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الفهرست
الصفحة العنوان
١٤ الشك في القرشية
١٥ الشك في البلوغ
٢٠ اشتباه دم الحيض بدم العذرة
٦٢ العادة الوقتية
٦٦ العادة المركبة
٦٦ ما به تزول العادة
٦٩ حصول العادة بالتمييز
٧٠ حكم صاحبة العادة الوقتية
٧٦ حكم المبتدئة
٤٩ قاعدة االمكان
٥٠ دليل القاعدة
٥٨ بيان المراد باالمكان
٩٧ مقدار االستظهار
١٣٠ ناسية الوقت
١٣٥ حكم ناسية العدد
١١١ الشرط الثاني
٣٨ اعتبار االستمرار
١٥٠ جواز الوطء قبل الغسل بعد انقطاع الدم
١٦٩ جواز اعطاء قيمة الدينار
١٧١ حكم تكرر الوطء
١٥٧ لو وجب التمكين يشرع الغسل له
١٦٥ كفارة وطء األمة
١٩٣ الحيض بعد ما يسع الصالة االضطرارية
٢٠١ لو شك في سعة الوقت
٢٠٩ تنبيهات
٢١٩ اجتماع الحمل مع الحيض
٢٢٤ أقسام االستحاضة
٢٣٢ تعدم اختصاص هذا الحكم بالفريضة
٢٣٧ وجوب الغسل لخصوص صالة الغداة في المتوسطة
٢٤٨ إذا أخلت بوظيفتها
٢٥٠ حكم وطء المستحاضة
٢٤٣ ال تكفي األغسال عن الوضوء
٢٦١ المتوسطة الحادثة بعد صالة الفجر
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٢٧٩ الدم الخارج بعد وضعها المضغة
٢٩٧ إذا انقطع دمها على العاشر أو قبلها
٢٦٨ حكم انقطاع الدم
٢٩٣ الطفل الخارج متدرجا
٣٣٩ إذا انحصر المماثل في الكتاب
٣٤٣ تغسيل الخنثى المشكل
٣٤٦ عدم اعتبار المماثلة في الصبي والصبية
٣٥٣ ال يعتبر كون الغسل من وراء الثياب
٣٥٣ تغسيل المحارم بعضهم بعضا
٣٥٧ تغسيل المحارم بعضهم بعضا
٣٩٤ لو لم يوجد إال ثوب واحد
٤٠٢ التكفين في حال االضطرار
٤٣٧ الترتيب بين أفراد طبقته واحدة
٤٦٤ تستحب اتيان الصالة جماعة
٥١٠ يجب الغسل بمس الكافور
٥١١ ال فرق في الممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
٤٢٥ الصالة على غير البالغ
٩ الفصل الثاني: في الحيض
١٠ شرائط الحيض
١١ منتهى الحيض في لقرشية والنبطية
١٧ اشتباه الحيض باالستحاضة
٢٦ اشتباه دم الحيض بدم القرحة
٢٨ أقل الحيض وأكثره
٣٠ في اعتبار التوالي في ثالثة الحيض
٣٤ حجية مراسيل يونس
٤٠ أكثر الحيض عشرة أيام
٤٥ أقل الطهر
٦١ ما به تتحقق العادة
٨٠ فروع
٨٣ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة
٨٣ وجوب االستبراء
٨٥ كيفية االستبراء
٨٨ االستظهار
٩٩ حكم تجاوز الدم العشرة
١٠٣ الرجوع إلى التمييز
١٠٧ شروط الرجوع إلى التمييز
١١٥ الرجوع إلى األقارب
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١١٨ تنبيهات
١٢٠ الرجوع إلى االقران
١٢١ الرجوع إلى الروايات
١٢١ فروع
١٢٨ حكم ناسية الوقت والعدد
١٣٨ التمييز باألوصاف غير المنصوصة
١٤٠ يعتبر اجتماع صفات الحيض
١٤٠ فصل في أحكام الحائض
١٤٠ فصل في أحكام الحائض
١٤٢ يحرم وطء الحائض
١٤٣ فروع
١٤٥ االستمتاع بما بين السرة والركبة
١٤٨ حكم وطء الحائض لو أشتبه الحال
١٥٥ يشترط غسل الفرج
١٥٨ الوطء مع التيمم
١٦٠ كفارة وطء الحائض
١٦٤ مقدار الكفارة
١٦٧ شرائط وجوب الكفارة
١٧٤ حكم النفساء
١٧٧ حرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها
١٧٧ ثمرة الخالف المشروطة بالطهارة عليها
