓسٓتٕ ػٓلَِِٕ٘ -«4»ػٓلَْٕ٘ٓا ٍٓلْتٌ 

 .الْحٓشَمِ بِمَذٕسِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓا
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔسٓى بٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيِ الٌَّخَؼِٖ  ػٓحيْ صٓحفَْٓاىَ   •

ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ػٓوَّاسٍ هِثْلَِٔ إِلَّا أًََِّٔ لَالَ بِمَذٕسِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓحا الْحٓححُّ فَتُحٕحشِمٔ    
«5»  

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

•______________________________ 
 .7 -325 -4الىافٖ  -(1)
 .966 -284 -5التْزٗ   -(2)•
 .10 -325 -4الىافٖ  -(3)•
 (.ّاهش الوخطَط)هْلٔ  -فٖ التْزٗ  -(4)•
 .1362 -389 -5التْزٗ   -(5)•
 .12 -326 -4الىافٖ  -(6)•

 

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِٖ  بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَخٓحتٕ    لُلْتٔ لِأَبِٖ خٓؼٕفَشٍ ع: خٓوِ٘لِ بٕيِ دٓسَّاجٍ ػٓيْ سَٕٓسَٓٓ بٕيِ وُلَٕ٘ ٍ لَالَ

ٍٓ  -فَدِْٓلَتِ الْئِحٕشَامٓ فَلَنٕ تُحٕشِمٕ حٓتَّى دٓخَلٌَْا هٓىَّحَٔ  -هٓؼٌَٓا اهٕشَأٌَٓ هِيْ إَّٔلٌَِا
هِيْ هٓىََّٔ إٍَٔ  -لَالَ فَؤشٍُّٓا فَلْتُحٕشِمٕ هِيْ هٓىَآًِْا -ًَسٌَِ٘ا أَىْ ًَأْهٔشَّٓا بِزَلِهٓ

 .هِيَ الْوٓسٕدِذِ

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّحذٍ ػٓحيِ   « 1» -6 -14936•
ابٕيِ فَضَّالٍ ػٓيِ ابٕيِ بٔىَٕ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ أًَُاسٍ هِيْ أَصٕحٓابٌَِا حٓدَُّا بِاهٕشَأٍَٓ 

ٖ « 2»فَمَذِهَٔا إِلَى الْوِ٘مَاتِ  -هٓؼْٓٔنٕ فَدِْٓلُحَا أَىَّ هِثْلَْٓحا    -ٍٓ ِّٖٓ لَا تُصٓحلِّ
ٍٓ ِّٖٓ طَاهِحٌٌ   -فَوٓضََٕا بِْٓا وَوٓا ِّٖٓ حٓتَّى لَذِهَٔا هٓىََّٔ -ٌْٗٓبٓغِٖ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -فَمَالَ تَخْشُجٔ إِلَى بٓؼٕضِ الْوَٓٓالِ٘حتِ فَتُحٕحشِمٔ هٌِْحِٔ    -حٓلَالٌ فَسٓأَلَُا الٌَّاسٓ
فَمَالَ تُحٕشِمٔ هِحيْ   -فَىَاًَتٕ إِرَا فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُذٕسِنِ الْحٓحَّ فَسٓأَلَُا أَبٓا خٓؼٕفَشٍ ع

 .هٓىَآًِْا لَذٕ ػٓلِنٓ اللَِّٔ ًَِّ٘تَْٓا
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هَُسَى تِنيِ الْقَاسِننِ   هُحَوَّدُ تِيُ الْحَسَيِ تِإِسٌَِادُِِ عَيْ « 3» -7 -14937•
سَأَلْتُ أَتَا عَثِدِ اللَِِّ ع عَيْ : عَيِ اتِيِ أَتِٖ عُوَِ٘سٍ عَيْ حَوَّادٍ عَيِ الْحَلَثِِّٖ قَالَ

حَتَّى دَخَلَ الْحَسَمَ فَقَالَ َٗسْجِنُُ إِلَنى هِ٘قَناتِ أَِّنلِ      -زَجُلٍ تَسَكَ الْإِحِسَامَ
فَإِىْ خَشَِٖ أَىْ َٗفَُتَُِ الْحَجُّ فَلُْ٘حِنسِمِ   -الَّرِٕ ُٗحِسِهَُىَ هٌُِِْ فَُ٘حِسِمُ -تِلَادُِِ

