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الفهرست
الصفحة العنوان
١٨٣ في لزوم ثالث شياة لو بات الليالي الثالث بغير منى
٢٤٨ العمرة المفردة واجبة على حاضري المسجد الحرام
٢٦٨ عدم توقف الحلية على نية التحلل
٢٧٩ في تحقيق الصد بالحبس ظلما
٢٨٠ حكم من أفسد حجه فصد
١٧٦ عدم لزوم المبيت لو بات بمكة مشتغال بالعبادة
١٧٨ بيان زمان المبيت بمنى
٢٩٢ ال يحل المحصر من النساء للمحصر إن كان حجه تطوعا
٢٩٨ حكم ما لو بان أن هدي المحصر لم يذبح
٣٠١ حكم القارن إذا احصر
٣٠٢ يستحب بعث الهدي إلى منى
٩ الفصل الثالث
٩ في الوقوف بالمشعر
١٢ في اعتبار النية في الوقوف
١٥ إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
١٧ حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
١٨ عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف
٢٠ عدم وجوب المبيت بالمشعر
٢٢ أوقات االختيار واالضطرار للموقفين
٢٣ حكم من أدرك اختياري عرفة خاصة
٢٦ حكم من أدرك المشعر خاصة
٢٨ إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
٣٠ الصور المركبة
٣٣ حكم من فاته الحج بعد االحرام
٣٥ انقالب الحج إلى العمرة قهرا
٣٧ مستحبات الوقوف بالمشعر
٤٠ رمي جمرة العقبة
٤٢ واجبات الرمي
٥٢ ما يستحب في الرمي
٥٤ وجوب الهدي على المتمتع
٥٦ وجوب ذبح الهدي بمنى
٥٧ وجوب ذبح الهدي يوم النحر
٦٠ عدم إجزاء الهدي إال عن واحد
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٦٣ وجوب كون الهدي من النعم
٦٤ اعتبار السن في الهدي
٦٥ اعتبار كون الهدي تاما
٧١ عدم إجزاء المهزول
٧٣ حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن
٧٥ مستحبات الهدي
٧٧ عدم وجوب االكل من الهدي
٨٠ عدم وجوب إطعام شئ من الهدي
٨٢ إخراج لحم الهدي من منى
٨٤ حكم من عجز عن الهدي وكان واجدا لثمنه
٨٧ الصوم بدل عن الهدي
٩١ حكم صوم أيام التشريق بمنى
٩٤ وجوب الهدي على من لم يصم الثالثة في ذي الحجة
٩٧ لو وجد الهدي بعد الصوم
٩٩ في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد
١٠٢ حكم من أقام بمكة
١٠٤ أقسام الهدي
١٠٦ بيان محل ذبح هدي القران أو نحره
١٠٧ في جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وتعينه للذبح
١١٠ عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
١١٣ عدم إعطاء الجزار الجلود
١١٤ تأكد استحباب األضحية
١١٨ وقت األضحية بمنى واألمصار
١٢١ في بيان جملة من أحكام األضحية
١٢٤ من مناسك منى: الحلق أو التقصير
١٢٧ وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٣٠ ال يتعين الحلق على الصرورة
١٣٥ وجوب التقصير على النساء
١٣٨ في بعث الشعر إلى منى للدفن
١٣٩ حكم من ليس على رأسه شعر
١٤١ وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت
١٤٥ بيان مواطن التحلل
١٥٣ حلية الطيب بطواف النساء
١٥٧ الرجوع إلى مكة لالتيان ببقية المناسك
١٦٣ وجوب طواف النساء في العمرة
١٦٧ في وجوب تقديم السعي على طواف النساء
١٧٠ وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٨٠ ثبوت الدم على من لم يبت بمنى
١٨٥ جواز المبيت بغير منى لذوي االعذار
١٨٧ في وجوب رمي الجمار الثالث أيام التشريق
١٨٩ في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٩١ في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٩٤ وقت الرمي
١٩٩ في جواز النفر األول للمتقي
٢٠٥ في الشرط الثاني لجواز النفر األول
٢٠٧ عدم جواز النفر في األول قبل الزوال
٢٠٩ لو نسى رمي يوم قضاه
٢١٣ حكم من نسي رمي جمرة وجهل عينها
٢١٥ حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
٢١٧ في جوار الرمي عن المعذر
٢٢٣ استحباب دخول الكعبة
٢٢٦ استحباب التحصيب
٢٢٩ حكم المجاورة بمكة
٢٣١ حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم
٢٣٦ في تحديد حرم المدينة
٢٣٩ في االجبار على زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٤١ في استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٤٣ استحباب زيارة فاطمة عليها السالم عند الروضة
٢٤٦ العمرة المفردة واجبة
٢٥٠ صورة العمرة المفردة
٢٥٢ صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة
٢٥٤ في إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة
٢٥٧ في بيان أقل الفصل بين العمرتين
٢٦١ في المصدود والمحصور
٢٦٣ المصدود ال يتحلل إال بعد الذبح أو النحر
٢٦٦ عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق
٢٧٠ في تحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين
٢٧٣ المصدود يجب عليه الحج في القابل إن كان واجبا
٢٧٤ كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
٢٧٧ حكم المصدود الذي لم يسق هديا
٢٨٢ في المحصر
٢٨٣ في وجوب بعث الهدي على المحصر
٢٩٦ حكم ما لو بعث المحصر هديه ثم زال المانع
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فقه الصادق
(١)
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فقه الصادق
تأليف

فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مد ظله
الجزء الثاني عشر

(٣)
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مواصفات الكتاب:
الكتاب فقه الصادق ج / ١٢

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

المطبعة العلمية
الكمية ١٠٠٠ نسخة

الناشر مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون ٢٤٥٦٨

السعر ٢٠٠ تومان
(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 الثاني عشر من كتابنا فقه الصادق وقد وفقنا لطبعه
والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية األجزاء فإنه ولي التوفيق.

(٧)
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الفصل الثالث: في الوقوف بالمشعر. وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر،
ويستحب أن

يقتصد في المسير ويدعو عند الكثيب األحمر
(٩)
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ويؤخر العشاءين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل.
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
٤ - الوسائل باب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣.

(١٠)
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ويجمع بينهما بأذان وإقامتين
____________________

١ - الوسائل باب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٥.

(١١)
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وتجب فيه النية والكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
(١٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٨.
٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٣.

(١٤)
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ولو فاته لضرورة فإلى الزوال
____________________

١ - الوسائل باب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٨.

٤ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٦.

(١٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٤.

(١٦)
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ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة
(١٧)
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ويجوز للمرأة والخائف اإلفاضة قبله
____________________

١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٤.

(١٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

(١٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

(٢٠)
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وحد المشعر بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر
____________________

١ - الوسائل باب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٦.

٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

(٢١)
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وهذا الوقوف ركن من تركه ليال ونهارا عمدا بطل حجه ولو
مان ناسيا وأدرك عرفات صح حجة - مسائل - األولى وقت الوقوف

االختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها واالضطراري إلى
الفجر ووقت الوقوف االختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى

طلوع الشمس واالضطراري إلى الزوال
(٢٢)
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____________________
١ - المستدرك باب ١٨ من أبواب احرام الحج حديث ٣.

(٢٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٩ من أبواب احرام الحج حديث ٩.

٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

(٢٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣ - ٤.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.

(٢٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ٣.

(٢٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣ - ٤.

(٢٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٩ - ١٢.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٩ - ١٢.

(٢٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

(٣٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر

(٣١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

(٣٢)
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فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته اآلخر لضرورة صح حجه، وإن أدرك
االضطراريين معا فاته الحج على قول، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه

إجماعا.
الثانية: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة، ويقضي

الحج في القابل مع الوجوب.
(٣٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب االحصار والصد حديث ٢ مع اختالف يسير.
٤ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.
٥ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٤.

(٣٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

(٣٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٥.

(٣٦)
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الثالثة: يستحب الوقوف بعد الصالة والدعاء
____________________

١ - الوسائل باب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
٢ - البقرة اآلية ١٩٨.

(٣٧)
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ووطء المشعر بالرجل للصرورة والصعود على قزح وذكر الله عليه.
____________________

١ - الوسائل باب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.

(٣٨)
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الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمي فيه ويجوز من أي جهات
الحرم كان عدا المساجد.

____________________
١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات.

٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٤ - الوسائل باب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.

(٣٩)
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الفصل الرابع: في نزول منى ويجب يوم النحر بمنى ثالثة: أحدها
رمي جمرة العقبة

(٤٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.

(٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٧.

(٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا
____________________

١ - الوسائل باب ٧ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٧ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

مع النية وإصابة الجمرة بفعله
____________________

١ - الوسائل باب ٦ من رمي جمرة العقبة حديث ١.

(٤٤)
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بما يسمى رميا
____________________

١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.

(٤٥)
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ويستحب أن تكون رخوة برشا قدر األنملة ملتقطة ال مكسرة
____________________

١ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣.

(٤٧)
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وال صلبة والدعاء عند كل حصاة والطهارة
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٥.

٤ - الوسائل باب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٦.

(٤٨)
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والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا والرمي خذفا
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.

(٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة
(٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وفي غيرها يستقبلها، ويجوز الرمي عن العليل.
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٢ - المبسوط كتاب الحج فصل النزول بمنى.

٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.

٤ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.

٥ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٥.

(٥١)
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والثاني: الذبح ويجب بعد الرمي الذبح مرتبا
____________________

١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.

(٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٦.

(٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وهو الهدي على المتمتع خاصة في الفرض والنفل
____________________

١ - البقرة آية ١٩٦.

(٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فإن عتق قبل أحد الموقفين
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب الذبح حديث ١١.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب الذبح حديث ١١.

٣ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الذبح حديث ٥.

٤ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الذبح حديث ٢.
٥ - الوسائل باب ١ من أبواب الذبح حديث ٤.

(٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

لزمه الهدي مع القدرة وإال صام، وتجب فيه النية، وذبحه بمنى
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ١ -.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٦.

(٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

يوم النحر
____________________

١ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب الذبح حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٥.

(٥٧)
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____________________
١ - تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢

٢ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب الذبح حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب الذبح حديث ٢.

(٥٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٥.
٤ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٦.

(٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وعدم المشاركة في الواجب
____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب الذبح.

(٦٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٦.

(٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ١٠.

(٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وأن يكون من النعم
____________________

١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الذبح حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الذبح حديث ١٠.

(٦٣)
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ثنيا قد دخل في السادسة إن كان من البدن، وفي الثانية إن كان من البقر
والغنم ويجزي من الضأن الجذع لسنة

____________________
١ - سورة الحج آية ٣٥.

٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب الذبح حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب الذبح حديث ٢.

(٦٤)
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تاما
____________________

١ - الوسائل باب ١١ من أبواب الذبح حديث ٥.

(٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب الذبح حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب الذبح حديث ١.

(٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٤٢.

٢ - الوسائل باب ٢١ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٦٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الذبح حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الذبح حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الذبح حديث ٧.

(٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

غير مهزول
____________________

١ - الوسائل باب ١٤ من أبواب الذبح حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٤ من أبواب الذبح حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الذبح حديث ٨.

(٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

بحيث ال يكون على كليتها شحم
____________________

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

٣ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الذبح حديث ٨.

٤ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الذبح حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب الذبح حديث ١.

(٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢١ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الذبح حديث ٧.
٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الذبح حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الذبح حديث ٨.

(٧٤)
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ويستحب أن تكون سمينة قد عرفت بها
____________________

١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الذبح حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الذبح حديث ٢.

(٧٥)
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إناثا من اإلبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز
____________________

١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الذبح حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الذبح حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الذبح حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ٩ من أبواب الذبح حديث ١.
٥ - الوسائل باب ٩ من أبواب الذبح حديث ٤.

(٧٦)
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والدعاء عند الذبح
____________________

١ - الوسائل باب ٣٧ من أبواب الذبح حديث ١.

(٧٧)
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____________________
١ - الحج آية ٣٦

٢ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الذبح.

٣ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الذبح.
٤ - الحج آية ٢٦ و ٢٧.

(٧٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤١ من أبواب الذبح حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الذبح حديث ٢٠

٣ - النساء آية ٢٩.

(٧٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الذبح حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الحج حديث ١٨.

(٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه
(٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذبح حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذبح حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٤١ من أبواب الذبح حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٤١ من أبواب الذبح حديث ٢.

(٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤٣ من أبواب الذبح.

(٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة
(٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب الذبح حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب الذبح حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ٥٨ من أبواب الذبح حديث ١.

(٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - البقرة آية ١٩٦.

(٨٦)
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ولو فقده صام ثالثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع
____________________

١ - الوسائل باب ٥٧ من أبواب الذبح حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥٧ من أبواب الذبح حديث ٢.

(٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤٦ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب الذبح حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب الذبح حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٥٣ من أبواب الذبح حديث ١.
٥ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٤.

(٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٥.

(٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥٤ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٧.

(٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٤٦ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤٦ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٥٣ من أبواب الذبح حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٤٦ من أبواب الذبح حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٢.
٥ - الوسائل باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ١.
٦ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٩٢)
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ويجوز تقديم الثالثة من أول ذي الحجة، وال يجوز تقديمها عليه،
____________________

١ - الوسائل باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٤.

(٩٣)
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فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى
____________________

١ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٤.

(٩٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٩٥)
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____________________
١ - راجع باب ٤٧ و ٥١ وغيرهما من أبواب الذبح.

(٩٦)
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____________________
١ - سنن البيهقي ج ٥ ص ١٥٢.

(٩٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٥ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب الذبح حديث ٣.

(٩٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٥ من أبواب الذبح حديث ٢.

(٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - سورة البقرة آية ١٩٦

٢ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب الذبح حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٤٦ من أبواب الذبح حديث ٧.

٤ - الوسائل باب ٥٥ من أبواب الذبح حديث ١.

(١٠٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥٥ من أبواب الذبح حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٠ من أبواب بقية الصوم حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب الذبح حديث ٤.

(١٠١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٠ من أبواب الذبح حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٥٠ من أبواب الذبح حديث ١.

٣ - المستدرك باب ٥٤ من أبواب الذبح حديث ٣.

(١٠٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٨ من أبواب الذبح حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٤٨ من أبواب الذبح حديث ١.

(١٠٣)
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وأما هدي القران
(١٠٤)
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فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج وبمكة إن قرن بالعمرة
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٦.

(١٠٦)
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ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه وبولده
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٤.

(١٠٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ٦.
٢ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ٣.

(١٠٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ٨.
٢ - الوسائل باب ٣٢ من أبواب الذبح حديث ١.

(١٠٩)
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وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إال أن يكون مضمونا
____________________

١ - المائدة آية ٣.

(١١٠)
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وال يتعين للصدقة إال بالنذر وشبهه
____________________

١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب الذبح حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب الذبح حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب الذبح حديث ٦.

(١١١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الذبح حديث ١٦
٢ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الذبح حديث ٧

٣ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب الذبح حديث ١٠.

(١١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يعطى الجزار الجلود من الهدي الواجب
____________________

١ - الوسائل باب ٤٣ من أبواب الذبح حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٤٣ من أبواب الذبح حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٤٣ من أبواب الذبح حديث ٧.

(١١٣)
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وأما األضحية
____________________

١ - الوسائل باب ٤٣ من أبواب الذبح حديث ٨.

(١١٤)
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فمستحبة
____________________

١ - الكوثر آية ٣.
٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام من كتاب الصالة.

٣ - الوسائل باب ٦٠ من أبواب الذبح حديث ٣.

٤ - الوسائل باب ٦٠ من أبواب الذبح حديث ١.

(١١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦٠ من أبواب الذبح حديث ٥.

(١١٦)
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____________________
١ - كنز العمال ج ٣ ص ١٧ الرقم ٣٦، وفيه: األضحى علي فريضة وعليكم سنة.

(١١٧)
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يوم النحر وثالثة بعده بمنى ويومان في غيرها
____________________

١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٤.

(١١٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٥.

(١١٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب صالة العيدين حديث ٣ كتاب الصالة.

(١٢٠)
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ويجزي هدي التمتع عنها ولو فقدها تصدق بثمنها
____________________

١ - الوسائل باب ٦٠ من أبواب الذبح حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٥٨ من أبواب الذبح حديث ١.

(١٢١)
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ويكره التضحية بما يربيه واعطاء الجزار الجلود.
____________________

١ - الوسائل باب ٦١ من أبواب الذبح حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٦١ من أبواب الذبح حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٤٣ من أبواب الذبح حديث ٣.

(١٢٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٣ من أبواب الذبح حديث ٢.

(١٢٣)
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الثالث: الحلق ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى
والحلق أفضل ويتأكد للصرورة والملبد

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.

(١٢٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٧.

(١٢٥)
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____________________
١ - تيسير الوصول ج ١ - ص ٣١٢.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٢.

(١٢٦)
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____________________
١ - البقرة آية ١٩٦.

٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٣.

(١٢٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٩.
٢ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ١٠
٣ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٨.
٤ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٧.
٥ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٧.
٦ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٧.

(١٢٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٦.

