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 سَرة يس 

 اللَِِّ الشَّحِوَيِ الشَّحِ٘نِتِسِنِ •
 (1)ٗس•
 (2)ٍَ الْمُشْءَاىِ الحَِىِ٘نِ•
 (3)ئًَِّهَ لَوِيَ الْوُشْسَلِ٘يَ•
 (4)صِشَاطٍ هُّسِتَمِ٘نٍ  ػَلىَ•
 (5)تٌَضِٗلَ الْؼَضِٗضِ الشَّحِ٘نِ•
 (6)لِتٌُزِسَ لََِهّا هَّا أًُزِسَ ءَاتَاؤُُّنِ فَُْنِ غَافِلَُىَ•
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 سَرة يس 

 (7)حَكَّ الْمََِلُ ػَلىَ أَوْخشَِِّنِ فَُْنِ لَا ُٗإْهٌَُِىَلَمَذِ •
 (8)ئًَِّا رَؼَلٌَْا فىِ أَػٌَِالِِْنِ أَغْلَالًا فَِْىَ ئِلىَ الْأَرْلَاىِ فَُْن هُّمْوَحَُىَ•
أَِٗذِِْٗنِ سَذِّا ٍَ هِيْ خَلْفِِْنِ سَدذِّا فَأَغََْدٌَِ٘اُّنِ فَُْدنِ لَدا        ٍَ رَؼَلٌَْا هِي تَ٘يْ•

 (9)ُٗثِصِشٍُىَ
 (10)ٍَ سَََاءْ ػَلَِِْ٘نِ ءَ أًَزَسِتَُْنِ أَمِ لَنِ تٌُزِسُِّنِ لَا ُٗإْهٌَُِىَ•
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 سَرة يس 

ٍ فٖ الذس الوٌخَس، أخشد اتي هشدٍِٗ ٍ أتَ ًؼ٘ن فٖ الذالئل ػي اتدي  •
حتدى   -واى الٌثٖ ص ٗمشأ فٖ الوسزذ ف٘زْش تدالمشاءٓ : "ػثاس لال

ٍ ئرا أٗذْٗن هزوَػٔ  -تأرى تِ ًاس هي لشٗش حتى لاهَا ل٘أخزٍُ
: فزداءٍا ئلدى الٌثدٖ ص فمدالَا     -ئلى أػٌالْن ٍ ئرا ّن ال ٗثصدشٍى 

ئال  -ٍ لن ٗىي تغي هي تغَى لدشٗش  -ًٌَذن اهلل ٍ الشحن ٗا هحوذ
فدذػا الٌثدٖ ص حتدى رّدة رلده ػدٌْن        -ٍ للٌثٖ ص فْ٘ن لشاتٔ

ِ   --ٗدس ٍَ الْمُدشِْىِ الْحَىِد٘نِ   »: فٌضلت أَمِ لَدنِ تٌُْدزِسُِّنِ ال    -ئلدى لَلد
 .فلن ٗإهي هي رله الٌفش أحذ: لال. «ُٗإْهٌَُِىَ
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 سَرة يس 

ٍ لذ سٍٍا المصٔ تأشىال هختلفٔ فٖ تؼضدْا أى سسدَل اهلل ص   : ألَل•
لشأ اٙٗات فاحتزة هٌْن فلن ٗشٍُ ٍ دفغ اهلل ػٌِ ششّن ٍ و٘ذّن، ٍ 

 -«فَُْنِ ال ُٗإْهٌُِدَىَ »: هي أٍل السَسٓ ئلى لَلِ -فٖ تؼضْا أى اٙٗات
ئلى ِخش اٙٗت٘ي ٗمد  صدٌغ اهلل   « ئًَِّا رَؼَلٌْا»: ًضلت فٖ المصٔ فمَلِ

ئلد   « ٍَ سَدَاءْ ػَلَدِِْ٘نِ  »  :تْن فٖ ستش الٌثٖ ص ػي أتصاسّن ٍ لَلِ
 .ٗخثش ػي ػذم ئٗواى ران الٌفش

 

 69: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج 
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 سَرة يس 

