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 سورة يس 

 اللَِّٙ السَّحٕوٓيِ السَّحٙ٘نِتِسٕنِ •
 (1)ٗس•
 (2)ٍٓ الْمُسْءٓاىِ الحَٕكٙ٘نِ•
 (3)ئًَِّكٓ لَوٙيَ الْؤسْسٓلٙ٘يَ•
 (4)صٙسَاغٚ هٜسٕتَمٙ٘نٍ  ػٓلىٓ•
 (5)تٌَصِٗلَ الْؼٓصِٗصِ السَّحٙ٘نِ•
 (6)لٙتٌُرٙزٓ لََٕهٖا هٛا أًُرٙزٓ ءٓاتٓاؤُّٔنٕ فَْٔنٕ غَافٙلَُىَ•
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 سورة يس 

 (7)حٓكَّ الْمََٕلُ ػٓلىٓ أَكْخسَِّٙنٕ فَْٔنٕ لَا ٗٔإْهٌَُٙىَلَمَدٕ •
 (8)ئًَِّا رٓؼٓلٌَْا فىِ أَػٌَٕالِْٙنٕ أَغْلَالًا فَِْىٓ ئِلىٓ الْأَذْلَاىِ فَْٔن هٜمْوٓحَٔىَ•
إَٔٗدِْٙٗنٕ سٓدٝا ٍٓ هٙيْ خَلْفِْٙنٕ سٓددٝا فَأَغََْدٌَٕ٘أّنٕ فَْٔدنٕ لَدا        ٍٓ رٓؼٓلٌَْا هٙي تٓ٘يْ•

 (9)ٗٔثٕصٙسٍُىَ
 (10)ٍٓ سَٓٓاءٗ ػٓلَِْٕ٘نٕ ءٓ أًَرَزٕتَْٔنٕ أَمٕ لَنٕ تٌُرٙزّٕٔنٕ لَا ٗٔإْهٌَُٙىَ•
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السَّحٕوٓاىَ تِالْغَٕ٘دةِ  فَثَِّٓدسُْٔ تِوٓغْفٙدسٍَٓ ٍٓ       ئًَِّوٓا تٌُرٙزٔ هٓيِ اتَّثٓغٓ الرِّكْسَ ٍٓ خََىِ•
 (11)أَرٕسٍ كَسِٗنٍ
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  القول في الحج الوندوب
  فٖ الحذ الوٌدٍبالمَل •
ٗستحة لفالد الَسائػ هي الثلَؽ ٍ االستؽاػٔ ٍ غ٘سّوا أى  1هسألٔ •

ٗحذ هْوا أهكي، ٍ كرا هي أتى تحزٔ الَارة، ٍ ٗستحة تكسازُ تل 
 الؼدَ  فٖ كل سٌٔ، تل ٗكسُ تسكِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحة ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍد هي هكٔ، ٍ ٗكسُ ً٘ٔ ػدهِئلِ٘ 

 401: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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  القول في الحج الوندوب
  ٗستحة التثسع تالحذ ػي األلازب ٍ غ٘سّن أح٘اء ٍ أهَاتا 2هسألٔ •

ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘اء ٍ أهَاتا، ٍ الؽدَا  ػدٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػدم حعَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحة ئحزاد الغ٘س استؽاع أم ال، •
 .ٍ ٗزَش ئػؽاء الصكآ لوي ال ٗستؽ٘غ الحذ ل٘حذ تْا•

 

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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و يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن 
 الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتاعن 

  ٗستحة التثسع تالحذ ػي األلازب ٍ غ٘سّن أح٘اء ٍ أهَاتا 2هسألٔ •
ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘اء ٍ أهَاتا، ٍ الؽدَا  ػدٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػدم حعَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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و يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن 
 الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتاعن 

