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الفهرست
الصفحة العنوان
٥٧ تذييل
١٣ استعمال الدهن حرام
١٣ يحرم تغطية الرأس على المحرم
٣٢ التظليل بما ال يكون فوق الرأس
١٦٣ حكم المكرهة والمكره
٢٨٥ وجوب االستنابة في الطواف لو تعذر العود
٢٨٧ ما به يتحقق الترك
١٥٨ التفريق بين الرجل والمرأة
٢٣٧ واجبات الطواف
٢٦٠ حكم ما لو تركهما عمدا
٣٧٧ كفاية الحج الذي وقع على طبق حكم قاضي العامة
٣٨٣ في اعتبار المندوحة
٣٨٥ حكم ما لو ترك التقية ووقف اليوم التاسع
٣٨٧ الوجه الثاني الجزاء الوقوف مع العامة
٣٩١ مقدمة
٣٩٢ المراد بالتقية
٣٩٢ تمهيد
٣٩٤ حكم التقية تكليفا
٣٩٥ التقية اإلكراهية
٣٩٩ الروايات
٣٩٩ حديث ال ضرر
٣٩٩ أخبار التقية
٤٠١ حديث الرفع
٤٠٢ أخبار البراءة والسب
٤١١ التقية الخوفية
٤١٣ االحكام المستخرجة
٤١٥ التقية الكتمانية
٤٢١ التقية المداراتية
٤٢٤ حكم التقية وضعا
٤٢٥ التقية في بيان الحكم
٤٢٦ التقية في ترك الواجب
٤٢٧ التقية في الموضوع
٤٢٨ اجزاء العمل على طبق التقية
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٤٣١ الوجوه االخر لالجزاء ونقدها
٤٣٣ ترتب اآلثار االخر على العمل بالتقية
٤٣٦ اعتبار المندوحة
٤٤٠ حكم العبادة مع ترك التقية
٤٤٣ التقية عن غير المخالف
٧ المقدمة
١١ جواز إزالة الشعر للمحرم عند الضرورة
١٦ الستر باليد
١٩ المستثنيات
٢٠ تغطية المحرم وجهه
٢٢ ارتماس المحرم في الماء
٢٥ حرمة التظليل على المحرم سائرا
٣٠ التظليل في حال النزول والوقوف
٣١ اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب
٣٨ يحرم التظليل للنساء والصبيان
٣٩ التظليل في حال الضرورة
٤١ االضطرار إلى التظليل من أول االحرام
٤٢ من المحرمات قص األظفار
٤٤ يحرم قطع شجر الحرم
٤٨ يجب إعادة المقطوع من الشجر
٥٠ جواز قطع المحر ما نبت في ملكه
٥٣ جواز ترك المحرم إبله ترعى في حشيش الحرم
٥٥ جواز تصرف االنسان فيما أنبته
٥٨ مكروهات االحرام
٦١ النظر في المرآة
٦٣ لبس الخاتم للزينة
٦٥ لبس المرأة الحلي للزينة
٦٧ يكره الحجامة
٧٠ حك الجسد المفضي إلى إدمائه
٧١ السواك المفضي إلى اإلدماء
٧٣ لبس السالح اختيارا
٧٥ النقاب للمرأة
٨١ بقية مكروهات االحرام
٨١ استعمال الحناء للزينة
٨٤ الباب الخامس في كفارات االحرام
٨٥ كفارة قتل النعامة
٨٨ تنبيهان
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٩٠ لو عجز عن البدنة
٩٣ تذييل
٩٧ لو عجز عن اطعام الستين
٩٩ لو عجز عن صوم الستين
١٠٠ كفارة فرخ النعامة
١٠١ كفارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش
١٠٣ ولو عجز عن البقرة
١٠٤ كفارة قتل الظبي واألرنب والثعلب
١٠٦ كفارة كسر بيض النعام
١٠٩ كفارة بيض القطاة
١١٢ كفارة الحمامة
١١٧ في الضب والقنفذ
١١٩ كفارة قتل الجرادة
١٢٣ تجب الكفارة على من أكل الصيد وان صاد غير
١٢٦ لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد
١٣٢ حكم من أحرم ومعه صيد مملوك له
١٣٦ كفارة صيد الحرم
١٣٧ حكم صيد سهوا أو جهال
١٤٣ فداء الصيد المملوك
١٤٦ محل ذبح الفداء ونحره
١٥٢ حد الحرم
١٥٤ كفارة االستمتاع بالنساء
١٦١ موضوع االحكام المذكورة
١٦٤ الجماع بعد الموقفين
١٦٧ لو عجز عن البدنة
١٧١ كفارة االستمناء
١٧٢ الجماع في احرام العمرة
١٧٧ كفارة النظر
١٨١ كفارة المس بشهوة
١٨٥ كفارة عقد المحرم
١٨٦ كفارة التطيب
١٨٩ كفارة قص األظفار
١٩٢ تنبيهات
١٩٥ كفارة لبس المخيط
١٩٨ كفارة إزالة الشعر
٢٠٢ كفارة نتف اإلبطين
٢٠٦ كفارة التظليل
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٢٠٩ كفارة تغطية الرأس
٢١٢ كفارة الجدال
٢١٧ كفارة قطع الشجرة
٢١٨ إذا تعدد أسباب التكفير
٢٢٤ يعتبر في لطواف الطهارة
٢٢٦ حكم طواف المحدث بالحدث األكبر
٢٢٨ إزالة النجاسة من شرائط الطواف
٢٣١ اعتبار ستر العورة في الطواف
٢٣٥ اعتبار الختان في الطواف للرجل
٢٤١ اعتبار جعل البيت على اليسار
٢٤٣ يعتبر ادخال حجر إسماعيل في الطواف
٢٤٥ يعتبر ان يكون الطواف بين المقام والبيت
٢٤٨ وجوب ركعتي الطواف خلف المقام
٢٥٠ محل ايقاع الصالة
٢٥٥ لو نسى ركعتي الطواف
٢٦١ تجب المبادرة إلى اتيانها
٢٦٣ مقدمات الطواف المستحبة
٢٦٦ استحباب الغسل
٢٦٧ استالم الحجر
٢٧٣ استحباب الدعاء في الطواف
٢٧٣ استحباب التزام المستجار
٢٧٣ استحباب الدعاء في الطواف
٢٧٣ استحباب التزام المستجار
٢٧٥ استحباب استالم األركان
٢٧٧ مقدار الطواف المستحب
٢٧٩ يكره الكالم في الطواف
٢٨٠ الطواف ركن يبطل الحج بتركه عمدا
٢٨٣ عدم بطالن الحج بترك الطواف نسيانا
٢٨٩ وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف
٢٩٠ وجوب الكفارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت
٢٩٢ لو نسى طواف النساء
٢٩٥ حكم الشك في عدد الطواف
٣٠١ القران بين الطوافين
٣٠٥ حكم الزيادة على الطواف عمدا
٣٠٨ حكم الزيادة سهوا
٣١٠ وجوب االتيان بصالة الطواف الواجب قبل السعي
٣١١ حكم من نقص من طوافه
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٣١٨ فروع
٣٢٠ ال يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوف
٣٢٤ في السعي
٣٢٦ بيان المراد من الصفا والمروة
٣٢٩ استحباب الطهارة في السعي
٣٣٤ السعي ركن للحج
٣٣٧ حكم الزيادة على السبع متعمدا
٣٣٩ حكم الزيادة في السعي سهوا
٣٤١ الشك في عدد األشواط
٣٤٣ حكم قطع السعي في وقت الفريضة
٣٤٦ إذا أحل بظن االتمام
٣٤٧ التقصير
٣٥٢ أفعال الحج
٣٥٣ الوقوف بعرفات ركن
٣٥٥ كيفية الوقوف بعرفات
٣٥٥ في وجوب الوقوف من أول الزوال
٣٦٠ فروع
٣٦١ وقت االضطرار
٣٦٤ حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب
٣٦٧ ال يجزي الوقوف بحدود عرفة
٣٦٨ وقت الخروج من مكة
٣٧٣ استحباب الدعاء في عرفات
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فقه الصادق
(١)
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فقه الصادق
تأليف

فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق والحسيني الروحاني

مد ظله
الجزء الحادي عشر

(٣)
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مواصفات الكتاب:
الكتاب: فقه الصادق ج / ١١

المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة: ١٤١٣ ه، ق

المطبعة: فروردين
الكمية: ١٠٠٠ نسخة

الناشر: مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون ٢٤٥٦٨

(٤)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٥)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أوجب الحج تشييدا للدين وجعله من القواعد التي

عليها بناء
االسالم، والصالة على محمد المبعوث على كافة األنام وعلى آله هداة

الخلق وأعالم
الحق.

وبعد، فهذا هو الجزء الحادي عشر من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا
لطبعه،

والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية األجزاء، فإنه ولي التوفيق.
(٧)
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وإزالة الشعر من غير ضرورة
____________________

(١) سورة البقرة - آية ١٩٦
(٢) سورة البقرة - آية ١٩٦

(٣) الوسائل - باب ٧٣ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٧٣ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب تروك االحرام حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٩.

(٥) الوسائل - باب ١٠ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.
(٦) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٥.

(١٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

(١١)
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المختار، وما بعده إنما هو عوض عنه مع عدم امكانه.
____________________

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٦٣ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.

(١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٥٥ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٢ - ٥ - ١
(٣) الوسائل باب ٥٥ - من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٤) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٥.
(٥) الوسائل باب ٥٥ من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٦) الوسائل باب ٥٦ من أبواب االحرام حديث ٢.

(١٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٣

(١٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٧ - من أواب تروك االحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام حديث ٥

(١٧)
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____________________
(١) أورد صدره في الوسائل - باب ٧٣ - من أبواب تروك االحرام ٤ وذيله في الباب ٧٥ منها.

(٢) الوسائل باب ٥٧ من أبواب تروك االحرام - حديث - ١.
(٣) الوسائل - باب ٧٠ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ٧٠ من أبواب تروك االحرام حديث ٢

(١٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٥ من أبواب تروك االحرام حديث ٢

(٢) الوسائل - باب ٥٥ من أبواب تروك االحرام - حديث ٨

(٢٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦١ من أبواب تروك االحرام - حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٥٩ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٢
(٣) الوسائل باب ٥٩ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٦١ من أبواب تروك االحرام حديث ١.
(٥) الوسائل باب ٦١ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.
(٦) الوسائل باب ٥٥ من أبواب تروك االحرام حديث ٤

(٢١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب تروك الحرام - حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٥٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٥٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٤

(٢٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٥ من أبواب االحرام حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٧٥ - من أبواب تروك االحرام - الحديث ١

(٢٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧٥ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب تروك االحرام حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٥٥ من أبواب تروك االحرام حديث ٣

(٢٤)
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والتظليل سائرا
____________________

(١) الوسائل - الباب ٦٤ من أبواب تروك االحرام - الحديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ١٠.

(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام الحديث - ٢

(٢٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٦٦ من أبواب تروك االحرام - حديث ٦

(٢٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام - حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ٧.

(٣) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ٨.
(٤) الوسائل باب ٦٦ من أبواب تروك االحرام حديث ٢

(٢٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٦ من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٢) الوسائل باب - ٦٤ من أبواب تروك االحرام - حديث ٦

(٣) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ٩.
(٤) الوسائل - باب ٦٧ من أبواب تروك االحرام - حديث ٢.

(٥) الوسائل ٦٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.
(٦) الوسائل - باب ٦٧ من أبواب تروك االحرام - حديث ٥.

(٧) الوسائل باب ٦١ من أبواب تروك االحرام حديث ٢

(٢٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٤ - من أبواب ترو االحرام - حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ١١.
(٣) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ١٣

(٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٦ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٣

(٢) الوسائل باب ٦٦ من أبواب تروك االحرام حديث ٥

(٣٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٦ من أبواب تروك االحرام حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٦٦ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٦.

(٣١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٤.

(٣٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٤ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١٢.
(٢) الوسائل باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٥.

(٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦٧ - من أبواب االحرام - حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٦.

(٣٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٦ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام حديث ٥.

(٥) الوسائل باب ٦٧ - من أبواب تروك االحرام حديث ٦.

(٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦٥ من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٦٥ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٣٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

(٣٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٤ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١١.

(٤١)
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وقص األظفار
(٤٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٢

(٢) الوسائل - باب ٧٧ - من أبواب تروك االحرام حديث ١١.

(٤٣)
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وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة إال الفواكه واإلذخر والنخل
____________________

(١) الوسائل باب ٨٦ - من أبواب تروك االحرام حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٨٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٣) الوسائل - باب ٨٥ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٢.

(٤٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨٦ - من أبواب االحرام - حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٨٦ من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٤٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٤.

(٤٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩٠ من أبواب تروك االحرام حديث

.١

(٤٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨٧ - من أبواب تروك االحرام - الحديث ٦.

(٢) الوسائل - باب ٨٦ من أبواب تروك االحرام - حديث ٤.

(٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٣.

(٤٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨٧ - من أبواب تروك االحرام -

حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٨٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٥٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨٧ من أبواب تروك االحرام

الحديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٩.

(٣) الوسائل - باب ٨٧ - من أبواب تروك االحرام حديث ٥.

(٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨٧ من أبواب تروك االحرام حديث ٦.

(٢) الوسائل - باب ٨٩ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.

(٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨٩ - من أبواب تروك االحرام -

حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٨٥ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.

(٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨٦ - من أبواب تروك االحرام - الحديث ٤.

(٥٥)
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ويكره االكتحال بالسواد
(٥٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام - حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام - حديث ٧.

(٤) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام - حديث ١.

(٥) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام - حديث ٣.
(٦) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام - حديث ١٤.

(٥٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب تروك االحرام حديث ١٢.

(٦٠)
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والنظر في المرآة
____________________

(١) الوسائل باب ٣٤ - من أبواب تروك االحرام حديث ١. ٣
(٢) الوسائل باب ٣٤ - من أبواب تروك االحرام حديث ١. ٣

(٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب تروك االحرام حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣٤ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٦٢)
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ولبس الخاتم للزينة
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٦ من أبواب تروك االحرام - حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٦٤ من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٦٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٦ من أبواب تروك االحرام - حديث ٥.

(٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب تروك االحرام - حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٤٩ من أبواب تروك االحرام حديث ٦.

(٣) الوسائل باب ٤٩ من أبواب تروك االحرام حديث ٩.

(٦٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٤٩ من أبواب تروك االحرام حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ٤٩ من أبواب تروك االحرام حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ٤٩ - من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٦٦)
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والحجامة
____________________

(١) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٥.

(٦٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب تروك االحرام حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب تروك االحرام حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ٦٢ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٦) الوسائل باب ٦٢ من أبواب تروك االحرام حديث ٨ - ١٠.

(٦٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧٣ - من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٧٣ من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٧١ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٧٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٣ - من أبواب تروك االحرام حديث ٣ -

(٢) الوسائل باب ٩٢ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٣ الوسائل - باب ٧٣ من أبواب تروك االحرام - حديث ٥.

(٧١)
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ودلك الجسد
____________________

(١) الوسائل باب ٧٠ من أبواب تروك االحرام حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٩٥ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٧٥ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٧٦ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.

(٧٢)
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ولبس السالح اختيارا
____________________

(١) الوسائل - باب ٥٤ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٥٤ - من أبواب تروك االحرام حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٥٤ - من أبواب تروك االحرام حديث ٤.

(٧٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ٣.

(٢) الوسائل باب - ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.

(٧٤)
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على أحد القولين في ذلك كله والنقاب للمرأة
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.

(٧٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب تروك االحرام حديث ٤.
(٣) الوسائل باب - ٣٣ من أبواب تروك االحرام حديث ٣.

(٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ - من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٤٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٩.

(٣) الوسائل باب ٥٩ من أبواب تروك االحرام حديث ١.

(٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب تروك االحرام حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٤٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ٤٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٤٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٦.
(٥) الوسائل باب ٤٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٧.

(٧٨)
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واالحرام في الثياب الوسخة والمعلمة والحناء للزينة
____________________

(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب تروك االحرام حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٩ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٣٩ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٢.

(٨٢)
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ودخول الحمام وتلبية المنادي
____________________

(١) الوسائل - باب ٧٦ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٩١ - من أبواب تروك االحرام - حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٩١ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٧١ من أبواب تروك االحرام
(٥) الوسائل باب ٩١ من أبواب تروك االحرام حديث ٢.

(٨٣)
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واستعمال الرياحين ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم - الباب الخامس
في كفارات االحرام وفيه فصالن األول: في كفارات الصيد وهو الحيوان

المحلل الممتنع في البر ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه والدجاج
الحبشي.

(٨٤)
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ففي النعامة بدنة
____________________

(١) الوسائل - باب - ٤٠ - من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب كفارات الصيد - حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب كفارات الصيد - حديث ٢.

(٨٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب كفارات الصيد حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ٨.
(٣) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الذبح - حديث ١.

(٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث
.٣

(٨٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الذبح حديث ٩.

(٨٨)
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____________________
(١) المائدة - اآلية - ٩٥.

(٨٩)
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ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان وما زاد
عن ستين له وال يجب عليه ما نقص عنه

(٩٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ٩.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.

(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ١١.

(٩٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٨.

(٩٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

(٢) المائدة آية ٩٥.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ١٢.

(٩٤)
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____________________
(١) تفسير العياشي ج ١ - ص ٣٤٤.
(٢) تفسير العياشي ج ١ - ص ٣٤٤.

(٩٦)
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ولو عجز صام عن كل مدين يوما
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٥ -
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ٨.

(٩٧)
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فإن عجز صام ثمانية عشر يوما
(٩٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٩.

(١٠٠)
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وفي بقرة الوحش وحماره بقرة
____________________

(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم - حديث ٣.