١٧٩ أدلة الطرفين
١٨١ ارتفاع الحدث مع الحيض
١٨٤ طواف الحائض باطل
١٨٥ بطالن طالق الحائض
١٨٧ ال يجب عليها قضاء الصالة
١٩٠ الحيض بعد دخول وقت الصالة
١٩٦ إذا لم تدرك شيئا من الصالة
١٩٨ الطهر قبل خروج الوقت
٢٠٢ وجوب قضاء الصوم على الحائض
٢٠٣ عدم لزوم الوضوء مع غسل الحيض
٢١١ ما يكره للحائض ويستحب لها
٢١٣ الفصل الثالث: في االستحاضة
٢٢٥ االستحاضة القليلة
٢٢٨ تجديد الوضوء لكل صالة
٢٣٤ االستحاضة المتوسطة
٢٤٠ حكم االستحاضة الكثيرة
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٢٤٥ إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة
٢٥٥ شرطية األغسال لصحة صوم المستحاضة
٢٥٨ لزوم المبادرة إلى الصالة بعد الغسل
٢٦٢ يجب على المستحاضة اختيار حالها
٢٦٥ التحفظ من خروج الدم بعد الطهارة
٢٧٤ الفصل الرابع: في النفاس
٢٧٦ الدم الخارج قبل الوالدة
٢٨٠ ليس ألقل النفاس حد
٢٨١ حد أكثر النفاس
٢٨٩ حكمها حكم الحائض
٢٩٠ إذا ولدت اثنين
٢٩٥ الدم المستمر إلى شهر أو أزيد
٢٩٩ الدم المنفصل عن الوالدة
٣٠١ الفصل الخامس: في غسل األموات
٣٠٦ بيان كيفية التوجيه
٣١٠ آداب االحتضار
٣١٥ المستحبات بعد الموت
٣١٨ تغسيل الميت
٣٢٣ امتناع الولي عن المباشرة واإلذن
٣٢٧ وجوب تغسيل كل مسلم
٣٣٣ إذا تم للسقط أربعة اشهر
٣٣٦ اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت
٣٤٩ الزوج الزوجة يغسل كل منها االخر
٣٦٠ تغسيل المولى أمته
٣٦١ كيفية التغسيل
٣٦٣ تنبيهات
٣٦٦ تجب إزالة النجاسة قبل الغسل
٣٦٨ مقدار السدر والكافور
٣٧١ تعذر السدر الكافور
٣٧٥ تعذر الماء
٣٧٨ اعتبار نية القربة في الغسل
٣٨٢ آداب الغسل
٣٨٦ مكروهات الغسل
٣٨٧ تكفين الميت
٣٩٦ ال يجوز التكفين بالحرير
٣٩٨ التكفين بما ال يؤكل لحمه
٤٠٠ اعتبار طهارة األثواب
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٤٠٦ التحنيط
٤١١ أقل ما يجزي من الكافور
٤١٣ مستحبات الكفن
٤١٧ في الجريدتين
٤٢٣ الصالة على الميت
٤٣١ في المصلى
٤٣٥ تقديم الذكور على اإلناث
٤٤٠ الهاشمي أولى من غيره
٤٤١ هل يعتبر اذن الجميع إذا تعدد األولياء
٤٤٤ كيفية صالة الميت
٤٥٢ يشترط ان تكون الصالة بعد الغسل والتكفين
٤٥٤ الصالة على العاري
٤٥٦ تكره الصالة على الجنازة مرتين
٤٥٩ الصالة على الميت بعد الدفن
٤٦١ االمام يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة
٤٦٧ في الدفن
٤٧١ الشهيد ال يغسل بل وال يكفن
٤٧٤ اعتبار الموت في المعركة
٤٧٧ الشهيد يدفن بثيابه
٤٨٠ المقتول يرجم أو قصاص
٤٨٣ صدر الميت كالميت
٤٨٩ حكم غير الصدر
٤٩٣ يؤخذ الكفن من أصل التركة
٤٩٥ إذا لم يكن للميت كفن
٤٩٦ كفن الزوجة على زوجها
٤٩٨ شروط كون الكفن على الزوج
٥٠٢ الحرام كالحالل
٥٠٤ وجوب الغسل بمس الميت
٥٠٨ فروع
٥١٣ مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حد
٥١٥ مس القطعة المبانة
٥١٧ وجوب غسل المس شرطي
٥١٨ حكم الشك في المس الموجب للغسل
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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

