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الفهرست
الصفحة العنوان
٢٦ لو توضأ باعتقاد عدم الضرر
٦٠ مقدار الفحص الواجب
٦٢ تنبيهات
٦٥ االستنابة في الطلب
٦٦ االكتفاء بالطلب قبل الوقت
٦٨ لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت
١٨ تنبيهات
٢١ إذا تحمل الضرر وتوضأ
٣٧ المزاحمة بالتكليف اآلخر
٤١ ضيق الوقت
٤٩ التيمم ألجل الضيق ال يباح به الغايات االخر
٧٥ إذا طلب وصلى ثم تبين وجود الماء
٧٨ لو اعتقد عدم الماء ثم تبين وجوده
٨٠ إراقة الماء
١١٩ تتميم
١٢٠ شروط ما يتيمم به
١٢٣ اعتبار اإلباحة
١٢٥ فروع
١٠٣ التيمم على المعادن
١١٠ فاقد الطهورين
١٥٦ طهارة الماسح والممسوح
١٥٢ اعتبار المواالة
١٧١ هل يسقط عن اقطع اليدين؟
١٨٥ فروع
٢٠١ ال يجب تجديد التيمم لكل صالة
١٧٣ جريان قاعدة التجاوز في التيمم
٢١٢ إذا احدث المتيمم
٢٢١ إذا اجتمع جنب وميت ومحدث باألصغر
٢٣٧ بيع البول والغائط
٢٥٥ طهارة فأرة المسك
٢٦٤ حكم ما في يد المستحل للميتة
٢٧٧ الدم المشكوك فيه
٢٩٩ طهارة ولد الزنا
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٣٣٧ فروع
٣٤٤ المتنجس ال يتنجس ثانيا
٣٤٧ لو علم تنجس شيء باألشد أو األضعف
٣٤٨ المتنجس منجس
٣٢٨ حكم العصير الزبيبي
٣٦٩ وجوب قطع الصالة لإلزالة
٣٧٣ حكم تنجيس المسجد الخراب وتطهيره
٣٧٦ حكم تنجيس المشاهد المشرفة
٣٨٤ المراد بالدرهم
٣٨٦ حكم الدم المتفرق
٣٨٨ الدم المشكوك فيه
٣٩١ الدم المتفشي إلى الجانب االخر
٤٠٢ المحمول المتنجس
٣٩٦ فروع
٤١٤ فروع
٤٢١ فرعان
٤٣٠ االلتفات في أثناء الصالة
٤٣٥ فصل في المطهرات
٤٣٥ شرائط التطهير بالماء
٤٣٩ اعتبار تعدد الغسل في المتنجس بالبول
٤٤٤ االكتفاء بالمرة في عامة النجاسات
٤٤٦ كفاية المرة في الكر والجاري
٤٤٨ عصر الثياب
٤٥٣ فروع
٤٧٢ االستحالة المتنجس
٤٧٤ العجين المعجون بالماء النجس
٤٧٦ صيرورة الطين آجرا
٤٨٢ االنتقال
٤٩٠ غيبة االنسان
٤٩٦ لزوم التعفير في الغسل بالكثير
٤٩٨ اختصاص الحكم بالولوغ
٥٠٦ التناول من االناء
٥٠٧ المراد من األواني
٩ في التيمم
١٢ مسوغات التيمم
١٤ وجوب الفحص
١٤ من المسوغات: تعذر استعمال الماء
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٢٤ إذا تيمم باعتقاد الضرر
٢٨ لو خاف العطش على نفسه أو غيره
٣٠ عدم الوصلة إلى الماء
٣٢ الخوف من سبع أو لص
٣٤ وجوب شراء الماء
٣٨ تنبيهات
٥٤ وجوب الطلب عند عدم الماء
٧١ لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت صحت صالته
٧٣ ال يجب القضاء في الفرض
٧٤ إذا ترك الطلب في سعة الوقت
٧٦ إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبين السعة
٨٣ إراقة الماء قبل الوقت
٨٧ دوران االمر بين الطهارة المائية وإزالة النجاسة
٨٨ التيمم مع التمكين من استعمال الماء