 .فَإِىِ اسِتَطَاعَ أَىْ َٗرْسُجَ هِيَ الْحَسَمِ فَلَْ٘رْسُجِ -هِيْ هَنَاًِِِ
 
 .180 -58 -5التْزٗ   -(3)•
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 هَسى تي القاسن تي هعاٍٗٔ تي ٍّة الثجلٖ

 405 .../ّزا ٍهي/الو٘ن با /الٌداشٖ سخال[ 1/1]•
 هَسى بي الماسن بي هؼاٍٗٔ بي ٍّ  البدلٖ  - 1073•
ثقنٔ ثقنٔ جل٘نل ٍاضنح الحندٗ  حسني       أبَ ػبذ اهلل ٗلم  الودلٖ [ 1/2]•

وتا  الَضَء وتحا  الصحالٓ وتحا  الضوحآ وتحا       : لِ وت  هٌْا. الطسٗقٔ
وتا  الٌىا  وتا  الطالق وتا  الحذٍد وتا  الذٗات متاب الحج الص٘ام 

وتا  الشْادات وتا  األٗواى ٍ الٌزٍس وتا  أخالق الوؤهي وتا  الداهغ 
: حذثٌا ابي الَل٘ذ لال: وتا  األد  أخبشًا أبَ الحس٘ي ػلٖ بي أحوذ لال

حذثٌا : حذثٌا هحوذ بي الحسي الصفاس ػي أحوذ بي هحوذ بي ػ٘سى لال
. ٍ لِ هسائل الشخال فِ٘ هسائل ثواً٘ٔ ػشش سخال. هَسى بي الماسن بىتبِ

حذثٌا ػلٖ بي ححاتن ػحي أحوحذ بحي     : أخبشًا أبَ ػبذ اهلل بي شاراى لال
 . إدسٗس ػي ػبذ اهلل بي هحوذ بي ػ٘سى ػٌِ بْا

 405، صالٌجاشٖ زجال 
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ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓحذٓ بٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؼٓلََِٕ  ػٓيِ الْؼٓوٕشَوِٖ  بٕيِ ػٓلٍِّٖ الْخُشَاسٓاًِٖ  ػٓيْ ػٓلِٖ  بٕحيِ  

سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَسِٖٓ الْئِحٕشَامٓ : خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى بٕيِ خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ
هٓا حٓالُِٔ لَالَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنَّ ػٓلَحى وِتَابِحهٓ ٍٓ     -بِالْحٓح  فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ بِؼٓشَفَاتٍ

فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔحِٔ فَحئِىْ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ ٗٓحَٕمٓ التَّشٍِْٗٓحِٔ        -ًَبِ٘ هٓ ص سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓخٓغٓ إِلَى بٓلَذُِِ إِىْ وَاىَ لَضَى هٌَٓاسِىَِٔ وُلَّْٓا فَمَذٕ تَنَّ حٓدُِّٔ -بِالْحٓح 

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ ػٓلِٖ  بٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هِثْلَِٔ إِلَى لََٕلِِِ فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔحِٔ  •
«1»  
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•______________________________ 
 .5 -324 -4الىافٖ  -(1)
 .الَلت -فٖ الوصذس -(2)•
، ٍ أٍسد صذسُ باالسحٌاد الثحاًٖ فحٖ    586 -175 -5التْزٗ   -(4)•

 .هي ّزُ األبَا  20هي البا   3الحذٌٗ 
 . 1678 -476 -5التْزٗ   -(1) •
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عَثِدُ اللَِِّ تِيُ جَعِفَسٍ الْحِوَِ٘سُِّٕ فِٖ قُسْبِ الْإِسٌَِادِ عَيْ « 2» -9 -14939. •
عَثِدِ اللَِِّ تِيِ الْحَسَيِ عَيْ جَدُِِّ عَلِِّٖ تِيِ جَعِفَسٍ عَيْ أَخِِِ٘ هَُسَى تِيِ جَعِفَسٍ 

مَِ٘نََ   -سَأَلْتُُِ عَيْ زَجُلٍ تَسَكَ الْإِحِسَامَ حَتَّى اًْتََْى إِلَنى الْحَنسَمِ  : ع قَالَ
 .الَّرِٕ ُٗحِسِهَُىَ هٌُِِْ فَُ٘حِسِمُ -َٗصٌَُُِ قَالَ َٗسْجُُِ إِلَى هِ٘قَاتِ أَِّلِ تِلَادُِِ
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