(١٢٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٥.

(١٣٠)
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____________________
١ - الفتح آية ٢٧
٢ - النساء آية ٣.

(١٣١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٠.
٣ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣.
٥ - الوسائل باب ٨ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.

(١٣٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٤.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
٤ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.

(١٣٣)
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ويتعين في المرأة التقصير
____________________

١ - الوسائل باب ٨ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.

(١٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.

٢ - كنز العمال ج ٣ ص ٥٨ الرقم ١٦٠١.

(١٣٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب التقصير حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب التقصير حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوضوء حديث ١ من كتاب الطهارة.

(١٣٧)
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ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما فإن تعذر حلق أو قصر
أين كان وجوبا وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير.

٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.

(١٣٨)
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ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه
____________________

١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٧.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣.

(١٣٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣.

(١٤٠)
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وال يزور البيت قبل التقصير
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب زيارة البيت حديث ٢.

(١٤١)
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____________________
١ - تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٧.
٣ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٦.

(١٤٢)
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فإن طاف قبله كفر بشاة
____________________

١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.

(١٤٣)
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وال شئ على الناسي ويعيد طوافه
(١٤٤)
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فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء
____________________

١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.

(١٤٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.
٥ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.

(١٤٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٧.
٣ - الوسائل باب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣.

٤ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٠.

(١٤٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٨.

٣ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١١.

(١٤٨)
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____________________
١ - المستدرك باب ١١ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.

٢ - المائدة اآلية ٩٥.

(١٤٩)
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فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب
____________________

١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب تروك االحرام حديث ١٢.

(١٥١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٣٠

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب زيارة البيت حديث ١.

(١٥٢)
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ويحل النساء بطوافهن
(١٥٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب زيارة البيت حديث ١.

٢ - البقرة آية ١٩٧

(١٥٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨٤ من أبواب الطواف حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٨٤ من أبواب الطواف حديث ٢.

(١٥٥)
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الفصل الخامس: في بقية المناسك، فذا تحلل بمنى مضى ليومه أو
غده إن كان متمتعا، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة إلى مكة لطواف

الحج ويصلي ركعتيه ثم يسعى للحج ثم يطوف للنساء كل ذلك سبعا ثم
يصلي ركعتيه، وصفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة، وطواف النساء واجب

على كل حاج.
(١٥٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ٧.
٥ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ٨.

(١٥٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ٩.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ١٠
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ١١
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ٢.
٥ - الوسائل باب ١ من أبواب زيارة البيت حديث ٣.

(١٥٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٨.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٩.

٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ١٣.

(١٦٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ٨.

(١٦٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ٩.
٢ - الوسائل باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ٦.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب التقصير حديث ٤.

(١٦٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب التقصير حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ٧.

(١٦٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب الطواف حديث ١.

(١٦٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب زيارة البيت حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٦٥ من أبواب الطواف حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٨٤ من أبواب الطواف حديث ١.

(١٦٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦٥ من أبواب الطواف حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٦٤ من أبواب الطواف حديث ١.

(١٦٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦٥ من أبواب الطواف حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٥٩ من أبواب الطواف حديث ١.

٣ - الوسائل ٦٥ من أبواب الطواف حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

(١٦٩)
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فإذا فرغ من هذه المناسك رجع إلى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من
ذي الحجة واجبا

(١٧٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٨.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٥.

(١٧١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٢٣.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

٥ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١٦.

٦ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١٥.

٧ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١٧.

(١٧٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٧.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١٢.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١٠
٥ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٥.
٦ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(١٧٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٢٢.
٤ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٦.
٥ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

٦ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٢١.

(١٧٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢ - تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.

(١٧٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ١٤.

(١٧٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب العود إلى منى حديث ٢٣.

(١٨٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣١ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

(١٨١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب الذبح حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الذبح حديث ١.

(١٨٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١٨٥)
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ويرمي في اليومين الجمار الثالث كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات
____________________

١ - ذكر صدره في الوسائل في باب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١، وذكر ذيله في باب ١٠ من
تلك األبواب حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(١٨٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(١٨٨)
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يبدأ بالجمرة األولى ويرميها
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(١٨٩)
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عن يسارها مكبرا داعيا، ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ولو نكس أعاد
على ما يحصل معه الترتيب

____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.

(١٩٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٥ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(١٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

(١٩٢)
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ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
____________________

١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٣.

(١٩٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٤ - الوسائل باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.