(٣)
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الكتاب: فقه الصادق ج ٢
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم
الطبعة: الثالثة - رجب ١٤١٢

المطبعة: العلمية
الكمية: ١٠٠٠ نسخة

(٤)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٥)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أوالنا من التفقه في الدين، والهداية إلى الحق، وأفضل صلواته
على رسوله صاحب الشريعة الخالدة، وعلى آله العلماء بالله، األمناء على حالله

وحرامه، سيما بقية الله في األرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وبعد:

فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا: (فقه الصادق) وقد وفقنا إلى طبعه، وأرجو
من الله التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريج، فإنه ولي التوفيق.

(٧)
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الفصل الثاني: في الحيض وهو في األغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة
وحرارة

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض حديث ٢ -

(٩)
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وما تراه بعد خمسين سنة - إن لم تكن قرشية وال نبطية - أو بعد ستين
سنة إن كانت أحدهما - أو قبل تسع سنين - مطلقا - فليس بحيض

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

(١٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الحيض حديث ٦ وباب ٢ من أبواب العدد حديث ٤ من كتاب

النكاح

(١١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الحيض حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الحيض حديث ٦.
(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الحيض حديث ١.

(١٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٢.

(٢) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٢.
(٣) الوسائل - باب ٤٤ - من أبواب كتاب الوصايا حديث ١٢.

(١٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض حديث ١.

(١٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(١٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٢١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٢٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ من أبواب الحيض حديث ٢ - ١.
(٢) الوسائل - باب ١٦ من أبواب الحيض حديث ٢ - ١.

(٢٦)
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وأقله ثالثة أيام
____________________

(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٢٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض حديث ١٣.
(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٢٩)
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متواليات
(٣٠)
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____________________
(١) المستدرك - باب ١٠ - من أبواب الحيض.

(٣٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٣٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض حديث ١١.

(٣٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٣٩)
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وأكثره عشرة أيام
(٤٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض حديث ١٤.

(٤١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب العدد من كتاب الطالق حديث ٥.

(٤٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض الحديث ١١.

(٤٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٤٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الحيض حديث ٢ - ٣.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الحيض حديث ٢ - ٣.

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

(٤٧)
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وما بينهما بحسب العادة
(٤٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض.

(٥٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الحيض.

(٥٣)
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.
____________________

(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل - باب - ٣٠ - من أبواب الحيض.

(٥٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض.

(٤) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ٥ - من أبواب النفاس حديث ١.

(٥٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض.

(٥٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٦١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٦٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الحيض الحديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ١ - ٣ - ٩.

(٣) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ١ - ٣ - ٩.

(٤) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ١ - ٣ - ٩.
(٥) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض حديث ٧.

(٧١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ٦.
(٥) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ٥.

(٧٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٧٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٦.

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

(٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الحيض حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الحيض حديث ٥.

(٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو تجاوز الدم العشرة
____________________

(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الحيض حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب الحيض حديث ٤ - ٢.

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

(٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الحيض حديث ٦.

(٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض حديث ٨.

(٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس.

(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض.

(٤) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض.

(٥) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض.

(٦) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض.

(٧) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض.

(٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب االستحاضة.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب االستحاضة.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب االستحاضة.

(٤) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض حديث ٨ - ٩ - ١٢ - ١١.

(٥) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض حديث ٨ - ٩ - ١٢ - ١١.

(٦) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض حديث ٨ - ٩ - ١٢ - ١١.

(٧) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض حديث ٨ - ٩ - ١٢ - ١١.
(٨) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ١١ - ٢٠.
(٩) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ١١ - ٢٠.

(٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ١٣.
(٤) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(٥) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الحيض حديث ١١.

(٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية رجعت إليها
(٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الحيض حديث ١ - ١٢.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ٢ - من أبواب االستحاضة حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(١٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وإن كانت مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية ولها تمييز، عملت عليه
(١٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٠٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الصحيح أن المرجع في العامين من وجه المرجحات السندية مطلقا.

(١٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها
____________________

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

(١١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة األنبياء آية ٨.

(١١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن فقدن فإلى أقرانها
(١٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام، أو ثالثة
من األول وعشرة من الثاني

(١٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الحيض حديث ٥ - ٦.

(١٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والمضطربة
(١٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

تتحيض بالسبعة أو الثالثة والعشرة في الشهرين
(١٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الفروع ج ١ ص ٢٥.

(١٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض.

(١٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويحرم عليها دخول المساجد إال اجتيازا،
____________________

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

(١٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

عدا المسجدين وقراءة العزائم،
____________________

(١) المستدرك - باب ٢٧ - من أبواب الحيض حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنابة حديث ١٧.