٩١ الفصل الثاني
٩١ في بيان ما يصح التيمم به
١٠٠ التيمم بأرض النورة والجص والحجر
١٠٥ ما يصح التيمم به عند فقد األرض
١٠٨ تنبيهات
١١٥ حكم فاقد الطهورين
١٣٠ عدم اعتبار العلوق
١٣٢ كيفية التيمم
١٣٧ في اعتبار النية
١٤١ مسح الوجه
١٤٥ المسح باليدين
١٤٧ مسح اليدين
١٥١ بقية واجبات التيمم
١٥٤ االبتداء باألعلى
١٥٧ في اعتبار الضربتين وعدمه
١٦٤ هل األغسال سواء في الكيفية؟
١٦٥ الترتيب
١٦٦ هل يكتفي بالمسح على الشعر
١٦٨ في كيفية تيمم النائب
١٧٢ القيد والداعي
١٧٥ فصل في احكام التيمم
١٧٩ لو وجد الماء في أثناء الصالة
١٩٢ ال يعيد الصالة إذا وجد الماء
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١٩٥ التيمم قبل دخول الوقت
١٩٦ التيمم في حال السعة
٢٠٤ المراد بآخر الوقت
٢٠٦ جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية
٢١٠ التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء
٢١٩ لو اجتمعت أسباب متعددة
٢٢٤ الباب الخامس
٢٢٤ في النجاسات واحكامها
٢٢٦ بول الطير
٢٣١ البول والغائط من حالل اللحم
٢٣٥ فروع
٢٣٨ الشك في التذكية
٢٤١ نجاسة المني
٢٤٥ نجاسة الميتة
٢٤٧ االجزاء المبانة من الميتة
٢٥٠ طهارة اإلنفحة
٢٥٣ االجزاء المبانة من الحي
٢٥٨ ميتة ما ال نفس له
٢٥٩ الشك في التذكية
٢٦٢ الجلد في سوق المسلمين
٢٦٧ حكم السقط
٢٦٩ عدم جواز بيع الميتة
٢٧٢ نجاسة الدم
٢٧٥ دما ال نفس له
٢٧٩ الدم المراق في االمراق
٢٨٠ الكلب والخنزير
٢٨٣ حكم المتولد منهما
٢٨٥ نجاسة الكافر
٢٩٥ منكر الضروري
٢٩٧ ولد الكافر تابع للكافر
٣٠١ الغالة والخوارج والنواصب
٣٠٥ طهارة المخالفين
٣٠٨ نجاسة الخمر
٣١٣ في نجاسة العصير العنبي وعدمها
٣١٩ حرمة العصير
٣٢٤ حكم العصير من التمر
٣٣١ الفقاع
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٣٣٣ عرق الجنب من الحرام
٣٣٨ حكم عرق اإلبل الجاللة
٣٤٠ حكم المسوخات
٣٤٣ مسائل
٣٦١ اعتبار الطهارة في الصالة
٣٦٢ وجوب إزالة النجاسة عن المسجد
٣٦٦ فروع
٣٧٥ وجوب التيمم لمكث الجنب في المسجد لإلزالة
٣٧٧ ما يعفى عنه في الصالة
٣٨٠ في المستثنيات
٣٨٢ دم نجس العين
٣٩٢ العفو عن دم الجروح والقروح
٣٩٨ ما ال يتم فيه الصالة
٤٠٠ إذا كان اللباس متخذا من النجاسات
٤٠٤ ثوب المربية
٤٠٨ الصالة في النجس
٤١٠ انحصار الثوب في النجس
٤١٧ إذا صلى في النجس
٤٢٢ حكم الجاهل بالنجاسة
٤٢٦ الجاهل بالموضوع
٤٣٣ مسألة
٤٣٨ شرائط التطهير بالقليل
٤٤٢ بول الرضيع
٤٥٠ ما ينفذ فيه الماء وال يمكن عصره
٤٥٤ مطهرية الشمس
٤٥٩ فروع
٤٦٢ مطهرية األرض
٤٦٨ اشتراط طهارة األرض
٤٧٠ االستحالة
٤٧٨ مطهرية االنقالب
٤٨٤ مطهرية االسالم
٤٨٩ زوال النجاسة
٤٩٢ فصل في احكام األواني
٤٩٤ تنبيهات
٤٩٩ ولوغ الخنزير
٥٠٠ المتنجس بالخمر
٥٠٢ االناء المالقي للجرذ