(١٠١)
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وأما في الثاني فالنصوص مختلفة:
(١٠٢)
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فإن لم يجد فض ثمنها على البر وأطعم ثالثين مسكينا لكل واحد مدان وال
يجب عليه التتميم الفاضل له إن عجز صام عن لو عجز عن البقرة

(١٠٣)
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كل مدين يوما فإن عجز صام تسعة أيام وفي الظبي والثعلب واألرنب شاة
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.
٢ - الوسائل - باب ٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب كفارات الصيد حديث ٤.

(١٠٤)
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فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم عشرة لكل مسكين مدان والفاضل له
وال يجب عليه التتميم فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثالثة

أيام
(١٠٥)
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وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ لكل بيضة بكرة من اإلبل وإن لم يتحرك أرسل
فحولة اإلبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله

____________________
١ - الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٤.

(١٠٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٤.

٢ - الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢، ٦،

٤ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.
٥ - الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٤.

٦ - الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.
٧ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.

(١٠٧)
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فإن عجز فعن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام
ثالثة أيام

____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤.
(٣) الوسائل باب - ١٨ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٤.

(١٠٨)
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وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم
____________________

١ - الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

(١٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

في الكيفية ال في جنس الكفارة، كما يشهد به نصوصه األخر.
____________________

١ - الوسائل - باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٤.
٢ - الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

(١١٠)
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وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت ولو
عجز كان كبيض النعام

(١١١)
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وفي الحمامة
(١١٢)
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شاة
____________________

١ - الوسائل باب ٩ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.

(١١٣)
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وفي فرخها حمل وفي بيضها درهم
____________________

١ - الوسائل باب ٩ من أبواب كفارات الصيد حديث ١١.
٢ - الوسائل باب ٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٦ -

٣ - الوسائل - باب ٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٧.

(١١٤)
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وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم وعن الفرخ نصف وعن البيضة ربع
____________________

١ - الوسائل باب ١٦ - من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٩ - من أبواب كفارات الصيد - حديث ٨.

٣ - الوسائل باب ١٠ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.

(١١٥)
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ويجتمعان على المحرم في الحرم
____________________

(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب كفارات الصيد حديث - ١
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب كفارات الصيد ٣.

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب كفارات الصيد حديث ٦.

(١١٦)
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وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي
____________________

١ - الوسائل - باب ١١ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.
٢ - الوسائل - باب ٦ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.

(١١٧)
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وفي القطاة والدراج وشبهه حمل فاطم - وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد
____________________

١ - ٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ - ٣.
٣ - الوسائل - باب ٥ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

٤ - الوسائل باب ٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.

(١١٨)
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وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام
____________________

١ - الوسائل باب ٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٦.
٢ - الوسائل باب ٤٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٧.

(١١٩)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ٦.

٤ - الوسائل باب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.

(١٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وفي الجراد الكثيرة شاة
____________________

١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
٢ - الوسائل - باب ١٥ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٢.

٣ - الوسائل - باب ١٥ من أبواب كفارات االحرام توابعها حديث ٤.
٤ - الوسائل - باب ١٥ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.
٥ - الوسائل - باب ١٥ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٦.

٦ - الوسائل باب ١٥ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٣.

(١٢١)
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ولو أكل ما قتله كان عليه فدائان ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد
____________________

١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

(١٢٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٨ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث ٤.

٢ - الوسائل - باب ١٨ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث ٨.
٣ - الوسائل - الباب ٤٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث ٤.

٤ - الوسائل باب ٥٥ باب من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

(١٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٧.

(١٢٥)
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ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء
(١٢٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ١٩ من أبواب كفارات الصيد حديث ٧.

(١٢٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.

(١٢٨)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

(١٢٩)
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____________________
١ - التهذيب ج ٥ ص ٣٥٩ الطبع الحديث.

٢ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٤.

(١٣٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.

٢ - الوسائل - باب ٤٥ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ١.

(١٣١)
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____________________
١ - المائدة آية ٩٦.

(١٣٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

(١٣٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٦ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

(١٣٤)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد حديث ٤.
٣ - الوسائل - باب ١٨ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٥.

(١٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ٤٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٥.

(١٣٦)
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الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهال
____________________

١ - الوسائل - باب ٤٦ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.

(١٣٧)
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ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة، وكذا العمد
____________________

١ - الوسائل باب ٣١ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ٣١ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

(١٣٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٤٨ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.

(١٣٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.

(١٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه
فداء الصيد المملوك

(١٤٣)
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وغير المملوك يتصدق به
____________________

١ - الوسائل - باب ٤٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.
٢ - الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب الذبح - الحديث ١٥.

(١٤٥)
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____________________
١ - الوسائل - باب ١٤ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٢.

٢ - الوسائل - باب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.

(١٤٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.

٢ - الوسائل - باب ٣ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٢.
٣ - الوسائل - باب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.
٤ - الوسائل باب ٥١ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث ٢.
٥ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث - ٤.

(١٤٧)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٥١ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٤٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣

.

(١٤٨)
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وإن كان معتمرا فبمكة
____________________

١ - الوسائل باب ٤٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث ٤.
٢ - الوسائل باب ٤ - من أبواب الذبح - حديث ٤.

(١٤٩)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٤ من أبواب الذبح - حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ١.

(١٥٠)
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في الموضع المعروف بالحزورة.
____________________

١ - الوسائل باب ٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٧.
٢ - الوسائل - باب ٤ - من أبواب الذبح - حديث ٤.

(١٥١)
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السادسة: حد الحرم
____________________

١ - الوسائل باب ٥٢ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
٢ - الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٤٩ من كفارات الصيد حديث ١.

(١٥٢)
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حد الحرم
____________________

١ - الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ١.

٢ - الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث ٣.

(١٥٣)
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الفصل الثاني: في بقية المحظورات، وفيه مسائل: األولى: من جامع امرأته
قبل أحد الموقفين، قبال أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، بطل حجه وعليه إتمامه

والقضاء من قابل وبدنة، سواء كان الحج فرضا أو نفال، وعليها مثل ذلك إن
طاوعته، وعليهما االفتراق وهو أن ال ينفردا باالجتماع إن حجا في القابل من
موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك، ولو أكرهها صح حجها، ويتحمل

عنها الكفارة.
____________________

١ - الوسائل - باب ٣ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٢.

