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الفهرست
الصفحة العنوان
٢١ التغير التقديري
١٥ فروع
٥٤ مشكوك الكرية مع سبق القلة
٦٦ اعتبار الدفعة
٩١ حجية البنية
٩٩ ذكر السبب في الشهادة
١٠١ اختالف الشاهدين
١٠٢ التاسع
١١٢ المالقي لطرف الشبهة
١٣٥ المستعمل في رفع الخبث
١٧٧ اشتباه القبلة
١٧١ ما شك في حرمة النظر إليه
١٧٢ النظر إلى عورة الخنثى
٢١٠ لو سك في االستنجاء
٢١٨ فروع
٢٢٠ وجوب الوضوء بالنذر
٢٢١ غايات الوضوء المستحبة
٢٤٣ فروع
٢٠٦ عدم اعتبار زوال األثر
٢٣٣ إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة
٢٥٨ لزوم غسل اليد الزائدة
٢٨١ المراد من الكعبين
٢٨٦ كفاية المسمي في مسح الرجلين عرضا
٢٨٩ كفاية مسح القدمين منكوسا
٢٣٧ في اعتبار نية الرفع واالستباحة وعدمه
٣٠٠ لزوم السب المسوغ
٣١٠ بقية واجبات الوضوء
٣١٥ الوضوء تحت الخيمة المغضوبة
٣١٩ فروع
٣٢١ المباشرة في أفعال الوضوء
٣٤٣ الشاك المأمور بالوضوء لو نسى وصلى بدونه
٣٤٥ لو توضأ للتجديد ثم علم ببطالن أحد الوضوئين
٣٤٨ لو شك في الوضوء الحتمال االخالل العمدي
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٣٥٣ إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة
٣٦٢ حكم الشاك في البراء
٣٦٣ عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم
٣٦٥ حكم دائم الحدث
٣٦٨ حكم المسلوس
٣٩٠ الجنابة الدائرة بين شخصين
٤١٦ الغسل تحت المطر والميزاب
٤٥٢ الحدث األصغر في أثناء الغسل
٤٥٦ الحدث في أثناء األغسال المستحبة
٤٥٨ حكم اجتماع األغسال المتعددة على المكلف
٤٦١ ال حاجة إلى الوضوء
٤٦٢ حصول امتثال جميع األغسال لو نوى واحدا منها
٤٦٥ لو نوى غير غسل الجنابة
٤٦٧ حكم البلل المشتبه بعد الغسل
٤٦٩ فروع
٤٣٩ ادخال الجنب في المساجد
٣٨٥ وطء البهيمة ال يوجب الغسل؟
٩ كتاب الطهارة
١٢ الماء الجاري
١٧ الماء المتغير
١٩ ما يعتبر في النجاسة
٢٥ فروع
٢٧ زوال التغير بنفسه
٢٩ ماء المطر
٣٢ ماء المطر المجتمع
٣٨ ماء الحمام
٤١ تقوى السافل بالعالي
٤٤ الماء الراكد
٤٦ مساحة الكر
٥٦ حدوث الكرية والمالقاة في آن واحد
٥٩ المتمم كر بطاهر أو نجس
٦٢ اعتبار االمتزاج
٦٧ الماء القليل
٧٥ ماء البئر
٧٨ عدم تنجس ماء البئر
٨١ مقدار النزح
٨٦ األسئار
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٨٨ مسئلة
٩٣ خبر الواحد
٩٤ اخبار ذي اليد
٩٧ تعارض البينتين
١٠٦ الماء المشكوك فيه
١١٤ انحصار الماء في المشتبهين
١١٨ الماء المضاف
١٢١ عدم مطهرية المضاف من الخبث
١٢٣ إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق
١٢٧ الماء المستعمل في رفع الحدث
١٣٢ الماء المستعمل في االستنجاء
١٤٢ فروع
١٤٣ شرائط طهارة ماء االستنجاء
١٤٦ غسالة الحمام
١٤٨ عدم جواز استعمال الماء النجس
١٥١ بيع الماء النجس
١٥٤ الباب الثاني في الوضوء
١٥٧ ناقضية الريح
١٥٩ ناقضية النوم
١٦٢ االستحاضة القليلة
١٦٣ عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي
١٦٧ وجوب ستر العورة
١٦٩ فروع
١٧٣ االستقبال واالستدبار في حال التخلي
١٧٦ عدم وجوب التشريق والتغريب
١٨١ مسنونات الخلوة
١٨٣ كيفية االستبراء
١٨٥ فروع
١٨٨ مكروهات التخلي
١٩٤ االستنجاء
٢٠٠ االستنجاء من الغائط
٢٠١ اجزاء األحجار ونحوها مع عدم التعدي
٢٠١ تنبيهات
٢٠٨ االستنجاء بالعظم والروث
٢١١ كيفية الوضوء
٢١٢ الوضوء مستحب نفسي
٢١٥ غايات الوضوء
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٢١٦ مس كتابة القران
٢٢٣ الوضوء لقراءة القران
٢٢٥ استحباب الوضوء للتجديد
٢٢٧ يباح بكل وضوء جميع الغايات
٢٢٩ القيد والداعي
٢٣٢ كفاية الوضوء الواحد لالحداث المتعددة
٢٣٥ النية
٢٣٩ وقت النية
٢٤٠ غسل الوجه
٢٤٤ لزوم اجراء الماء
٢٤٥ وجوب االبتداء باألعلى
٢٤٨ عدم وجوب التخليل
٢٥٠ عدم وجوب غسل البواطن
٢٥١ الشك في وجود الحاجب
٢٥٢ غسل اليدين
٢٥٤ وجوب غسل المرفق
٢٥٦ في غسل ما بقي إذا قطع بعض اليد
٢٦٠ الوضوء االرتماسي
٢٦١ مسح الرأس
٢٦٥ اختصاص المسح بمقدم الرأس
٢٧٥ لزوم كون مسح الرأس مقبال
٢٧٧ مسح الرجلين
٢٩٠ لزوم تقديم اليمنى
٢٩٢ عدم جواز المسح على الحائل
٢٩٤ المسح على الحائل عند الضرورة
٢٩٦ جواز التقية مع المندوحة
٢٩٨ فروع
٣٠٣ وجوب الترتيب في الوضوء
٣٠٦ وجوب المواالة وبيان المراد منها
٣١٢ الوضوء بالماء المغضوب
٣١٧ اعتبار عدم المانع من استعمال الماء
٣٢٤ التولية في حال االضطرار
٣٢٦ مستحبات الوضوء
٣٢٨ تثنية الغسالت
٣٣٣ ما يكره في الوضوء
٣٣٥ احكام الوضوء
٣٤٠ الشك في أثناء الوضوء
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٣٥٠ وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة
٣٥٧ هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم ال
٣٥٩ الجبيرة في موضوع المسح
٣٦٠ وضوء الجبيرة رافع للحدث
٣٧٣ الباب الثالث في الغسل
٣٧٤ الفصل األول
٣٧٦ خروج المني من المرأة يوجب جنابتها
٣٧٧ امارات المني
٣٨٠ الجماع موجب للجنابة
٣٨٣ الوطء في دبر الرجل يوجب الغسل
٣٨٦ إذا رأى في ثوبه منيا
٣٩٣ إذا خرج المني بصورة الدم
٣٩٥ واجبات الغسل
٣٩٨ لزوم استيعاب الجسد
٣٩٩ وجوب التخليل
٤٠٠ ال يجب غسل الشعر
٤٠٤ لزوم الترتيب
٤٠٦ الترتيب بين الجانبين
٤٠٨ الترتيب يسقط باالرتماس
٤١٠ فروع
٤١٢ عدم وجوب المواالة
٤١٣ عدم اعتبار طهارة األعضاء
٤١٨ الشك في الغسل
٤٢٠ مستحبات غسل الجنابة
٤٢٥ يحرم على الجنب قراءة سورة العزائم
٤٢٧ حرمة مس المصحف
٤٣٣ المشاهد المشرفة
٤٣٥ حكم المسجدين
٤٣٦ من أجنب في أحد المسجدين يتمم للخروج
٤٤١ التيمم لدخول المسجد
٤٤٣ ما يكره على الجنب
٤٥١ الحدث األكبر في أثناء الغسل