(١٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومس كتابة القرآن، ويحرم على زوجها وطئها
____________________

(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب الوضوء حديث ٢ - ١.
(٢) سورة البقرة آية ٢٢٣.

(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب العدد من كتاب الطالق حديث ١.

(١٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب الحيض حديث ١٢.

(٢) سورة البقرة آية ٢٢٣.
(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(١٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ من أبواب الحيض حديث ١ - ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ من أبواب الحيض حديث ١ - ٣.

(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الحيض حديث ٩.

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

(١٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الحيض حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الحيض حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب الحيض حديث ٨.

(١٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة البقرة آية ٢٢٩.

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

(١٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة البقرة آية ٢٢٣.

(١٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الحيض حديث ٥ - ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الحيض حديث ٥ - ٣.
(٣) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الحيض حديث ٥ - ٣.
(٤) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الحيض حديث ٧ - ٦.
(٥) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب الحيض حديث ٧ - ٦.

(١٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الحيض حديث ١.

(١٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(١٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(١٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو وطأ عزر وكفر
____________________

(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب بقية الحدود التعزيرات من كتاب الحدود.

(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب بقية الحدود التعزيرات من كتاب الحدود.
(٣) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الحيض حديث ٦.

(١٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

مستحبا
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الحيض حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات.
(٤) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الحيض حديث ٤ - ٥.
(٥) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الحيض حديث ٤ - ٥.

(١٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب من أبواب ٢٩ - الحيض حديث ١ - ٢ - ٣.
(٢) الوسائل - باب من أبواب ٢٩ - الحيض حديث ١ - ٢ - ٣.
(٣) الوسائل - باب من أبواب ٢٩ - الحيض حديث ١ - ٢ - ٣.

(١٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الكفارات حديث ٢.

(١٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) المستدرك - باب ٢٣ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٣) سورة الحج آية ٧٧.

(١٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٦٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب الحيض حديث ٤.

(١٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٣.

(١٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال ينعقد لها صالة وال صوم
(١٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب الحيض.

(١٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الحيض حديث ١.

(١٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال طهارة رافعة للحدث
(١٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الحيض حديث ١٠.

(٢) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب الجنابة حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(١٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال طواف
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب الجنابة حديث ٦.

(١٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال اعتكاف، وال يصح طالقها
____________________

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب مقدمات الطالق حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الظهار حديث ٢.

(١٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب مقدمات الطالق حديث ١.

(١٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يجب عليها قضاء الصالة،
____________________

(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الحيض حديث ٨.

(٢) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(١٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الحيض حديث ١٢.

(١٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب الحيض حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب الحيض حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب الحيض حديث ١.

(١٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب الحيض حديث ١.

(١٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب الحيض - حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب الحيض حديث ٦.

(١٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض حديث ٨.

(٣) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب المواقيت من كتاب الصالة.

(١٩٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض حديث ١.

(١٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض حديث ٧.

(٢٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجب قضاء الصوم،
____________________

(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٢٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الحيض حديث ١٢.

(٢٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) سورة المائدة آية ٧.
(٣) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الجنابة حديث ١.

(٢٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٠٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الجنابة حديث ١ - ٣ - ٤ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الجنابة حديث ١ - ٣ - ٤ - ٢.

(٢٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الجنابة حديث ١ - ٣ - ٤ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الجنابة حديث ١ - ٣ - ٤ - ٢.

(٢٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب الجنابة حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٢٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله، والخضاب،
____________________

(١) المستدرك - باب ٢٧ - من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٢١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والوطء قبل الغسل، واالستمتاع منها بما بين السرة والركبة،، ويستحب
لها الوضوء لكل صالة فريضة والجلوس في مصالها ذاكرة بقدر صالتها.

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

(٢١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الفصل الثالث في االستحاضة وهو في األغلب دم أصفر بارد
رقيق

____________________
(١) المستدرك - باب ٣ - من أبواب الحيض حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض.

(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الحيض.

(٢١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

تراه بعد أيام الحيض، أو النفاس أو بعد اليأس
(٢١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٣. (٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الحيض حديث
.٢

(٤) الوسائل - باب ٥ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٢١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٣.

(٢١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١ - ٧.
(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١ - ٧.

(٣) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٥.

(٤) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٦.

(٢٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٦.

(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٥. (٣) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث
.٣

(٢٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٢.

(٢٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٨.

(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٣.