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٥٠٤ حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٥٠٨ االناء المفضض
٥١٠ أواني المشركين
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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 الثالث

(٣)
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الكتاب: فقه الصادق ج ٣
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 أولينا من التفقه في الدين والهداية إلى الحق، وأفضل صلواته

وأكمل تسليماته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة، وعلى آله العلماء بالله سيما بقية
الله في األرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف.

وبعد:
فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا إلى طبعه، وأرجو

من الله تعالى التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريج، فإنه ولي التوفيق.
(٧)
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الباب الرابع في التيمم
____________________

(١) سورة البقرة آية ٢٦٩.
(٢) سورة المائدة آية ٩.
(٣) سورة المائدة آية ٩.

(٩)
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____________________
(١) سورة النساء اآلية ٤٦.

(١٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٧.

(١١)
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ويجب عند فقد الماء
____________________

(١) سورة النساء آية ٤٦.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٧.

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

(١٣)
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أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش
(١٤)
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____________________
(١) سورة المائدة آية ٧.

(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من األبواب وسورة المائدة آية ٨.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التيمم حديث ١ - ٢.

(٤) الوسائل - باب ٥ - من أبواب التيمم حديث ٧.
(٥) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم حديث ٢.
(٦) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم حديث ٣.
(٧) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٨) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم حديث ٤.

(١٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب التيمم حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب التيمم حديث ٣.

(١٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(١٧)
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____________________
(١) سورة المائدة - آية ٨ والوسائل - باب ١٢ - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من األبواب.

(١٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من األبواب.

(٢٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ و ٥ - من أبواب التيمم.

(٢٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب التيمم حديث ١.

(٢٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب احياء الموات.

(٢) سورة المائدة آية ٨.

(٢٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم - حديث ٢ - ٣ - ١ - ٤.
(٢) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم - حديث ٢ - ٣ - ١ - ٤.
(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم - حديث ٢ - ٣ - ١ - ٤.
(٤) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم - حديث ٢ - ٣ - ١ - ٤.

(٢٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة حديث ٥ وبمضمونه أخبار أخر في ذلك

الباب - وباب ١٩ - من أبواب الصدقة.
(٢) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب التيمم حديث ٣.

(٢٩)
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أو عدم آلة يتوصل بها إليه
(٣٠)
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____________________
(١) المائدة آية ٨.

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

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

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

(٣٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التيمم - حديث ١ - ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التيمم - حديث ١ - ٤.

(٣٣)
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أو ثمن يضره في الحال ولو لم يضره وجب وإن كثر
____________________

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

(٣٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(٣) سورة النساء آية ٤٦.

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

(٣٨)
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____________________
(١) قد أشرنا في هذه التعليقة مرارا إلى أن األظهر هو الرجوع إلى المرجحات السندية في تعارض العامين

من وجه مطلقا - منه.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب الحيض حديث ١.

(٤٠)
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____________________
(١) بل حيث ال مرجح ألحد الدليلين يحكم بالتخير - منه.

(٤٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب المواقيت من كتاب الصالة.

(٤٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب التيمم حديث ٢.

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

(٢) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(٥٣)
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ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه األربعة
____________________

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

(٥٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب التيمم حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب التيمم حديث ١.

(٥٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب التيمم حديث ١.

(٥٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من ا بواب التيمم حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب التيمم حديث ٢.

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

(٥٧)
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____________________
(١) راجع تنقيح المقال للعالمة المامقاني في شرح حاله.

(٥٨)
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____________________
(١) سورة النساء - آية ٤٦.

(٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

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

(٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٥.

(٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٥.

(٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ١٢.

(٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة - آية ٧.

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

(٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو كان عليه نجاسة وال يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به
____________________

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

(٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٦.

(٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢.

(٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يصح
(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

إال بالتراب الخالص
(٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة النساء - آية ٤٦.

(٢) سورة الكهف - آية ٣٨.
(٣) معالم الزلفى ص ١٤٥ باب ٢٢ في صفحة المحشر.

(٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) تفسير الصافي سورة النساء - آية ٤٦.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التيمم حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التيمم.
(٥) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التيمم.
(٦) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التيمم.
(٧) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التيمم.

(٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٤ و ٧.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٤ و ٧.

(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب التيمم حديث ١.

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

(٦) الوسائل - باب ١ - من أبواب التيمم.

(٧) الوسائل - باب ٨ - من أبواب التيمم.

(٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ٤.

(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب التيمم حديث ١.

(٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجوز بأرض النورة والجص والحجر
(١٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويكره بالسبخة والرمل
(١٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو لم يجد
____________________

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٢.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ٤ و ٧.