(١٥٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٩.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ١٢

٣ - الوسائل - باب ٤ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٢.

(١٥٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٤.

(١٥٦)
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____________________
١ - ذكر صدره في الوسائل باب ١ وذيله في الباب ٢ من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ١

٢ - الوسائل باب ١١ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٢.

(١٥٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ١٤

٢ - الوسائل - باب ٣ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٥.

(١٥٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ١٥.

(١٦٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٢.

(١٦١)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٣ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٨ - ١٥.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٧.

(١٦٢)
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ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ١.

(١٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ - من أبواب كفارات االستمتاع حديث ١٠.

(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٧

(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٤.

(١٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٥.

(١٦٦)
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ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة
____________________

١ - الوسائل - باب ١٣ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٥.

٢ - الوسائل - باب ١٣ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ١.

(١٦٧)
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____________________
١ - الوسائل - باب ١٠ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ١٣.

(١٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة، فإن عجز عنها فبقرة أو شاة، ولو كان
طاف منه خمسا فال كفارة

(١٦٩)
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____________________
١ - الوسائل - باب ١١ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ١.

٢ - الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب الطواف الحديث ١٠.

(١٧٠)
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____________________
١ - الوسائل - باب ١٥ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام.

٢ - الوسائل باب ١٤ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام.

(١٧١)
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ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت وعليه بدنة وقضائها وإتمامها
____________________

١ - الوسائل باب ٧ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٢ - ١.

٢ - الوسائل - باب ٧ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ١.

(١٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٢ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٤.

(١٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٣ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٤.

(١٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ١٣ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١٣ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٣.

(١٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة
____________________

١ - الوسائل - باب ١٦ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٢.

(١٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ١.

(١٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فال شئ عليه وإن كان بشهوة فأمنى
فجزور

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - الحديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٦ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٢.

(١٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٧.

(١٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكذا لو أمنى عند المالعبة
____________________

١ - الوسائل - باب ١٤ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ١.

(١٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ١٧ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٦.

(١٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ١٨ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٨ - من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ١٨ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام - حديث ٦.

٤ - الوسائل باب ١٨ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٧.
٥ - الوسائل - باب ١٢ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٣.

(١٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٢٠ - من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٤.

(١٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان
____________________

(١) الوسائل باب ٢١ - من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام.

(١٨٥)
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الثانية: من تطيب لزمة شاة سواء الصبغ واالطالء والبخور واألكل
(١٨٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.

٣ - الوسائل - باب ٤ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.
٤ - الوسائل باب ١٨ من أبواب تروك االحرام حديث ١١.
٥ - الوسائل باب ١٨ من أبواب تروك االحرام حديث ٨.

٦ - الوسائل باب ٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٨.
٧ - الوسائل - باب ٤ من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٤.

(١٨٧)
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وال بأس بخلوق الكعبة.
____________________

١ - الوسائل باب ٨ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٩.

٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.

(١٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد
المجلس ولو تعدد فشاتان

____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

(١٨٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ١٠ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٦.

(١٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٢ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.

(١٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٢ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٤.

(١٩٢)
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وعلى المفتي إذا قلم المستفتى فأدمى إصبعه شاة
____________________

١ - الوسائل - باب ١٣ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

(١٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.

(١٩٤)
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الرابعة: في لبس المخيط شاة
(١٩٥)
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وإن كان لضرورة
____________________

١ - الوسائل باب ٨ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

٤ - البقرة - آية ١٩٦.

(١٩٦)
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الخامسة: في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو
صيام ثالثة أيام وإن كان مضطرا
____________________

١ - البقرة - اآلية ١٩٦

(١٩٨)
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____________________
٢ - الوسائل باب ١٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

٣ - الوسائل - باب ١٤ - من أبواب بقية كفارات االحرام - الحديث ٤.
٤ - الوسائل باب ١٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٥.
٥ - الوسائل باب ١٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.
٦ - الوسائل باب ١٤ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٣.

٧ - الوسائل - باب ٨ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.
٨ - الوسائل - باب ١٠ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ١.

(١٩٩)
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السادسة: في نتف اإلبطين شاة، وفي أحداهما إطعام ثالثة مساكين
____________________

١ - الوسائل باب ١١ - من أبواب بقية كفارات االحرام.
٢ - الوسائل باب ١٠ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٦.

(٢٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ١١ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.

(٢٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ، بمسه تصدق بكف من طعام
____________________

١ - ٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب بقية االحرام حديث ٥.
٣ - الوسائل - باب ١٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٩.

(٢٠٤)
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وإن كان في الوضوء فال شئ
____________________

١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ١٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٧.
٥ - ٦ الوسائل باب ١٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٨ - ٦.

(٢٠٥)
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السابعة: في التظليل سائرا شاة
____________________

١ - الوسائل باب ٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٦.
٢ - الوسائل - باب ٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٧.

(٢٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢٥.

٢ - الوسائل - باب ٧ - من أبواب بقية كفارات حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٦ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

٥ - الوسائل باب ٦ من بقية كفارات االحرام حديث ٨.
٦ - الوسائل - باب ١٤ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٢.

(٢٠٧)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٦ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.

(٢٠٨)
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وكذا في تغطية الرأس
(٢٠٩)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٨ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٥.

٢ - الوسائل - باب ٥ من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ١.

(٢١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب - ٥ من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٢.

٢ - الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب تروك االحرام - حديث ٤.

(٢١١)
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الثامنة: في الجدال صادقا ثالثا شاة وكذا في الكاذب مرة ولو ثنى فبقرة ولو
ثلث فبدنة

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٨.

(٢١٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٩.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.

(٢١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ١ - من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ١٠

٢ - الوسائل - باب ١ من أبواب بقية كفارات االحرام - حديث ٩.

(٢١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٣٢ من أبواب تروك االحرام حديث ٧.

٢ - الوسائل - باب ٢ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.

(٢١٥)
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التاسعة: في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٣.
٢ - الوسائل - باب ١٩ من أبواب بقية كفارات االحرام.

(٢١٦)
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العاشرة: في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته
____________________

١ - الوسائل - باب ١٨ - من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١٨ من أبواب بقية كفارات االحرام حديث ٢.

(٢١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الحادية عشرة:
(٢١٨)
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تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ
(٢٢٢)
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واللبس مع اختالف المجلس والطيب كذلك، الثانية عشرة: ال كفارة على
الجاهل والناسي إال في الصيد

(٢٢٣)
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الباب السادس: في الطواف وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ومرتين في
حجه وفي كل واحد من عمرة الباقين مرتين وكذا في حجهما ويشترط فيه الطهارة

(٢٢٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب الطواف - حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ١٠.
(٤) الوسائل باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٦.

(٥) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٨.

(٢٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢٢٦)
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وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن
(٢٢٨)
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____________________
(١) كنز العمال ج ٣ ص ١٠ الرقم ٢٠٦ وسنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧.

(٢٢٩)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب الطواف - حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الطواف حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٣٠)
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____________________
١ - سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العمال ج ٣ - ص ١٠ الرقم ٢٠٦.

(٢٣١)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٥٣ من أبواب الطواف - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥٣ من أبواب الطواف حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٥٣ من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢٣٢)
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والختان في الرجل
____________________

١ - الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٤.

(٢٣٥)
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والطواف سبعة أشواط واالبتداء بالحجر والختم به
____________________

١ - الوسائل باب ٣١ - من أبواب الطواف حديث ٣.
٢ - الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الطواف حديث ١.
٣ - الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٣٨)
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وجعل البيت على يساره
____________________

١ - سنن أبي داود ج ١ ص ٤٥٦ - ولفظه - لتأخذوا مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي هذه.

(٢٤١)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الطواف - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب الطواف حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب الطواف حديث ٩.

(٢٤٢)
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وإدخال الحجر فيه
(٢٤٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الطواف - حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب الطواف حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الطواف الحديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الطواف حديث ٤.

(٥) الوسائل باب ٣٠ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٤٤)
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ويكون بين المقام والبيت
(٢٤٥)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٢٨ من أبواب الطواف - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٢٤٦)
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وصالة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السالم
(٢٤٨)
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____________________
١ - سنن أبي داود ج ١ - ص ٤٥٦ ولفظه - لتأخذوا مناسككم.

٢ - سورة البقرة آية ١٢٥.
٣ - ذكر صدره في الوسائل - باب ٧١ - من أبواب الطواف حديث ٣ - وذيله في باب ٧٦ منها.

(٢٤٩)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٧٦ من أبواب الطواف حديث ١.

٢ - سنن النسائي ١ - ص ٢٢٧
٣ - الوسائل - باب ١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ٢ من كتاب الصالة

(٢٥٠)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٧٤ - من أبواب الطواف حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٢.
٣ - الوسائل باب ٧٤ - من أبواب الطواف - حديث ٧.

(٢٥١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧٥ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٢٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٧١ - من أبواب الطواف - حديث ١.

٢ - الوسائل - ٧٣ من أبواب الطواف - حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٧٣ من أبواب الطواف حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٧٣ من أبواب الطواف حديث ٤.

(٢٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ٧.

(٢٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٢.
٢ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٨.
٣ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ٩.
٤ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ٢.
٥ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١.

٦ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٣.

(٢٥٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٤.

٢ - الوسائل - باب ٧٤ من أبواب الطواف - الحديث ١٠.

(٢٥٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧٤ - من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ٧٦ - من أبواب الطواف حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٧٦ من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٧٦ من أبواب الطواف حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ٧٦ من أبواب الطواف حديث ٨.

٣ - الوسائل - باب ٧٦ - من أبواب الطواف - حديث ١١.
٤ - الوسائل باب ٧٦ من أبواب الطواف حديث ١٠.

(٢٦٢)
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ويستحب فيه
(٢٦٣)
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الدعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد ومضغ اإلذخر ودخول مكة من أعالها
____________________

١ - الوسائل باب ٣ - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث ١.
٢ - الوسائل - باب ٣ - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث ٢.

(٢٦٤)
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حافيا بسكينة ووقار
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.
٢ - الوسائل - باب ٤ - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث ٢.
٣ - الوسائل - باب ١ - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.

(٢٦٥)
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والغسل
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب مقدمات أطواف وما يتبعها - حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث ٢.

(٢٦٦)
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من بئر ميمون أو فخ واستالم الحجر
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.

(٢٦٧)
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____________________
١ - الوسائل - باب ١٣ من أبواب الطواف - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الطواف حديث ٢.
٣ - الوسائل - باب ١٦ من أبواب الطواف الحديث ١.

٤ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٢٦٨)
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في كل شوط
____________________

١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الطواف حديث ٦.
٢ - الوسائل - باب ١٦ - من أبواب الطواف - حديث ٣.
٣ - الوسائل - باب ٥ - من أبواب الطواف - حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٢٢ - من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢٦٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب الطواف حديث ١٠.
٢ - الوسائل - باب ١٥ من أبواب الطواف حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٥ - من أبواب الطواف حديث ١.
٤ - الوسائل باب ١٥ - من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢٧٠)
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وتقبيله أو االيماء إليه
____________________

١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الطواف - حديث ١١.
٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الطواف - حديث ٥.

(٢٧١)
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والدعاء عند االستالم
____________________

١ - الوسائل - باب ٨١ من أبواب الطواف حديث ٣.
٢ - الوسائل - باب ط من أبواب زيارة البيت - حديث ١.

٣ - الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الطواف حديث ١.
٤ - الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الطواف - حديث ١.

(٢٧٢)
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وفي الطواف والتزام المستجار ووضع الخد عليه والبطن
____________________

١ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٧٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب الطواف حديث ١.

٢ - الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الطواف - حديث ٤.
٣ - الوسائل - باب ٢٦ من أبواب الطواف - حديث ٩.
٤ - الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٧٤)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الطواف - حديث ١.

(٢٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب الطواف حديث ٢.

٢ - الوسائل - باب ٨١ - من أبواب الطواف حديث ٢.
٣ - الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الطواف - حديث ١٣.