(٢٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن كان الدم قليال، وهو أن يظهر على القطنة وال يغمسها - وجب عليها
تغيير القطنة، وتجديد الوضوء لكل صالة

(٢٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٧.

(٢٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - مكن أبواب االستحاضة حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة.

(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة.

(٤) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة.

(٢٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة.

(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض.

(٣) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الحيض.
(٤) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض.

(٢٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٦.

(٢٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وإن كان الدم كثيرا وهو أن يغمس القطنة وال يسيل، وجب عليها مع
ذلك، تغيير الخرقة، والغسل لصالة الغداة

(٢٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٨.

(٢٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ١.

(٢٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وإن كان أكثر منه، وهو أن يسيل وجب عليه مع ذلك غسالن غسل
للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما

(٢٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

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

(٢٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة آية ٨.

(٢٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وغسلها كغسل الحائض، وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر
____________________

(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٣.

(٢٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة البقرة آية ٢٢٢.

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

(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ١.

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

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

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

(٢٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٨ - ١٤ - ١٥.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٨ - ١٤ - ١٥.
(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٨ - ١٤ - ١٥.

(٢٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب الحيض حديث ٧.

(٢٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ٥ - ٦.

(٢٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الحيض حديث ٥.

(٢٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الفصل الرابع: في النفاس
(٢٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وهو الدم الذي تراه عقيب الوالدة أو معها
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٢.

(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٧.

(٢٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب النفاس حديث ١.

(٢٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال حد ال قله
(٢٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وأكثره عشرة أيام
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ١٦.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب النفاس حديث ١.

(٢٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

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

(٢٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ١٩.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ٦.

(٢٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ١٥.

(٢٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس الحديث ١٢.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ٢١.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ٢٤.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ٢٣.

(٢٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وحكمها حكم الحائض في جميع األحكام
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس.
(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الحيض حديث ١٣.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب االستحاضة حديث ٥.

(٢٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب النفاس.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب النفاس.

(٣) الوسائل - باب ٨ - من أبواب مقدمات الطالق.

(٢٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس حديث ٢٠.

(٢٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النفاس.

(٢٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الفصل الخامس: في غسل األموات ومباحثه خمسة األول
االحتضار ويجب فيه استقبال الميت بالقبلة

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب االحتضار حديث ٦.

(٣٠١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب االحتضار حديث ٤.

(٣٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب االحتضار حديث ٢.

(٣٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها
____________________

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

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

(٣٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب موجبات الميراث حديث ٢.

(٢) سورة األنفال آية ٧٦.

(٣٠٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.

(٣٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويستحب تلقينه الشهادتين، واالقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله)
واألئمة عليهم السالم

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب القبلة.

(٣١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب االحتضار حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب االحتضار حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب االحتضار حديث ١.

(٣١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكلمات الفرج
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب االحتضار حديث ١ - ٢.

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

(٣١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب االحتضار حديث ٧ - ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب االحتضار حديث ٧ - ١.
(٣) المستدرك - باب ٣٩ - من أبواب االحتضار حديث ٣٥.

(٤) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب االحتضار حديث ١.

(٣١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وقراءة القرآن،
____________________

(١) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب االحتضار حديث ١.
(٢) المستدرك - باب ٣٩ - من أبواب االحتضار حديث ٣٥.

(٣١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وتغميض عينيه، واطباق فيه ومد يديه واعالم المؤمنين،
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٤ - من أبواب االحتضار حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١ - ٤.
(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١ - ٤.

(٣١٥)
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وتعجيل أمره؟ إال مع االشتباه فيرجع فيها إلى األمارات
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب االحتضار حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب االحتضار حديث ٣ - ٤ - ٢.
(٣) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب االحتضار حديث ٣ - ٤ - ٢.
(٤) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب االحتضار حديث ٣ - ٤ - ٢.

(٣١٦)
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ويكره أن يحضره جنب أو حائض،
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب االحتضار حديث ٢ - ٣.

(٢) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب االحتضار حديث ٢ - ٣.

(٣١٧)
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ويجعل على بطنه حديد. الثاني: الغسل
____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٤٢.

(٣١٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل الميت والباب ١ من أبواب التكفين باب ١ - من أبواب صالة

الجنازة وباب ١ - من أبواب الدفن.
(٢) سورة األنفال آية ٧٧.

(٣) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب غسل الميت وغيره.

(٣١٩)
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____________________
(١) سورة األنفال آية ٧٧.

(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٤.

(٣٢٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٢.

(٣٢١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب االحتضار.

(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة.