(٤) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ٤ و ٧.

(١٠٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ٦.

(١٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ٥ و ٦.
(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ٥ و ٦.

(١٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

إال الوحل تيمم به
(١٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٤.

(١١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الفروع ج ١ ص ٢٥ والتهذيب ج ١ ص ١٠٨.

(١١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب االستحاضة حديث ٥.
(٣) الفروع ج ١ ص ٢٥ والتهذيب ج ١ ص ١٠٨.

(١١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب قضاء الصلوات.

(١١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة النساء - آية ٤٦.

(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التيمم.

(١٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب التيمم.

(١٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة - اآلية ٨.

(١٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب التيمم الحديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(١٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكيفيته أن يضرب بيديه على األرض
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.

(١٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٤.

(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٢ و ٤ و ٨.

(٤) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٢ و ٤ و ٨.

(٥) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٢ و ٤ و ٨.

(١٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٩.

(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٩.
(٤) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(١٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٩.

(١٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ناويا
____________________

(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب مقدمة العبادات.

(١٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة - اآلية ٦.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم حديث ٥.

(١٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٧.

(١٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وينفضهما
(١٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويمسح بهما وجهه
____________________

(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٩.

(١٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

من قصاص الشعر إلى طرف األنف
____________________

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

(١٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب السجود من كتاب الصالة حديث ٤.

(١٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(١٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٨.

(١٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ثم يمسح ظهر كفه األيمن ببطن األيسر ثم ظهر األيسر ببطن األيمن
من الزند إلى طرف األصابع

____________________
(١) سورة المائدة - اآلية ٨.

(١٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب التيمم حديث ٣.

(١٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(١٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم الحديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٥.

(١٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

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

(١٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(١٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو كان بدال من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين
____________________

(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(٤) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(٥) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(٦) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.

(٧) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم.
(٨) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب التيمم حديث ٣.

(٩) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٢ و ٣.
(١٠) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٢ و ٣.
(١١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٢ و ٣.

(١٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٥ و ٨.
(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٥ و ٨.
(٣) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٥ و ٨.
(٤) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٣ و ٥ و ٨.

(٥) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٦.

(١٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٧.

(١٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجب الترتيب
____________________

(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٢ و ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٢ و ٣.
(٣) سورة المائدة، اآلية ٨.

(١٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب التيمم حديث ٩.

(٢) المستدرك - باب ٩ - من أبواب التيمم.

(١٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب الوضوء حديث ٥.

(١٦٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب التيمم حديث ٢ و ٣.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب التيمم حديث ٢ و ٣.

(١٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المائدة - اآلية ٨.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب التيمم.

(١٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من
استعماله

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

(١٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو وجده قبل شروع الصالة تطهر
____________________

(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب التيمم حديث ١.

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

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

(١٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو وجده في األثناء أتم صالته
____________________

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

(١٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب التيمم حديث ٦.

(٤) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب التيمم حديث ٥.

(١٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الركوع - حديث ١ و ٦.
(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب الركوع - حديث ١ و ٦.

(٣) الوسائل - باب ٤٥ - من أبواب الجماعة.

(١٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب الطواف - حديث ٦ من كتاب الحج.

(١٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٤.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب التيمم حديث ١ و ٤.

(٣) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب التيمم.
(٤) سورة المائدة - اآلية ٨.

(١٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب الخلل الواقع في الصالة.

(١٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يعيد ما صلى بتيممه
____________________

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ١١.
(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٩.

(١٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٨.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ١٠.
(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب التيمم حديث ١.

(١٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يجوز قبل دخول الوقت
(١٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجوز مع الضيق وفي حال السعة قوالن
____________________

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

(١٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ١١.

(١٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم حديث ٨.
(٢) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب التيمم حديث ٣.
(٤) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب التيمم حديث ٤.

(١٩٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التيمم.
(٥) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التيمم.

(٢٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب قضاء الصلوات.

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

(٣) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب التيمم.

(٢٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.
٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.

(٢٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.

(٥) سورة النساء - اآلية ٤٤.

(٢٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم.

(٢٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٤) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب التيمم حديث ٧.

(٢١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة - اآلية ٧.

(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب التيمم حديث ١.

(٢١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة - اآلية ٧.

(٢١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب التيمم حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التيمم حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(٢١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب التيمم حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٢٠ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٢١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ و ٢٠ - من أبواب التيمم.