(١٩٥)
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وال يجوز الرمي ليال إال للمعذور كالخائف والرعاة والمرضى والعبيد
____________________

١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢ و ٦.

(١٩٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٧.

(١٩٧)
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فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضا وإال دفن حصاه بمنى
____________________

١ - المستدرك باب ٧ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(١٩٨)
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ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة إال أن يبيت بمكة
مشتغال بالعبادة، ويجوز أن يخرج بعد نصف الليل، ويجوز النفر األول لمن اتقى الصيد

والنساء إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى، وال يجوز
لغيره.

____________________
١ - سورة البقرة آية ٢٠٣.

(١٩٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٨.
٤ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(٢٠٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(٢٠١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٦.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب العود إلى منى حديث ٧.

(٢٠٢)
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____________________
١ - البقرة آية ٢٠٣.

(٢٠٣)
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____________________
١ - سورة الشورى آية ٤٠.

٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.

(٢٠٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ١٠ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(٢٠٥)
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فإن نفر كان عليه شاة
(٢٠٦)
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والنافر في األول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله
____________________

١ - الوسائل باب ٩ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ٩ من أبواب العود إلى منى حديث ٦.

(٢٠٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب العود إلى منى حديث ١١.

(٢٠٨)
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ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد
____________________

١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

(٢٠٩)
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مقدما
____________________

١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(٢١٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.

(٢١١)
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ولو نسي جمرة وجهل عينها رمى الثالث
(٢١٣)
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ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(٢١٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ٤ -
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(٢١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب العود إلى منى حديث ٥.

(٢١٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٩.

(٢١٨)
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ويستحب اإلقامة بمنى أيام التشريق
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(٢١٩)
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فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجة
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٦.

٤ - الوسائل باب ٢ من أبواب العود إلى منى حديث ٥.

(٢٢٠)
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واستحب له العود إلى مكة لطواف الوداع
(٢٢١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٩ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

(٢٢٢)
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ودخول الكعبة خصوصا للصرورة
____________________

١ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.

(٢٢٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٦.

٣ - الوسائل باب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٤.

٥ - الوسائل باب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ٢.

(٢٢٤)
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والصالة في زواياها وبين األسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء
____________________

١ - الوسائل باب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.
٤ - المراد بها الكعبة المشرفة كما في المجمع.

(٢٢٥)
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ودخول مسجد الحصبة والصالة فيه واالستلقاء على قفاه
____________________

١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.
٣ - المستدرك باب ١٣ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

٤ - فقه الرضا (ع) ص ٢٩.

(٢٢٦)
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وكذلك مسجد الخيف ويخرج من المسجد من باب الحناطين
____________________

١ - الوسائل باب ٥١ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢ من كتاب الصالة.
٢ - الوسائل باب ٥١ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١٨ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(٢٢٧)
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ويسجد عند باب المسجد ويدعو ويشتري بدرهم تمرا يتصدق به،
____________________

١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب العود إلى منى حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.

٥ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.

(٢٢٨)
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ويكره أن يجاور مكة
____________________

١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ٨.

(٢٢٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١١.
٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ١.
٤ - الوسائل باب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.

٥ - الوسائل باب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١ - ٢.

(٢٣٠)
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____________________
١ - آل عمران آية ٩٧.

(٢٣١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٣.

(٢٣٢)
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____________________
١ - الحظ: الوسائل باب ٦٩ و ٧٠ من أبواب المزار وما يناسبه.

(٢٣٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٢ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣٢ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٣.

(٢٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٣.

(٢٣٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار وما يناسبه حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار وما يناسبه حديث ٢.

(٢٣٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار، ما يناسبه حديث ٣.

(٢٣٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار وما يناسبه حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار حديث ٩.

٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار حديث ١.

(٢٣٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب المزار حديث ٨.

(٢٣٩)
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ويستحب بالمدينة
____________________

١ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب المزار وما يناسبه حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب المزار.
٤ - الوسائل باب ٩ من أبواب المزار حديث ٣.

(٢٤٠)
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ثم يأتي المدينة لزيارة النبي (ص) استحبابا مؤكدا
____________________

١ - الوسائل باب ٩ من أبواب المزار حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب المزار حديث ١٣.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب المزار حديث ١٤.

(٢٤١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب المزار حديث ١٦.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب المزار حديث ١٨.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب المزار حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٣ من أبواب المزار حديث ٧.
٥ - الوسائل باب ١ من أبواب المزار حديث ١.
٦ - الوسائل باب ١ من أبواب المزار حديث ٣.