أًت خث٘ش تأى س٘اق اٙٗات ٗأتى االًغثاق ػلى ّزُ الشٍاٗات تودا  ٍ •
فْ٘ا هي المصٔ فَْ س٘اق هتٌاسك هٌسزن ٗصد  حدال عدائفت٘ي هدي     
الٌاس ٍ ّن الزٗي حك ػلْ٘ن المَل فْن ال ٗإهٌدَى ٍ الدزٗي ٗتثؼدَى    

 .الزوش ٍ ٗخََى ستْن تالغ٘ة

 69: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج 
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 سَرة يس 

ػلى الٌاس « أَوْخَشِِّنِ  لَمَذِ حَكَّ الْمََِلُ ػَلى»: أٗي رله هي حول لَلٍِ •
رَؼَلٌْدا هِديْ تَدِ٘يِ    »ٍ « ئًَِّا رَؼَلٌْا فِٖ أَػٌِالِِْنِ»: الوٌزسٗي ٍ حول لَلِ

ِ « أَِٗذِِْٗنِ سَذِّا ٍَ »: اٙٗت٘ي ػلى لصٔ أتٖ رْل ٍ سّغِ، ٍ حول لَلد
ػلى سّغِ ٍ أض  ئلدى رلده   « سََاءْ ػَلَِِْ٘نِ أَ أًَْزَسِتَُْنِ أَمِ لَنِ تٌُْزِسُِّنِ

ػلى لصٔ لَم هي األًصاس « ٍَ ًَىْتُةُ ها لَذَّهَُا ٍَ ِحاسَُّنِ»: حول لَلِ
 .تالوذٌٗٔ ٍ سَ٘اف٘ه خثشُ ف٘ختل تزله الس٘اق ٍ تٌخلن ٍحذٓ الٌظن

 69: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج 
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 سَرة يس 

أى اٙٗات ًاصلٔ دفؼٔ رات س٘اق ٍاحذ تص  حدال الٌداس ٍ   فالحك •
تفشلْن ػٌذ تلَؽ الذػَٓ ٍ ٍلَع اإلًزاس ػلى فشلت٘ي، ٍ ال هداًغ هدي   

 .ٍلَع المصٔ ٍ احتزاب الٌثٖ ص هي أػذائِ تاٙٗات

 69: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج 
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 سَرة يس 

ٍ فِ٘، أخشد ػثذ الشصاق ٍ التشهزٕ ٍ حسٌِ ٍ الثضاس ٍ اتي رشٗدش ٍ اتدي   •
ٍ اتي أتٖ حاتن ٍ الحاون ٍ صححِ ٍ اتدي هشدٍٗدِ ٍ الثْ٘مدٖ فدٖ     الوٌزس 

واى تٌَ سلؤ فٖ ًاح٘دٔ هدي   : "شؼة اإلٗواى ػي أتٖ سؼ٘ذ الخذسٕ لال
ئًَِّا ًَحِديُ ًُحِدِٖ   »: فأسادٍا أى ٌٗتملَا ئلى لشب الوسزذ فأًضل اهلل -الوذٌٗٔ
ئًدِ  : فدذػاّن سسدَل اهلل ص فمدال   « ٍَ ًَىْتُةُ ها لَذَّهَُا ٍَ ِحاسَُّنِ  الْوََِتى

 .ٗىتة ِحاسون حن لشأ ػلْ٘ن اٙٗٔ فتشوَا
ٍ فِ٘، أخشد الفاسٗاتٖ ٍ أحوذ فٖ الضّذ ٍ ػثذ تي حو٘ذ ٍ اتدي هاردٔ ٍ   •

: "اتي رشٗش ٍ اتي الوٌزس ٍ الغثشاًٖ ٍ اتي هشدٍِٗ ػدي اتدي ػثداس لدال    
فدأسادٍا أى ٌٗتملدَا لشٗثدا هدي      -واًت األًصاس هٌاصلْن تؼ٘ذٓ هي الوسزذ