(٢١٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الباب الخامس في النجاسات
(٢٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وهي عشرة، البول والغائط مما ال يؤكل لحمه من ذي النفس
السائلة

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

(٣) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك - باب ٢ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

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

(٢٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات حديث ٢٠

(٢٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٥.

(٢٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٣.

(٤) الصحيح هو الرجوع إلى أخبار الترجيح في تعارض العامين من وجه مطلقا فيقدم دليل النجاسة
لألشهرية منه.

(٢٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٨ - من أبواب النجاسات حديث ٧.

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

(٢٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات ٢.

(٢) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات حديث ١٤.

(٢٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات حديث ١٣.

(٢٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب النجاسات.

(٢٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب النجاسات.

(٣) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب األطعمة المحرمة.

(٢٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) يشهد به الخبر الرابع - من باب ٣٤ - من أبواب األطعمة المحرمة. من الوسائل

(٢٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والمني من ذي النفس السائلة مطلقا
(٢٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب النجاسات.

(٦) الوسائل - باب ٩ - من أبواب النجاسات حديث ١٢.
(٧) الوسائل - باب ٢ - من أبواب الماء المطلق حديث ١.

(٢٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكذا الميتة
____________________

(١) األنعام - اآلية ١٤٦.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب الماء المضاف حديث ٢.

(٢٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١ و ٣.
(٢) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل - باب ٤٤ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١.
(٤) الوسائل - باب ٧٢ - من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٥) الوسائل - باب ٤ - من أبواب الماء المطلق.

(٢٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ و ١٧ و ١٨ و ١٩ - من أبواب الماء المطلق.

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

(٢٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب من أبواب ٦٨ - النجاسات حديث ١.
(٣) الوسائل - باب - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١.

(٢٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٧ و ١٣
(٢) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٧ و ١٣

(٢٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب األطعمة المحرمة الحديث ٩.

(٢٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب األطعمة المحرمة الحديث ١.

(الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٥.

(٢٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٦٨ - من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٣) الوسائل - باب ٦٣ - من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب المصلي حديث ٢.

(٢٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٣) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٤.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الذبائح.

(٢٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٢ و ٤
(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٢ و ٤
(٣) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٢ و ٤

(٤) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٢٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٩.
(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ١١.

(٢٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٧.

(٢٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك - باب ٣٧ - من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٢٦٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب الذبائح حديث ١٢ - وبمضمونه أخبار أخرى في ذلك الباب.

(٢٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل المس حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب غسل المس حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(٤) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٩.

(٢٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.

(٢٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١٧.

(٢٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والدم منه
____________________

(١) األنعام اآلية ١٤٦.

(٢٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٢١.
(٣) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ٨.

(٢٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢٣ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٣٥ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٢٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٤ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٤٤ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٣.

(٢٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والكلب والخنزير
____________________

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

(٢) الوسائل - باب ١٢ من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٣) الوسائل - باب ١٢ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٢٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ٢ من أبواب األسئار حديث ٦.
(٤) الوسائل - باب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.

(٥) الوسائل - باب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١٦.

(٢٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١٢ من أبواب النجاسات حديث ٩.
(٣) الوسائل - باب ١٠ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٢٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والكافر
(٢٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة التوبة اآلية ٢٨.

(٢٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ٨.
(٢) الوسائل - باب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ٩ - ١٢.
(٢) الوسائل - باب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ٩ - ١٢.

(٣) سورة المائدة اآلية ٧.

(٢٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٧٣ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٧٣ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٤) الوسائل - باب ٧٤ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٣ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٥٤ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٥٣ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١.

(٢٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٤ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٣.

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

(٢٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ١١.
(٢) الوسائل - باب ١٩ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ١٩ من أبواب غسل الميت حديث ٢.

(٢٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٢٥ - ٢٦ من طبعة طهران.

(٢) أصول الكافي ج ٢ ص ٢٧ من طبعة طهران.

(٢٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

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

(٢٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١١ من أبواب العاقلة من كتاب الديات.

(٢٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) البحار ج ٥ ص ٢٩٥ من الطبعة الجديدة.

(٢) الوسائل - باب ٤٣ من أبواب جهاد العدو.

(٢٩٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١١ من أبواب الماء المضاف حديث ٤.
(٣) البحار ج ٥ ص ٢٨٥ المطبوع بطهران عام ١٣٧٦.