  هسألٔ ٗستحة التثسع تالحذ ػي األلازب ٍ غ٘سّن أح٘اء ٍ أهَاتا 3•
ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ع أح٘اء ٍ أهَاتا ٍ كرا ٗسدتحة الؽدَا  ػدي    
الغ٘س ٍ ػي الوؼصَه٘ي ع أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػدم حعَزّن فٖ هكدٔ  

 هؼرٍزٗي أٍ كًَْن 
 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليزدي)العروة الوثقى 
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و يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن 
 الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتاعن 

تٓابٔ اسٕتٙحٕثٓابِ التَّؽََٜعِ تِالْحٓذِّ ٍٓ الْؼٔوٕسَِٓ ٍٓ الْؼٙتْكِ ػٓيِ الْؤدإْهٌٙٙ٘يَ   25« 1»•
  خُصَٔصاً الْأَلَازِبٓ أَحٕ٘ٓاءٖ ٍٓ أَهَٕٓاتاً ٍٓ ػٓيِ الْوٓؼٕصَٔهٙ٘يَ ع أَحٕ٘ٓاءٖ ٍٓ أَهَٕٓاتاً

هٔحٓوٛدٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٙدٍٛٓ هٙيْ أَصٕحٓاتٌَِا ػٓيْ أَحٕوٓدٓ « 2» -1 -14609•
« 3»لُلْتٔ لٙأَتِٖ رٓؼٕفَدسٍ ع  : تٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسٙنِ الْثٓزٓلِّٖٙ لَالَ

ٍٓ زٔتٛوٓا حٓزٓزٕتٔ  -حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ أَتِ٘كٓ ٍٓ زٔتٛوٓا حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ أَتِٖفَسُتٛوٓا ...
ٍٓ زٔتٛوٓا حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ ًَفْسٖٙ فَكَٕ٘فٓ أَصٌَٕغٔ فَمَالَ  -ػٓيِ السَّرٔلِ هٙيْ ئِخَْٓاًٖٙ

 .هٌْٔرُ ػَْٓسِ سٌٙٙ٘يَ فَمَالَ تَوٓتَّغٕإِنِّي هُقِينٌ تِوَكَّةَ فَمُلْتٔ  -تَوٓتَّغٕ
 

  196: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

•  
« 3»ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ سْٕٓلِ تٕيِ شِٗٓاٚ ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ « 2» -3 -14611•

ٓخَلْتٔ ػٓلَى أَتِٖ ػٓثٕددٙ اللَّدِٙ ع فَددٓخَلَ ػٓلَٕ٘دِٙ     : ػٓيْ صٓفَْٓاىَ الْزٓوٛالِ لَالَ
لَِّ٘وٌٓٔ لٖٙ ػٓلَى كُلِّ  -فَمَالَ تِأَتِٖ أًَْتٓ ٍٓ أُهِّٖ لٖٙ اتٌٌَٕٔ -الْحٓازِثُ تٕيُ الْؤغٙ٘سَِٓ
ٖٕ ءٚ ٍٓ ّٖٙٓ ػٓاتٙكٌ  لَالَ أَهٓا ئًَِّدِٔ ٗٓكُدَىُ لَْٓدا     -فَأَرٕؼٓلُ لَْٓا حٓزٛتٖٙ -«4»شَ

 .ٍٓ لَا ٌْٗٓمُصٔ هٙيْ أَرٕسِّٓا شَٖٕ ءٗ -أَرٕسُّٓا ٍٓ ٗٓكَُىُ لَكٓ هٙخْلُ ذَلٙكٓ

  196: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ سْٕٓلٍ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ تٕيِ هٔحٓوٛددٙ تٕديِ أَتِدٖ    « 5» -4 -14612•
لَالَ أَتَٔ ػٓثٕددٙ اللَّدِٙ ع فٙدٖ    : ًَصٕسٍ ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ حٓوٕصََٓ ػٓيْ أَتِٖ تٓصٙ٘سٍ لَالَ