(٣٢٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٢) اإلستبصار - باب ١ - من أبواب الصالة على األموات حديث ٢.

(٣٢٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٣٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل الميت.

(٣٢٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب مقدمات الطالق وشرائطه حديث ٥ - ٦.

(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب العاقلة من كتاب الحدود.

(٣٣٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.

(٢) البحار ج ٥ ص ٢٩٥ من الطبعة الجديدة.

(٣٣١)
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____________________
(١) أصول الكافي ج ٢ ص ١٣ من طبعة طهران.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب موانع اإلرث حديث ١١.
(٣) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٤.

(٣٣٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.

(٣) الكافي - باب ٦ - من كتاب العقيقة حديث ٣ - ٤ - ٦.

(٣٣٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٣٣٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٢ -.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٢ -.

(٣٣٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب غسل الميت حديث ٣ -.

(٢) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٥ - ٧ - ٨.

(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٥ - ٧ - ٨.

(٤) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٥ - ٧ - ٨.
(٥) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٤ -.

(٣٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٦ - ٢.

(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٦ - ٢.

(٣٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٢.

(٣٤٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢٦ - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٣٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٣٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت.

(٣) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت.

(٣٤٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت.
(٢) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت.

(٣٥٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٣٥١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت حديث ١٤.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت حديث ١٥.

(٣٥٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت حديث ١١.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.

(٣٥٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٩.
(٣) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٤.

(٣٥٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٩.

(٣٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٣٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٣٥٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٩.

(٣٦٠)
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ويجب تغسيله ثالث مرات، األولى بماء السدر،
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب غسل الميت.

(٣٦١)
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والثانية بماء الكافور، والثالثة القراح
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل الميت.

(٣٦٢)
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كغسل الجنابة
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.

(٣٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب الجنابة.

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

(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب غسل الميت حديث ٧.

(٣٦٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٩.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٣٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٦٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت.

(٣٦٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب غسل الميت حديث ٦.

(٣٧٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١١.

(٣٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت.

(٣٧٢)
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ولو خيف تناثر لحمه أو جلده يمم،
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٠ و ٢١ - من أبواب التيمم.

(٣٧٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب غسل الميت حديث ٣.

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

(٣٧٦)
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____________________
(١) سورة البينة آية ٤.

(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب مقدمة العبادات حديث ٥ وبمضمونه أخبار أخر.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل الميت.

(٣٧٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٩ - ٣ - ٤.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٩ - ٣ - ٤.
(٣) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٩ - ٣ - ٤.

(٣٨٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٧.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٦.

(٣٨١)
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ويستحب وقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين األوليتين
(٣٨٢)
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والذكر، واالستغفار، وارسال الماء إلى حفيرة
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب غسل الميت حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب غسل الميت ٣.

(٣) الوسائل - باب ٧ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ٧ - من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب االحتضار حديث ٢.

(٣٨٣)
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وتغسيله تحت سقف، واستقبال القبلة به
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٣٨٤)
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وغسل رأسه وجسده برغوة السدر، وفرجه باألشنان،
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٨.

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٨.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٥ - ٩.

(٣٨٥)
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وأن يوضأ ويحشى للرجل، ويكره اقعاده وقص أظفاره، وترجيل
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٥ - ٩.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٩.

(٣٨٦)
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الثالث: التكفين، ويجب تكفينه في ثالثة أثواب:
____________________

(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٣ - ٥.

(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٣ - ٥.

(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب غسل الميت حديث ١ - ٣ - ٥.
(٤) الوسائل - باب ١١ - من أبواب غسل الميت حديث ٢ - ٤.
(٥) الوسائل - باب ١١ - من أبواب غسل الميت حديث ٢ - ٤.

(٣٨٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ١٢.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ٦.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٣٨٨)
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مئزر، وقميص، وإزار
____________________

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

(٣٨٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ٧.

(٣٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ١٠.

(٣٩١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ٧.

(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٣٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٩٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب التكفين حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٣٩٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٣٩٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٢) المستدرك - باب ١٩ - من أبواب التكفين حديث ٢.

(٣٩٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التكفين حديث ٢.

(٣٩٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب التكفين حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب االحرام من كتاب الحج حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٤.

(٣٩٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٤٠٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب التكفين حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٤٠١)
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ومس مساجده بالكافور
____________________

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب التكفين حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب التكفين حديث ١ - ٣.

(٤٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب التكفين حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ٢.

(٤٠٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب التكفين.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب التكفين.