 .تل ًوىج هىاًٌا: فمالَا« ٍَ ًَىْتُةُ ها لَذَّهَُا ٍَ ِحاسَُّنِ»الوسزذ فٌضلت 
 .ٍ الىالم فٖ الشٍاٗت٘ي والىالم ف٘وا تمذهْوا: ألَل•

 70: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج 
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 سَرة يس 

الشَّحِوَاىَ تِالْغَِ٘دةِ  فَثََِّدشُُْ تِوَغْفِدشٍَٓ ٍَ       ئًَِّوَا تٌُزِسُ هَيِ اتَّثَغَ الزِّوْشَ ٍَ خََىِ•
 (11)أَرِشٍ وَشِٗنٍ

ءٍ أَحِصٌََِ٘اُُ   شىَ    ٍَ ًَىْتُةُ هَا لَذَّهَُاْ ٍَ ءَاحَشَُّنِ  ٍَ ولُ  ًحَْيُ ًُحِىِ الْوََِتىَئًَِّا •
 12)فىِ ئِهَامٍ هُّثِ٘يٍ
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  القَل في الحج الوٌدٍب
  فٖ الحذ الوٌذٍبالمَل •
ٗستحة لفالذ الَشائظ هي الثلَؽ ٍ االستغاػٔ ٍ غ٘شّوا أى  1هسألٔ •

ٗحذ هْوا أهىي، ٍ وزا هي أتى تحزٔ الَارة، ٍ ٗستحة تىشاسُ تل 
 الؼدَد  فٖ ول سٌٔ، تل ٗىشُ تشوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحة ً٘ٔ 

 .ػٌذ الخشٍد هي هىٔ، ٍ ٗىشُ ً٘ٔ ػذهِئلِ٘ 

 401: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  القَل في الحج الوٌدٍب
  ٗستحة التثشع تالحذ ػي األلاسب ٍ غ٘شّن أح٘اء ٍ أهَاتا 2هسألٔ •

ٍ وزا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘اء ٍ أهَاتا، ٍ الغدَا  ػدٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘شّن أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػذم حضَسّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هؼزٍسٗي
 ٍ ٗستحة ئحزاد الغ٘ش استغاع أم ال، •
 .ٍ ٗزَص ئػغاء الضوآ لوي ال ٗستغ٘غ الحذ ل٘حذ تْا•

 

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج



13 

ٍ يستحة التثرع تالحج عي األقارب ٍ غيرهن 
 الوعصَهيي عليهن السالم أحياء ٍ أهَاتاعي 

  ٗستحة التثشع تالحذ ػي األلاسب ٍ غ٘شّن أح٘اء ٍ أهَاتا 2هسألٔ •
ٍ وزا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘اء ٍ أهَاتا، ٍ الغدَا  ػدٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘شّن أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػذم حضَسّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هؼزٍسٗي

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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ٍ يستحة التثرع تالحج عي األقارب ٍ غيرهن 
 الوعصَهيي عليهن السالم أحياء ٍ أهَاتاعي 

  هسألٔ ٗستحة التثشع تالحذ ػي األلاسب ٍ غ٘شّن أح٘اء ٍ أهَاتا 3•
ٍ وزا ػي الوؼصَه٘ي ع أح٘اء ٍ أهَاتا ٍ وزا ٗسدتحة الغدَا  ػدي    
الغ٘ش ٍ ػي الوؼصَه٘ي ع أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػذم حضَسّن فٖ هىدٔ  

 هؼزٍسٗي أٍ وًَْن 
 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليزدي)العرٍة الَثقى 
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ٍ يستحة التثرع تالحج عي األقارب ٍ غيرهن 
 الوعصَهيي عليهن السالم أحياء ٍ أهَاتاعي 

تَابُ اسِتِحِثَابِ التَّغََُّعِ تِالْحَذِّ ٍَ الْؼُوِشَِٓ ٍَ الْؼِتْكِ ػَيِ الْوُدإْهٌِِ٘يَ   25« 1»•
  خُصَُصاً الْأَلَاسِبَ أَحَِ٘اءّ ٍَ أَهََِاتاً ٍَ ػَيِ الْوَؼِصَُهِ٘يَ ع أَحَِ٘اءّ ٍَ أَهََِاتاً