كَاًَدتٕ حٓزٛتُدِٔ    -حٓدٙٗجٚ هٓيْ حٓذٛ فَزٓؼٓلَ حٓزٛتَِٔ ػٓيْ ذٕٙ لَسَاتٓتِٙٙ ٗٓصٙلُِٔ تِْٓا
ئِىَّ اللَّدِٓ ػٓدصَّ ٍٓ رٓدلَّ ٍٓاسٙدغٗ      -كَاهٙلًَٔ ٍٓ كَاىَ لٙلَّرٕٙ حٓذٛ ػٌِْٓٔ هٙخْلُ أَرٕدسُِٙ 

 .لٙرَلٙكٓ
هي الثداب   2، ٍ أٍز صدزُ فٖ الحدٗج 7 -316 -4الكافٖ  -(5) •

هدي أتدَاب    51هدي الثداب    2هي ّرُ األتَاب، ٍ فٖ الحددٗج   18
 .الؽَا 

 197: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

ٍٓ ػٓيْ أَتِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَشْؼٓسِِّٕ ػٓديْ هٔحٓوٛددٙ تٕديِ ػٓثٕددٙ     « 6» -5 -14613 •
هَسدى تدي   )ئِتٕسَاّٙ٘نٓالْزٓثٛازِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ ئِسٕحٓاقَ تٕيِ ػٓوٛازٍ ػٓيْ أَتِٖ 

فَ٘ٓزٕؼٓدلُ حٓزٛتَدِٔ ٍٓ ػٔوٕسَتَدِٔ إٍَٔ     -سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ السَّرٔلِ ٗٓحٔدذٜ : ع لَالَ (رؼفس
فَمُلْدتٔ   -ٍٓ َّٔٓ ػٌِْٓٔ غَائٙةٗ تِثٓلَددٚ خخَدسَ لَدالَ    -تٓؼٕطٓ ؼََٓافِٙٙ لٙثٓؼٕطِ إَّٔلِٙٙ
ٍٓ لَدِٔ أَرٕدسٌ سٙدَٓ      -لَالَ لَا ّٖٙٓ لَِٔ ٍٓ لٙصٓاحٙثِِٙ -فٌَْ٘ٓمُصٔ ذَلٙكٓ هٙيْ أَرٕسُِٙ

  -ذَلٙكٓ تِوٓا ٍٓصٓلَ

 197: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

حٓتَّى ٗٓكَُىُ هٓسٕخَُؼاً  -لُلْتٔ ٍٓ َّٔٓ هِّٓ٘تٗ ّٓلْ ٗٓدٕخُلُ ذَلٙكٓ ػٓلَِٕ٘ٙ لَالَ ًَؼٓنٕ•
فَد٘ٓؼٕلَنٔ ّٔدَٓ    -إٍَٔ ٗٓكَُىُ هٔعَ٘ٛماً ػٓلَِٕ٘ٙ فََ٘ٔٓسٛغٔ ػٓلَِٕ٘ٙ فَمُلْتٔ -ػٓلَِٕ٘ٙ فَ٘ٔغْفَسُ لَِٔ

لُلْتٔ ٍٓ ئِىْ كَاىَ ًَاصٙثِ٘٘اً ٌْٗٓفَؼٔدِٔ   -ًَؼٓنٕ  فٖٙ هٓكَاًِٙٙ أَىَّ ػٓوٓلَ ذَلٙكٓ لَحٙمَِٔ لَالَ
 . ذَلٙكٓ لَالَ ًَؼٓنٕ ٗٔخَفَّفٔ ػٌِْٓٔ

 .4 -315 -4الكافٖ  -(6)•
 

 198-197: ، ص11 وسائل الشيعة، ج



14 

يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

تَمَدٛمٓ تَخْصٙ٘صِٔٔ تِالْأَبِ ٍٓ ٗٓحٕتَوٙلُ الْحٓوٕلَ ػٓلَى هٓديْ لَدا ٗٔؼٕلَدنٔ أًََّدِٔ     : أَلَُلُ •
 .«1»ًَاصٙةٗ 