(٣٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) تنقيح المقال للمامقاني في ترجمة فارس بن حاتم رواه عن الكشي.

(٣٠١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سفينة الحبار ج ١ ص ٣٨٣.

(٢) الوسائل - باب ١١ من أبواب الماء المضاف حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١٤.

(٣٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١٥ من كتاب النكاح.

(٢) الوسائل - باب ١٠ من أبواب حد المرتد حديث ١٦ - ٣.

(٣) الوسائل - باب ١٠ من أبواب حد المرتد حديث ١٦ - ٣.

(٣٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ من أبواب حد المرتد حديث ٤٩.

(٢) الوسائل - باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل - باب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٤) سورة األنعام اآلية ١٢٥.
(٥) أصول الكافي ج ٢ ص ٢٥ من طبعة طهران.

(٣٠٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٢٦ من طبعة طهران.

(٢) سورة الحجرات اآلية ١٤.

(٣٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١ من أبواب موانع اإلرث حديث ١١.

(٣٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والمسكر
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٣) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ٨.

(٤) الوسائل - باب ٥١ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٣٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ١٤.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ١٠.
(٣) الوسائل - باب ٥١ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٣٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة - اآلية ٩٢.

(٣١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٣١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة - اآلية ٩٢.

(٣١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٨ من أبواب النجاسات الحديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٣١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٧.

(٣١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٢ من أبواب األشربة المحرمة.
(٣) الوسائل - باب ٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٣١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٣ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب األشربة المرحة حديث ٣ - ٤.

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

(٣١٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ٢ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٣٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٦ - ٧.
(٢) الوسائل - باب ٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٦ - ٧.

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

(٤) الوسائل - باب ٣٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٣٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ١٥ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٦.

(٣٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك - باب ٢ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢ من أبواب األشربة المحرمة.

(٣٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥ من أبواب األشربة المحرمة حديث - ٢ - ٣.

(٢) الوسائل - باب ٨ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٢.

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

(٣٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والفقاع
____________________

(١) الوسائل - باب ٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٢٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٤.

(٣٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٨.
(٢ الوسائل - باب ٢٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٩.

(٣) الوسائل - باب ٢٧ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٣٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٣٩ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٣٩ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٣.

(٣٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ من أبواب النجاسات حديث ١٢.

(٢) المستدرك باب ٢٠ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٣) فقه الرضا (عليه السالم) - ص ٤.

(٣٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٦.

(٣٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ من أبواب النجاسات حديث ٣ وباب ٥ من أبواب غسل المس.

(٢) الوسائل - باب ٣٣ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٣٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ من أبواب األسئار حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٩ من أبواب األسئار حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١ من أبواب األسئار حديث ٤.

(٤) الوسائل - باب ٣٣ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٥) الوسائل - باب ٤٥ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١.

(٣٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب األسئار حديث ٤.

(٣٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٢٦ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٣٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٦ وغيرها من أبواب النجاسات.

(٣٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٤٢ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٣٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) البحار المجلد باب نجاسة البول والمني حديث ١.

(٢) ذكر صدره في الوسائل في باب ٢٦ من أبواب النجاسات وذيله في باب ٦ منها.

(٣٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٧.

(٣٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٠ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦٠ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٣٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥١ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب الماء المطلق حديث ١٦.

(٣٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.

(٣٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصالة عدا
____________________

(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب النجاسات وغيره.

(٣٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٢.

(٣٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) التوبة: اآلية ٢٨.

(٢) سورة البقرة: اآلية ١١٩.
(٣) الوسائل - باب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٣٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ١٢.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب النجاسات حديث ١٨.

(٣٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤ - ٥.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤ - ٥.

(٣٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥٥ من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٢) سورة التوبة: اآلية ٢٨.

(٣٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة النساء: اآلية ٤٦.

(٣٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ما نقص عن سعة الدرهم البغلي من الدم
(٣٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٣٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٣٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

غير الدماء الثالثة
____________________

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

(٣٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب الحيض حديث ١٣ - ١٤.

(٣٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ودم نجس العين
(٣٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٢) المستدرك باب ١٥ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٣٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وعفى عن دم الجروح والقروح
(٣٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

مع السيالن ومشقة اإلزالة
____________________

(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب النجاسات حديث ١. (٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب النجاسات حديث ٨.

(٤) الوسائل باب ٢٢ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٣٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب النجاسات حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٣٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) السرائر ص ٤٩٦.

(٣٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النجاسات.