٤ - الوسائل - باب ٢٢ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٢٧٦)
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والطواف ثالثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثالثمائة وستين شوطا
____________________

١ - الوسائل باب ٧ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٧٧)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٧ من أبواب الطواف - حديث ٢.

(٢٧٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٤ من أبواب الطواف - حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٥٤ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٧٩)
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والطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه
____________________

١ - سننن البيهقي ج ٥ - ص ٨٧.

(٢٨٠)
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____________________
١ - الوسائل - باب ٥٦ - من أبواب الطواف - حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٢٨١)
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وناسيا يأتي به
(٢٨٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب زيارة البيت - حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب الطواف - حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٥٨ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٨٤)
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ومع التعذر يستنيب
____________________

(١) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب الطواف - حديث ٢.

(٢٨٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب الطواف حديث ٢

(٢) الوسائل باب ٦٣ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢٨٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٢.

(٢٩٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب كفارات االستمتاع حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ٢ من أبواب كفارات االستمتاع في االحرام حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٥٨ من أبواب الطواف - حديث ٨.

(٢٩٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٨ من أبواب الطواف حديث ١١.

(٢) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب الطواف - حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٥٨ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٢٩٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب الطواف حديث ٩.

(٢) الوسائل باب ٢ - من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢٩٤)
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ولو شك في عدده بعد االنصراف لم يلتفت
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الطواف - حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب الطواف حديث ١٠ - ١ - ١٢.

(٢٩٥)
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وفي األثناء يعيد إن كان فيما دون السبعة
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٣ من أبواب الطواف - حديث ٥ - ٦.

(٢٩٦)
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____________________
١ - ٣ الوسائل باب ٣٣ - من أبواب الطواف - حديث ٩، ٦.

٢ - الوسائل - باب ٦٦ من أبواب الطواف - حديث ٢.

(٢٩٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ - من أبواب الطواف - حديث ٣.

(٢٩٨)
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وإال قطع
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٥ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٣٥ من أبواب الطواف حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ٣٣ من أبواب الطواف - حديث ١٢.

(٢٩٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب الطواف حديث ٤.

(٢) تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.

(٣٠٠)
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ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد ولو قرن في طواف الفريضة
بطل

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الطواف حديث ١١.
(٢) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الطواف حديث ٧.

(٣٠١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الطواف حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الطواف الحديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الطواف حديث ١ - ١٤ - ٤.

(٣٠٢)
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ويكره في النافلة
____________________

(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الطواف - حديث - ١٤.

(٣٠٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الطواف حديث ٧.

(٣٠٤)
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ولو زاد
(٣٠٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الطواف - حديث ١١.

(٣٠٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الطواف - حديث ٣.

(٣٠٧)
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سهوا
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الطواف - حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الطواف حديث ١٣.

(٣٠٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ١٠.

(٢) الوسائل باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ٩.
(٣) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الطواف - حديث ١.

(٣٠٩)
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وصلي ركعتي الواجب قبل السعي والمندوب بعده
____________________

(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ١٦.

(٣١٠)
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ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم ولو رجع إلى أهله استناب ولو
كان أقل استأنف وكذا من قطع الطواف بحاجة أو صالة نافلة

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الطواف - حديث ١٤.

(٣١١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الطواف - حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب الطواف حديث ٩.

(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب الطواف حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ٤١ من أبواب الطواف حديث ٣.

(٣١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب الطواف حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب الطواف حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الطواف حديث ١.

(٣١٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الطواف - حديث ١٠
(٢) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الطواف - حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الطواف حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٣١ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٣١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب الطواف حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٦٣ - من أبواب الطواف - حديث ٣.

(٣١٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨٥ من أبواب الطواف حديث ١.

(٣١٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٣ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٤٤ من أبواب الطواف حديث ١.

(٣١٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الطواف - حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٤١ - من أبواب الطواف حديث ٨.

(٣١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إال لخائفة الحيض ولو
حاضت قبله انتظرت الوقوف فإن لم تطهر بطلت
(٣٢٠)
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متعتها وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة بعد ذلك ولو حاضت خالله
فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ثم قضت

الفائت بعد طهرها وإال فحكمها حكم من لم تطف والمستحاضة إذا فعلت
ما يجب عليها كانت كالطاهرة
____________________

(١) الوسائل - باب ٩١ - من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٩١ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٣٢١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩١ من أبواب الطواف حديث ٣.

(٣٢٢)
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الباب السابع: في السعي وهو واجب في كل إحرام مرة وتجب فيه النية
والبدأة بالصفا والختم بالمروة

____________________
١ - سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠ الرقم ٢٠٦.

(٣٢٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ - من أبواب السعي - حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب السعي حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أقسام الحج - حديث ١٥.

(٤) الوسائل - باب ١٠ من أبواب السعي - حديث ٥
(٥) الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٤.

(٣٢٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ من أبواب السعي حديث ١.

(٣٢٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٦ - من أبواب السعي.

(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب السعي - الحديث ١.

(٣٢٧)
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والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب السعي حديث ١.

(٣٢٨)
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ويستحب فيه الطهارة
____________________

(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب السعي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٥ - من أبواب السعي - الحديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٥ - من أبواب السعي حديث ٧.

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

(٣٢٩)
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واستالم الحجر والشرب من زمزم واالغتسال من الدلو المقابل للحجر
والخروج من باب الصفا والصعود عليه واستقبال ركن الحجر بالتكبير

والتهليل سبعا والدعاء
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب السعي حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٢ - من أبواب السعي - حديث ١.

(٣٣٠)
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والمشي طرفيه والهرولة من المنارة إلى
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب السعي حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب السعي - حديث ٢.

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

(٣٣١)
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زقاق العطارين
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب السعي حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب السعي حديث ٤.

(٣) الوسائل - باب ٩ من أبواب السعي - حديث ١.

(٣٣٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب السعي حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب السعي حديث ٢.

(٣٣٣)
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والدعاء والسعي ماشيا - وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا
____________________

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب السعي - حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٦ من أبواب السعي - حديث ٢.

(٣٣٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب السعي - حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب السعي - حديث ٣.

(٣) البقرة - اآلية ١٥٨.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب السعي حديث ٦.

(٣٣٥)
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ال سهوا ويعود ألجله، فإن تعذر استناب
____________________

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب السعي - حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب السعي حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب السعي حديث ٢.

(٣٣٦)
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ولو زاد على السبع عمدا بطل
(٣٣٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ من أبواب السعي حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب السعي حديث ١.

(٣٣٨)
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ال سهوا
(٣٣٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب السعي - حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب السعي حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الطواف - حديث ١٢.

(٣٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه
(٣٤١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ من أبواب السعي - حديث ١.

(٣٤٢)
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ولو قطعه لقضاء حاجة أو صالة فريضة تممه
____________________

(١) الوسائل - باب ١٨ من أبواب السعي حديث ١
(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب السعي حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب السعي حديث ٣.

(٣٤٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ من أبواب السعي حديث ٣.

(٣٤٤)
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واستدل لما ذهب إليه المفيد وسالر بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
____________________

(١) الوسائل - باب ٨٥ - من أبواب الطواف الحديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨٥ من أبواب الطواف حديث ٢.

(٣٤٥)
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ولو ظن االتمام فأحل وواقع أهله وقلم األظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم
ويكفر ببقرة

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب السعي - حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السعي حديث ٢.

(٣٤٦)
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وإذا فرغ من سعي العمرة قصر وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره
____________________

(١) الوسائل - باب ١ من أبواب التقصير - حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب التقصير حديث ٢.

(٣٤٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب التقصير حديث ٣.

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

(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التقصير - حديث ٣ -.
(٥) الوسائل باب ٣ - من أبواب التقصير حديث ٤.

(٣٤٨)
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وال يحلق رأسه
____________________

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

(٣٤٩)
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فإن فعل كان عليه دم
____________________

(١) الوسائل باب ٤ - من أبواب التقصير - حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب التقصير حديث ٣.

(٣٥٠)
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وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه
إال الصيد ما دام في الحرم ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس

المخيط
____________________

(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التقصير - الحديث ١.

(٣٥١)
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الباب الثامن في أفعال الحج، وفيه فصول، األول: في إحرام الحج - إذا فرغ
من العمرة وجب عليه األحرام بالحج من مكة - ويستحب أن يكون يوم

التروية عند الزوال من تحت الميزاب وكيفيته كما تقدم إال أنه ينوي إحرام
الحج ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال - ولو نسيه حتى يحصل بعرفات

أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ولو لم يتذكر حتى يقضي مناسكه لم يكن
عليه شئ

(٣٥٢)
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الفصل الثاني: في الوقوف بعرفات وهو ركن في الحج يبطل االخالل به عمدا
____________________

(١) السراج المنير - ج ٢ - ص ٢٣٦ - ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٥١.
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١٠.

(٣٥٣)
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ولو تركه ناسيا حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه
____________________

(١) الوسائل - باب ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ١٤.

(٢) الوسائل - باب ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ١٤.
(٣) البقرة آية ١٩٨.

(٣٥٤)
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ويجب فيه النية والوقوف بعرفات
(٣٥٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ من أبواب أقسام الحج - حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب احرام الحج حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ٧.
(٥) الوسائل - باب ٢ من أبواب أقسام الحج - حديث ٣٥.

(٣٥٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٢٤.

(٢) يتسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.

(٣٥٨)
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إلى غروب الشمس من يوم عرفة
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٢٢ من أبواب احرام الحج والوقوف حديث ٣.

(٣٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.

(٣٦٠)
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ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليال ولو قبل الفجر
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر - حديث ٢.

(٣٦١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣.

(٣٦٢)
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ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه ولو أفاض منها
____________________

(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب احرام الحج حديث ٣.

(٣٦٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢٣ من أبواب احرام الحج حديث ٢.
(٣) سنن البيهقي ج ٥ - ص ١٥٢.

(٣٦٥)
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وإن كان جاهال أو ناسيا فال شئ عليه
(٣٦٦)
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ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة واألراك حدود ال يجزي الوقوف بها
____________________

(١) نمرة - بفتح النون، وكسر الميم، وفتح الراء - هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا
خرجت من المازمين تريد الموقف.

(٢) ثوية - بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء - حدود عرفة، كذا في الجمع
(٣) ذو المجاز: هو سوق كان على فرسخ من عرفة بناحية كبكب، كما في الجواهر.

(٤) واألراك - كسحاب -: هو موضع بعرفة من ناحية الشام
(٥) عرنة - كهمزة - وادي بحذاء عرفة.

(٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.
(٧) الوسائل باب ١٠ من أبواب احرام الحج حديث ٦.

(٣٦٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب احرام الحج حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب احرام الحج حديث ٩.

(٣٦٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب الحج حديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب ٣ - من أبواب الحج والوقوف بعرفة - حديث ١.

(٣٦٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.

(٢) التهذيب ج ٥ - ص ١٧٦ - الرقم ٥٩٠ - وال يبعد كونه من كالم الشيخ ذكره في ذيل المرسل

(٣٧٠)
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واإلمام يصلي بها ثم يبيت بها إلى فجر عرفة
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب احرام الحج.. حديث ٦.

(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب احرام الحج حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب احرام الحج حديث ٤.

(٣٧١)
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وال يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس وأن يدعو عند نزولها والخروج منها
وفي الطريق وأن يقف مع السفح

____________________
(١) الوسائل - باب ٧ من أبواب احرام الحج حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٦ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٨ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ٦ - من أبواب احرام الحج - حديث ١.

(٣٧٢)
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في ميسرة الجبل داعيا
____________________

١ - الوسائل - باب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ١١ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب احرام الحج حديث ١.

(٣٧٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث ٨.

(٣٧٤)
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قائما وأن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين
____________________

(١) الوسائل باب ١٩ - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث ٨.

(٣٧٥)
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ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا، وراكبا
____________________

(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب احرام الحج - حديث ٣.

(٣٧٦)