 .هي ّرُ األتَاب 20هي الثاب  1تمدم فٖ الحدٗج  -(1)•
 

 198: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

  تٓابٔ اسٕتٙحٕثٓابِ الؽََّٓا ٙ ػٓيِ الْوٓؼٕصَٔهٙ٘يَ ع أَحٕ٘ٓاءٖ ٍٓ أَهَٕٓاتاً 26« 5»•
هٔحٓوٛدٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ أَتِدٖ ػٓلٙدٍّٖ الْأَشْدؼٓسِِّٕ ػٓديِ     « 6» -1 -14620•

ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕديِ هْٕٓصِٗٓدازٓ ػٓديْ هَٔسٓدى تٕديِ      « 7»الْحٓسٓيِ تٕيِ ػٓلٍّٖٙ الْكَُفِّٖٙ 
ٍٓ  -لُلْتٔ لٙأَتِٖ رٓؼٕفَسٍ الخَّاًٖٙ ع لَدٕ أَزٕٓتٔ أَىْ أَؼُدَ ٓ ػٌْٓدكٓ  : الْمَاسٙنِ لَالَ

فَمَالَ تٓلَدى ؼُدفٕ هٓدا     -ػٓيْ أَتِ٘كٓ فَمٙ٘لَ لٖٙ ئِىَّ الْإٍَٔصٙ٘ٓاءٓ لَا ٗٔؽَا ٔ ػٌْْٓٔنٕ
  -أَهٕكٌََكٓ فَاِىَّ ذَلٙكٓ رٓائٙصٌ

 200: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

ئًِِّٖ كٌُْتٔ اسٕتَأْذًَْتُكٓ فٙدٖ الؽَّدَٓا ٙ    -لُلْتٔ لَِٔ تٓؼٕدٓ ذَلٙكٓ تِخَلَاثٙ سٌٙٙ٘يَحُنٛ •
 -فَأَذًْٙتٓ لٖٙ فٖٙ ذَلٙكٓ فَؽُفْتٔ ػٌْٓكُوٓا هٓا شَداءٓ اللَّدِٔ   -ػٌْٓكٓ ٍٓ ػٓيْ أَتِ٘كٓ

ٖٕ ءٗ فَؼٓوٙلْتٔ تِِٙ لَالَ ٍٓ هٓا َّٔٓ لُلْتٔ ؼُفْتٔ َٕٗٓهاً ػٓديْ   -حُنٛ ٍٓلَغٓ فٖٙ لَلْثِٖ شَ
حُدنٛ   -صٓلَّى اللَِّٔ ػٓلَى زٓسٔدَلِ اللَّدِٙ   -زٓسَٔلِ اللَِّٙ ص فَمَالَ حَلَاثَ هٓسَّاتٚ
حُنٛ ؼُفْتٔ الَْٕ٘ٓمٓ الخَّالٙجَ ػٓديِ الْحٓسٓديِ    -الَْٕ٘ٓمٓ الخَّاًٖٙٓ ػٓيْ أَهٙ٘سِ الْؤإْهٌٙٙ٘يَ ع

  ٍٓ السَّاتِغٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ع -ع

 200: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثرع تالحج عن األقارب و غيرهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

ٍٓ الْخَاهٙسٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ٍٓ الَْٕ٘ٓمٓ السٛاٙسٓ ػٓيْ أَتِٖ رٓؼٕفَدسٍ هٔحٓوٛددٙ    -•
ٍٓ الْ٘ٓدَٕمٓ الخَّداهٙيَ    -ٍٓ الَْٕ٘ٓمٓ السٛاتِغٓ ػٓيْ رٓؼٕفَسِ تٕيِ هٔحٓوٛددٚ ع  -ع« 1»تٕيِ ػٓلٍّٖٙ 

ٍٓ الْ٘ٓدَٕمٓ الْؼٓاشٙدسَ    -ٍٓ الَْٕ٘ٓمٓ التَّاسٙغٓ ػٓيْ أَتِ٘دكٓ ػٓلٙدٍّٖ ع   -ػٓيْ أَتِ٘كٓ هَٔسٓى ع
فَمَالَ ئِذاً ٍٓ اللَِّٙ تَددٙٗيَ   -ٍٓ ّٓإُلَاءٙ الَّرٙٗيَ أَٙٗيُ اللَِّٓ تَِٓلَاٗٓتِْٙنٕ -ػٌْٓكٓ ٗٓا سِّٓ٘دٕٙ

فَمُلْتٔ ٍٓ زٔتٛوٓا ؼُفْتٔ ػٓديْ أُهِّدكٓ    -الَّرٕٙ لَا ٗٓمْثٓلُ هٙيَ الْؼٙثٓاٙ غَٕ٘سَُٔ -اللَِّٓ تِالدِّٗيِ
فَأًَِِّ أَفْعَلُ هٓا أًَْتٓ ػٓاهٙلُِٔ  -ٍٓ زٔتٛوٓا لَنٕ أَؼُفٕ فَمَالَ اسٕتَكْخٙسْ هٙيْ ّٓرَا -فَاؼٙوَٓٔ ع

 . ئِىْ شَاءٓ اللَِّٔ
 .2 -314 -4الكافٖ  -(6)•
ّدداه  )الحسدد٘ي تددي ػلددٖ الكددَفٖ  -فددٖ ًسددخٔ هددي التْددرٗة -(7)•

 (.الوخؽَغ

 201: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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  ٗستحة التثسع تالحذ ػي األلازب ٍ غ٘سّن أح٘اء ٍ أهَاتا 2هسألٔ •
ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘اء ٍ أهَاتا، ٍ الؽدَا  ػدٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػدم حعَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحة ئحزاد الغ٘س استؽاع أم ال، •
 .ٍ ٗزَش ئػؽاء الصكآ لوي ال ٗستؽ٘غ الحذ ل٘حذ تْا•

 

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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ِ هسألٔ ٗستحة ئحزاد هي ال استؽاػٔ  5•  ل

 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليزدي)العروة الوثقى 
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 (1. )ٗستحة٘ ئحزاد هي ال استؽاػٔ لِ(: 5هسألٔ ) •
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )تل هؽلماً( 1)•

 
 

 596: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العروة الوثقى 
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  تٓابٔ اسٕتٙحٕثٓابِ الْحٓذِّ تِالْؤإْهٌٙٙ٘يَ 39« 6»•
هٔحٓوٛدٔ تٕيُ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ فٖٙ الْخٙصٓالِ ٍٓ فٙدٖ ػٔ٘ٔدَىِ   « 7» -1 -14375•

الْأَخْثٓازِ ػٓيْ أَتِِ٘ٙ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ تٕيِ ئِٕزِٗسٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ تٕيِ أَحٕوٓدٓ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓديْ  
الْحٓسٓيِ تٕيِ ػٓلٍّٖٙ الددٕٛٗلَوِّٖٙ هٓدَٕلَى   ػٓيِ أَحٕوٓدٓ تٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ سٓلَوَٓٔ تٕيِ الْخَؽَّابِ 

فَمَددٙ   -لَالَ سٓوٙؼٕتٔ السِّظَا ع ٗٓمَُلُ هٓيْ حٓدذٛ تِخَلَاحَدٍٔ هٙديَ الْؤدإْهٌٙٙ٘يَ    السِّظَا ع 
ٍٓ لَنٕ ٗٓسٕأَلِْٔ هٙيْ إَٔٗيَ اكْتَسٓدةٓ هٓالَدِٔ    -اشْتَسَ  ًَفْسِٓٔ هٙيَ اللَِّٙ ػٓصَّ ٍٓ رٓلَّ تِالخَّوٓيِ

 .هٙيْ حٓلَالٍ إٍَٔ حٓسَامٍ
 -1( ػل٘دِ السدالم  )، ٍ ػَ٘ى أخثداز السظدا   103 -118 -الخصال -(7)•

هدي ّدرُ    45هدي الثداب    16، ٍ أٍزُ ػي الفمِ٘ فٖ الحدٗج 12 -257
 .األتَاب

 108: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لَالَ الصٛدٍٔقُ ٗٓؼٌٕٖٙ لَنٕ ٗٓسٕأَلْ ػٓوٛا ٍٓلَغٓ فٖٙ « 1» هٔسْسٓلًازٍٓٓأُ فٖٙ الْفَمِٙ٘ٙ ٍٓ •
 هٓالِٙٙ هٙيَ الَُّثِْٕٓٔ ٍٓ ٗٔسْظٖٙ ػٌِْٓٔ خُصٓوٓاءُٓٔ تِالْؼَٙٓضِ 

 .2208 -216 -2الفمِ٘  -(1) •
ٍٓ لَالَ السِّظَا ع هٓيْ حٓذٛ تِخَلَاحٍَٔ هٙيَ الْؤإْهٌٙٙ٘يَ فَمَدٙ اشْتَسَ  ًَفْسِٓٔ [ 2208)]•

هٙيَ اللَِّٙ ػٓصَّ ٍٓ رٓلَّ تِالخَّوٓيِ ٍٓ لَنٕ ٗٓسٕأَلِْٔ هٙيْ إَٔٗيَ اكْتَسٓةٓ هٓالَِٔ هٙيْ حٓلَالٍ إٍَٔ 
 (حٓسَامٍ 

 109: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 .«3»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓا ٗٓدٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 2»ٍٓ تَمَدٛمٓ هٓا ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلٙكٓ : أَلَُلُ•
 .هي ّرُ األتَاب 17هي الثاب  1تمدم فٖ الحدٗج  -(2)•
 . هي أتَاب الٌ٘اتٔ 1هي الثاب  2ٗاتٖ فٖ الحدٗج  -(3)•

 109: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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ال زٗة فٖ اى التسث٘ة ئلى الخ٘س ال س٘وا هخل الحدذ الدرٕ ف٘دِ    ( 1)•
 فعل ػظ٘ن أهس هسغَب فِ٘ شسػا، 

فٖ زردل أػتدك   ( )ع)ٗإكد ذلك تصح٘حٔ شْاب ػي أتٖ ػثد اللِّ ٍ •
حزدٔ اإلسدالم ٍ ٗكتدة    د ثد الؼػي ٗزصٕ  :لالػَ٘ٔ ػسفٔ ػثدا لِ، 

 .«1»( حَاب الؼتك ٍ حَاب الحذ: للس٘د أرساى
 .1هي أتَاب ٍرَب الحذ ح  17تاب : الَسائل( 1)•

 

 195: ، ص3 الوعتود في شرح الوناسك؛ ج
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ال  :لدال أم ٍلد أحزْا هَالّا أ ٗزدصٕ ػٌْدا    )ٗإٗدُ خثس شْاب ٍ •
كوا ٗإٗد تخثدس الددٗلوٖ، ٍ   « 2»( ًؼن: ئلِ أرس فٖ حزْا  لال: للت

هي حذ تخالحٔ هي الوإهٌ٘ي فمد اشتس  ًفسِ هدي اللّدِ   )هسسلٔ الفمِ٘ 
 . «3»( ػص ٍ رل تالخوي

 .8هي أتَاب ٍرَب الحذ ح  16تاب : الَسائل( 2)•
هدي   39ٍ تاب  16هي أتَاب ٍرَب الحذ ح  45تاب : الَسائل( 3)•

 . 1أتَاب ٍرَب الحذ ح 

 

 195: ، ص3 الوعتود في شرح الوناسك؛ ج