(٤٠٨)
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____________________
(١) المستدرك - باب ١٢ - من أبواب أحكام الكفن حديث ٢.

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

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

(٤٠٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب التكفين حديث ٦.

(٢) المستدرك - باب ١٢ - من أبواب أحكام الكفن حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ٣.

(٤١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين الحديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التكفين.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التكفين.
(٥) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التكفين.

(٤١١)
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الصادق (عليه السالم): والقصد من الكافور أربعة مثاقيل.
____________________

(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التكفين.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التكفين.

(٤١٢)
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ويستحب أن يزاد الرجل حبرة
____________________

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

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ٦.

(٤١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ٣ - ٤ - ١١ - ١٧.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ١٤.

(٤١٤)
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غير مطرزة بالذهب والفضة وخرقة لفخذيه
____________________

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

(٤١٥)
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وعمامة يعمم بها محنكا، ويزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا
وتعوض عن العمامة بقناع،

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التكفين حديث ١٦.

(٤١٦)
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والتكفين بالقطن وتطييبه بالذريرة وجريدتان
____________________

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

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التكفين حديث ٤.

(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب التكفين حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التكفين.

(٥) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التكفين حديث ٥.

(٤١٧)
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من النخل
____________________

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

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

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

(٤١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك - باب ٨ - من أبواب التكفين.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب التكفين حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب التكفين حديث ٤.

(٤١٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب التكفين حديث ٥٣.

(٤٢٠)
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وأن يكتب على اللفافة والقميص واإلزار والجريدتين اسمه وأنه
يشهد الشهادتين وأسماء األئمة عليهم السالم

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب التكفين حديث ٥٣.

(٤٢١)
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وأن يكون الكافور ثالثة عشر درهما وثلثا، ويكره التكفين في
السواد وجعل الكافور في سمعه وبصره، وتجمير األكفان.

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب التكفين - والمستدرك - باب ٢٧ - من أبواب الكفن.

(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب التكفين حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب التكفين حديث ٥.

(٤٢٢)
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الرابع: الصالة عليه وهي تجب على كل ميت مسلم
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.
(٣) دعائم االسالم ج ١ ص ٢٨١.

(٤٢٣)
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____________________
(١) سورة التوبة آية ٨٥.

(٤٢٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٣.

(٤) الفقيه ج ١ ص ١٠٥ من طبعة النجف حديثة.

(٤٢٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الجنازة حديث ٣.

(٤٢٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٢٩)
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ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، وتستحب على من نقص سنه عن ذلك
(٤٣٠)
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وأوالهم بالصالة عليه أوالهم بالميراث
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.

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

(٤٣١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب موجبات اإلرث حديث ٢.

(٤٣٢)
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____________________
(١) سورة األنفال آية ٧٧.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب موجبات اإلرث حديث ١.

(٤٣٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء حديث ١.

(٤٣٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٣٦)
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والزوج أولى من غيره
.

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٣ - ٢

(٤٣٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٣ - ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٤ - ٥.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٤ - ٥.

(٤٣٩)
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والهاشمي أحق إذا قدمه الولي، ويستحب له تقديمه مع الشرائط
.

____________________
(١) رواه الشهيد في محكي الذكرى.

(٤٤٠)
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واإلمام أولى من غيره، ووجوبها على الكفاية
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٣.

(٤٤١)
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وكيفيتها أن يكبر بعد النية خمسا
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٦.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١٧.

(٤٤٤)
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بينها أربعة أدعية
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١٣.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب صالة الجنازة.

(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١٢.
(٤) الوسائل - باب ٢ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٤٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨ - ٩ - ٥ - ٣ - ٢ - ٦.
(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨ - ٩ - ٥ - ٣ - ٢ - ٦.
(٣) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨ - ٩ - ٥ - ٣ - ٢ - ٦.
(٤) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨ - ٩ - ٥ - ٣ - ٢ - ٦.
(٥) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨ - ٩ - ٥ - ٣ - ٢ - ٦.
(٦) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨ - ٩ - ٥ - ٣ - ٢ - ٦.

(٤٤٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب مقدمات الطالق وشرائطه.

(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب صالة الجنازة.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٦.

(٤٤٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.

(٣) الوسائل - باب ٩ - من أبواب صالة الجنازة.

(٤) الوسائل - باب ٢ - من أبواب صالة الجنازة.

(٥) الوسائل - باب ٢ - من أبواب صالة الجنازة.

(٤٤٩)
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ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا مسائل،
____________________

(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢ - ٣.

(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢ - ٣.

(٤٥٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من كتاب الصالة.

(٤٥١)
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األولى ال يصلى عليه إال بعد تغسيله وتكفينه
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٥٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٦ - من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

(٤٥٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب - ٣٦ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.

(٤٥٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٥٥)
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الثانية تكره الصالة على الجنازة مرتين
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢٤ - ٢٠.

(٤٥٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢٤ - ٢٠.

(٢) التهذيب ج ٣ ص ٣٢٥ المطبوع في النجف.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١٧.

(٤٥٧)
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الثالثة لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة
____________________

(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٥٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٦٠)
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الرابعة يستحب أن يقف اإلمام عند وسط الرجل وصدر المرأة
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١ - ٢.

(٢) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١ - ٢.
(٣) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.

(٤٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٦.

(٣) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٤.

(٤) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨.

(٥) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٥.

(٤٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.
____________________

(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب السجود.

(٤٦٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١ - ٢ - ٦.

(٣) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١ - ٢ - ٦.

(٤) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١ - ٢ - ٦.

(٤٦٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٧.

(٤٦٦)
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الخامس: الدفن
____________________

(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٦٧)
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والواجب ستره في األرض عن الهوام والسباع وطم رائحته عن
____________________

(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الدفن.

(٤٦٨)
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على جانبه األيمن موجها إلى القبلة
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب الدفن حديث ١ - ٢.

(٢) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب الدفن حديث ١ - ٢.

(٤٦٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب الدفن حديث ١.

(٢) المستدرك - باب ٥١ - من أبواب الدفن حديث ١.

(٤٧٠)
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مسائل األولى الشهيد ال يغسل وال يكفن بل يصلي عليه بثيابه
____________________

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٧.

(٤٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٨.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٤٧٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٥ - من أبواب جهاد العدو حديث ٩.

(٤٧٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٤٧٤)
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____________________
(١) سيرة ابن هشام على هامش الروض األنف ج ٢ - ص ١٤١.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ١٢.

(٤٧٥)
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____________________
(١) اإلرشاد للمفيد ص ٢٢٤ المطبوع بطهران.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ٧.
(٣) رواه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٢١ رقم ٢٥٣٩.

(٤٧٦)
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____________________
(١) المستدرك - باب ٣٠ - من أبواب غسل الميت والوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت.

(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب غسل الميت حديث ٧.
(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب غسل الميت.

(٤٧٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت.

(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت.

(٤) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت.

(٤٧٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٤٨٠)
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الثانية صدر الميت كالميت في أحكامه
(٤٨٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١٢.

(٤٨٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٤٨٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٩.

(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١٣.

(٤٨٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٦.

(٤٨٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٤٠.

(٤٨٨)
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وغيره إن كان فيه عظم غسل
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل المس حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ١.

(٣) اإلصابة ج ٢ ص ٧٢.

(٤٨٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٨.

(٤٩٠)
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وكفن ودفن، وكذا السقط ألربعة أشهر، وإال دفن بعد لفه في
خرقة، وكذا السقط لدون أربعة أشهر

(٤٩٢)
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الثالثة يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٧ - من كتاب الوصايا الحديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٨ - من كتاب الوصايا حديث ١.

(٤٩٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٤٩٥)
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وكفن المرأة على زوجها
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب التكفين حديث ١.

(٤٩٦)
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وإن كانت موسرة
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب التكفين حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب التكفين حديث ١.

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

(٤٩٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب مقدمة العبادات.

(٤٩٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب الدين والقرض حديث ١.

(٤٩٩)
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الرابعة الحرام كالحالل إال في الكافور فال يقربه
____________________

(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٤.

(٥٠٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٧.

(٥٠٣)
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الخامسة من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره
بالغسل

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت.

(٢) المستدرك - باب ١٣ - من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٥٠٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب المس حديث ١.

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

(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ٤.
(٤) الوسائل - باب ٤ - من أبواب غسل المس ميت ٢.

(٥٠٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ٨.

(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل المس حديث ٤.

(٥٠٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل المس حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل المس حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل المس حديث ٣.

(٥٠٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ١٨.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ١٤.

(٥٠٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب غسل المس حديث ٥.

(٥١٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب غسل الميت.

(٥١٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ٧.

(٥١٤)
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أو مس قطعة منه فيها عظم من حي أو ميت وجب عليه الغسل
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل المس حديث ١.

(٥١٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل المس حديث ٢.

(٥١٦)
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ولو خلت القطعة من عظم
(٥١٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ١١.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب غسل المس حديث ١٢.

(٥١٨)
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أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
(٥٢١)