هُحَوَّذُ تِيُ َٗؼِمَُبَ ػَيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصِحَاتٌَِا ػَيْ أَحِوَذَ « 2» -1 -14609•
« 3»لُلْتُ لِأَتِٖ رَؼِفَدشٍ ع  : تِيِ هُحَوَّذٍ ػَيْ هَُسَى تِيِ الْمَاسِنِ الْثَزَلِِّٖ لَالَ

ٍَ سُتَّوَا حَزَزِتُ  -حَزَزِتُ ػَيْ أَتِ٘هَ ٍَ سُتَّوَا حَزَزِتُ ػَيْ أَتِٖفَشُتَّوَا ...
ٍَ سُتَّوَا حَزَزِتُ ػَيْ ًَفْسِٖ فَىَِ٘ َ أَصٌَِغُ فَمَالَ  -ػَيِ الشَّرُلِ هِيْ ئِخََْاًِٖ

 .هٌُْزُ ػََْشِ سٌِِ٘يَ فَمَالَ تَوَتَّغِإًِِّي هُقِينٌ تِوَكَّةَ فَمُلْتُ  -تَوَتَّغِ
 

  196: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عي األقارب ٍ غيرهن ٍ 
 عي الوعصَهيي عليهن السالم أحياء ٍ أهَاتا

•  
« 3»ٍَ ػٌَُْْنِ ػَيْ سَِْلِ تِيِ صَِٗادٍ ػَيِ اتِيِ أَتِٖ ػُوَِ٘شٍ « 2» -3 -14611•

دَخَلْتُ ػَلَى أَتِٖ ػَثِدذِ اللَّدِِ ع فَدذَخَلَ ػَلَِ٘دِِ     : ػَيْ صَفََْاىَ الْزَوَّالِ لَالَ
لَِّ٘ؤٌَ لِٖ ػَلَى وُلِّ  -فَمَالَ تِأَتِٖ أًَْتَ ٍَ أُهِّٖ لِٖ اتٌٌَِٔ -الْحَاسِثُ تِيُ الْوُغِ٘شَِٓ
ِٖ ءٍ ٍَ َِّٖ ػَاتِكٌ  لَالَ أَهَا ئًَِّدُِ َٗىُدَىُ لََْدا     -فَأَرِؼَلُ لََْا حَزَّتِٖ -«4»شَ

 .ٍَ لَا ٌَْٗمُ ُ هِيْ أَرِشَِّا شَِٖ ءْ -أَرِشَُّا ٍَ َٗىَُىُ لَهَ هِخْلُ رَلِهَ

  196: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عي األقارب ٍ غيرهن ٍ 
 عي الوعصَهيي عليهن السالم أحياء ٍ أهَاتا

ٍَ ػٌَُْْنِ ػَيْ سَِْلٍ ػَيْ أَحِوَذَ تِيِ هُحَوَّدذِ تِديِ أَتِدٖ    « 5» -4 -14612•
لَالَ أَتَُ ػَثِدذِ اللَّدِِ ع فِدٖ    : ًَصِشٍ ػَيِ اتِيِ أَتِٖ حَوِضََٓ ػَيْ أَتِٖ تَصِ٘شٍ لَالَ

وَاًَدتِ حَزَّتُدُِ    -حَذِٗجٍ هَيْ حَذَّ فَزَؼَلَ حَزَّتَُِ ػَيْ رِٕ لَشَاتَتِِِ َٗصِلُُِ تَِْا
ئِىَّ اللَّدَِ ػَدضَّ ٍَ رَدلَّ ٍَاسِدغْ      -وَاهِلًَٔ ٍَ وَاىَ لِلَّزِٕ حَذَّ ػٌَُِْ هِخْلُ أَرِدشُِِ 

 .لِزَلِهَ
هي الثداب   2، ٍ أٍسد صذسُ فٖ الحذٗج 7 -316 -4الىافٖ  -(5) •

هدي أتدَاب    51هدي الثداب    2هي ّزُ األتَاب، ٍ فٖ الحدذٗج   18
 .الغَا 

 197: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج