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فقه الصادق
(١)
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فقه الصادق
تأليف

فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مد ظله
الجزء األول

(٣)
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الكتاب: فقه الصادق ج ١
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم
الطبعة: الثالثة - رجب ١٤١٢

المطبعة: العلمية
الكمية: ١٠٠٠ نسخة

(٤)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٥)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصالة السالم على صفوته من خليقته وأكرم أحبائه

محمد وآله المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم، أعداء الحق وشرار الخلق
أجمعين.

وبعد
فهذا هو الجزء األول من كتابنا (فقه الصادق) في شرح التبصرة لإلمام المحقق

آية الله العالمة الحلي رحمه الله.
وأرفعه بكلتا يدي ألهديه إلى رفيع قدس اإلمام جعفر بن محمد الصادق

صلوات الله وسالمه عليه، موقنا إني لست ممن يقوى على أنفاق بضاعته في مثل هذه
السوق الغالية، غير أني أقول: سيدي بما أن هذا الذي بين يدي ما انتهى إليه عرفاني

من الجمع بين األخبار المأثورة عنك وعن آبائك الطاهرين وأبنائك الطيبين، فمن علي
بقبول هذه البضاعة المزجاة، وثبتها في ديوان الحسنات، ليكون ذخرا لي يوم ال ينفع

مال وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم.
(٧)
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كتاب الطهارة: وفيه أبواب: الباب األول: في المياه: - الماء ضربان:
مطلق ومضاف، فالمطلق ما يستحق اطالق اسم الماء عليه وال يمكن

سلبه عنه، والمضاف بخالفه. فالمطلق طاهر مطهر.
____________________

(١) سورة الفرقان - آية ٥٠.

(٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٩.

(٢) سورة األنفال آية ١١.

(١٠)
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وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما:
____________________

(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب التيمم الحديث ١.

(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٦.
(٤) الوسائل - باب ٢ - من أبواب المطلق.

(١١)
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األول: الجاري كمياه األنهار وال ينجس لما يقع فيه من النجاسة ما لم
يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها

(١٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب النجاسات واألواني والجلود.

(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(١٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب الماء المطلق حديث ٤.

(١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن تغير نجس المتغير خاصة، دون ما قبله وما بعده
____________________

(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٩.

(١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المطلق حديث ٦.

(١٨)
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____________________
١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ١١.
(٣) المستدرك - باب ٣ - من أبواب الماء المطلق حديث ٣.

(١٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.

(٢٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق.

(٢٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق.

(٢) المستدرك - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٦.

(٢٨)
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وحكم ماء الغيث حال نزوله
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ٥.

(٢٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ٣.

(٣٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث.

(٣١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ٤.

(٣٢)
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____________________
(١) وال يخفى أن المختار عندنا أخيرا أنه في تعارض العامين من وجه يرجع إلى المرجحات وفي المقام المرجح

األول وهو الشهرة مع المرسل منه.

(٣٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق.

(٣٦)
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وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه
____________________

(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ٤.

(٣٨)
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____________________
(١) ال يخفى أنه عند تعارض العامين من وجه يرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم ما دل على انفعال

الماء القليل ألنه أشهر منه.

(٤١)
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الثاني الواقف، كمياه الحياض واألواني، إن كان مقداره كرا وحده ألف
ومائتا رطل بالعراقي

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق.

(٤٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٣.

(٤٥)
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أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثالثة أشبار ونصفا بشبر
مستوي الخلفة

(٤٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٨.

(٤٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الماء المطلق حديث ٦.

(٤٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٤٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.

(٥٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.

(٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٩.

(٥٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ١ - ٢ - ٦.

(٥٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ١ - ٢ - ٦.

(٥٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الماء المطلق حديث ٥.

(٦٠)
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لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه، فإن غيرته نجس
ويطهر بالقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره

(٦٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٩.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.

(٣) المستدرك - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٨.
(٤) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
(٥) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.

(٦٣)
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وإن كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغير أوصافه
(٦٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب النجاسات واألواني والجلود حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق حديث ٤.

(٦٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المطلق.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب األسئار.
(٣) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق حديث. ٥
(٤) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق حديث. ٥

(٦٩)
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____________________
(١) سورة الحج آية ٧٨.

(٢) البحار المجلد ١٨ - باب نجاسة البول والمني - حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق.

(٧٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ١٦.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المطلق حديث ٨.

(٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٧٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٧٤)
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ويطهر بالقاء كر دفعة عليه، الثالث: ماء البئر إن تغير بوقوع النجاسة
فيه نجس، وطهر بزوال التغير بالنزح وإال فهو على أصل الطهارة،

وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير
ماؤها

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٦.

(٧٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ١٥.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٨.
(٣) المستدرك - باب ١٣ - من أبواب الماء المطلق حديث ٣.

(٧٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٦.

(٧٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٩.
(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٨.

(٧٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٨.

(٨٠)
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وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر
____________________

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب المطلق.

(٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو االستحاضة أو النفاس فيها أو موت
بعير فيها، فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ونزح كر

لموت الجمل والبقرة وشبههما
____________________

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الماء المطلق حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٨٢)
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ونزح سبعين لموت االنسان وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير
غير الدماء الثالثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الماء لمطلق حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٨٣)
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واألرنب وبول الرجل، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل، وسبع
لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٦) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الماء المطلق حديث ٤.

(٨٤)
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وخروج الكلب منها حيا وخمس لذرق الدجاج، وثالثة للفأرة والحية،
ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع،

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الماء المطلق حديث ٦.
(٤) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٨٥)
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وعندي أن ذلك كلها مستحب، الرابع: أسئار الحيوان كلها طاهرة، إال
الكلب والخنزير، والكافر

____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب األسئار حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب األسئار حديث ٢.

(٨٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب األسئار حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب األسئار حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٤ - من أبواب األسئار حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٥ - من أبواب األسئار حديث ٢.

(٨٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب األسئار حديث ٣.

(٨٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب األسئار حديث ٢.

(٨٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب األسئار حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب األسئار حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٧ - من أبواب األسئار حديث ١.

(٩٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.

(٩٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٠ - من أبواب األطعمة المباحة حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب النجاسات واألواني والجلود.
(٣) الحجرات آية ٦.

(٩٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من كتاب الوكالة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من كتاب الوصايا حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب بيع الحيوان حديث ٢ من كتاب التجارة.

(٤) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب المواقيت من كتاب الصالة.

(٩٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب األشربة المحرمة حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب األطعمة المباحة حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب النجاسات واألواني والجلود من كتاب الطهارة حديث ٣.

(٤) الوافي باب التطهير من مس الحيوانات، والوسائل - باب ٢٩ - من أبواب الذبائح.
(٥) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب النجاسات.
(٦) الوسائل - باب ٥٦ - من أبواب النجاسات.

(٧) الوسائل - باب ٢ - من أبواب كتاب االقرار.

(٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٧٣ - من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل - باب ٧٤ - من أبواب النجاسات.

(٣) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب األطعمة المباحة.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المطلق.

(٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.

(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء.

(٩٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصالة.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٩٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(٢) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٥.

(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب األنفال من كتاب الخمس حديث ٢.

(١٠٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الماء المطلق حديث ١ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الماء المطلق حديث ١ - ٢.

(١١٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(١١٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(١١٧)
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وأما المضاف فهو كالمعتصر من األجسام أو الممتزج بها مزجا
يسلبه االطالق كماء الورد والمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة

سواء كان الماء قليال أو كثيرا،
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب الماء المضاف.

(١١٨)
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وال يجوز رفع الحدث به
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب الماء المضاف.
(٢) المائدة آية ٩.

(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المضاف حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المضاف حديث ١.

(١١٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المضاف حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الماء المضاف حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الماء المضاف حديث ٢.

(١٢٠)
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وال الخبث وإن كان طاهرا
____________________

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الماء المضاف حديث ٢.

(١٢١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المضاف حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب النجاسات حديث ١.

(١٢٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب األسئار حديث ٦.

(١٢٣)
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مسائل: األولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر.
____________________

(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الماء المضاف حديث ٢.

(١٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف حديث ١٣.

(١٢٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الماء المضاف.

(٢) والوسائل - باب ٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ٥.

(١٣٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الماء المضاف حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(١٣١)
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الثانية: المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم
يتغير عدا ماء االستنجاء

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الماء المضاف حديث ١.

(١٣٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الماء المضاف حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الماء المضاف حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الماء المضاف حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الماء المضاف حديث ٢.

(١٣٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف حديث ١٤.

(٢) الوسائل - باب ٥٣ - من أبواب النجاسات.

(١٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف حديث ٧.

(٢) سنن البيهقي ج ٢ - ص ٤٢٨.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الماء المضاف حديث ٤.

(٤) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف.

(١٣٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف حديث ١.

(١٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) بل ألنه يرجع إلى أخبار الترجيح والمرجح األول وهو الشهرة له - منه.

(١٤٣)
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الثالثة، غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة
____________________

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المطلق حديث ١٢.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الماء المضاف حديث ٤.

(١٤٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الماء المضاف حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف حديث ٩.

(١٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الرابعة الماء النجس ال يجوز استعماله في الطهارة وال إزالة النجاسة
____________________

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الماء المطلق حديث ٣.

(١٤٨)
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وال الشرب إال مع الضرورة.
____________________

(١) الوسائل - باب ٥٦ - من أبواب جهاد النفس.
(٢) سورة المائدة ٩٢.

(٣) سورة المدثر آية ٦.
(٤) سورة األعراف آية ١٥٧.

(١٤٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق.

(١٥٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب األشربة المحرمة.
(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب األشربة المحرمة.
(٣) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب األشربة المحرمة.

(٤) الوسائل - باب ٤ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٠.

(١٥١)
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____________________
(١) هذا النبوي ال أصل له في كتب العامة والخاصة إنما الموجود في كتب العامة أن الله إذا حرم على قوم

أكل شئ حرم عليهم ثمنه.

(١٥٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(١٥٣)
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الباب الثاني في الوضوء: وفيه فصول: الفصل األول: في موجبه،
إنما يجب بخروج البول والغائط

____________________
(١) سورة النساء آية ٤٦.

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.

(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

(١٥٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

(١٥٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٧.

(١٥٦)
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والريح من المعتاد
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.

(١٥٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.

(١٥٨)
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والنوم الغالب على السمع والبصر
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.

(١٥٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١١.

(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٥.

(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٤.
(٥) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء ١٦.

(١٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وما في معناه
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٣.

(٣ الوسائل - باب ٤ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

(١٦١)
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واالستحاضة القليلة الدم
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) المستدرك - باب ٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.

(١٦٢)
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وال يجب بغير ذلك
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة الحديث ١.

(١٦٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٦.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.
(٣) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

(١٦٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٤.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٢.
(٤) الوسائل - باب ٧ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.

(٥) الوسائل - باب ٧ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.

(١٦٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.

(٣) الوسائل - باب ٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.
(٤) الوسائل - باب ٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.

(٥) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

(١٦٦)
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الفصل الثاني في آداب الخلوة ويجب ستر العورة على طالب الحدث
____________________

(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - ١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٣) سورة التوبة آية ٣٠.
(٤) الوسائل - باب ١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

(١٦٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب آدام الحمام حديث ١.

(٥) الوسائل - باب ١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(١٦٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب آداب الحمام حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٦ - من أبواب آداب الحمام حديث ١.

(١٦٩)
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ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها
____________________

(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب آداب الحمام حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب آداب الحمام حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ٤ - من أبواب آداب الحمام حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الحكام الخلوة حديث ٣.

(١٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦ - ٢ - ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦ - ٢ - ١.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦ - ٢ - ١.

(١٧٤)
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في الصحاري والبنيان
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.

(١٧٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(١٧٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ من كتاب التجارة وبمضمونه أخبار أخر في

ذلك الباب وغيره.

(١٧٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب القبلة حديث ١.

(١٧٩)
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ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخالء واليمنى عند الخروج
وتغطية الرأس،

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(١٨١)
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والتسمية، واالستبراء،
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٩.

(٤) الوسائل - باب ٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(١٨٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.

(١٨٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(١٨٤)
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____________________
(١) المستدرك - باب ١٠ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

(١٨٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥ - ٦.
(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥ - ٦.

(١٨٦)
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والدعاء عند الدخول والخروج واالستنجاء،
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.

(١٨٧)
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والفراغ، والجمع بين األحجار والماء، ويكره الجلوس في الشوارع
والمشارع مواضع اللعن، وتحت األشجار المثمرة

____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١٠.
(٤) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.

(١٨٨)
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وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر،
____________________

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ - ٤ - ٥.
(٥) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ - ٤ - ٥.
(٦) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ - ٤ - ٥.

(١٨٩)
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والبول في األرض الصلبة ومواطن الهوام، وفي الماء،
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٣) سنن البيهقي ج ١ ص ٩٩.

(٤) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٥) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(١٩٠)
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واستقبال الريح به، واألكل والشرب والسواك، والكالم
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ - ٢.
(٤) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ٦ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٦) الوسائل - باب ٦ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(١٩١)
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إال بذكر الله تعالى أو للضرورة، واالستنجاء باليمين
____________________

(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.
(٤) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(١٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى
____________________

(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٨.

(٣) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٩.

(١٩٣)
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أو أنبيائه عليهم السالم أو أحد األئمة عليهم السالم، ويجب عليه
االستنجاء وهو غسل مخرج البول معه خاصة

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.

(١٩٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٧.
(٥) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب واقض الوضوء حديث ٤.

(١٩٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(١٩٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

(١٩٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(١٩٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧ - ٦.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧ - ٦.

(١٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وغسل مخرج الغائط مع التعدي
(٢٠٠)
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وبدونه يجزي ثالثة أحجار طاهرة أو ثالث خرق
____________________

(١) رواه في محكي المعتبر أيضا البحث الثاني من االستنجاء في آداب الخلوة ص ٣٣.
(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٢٠١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) الوسائل - باب ٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢٠٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

() المستدرك - باب ٢٢ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١٠.
(٣) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٢٠٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ - ٣.
(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ - ٣.

(٢٠٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٢٠٧)
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____________________
(١) المستدرك ٢٦ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢٠٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

(٢٠٩)
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الفصل الثالث في كيفيته، ويجب فيه سبعة أشياء
(٢١١)
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النية
____________________

(١) سورة البقرة آية ٢٢٣.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٤) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الوضوء حديث ٨.

(٥) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك - باب ١١ - من أبواب الوضوء.

(٢١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الوضوء حديث ٨.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الوضوء حديث ٤.

(٢١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الطواف حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣.

(٢١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الطواف حديث ١١.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الطواف حديث ٧.
(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الطواف حديث ٩.
(٤) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الطواف حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب قراءة القرآن حديث ٣.
(٤) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب قراءة القرآن حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٢٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب سجدتي الشكر حديث ١.

(٢٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٣ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الوضوء حديث ٧

(٥) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الوضوء حديث ١٠.

(٢٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٥٣ - من أبواب الدفن حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة حديث ١ - ٦.

(٤) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة حديث ١ - ٦.

(٢٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٧.

(٢٢٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الوضوء حديث ٩.

(٢٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الحظ أبواب نواقض الوضوء سيما الباب الثالث من أبوابها من الوسائل.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.

(٢٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٢.

(٢٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت.

(٢) سورة المائة آية ٨.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢.

(٢٣٨)
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مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب
(٢٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

واستدامتها حكما حتى يفرغ، وغسل الوجه من قصاص شعر
الرأس إلى محادر شعر القن طوال وما اشتملت عليه اإلبهام والوسطى

____________________
(١) سورة المائدة آية ٨.

(٢٤٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٦ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٢٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء رواه عن الصدوق.

(٢٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢

(٢٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٤٦ - من أبواب الوضوء حديث ٣.

(٢٤٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٦ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب الوضوء حديث ٦.

(٢٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف األصابع ولو عكس لم يجزء
(٢٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء.

(٢) المستدرك - باب ١٨ - من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣.

(٢٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٦ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٣.

(٢٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استيناف ماء
جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢) سورة المائدة آية ٨.

(٢٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٢.

(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٢.

(٢٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الوضوء حديث ٥ - ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الوضوء حديث ٥ - ٣.

(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب أحكام الوضوء حديث ١.

(٢٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الوضوء حديث ٦.
(٤) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٢٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢٦٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٧ - ٨ - ٤ - ٦ - ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٧ - ٨ - ٤ - ٦ - ٥.
(٣) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٧ - ٨ - ٤ - ٦ - ٥.
(٤) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٧ - ٨ - ٤ - ٦ - ٥.
(٥) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٧ - ٨ - ٤ - ٦ - ٥.

(٢٦٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ٨.

(٢٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ١٠.

(٢٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الوضوء حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٢٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الوضوء حديث ٨.

(٢) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب الوضوء حديث ٣ - ٤.

(٣) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب الوضوء حديث ٣ - ٤.

(٢٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة آية ٧.

(٢) والوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الوضوء حديث ١٠ - ١٤.

(٣) والوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الوضوء حديث ١٠ - ١٤.

(٢٧٧)
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ومسح بشرة الرجلين من رؤس األصابع إلى الكعبين
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الوضوء حديث - ١٣.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء حديث ٧ - ٦.
(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء حديث ٧ - ٦.

(٢٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ١١ - ٥.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ١١ - ٥.

(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء حديث ٤.

(٤) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الوضوء حديث ٤.

(٢٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة آية ٧.

(٢) الوسائل - باب ٢٣ و ٢٤ و ٣٨ من أبواب الوضوء.
(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الوضوء حديث ١٦.

(٢٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الوضوء حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٩.

(٢٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب حد السرقة حديث ٨ - ٧.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب حد السرقة حديث ٨.

(٢٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ من أبواب حد القطع وكيفيته حديث ٧.

(٢٨٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء الحديث ١ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء الحديث ١ - ٢.
(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب الوضوء الحديث ١ - ٢.

(٤) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الوضوء.

(٢٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الوضوء حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الوضوء حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٢٨٨)
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ويجوز منكوسا
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٥٤.

(٢٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٤ - ٥.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٤ - ٥.
(٣) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٤ - ٥.

(٤) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٢٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الوضوء حديث ٤.

(٢٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٢٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف.

(٢) سورة الحج آية ٧٧ - وباب ١٢ - من أبواب كتاب احياء الموات من الوسائل وغيره من األبواب.
(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف حديث ٣.

(٢٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الوضوء.

(٢٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف.
(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف.

(٤) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الجماعة حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف حديث ٦ -.

(٢٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف حديث - ٣

(٢) الوسائل - باب ٥٦ - من أبواب الجماعة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب األمر والنهي حديث ٢.

(٢٩٨)
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والترتيب على ما قلناه
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الوضوء حديث ٨.

(٣٠٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الوضوء حديث ٦..
(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الوضوء حدث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الوضوء حديث ١٣.

(٣٠٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الوضوء حديث ٨.

(٣٠٥)
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والمواالة، وهي متابعة األفعال بعضها لبعض من غير تأخير
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الوضوء حديث ٣ - ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الوضوء حديث ٣ - ٢.

(٣٠٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الوضوء حديث ٩.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الوضوء حديث ٦.

(٣٠٧)
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____________________
(١) سورة المائدة آية ٦.

(٣١٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٣١٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٦ - من أبواب جهاد النفس.

(٣١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب كتاب احياء الموات.

(٣١٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الماء المطلق.

(٣١٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من األبواب من ساير الكتب.

(٣١٨)
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____________________
(١) قد مر أن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير (منه).

(٣٢٠)
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____________________
(١) سورة الكهف آية ١١.

(٢) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٢.

(٣) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٢.

(٣٢٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٧ - من أبواب الوضوء حديث - ٣.

(٣٢٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب التيمم.

(٢) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب من يصح منه الصوم - وباب ٣ - من أبواب قضاء الصالة.

(٣٢٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب التيمم حديث ٤.

(٣٢٥)
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ويستحب فيه غسل اليدين قبل ادخالهما اإلناء مرة من حدث النوم
والبول ومرتين من الغائط وثالثا من الجنابة ووضع اإلناء على اليمين،

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٢.

(٣) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الوضوء حديث ٤.

(٣٢٦)
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واالغتراف بها، والتسمية والمضمضة، واالستنشاق ثالثا،
____________________

(١) صحيح البخاري باب التيامن في الوضوء والغسل من كتاب الوضوء.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٥ - ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٥ - ٢.

(٤) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٥ - ٤ - ٣.

(٥) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٥ - ٤ - ٣.

(٦) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٥ - ٤ - ٣.

(٧) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ٥ - ٤ - ٣.

(٣٢٧)
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وتثنية الغسالت
____________________

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ١٩.
(٢) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٤) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ٢٨ - ١٦.

(٥) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ٢٨ - ١٦.

(٣٢٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ٢٣.
(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ٢٣.

(٣) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣ - ٢.

(٤) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣ - ٢.
(٥) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٦ - ٢٢ - ٣ -
(٦) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٦ - ٢٢ - ٣ -
(٧) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٦ - ٢٢ - ٣ -
(٨) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٦ - ٢٢ - ٣ -

(٣٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ٧ - ١٠.
(٢) الوسائل باب ٣١ - من أبواب الوضوء حديث ٧ - ١٠.

(٣٣٠)
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ووضع الماء في غسل اليدين في الرجل على ظهر الذراعين والمرأة على
باطنهما وبالعكس في الثانية، والدعاء عند كل فعل

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٣٣١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب السواك حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٣٣٢)
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ويكره التمندل
____________________

(١) الوسائل - باب ٥٣ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الوضوء حديث ٢٢.

(٣) الوسائل - باب ٤٥ - من أبواب الوضوء حديث ٥ و ٦.

(٤) الوسائل - باب ٤٥ - من أبواب الوضوء حديث ٥ و ٦.

(٣٣٣)
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واالستعانة، ويحرم التولية
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الماء المضاف حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٥٧ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٣٣٤)
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مسائل - األولى ال يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، الثانية لو تيقن
الحدث وشك في الطهارة تطهر، وبالعكس ال يجب الطهارة

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٤٤ - من أبواب الوضوء حديث ١.

(٣٣٥)
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الثالثة لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما
بعده

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٣٤٠)
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ولو أنصرف لم يلتفت
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ٦.

(٣٤١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ٧.

(٣٤٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢ - ١.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢ - ١.

(٣) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.

(٣٤٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٧.

(٣٥٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٣.

(٣٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٨ - ٩.
(٢) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٨ - ٩.
(٣) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٣.
(٤) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ١ - ٣.

(٣٥٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب التيمم حديث ٧.

(٣٥٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ١١.

(٣٥٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٣٥٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٠.

(٣٦٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب قضاء الصالة.

(٣٦٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.

(٣٦٦)
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____________________
(١) الفقيه ج ١ - ص ٢٣٧ من طبعة النجف.

(٣٦٧)
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____________________
(١) المستفاد من النصوص الواردة في - باب ٣ - من أبواب قضاء الصالة من الوسائل.

(٣٦٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

(٣٧٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

(٣٧١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.

(٣٧٢)
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الباب الثالث في الغسل، ويجب بالجنابة، والحيض، واالستحاضة،
والنفاس، ومس األموات بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل، وللموت،

____________________
(١) قد أشرنا سابقا إلى أن األظهر في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير

مطلقا (منه).

(٣٧٣)
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ويستحب لما يأتي، فها هنا فصول: الفصل األول: في الجنابة، وهي تحصل
بإنزال الماء مطلقا.

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٣٧٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٣٧٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الجنابة حديث ٣ - ٥ - ٧.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الجنابة حديث ٣ - ٥ - ٧.
(٣) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الجنابة حديث ٣ - ٥ - ٧.

(٤) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الجنابة حديث ١٨ - ٢١.

(٥) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الجنابة حديث ١٨ - ٢١.

(٣٧٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٣٧٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٣٧٨)
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وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء
____________________

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ٤ - ٥ - ٧.
(٤) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ٤ - ٥ - ٧.

(٣٨٠)
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القبل والدبر وإن لم ينزل ويجب فيه الغسل
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الجنابة حديث ٩.

(٣٨١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الجنابة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الجنابة حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٣٨٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب النكاح المحرم حديث ١ من كتاب النكاح.

(٣٨٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٠.

(٢) لم أظفر به في كتب الحديث وإنما هو مروي عن بعض كتب األصحاب.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٤) البحار مجلد ٣ - باب ٢٠ - من كتاب العدل والمعاد حديث ٢٦.

(٣٨٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٣٨٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ١ - ٣.
(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ١ - ٣.
(٣) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ١ - ٣.

(٣٨٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب التيمم حديث ١.

(٣٩٣)
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والواجب فيه النية عند غسل اليدين مستدامة الحكم
(٣٩٥)
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____________________
(١) سورة المائدة آية ٧.

(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ١ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ٣٨.

(٦) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٣٩٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٣٩٧)
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واستيعاب الجسد بالغسل
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٣) الوسائل - باب ١ - - من أبواب الجنابة حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٨.
(٥) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الجنابة حديث ١

(٣٩٨)
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وتخليل ما ال يصل إليه الماء إال به
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الجنابة حديث ٢ -
(٢) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٣٩٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الجنابة حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الوضوء حديث ٣.

(٤) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الجنابة.

(٤٠٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الجنابة حديث ٣ - ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الجنابة حديث ٣ - ٤.

(٣) كنز العمال - ج ٥ - ص ١٣٥.
(٤) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ١ - ٦.
(٥) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ١ - ٦.
(٦) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الجنابة حديث ٢ - ١ - ٦.

(٤٠١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الجنابة حديث ٧ - ٨.

(٤٠٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب الجنابة ٧ - ٨.

(٢) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب الوضوء حديث ٦.

(٤٠٣)
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والبدئة بالرأس
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٤٠٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥ - ٦.

(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥ - ٦.

(٤٠٥)
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ثم الجانب األيمن ثم األيسر
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل الميت.

(٤٠٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٨.

(٤٠٧)
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ويسقط الترتيب مع االرتماس
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١٢.

(٤٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٤١٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الجنابة.

(٢) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب الوضوء حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٩.
(٤) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٨.

(٤١١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٤١٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٤١٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٧.

(٤١٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١٠ - ١١.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١٠ - ١١.

(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١٤.

(٤١٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الماء المضاف حديث ١٣.

(٤١٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٤١٩)
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ويستحب فيه االستبراء بالبول،
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب الوضوء حديث ٦.

(٤٢٠)
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أو االجتهاد
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الجنابة حديث ١٢.

(٤٢١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٤٢٢)
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والمضمضة، واالستنشاق،
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٤ - من أبواب الجنابة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث - ٨.

(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٤٢٣)
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والغسل بصاع فما زاد،
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة حديث ٦.

(٢) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب الجنابة حديث ٦.

(٤٢٤)
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ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الجنابة حديث ١١.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٣) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب الجنابة حديث ٣.
(٤) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٤٢٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ١١.
(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ٧.

(٤٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومس كتابة القرآن
____________________

(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الوضوء حديث ٣.

(٤٢٧)
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أو شئ عليه اسمه تعالى
____________________

(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٣) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٤٢٨)
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أو أسماء أنبيائه أو أحد األئمة عليهم السالم
(٤٢٩)
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ودخول المساجد إال اجتيازا
____________________

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة.

(٤٣٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ١٨.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٤) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٤٣١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الجنابة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٤٣٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٤٣٣)
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إال المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السالم
____________________

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ١٧.

(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ١١.

(٤٣٥)
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ووضع شئ فيها
____________________

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٤٣٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٢) سورة النساء آية ٤٧.

(٤٣٧)
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____________________
(١) قد مر أن النبوي بهذا النحو غير موجود في كتبنا وال في كتب العامة بل الموجود في كتبهم أن الله إذا

حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه.

(٤٤٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٤٤١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم حديث ١.

(٣) سورة النساء آية ٤٤.

(٤٤٢)
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ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات
(٤٤٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٤) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ٩.

(٤٤٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ١٠.

(٤٤٥)
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ومس المصحف
____________________

(١) سورة الواقعة آية ٧٩.
(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب الجنابة حديث ٧.

(٤٤٦)
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واألكل والشرب
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة.

(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة.

(٣) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة.

(٤) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة.

(٥) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة.

(٤٤٧)
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إال بعد المضمضة، واالستنشاق، والنوم إال بعد الوضوء
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة.
(٤) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة.
(٥) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة.

(٤٤٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٤٤٩)
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والخضاب
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الجنابة حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الجنابة حديث ١ - ٣ - ٧.

(٤) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٥) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٦) الوسائل - باب ٢٢ من أبواب الجنابة حديث ١.

(٤٥٠)
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ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد
____________________

(١) الوسائل - باب ٧٠ - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٤٥١)