(٢٤٢)
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وزيارة فاطمة عليها السالم من الروضة
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب المزار حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب المزار حديث ١.

(٢٤٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب المزار حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١٨ من أبواب المزار حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ١٨ من أبواب المزار حديث ٤.

(٢٤٤)
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وزيارة األئمة عليهم السالم بالبقيع وزيارة الشهداء خصوصا حمزة بأحد،
واالعتكاف ثالثة أيام بها.

____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب المزار حديث ٣.

(٢٤٥)
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الباب التاسع: في العمرة، وهي فريضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه
____________________

١ - البقرة آية ١٩٦
٢ - الكهف آية ٣٠

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب العمرة حديث ٢.

(٢٤٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب العمرة حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب العمرة حديث ٨.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب العمرة حديث ١.

(٢٤٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.

(٢٤٩)
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وأفعالها النية واالحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه
والتقصير أو الحلق

____________________
١ - الوسائل باب ٩ من أبواب العمرة حديث ١.

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

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٣.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب التقصير حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٥ من أبواب التقصير حديث ٣.

(٢٥١)
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وليس في المتمتع بها طواف النساء ويجوز المفردة في جميع أيام السنة وأفضلها
رجب

____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ١٣.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة.

(٢٥٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب العمرة حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٤ من أبواب العمرة حديث ٣.

(٢٥٣)
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والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج والمتمتع بها يجزي عنها
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ١١.
٤ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ١٢.

(٢٥٤)
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ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلي التمتع
____________________

١ - الوسائل باب ٥ من أبواب العمرة حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب العمرة حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب العمرة حديث ٤.

(٢٥٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب العمرة حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب التقصير حديث ١.

(٢٥٦)
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ويجوز في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام وال حد لها عند السيد المرتضى قده
(٢٥٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ١.
٤ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ٨.
٥ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ٢.
٦ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ٤.
٧ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ٩.

(٢٥٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب العمرة حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب العمرة حديث ٧.

٤ - الوسائل باب ١ من أبواب العمرة حديث ١١.

٥ - الوسائل باب ١ من أبواب العمرة حديث ١٢.

(٢٥٩)
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الباب العاشر: في المصدود، والمحصور، المصدود هو الممنوع بالعدو
(٢٦١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٣.

(٢٦٢)
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فإن تلبس باالحرام نحر هديه من وأحل من كل شئ أحرم منه
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ١ و ٣.

(٢٦٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

٣ - البقرة آية ١٩٦.

(٢٦٤)
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____________________
١ - تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب االحصار والصد حديث ٣.

(٢٦٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب االحصار والصد حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.

(٢٦٧)
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____________________
١ - البقرة آية ١٩٦.

(٢٦٩)
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وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.

(٢٧٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٧١)
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-
(٢٧٢)
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وال يسقط الواجب ويسقط المندوب
(٢٧٣)
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وال يصح التحلل إال بالهدي ونية التحلل ويجزي هدي السياق عنه
____________________

١ و ٢ الوسائل باب ٤ من أبواب االحصار والصد حديث ٢ - ١.

(٢٧٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب االحصار والصد حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.

(٢٧٥)
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____________________
١ - المستدرك باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٣.

(٢٧٦)
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____________________
١ - البقرة آية ١٩٦

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٧٧)
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والمعتمر المصدود كالحاج
(٢٧٨)
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وال محصر هو الممنوع بالمرض
____________________

١ - البقرة آية ١٩٦
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.

(٢٨٢)
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فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإال اقتصر على هدي السياق، فإذا بلغ
محله

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٨٣)
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____________________
١ - سورة البقرة آية ١٩٢.

(٢٨٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب االحصار والصد حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب االحصار والصد حديث ٣ - ٢.

(٢٨٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب االحصار والصد حديث ١.
٤ - الوسائل باب ٥ من أبواب االحصار والصد حديث ٢.

(٢٨٦)
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وهو منى وإن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا قصر
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٨٨)
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وأحل إال من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف طواف
النساء عنه إن كان ندبا

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٨٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٦.

(٢٩٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب االحصار والصد حديث ٤.

(٢٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٩٣)
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ولو زال الحصر التحق فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإال فال
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب االحصار والصد حديث ١.

(٢٩٦)