(٣٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وعن نجاسة ما ال تتم الصالة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة
____________________

(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٣٩٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٣٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب المصلي حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٤٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ٢٤ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٠١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب النجاسات حديث ١٢.

(٤٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إال ثوب واحد غسله في اليوم والليلة
مرة واحدة.

____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ولو جهل غسل جميع الثوب
____________________

(١) الوسائل باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١١٩ والحديث طويل ذكره في الوسائل.

(٤٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة
____________________

(١) الوسائل باب ٦٤ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره
(٤١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) تقدم أن األظهر عدم التساقط بل الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير - منه.

(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٥) الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٤١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو خاف البرد صلى فيه
____________________

(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٤١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال إعادة
____________________

(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٨.

(٤١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ولو نسي في حال
الصالة أعاد في الوقت

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

(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٤١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٤٢ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٤١٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ١٠.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٤٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فال إعادة
____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.
(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٤٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ٣ - ٥.
(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ٣ - ٥.

(٤٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة الحديث ٥.

(٤٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ١٠.

(٤٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ١ - ٨.

(٣) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ١ - ٨.
(٤) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٤٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب النجاسات حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٢) االستبصار ج ١ ص ٩١.

(٤٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٤٤ من أبواب النجاسات حديث ٤ - ١ - ٢ - ٣.

(٣) الوسائل باب ٤٤ من أبواب النجاسات حديث ٤ - ١ - ٢ - ٣.

(٤) الوسائل باب ٤٤ من أبواب النجاسات حديث ٤ - ١ - ٢ - ٣.

(٥) الوسائل باب ٤٤ من أبواب النجاسات حديث ٤ - ١ - ٢ - ٣.
(٦) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٤٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب قواطع الصالة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٤٤ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٤٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٤٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٤٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٤٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٤٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) ذكره المصنف ره في المختلف.

(٤٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٤٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥١ و ٥١ من أبواب النجاسات وغيرهما من األبواب.

(٢) الوسائل باب ٤٤ من أبواب األطعمة المحرمة الحديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب األشربة المحرمة الحديث ١.

(٤) الوسائل باب ٧١ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٤٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على األرض واألبنية والحصر
والبواري

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

(٤٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الوضوء حديث ٤.

(٤٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٤٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٢.

(٤٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

واألرض باطن الخف
____________________

(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٩.

(٣) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٦.

(٤٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) كنز العمال ج ٥ ص ٨٨.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٤٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب التيمم.

(٤٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ١٠.

(٤٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٤٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨١ من أبواب النجاسات.

(٤٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٤٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب األسئار حديث ١ - ٢.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب األسئار حديث ١ - ٢.

(٣) الوسائل باب ٣٨ من أبواب النجاسات حديث ٨.
(٤) الوسائل باب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١٨ - ١٧.
(٥) الوسائل باب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١٨ - ١٧.

(٤٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٥.

(٤٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١١.
(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ٣١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٤.

(٥) عيون أخبار الرضا (ع) باب ٣١ حديث ١٢٧.

(٤٧٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٩.

(٤٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٤٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب حد المرتد حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب حد المرتد حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب حد المرتد حديث ٦.

(٤٨٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أحكام المرتد حديث ٣.

(٤٨٧)
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____________________
(١) الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩.

(٤٨٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب األسئار.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب األسئار حديث ١.

(٤٨٩)
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ولو نجس اإلناء وجب غسله فيغسله من ولوغ الكلب ثالثا
____________________

(١) الوسائل باب ٧٠ من أبواب النجاسات حديث ١ وباب ١ من أبواب األسئار.

(٤٩٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٢.

(٤٩٣)
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أوالهن بالتراب
____________________

(١) المستدرك باب ٤٣ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤٩٤)
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ومن الخنزير سبعا
(٤٩٩)
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ومن الخمر
____________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٥١ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٥٠٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٢.

(٥٠١)
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والفأرة ثالثا والسبع أفضل ومن غير ذلك مرة والثالث أفضل
____________________

(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٥٣ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٥٠٢)
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ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في األكل وغيره
____________________

(١) الوسائل باب ٦٥ من أبواب النجاسات حدث ٣.
(٢) الوسائل باب ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ٧.

(٥٠٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٥٠٥)
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ويكره المفضض
____________________

(١) الوسائل باب ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٥٠٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦٦ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٦٦ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٦٦ من أبواب النجاسات حديث ٤ - ٥.

(٥) الوسائل باب ٦٦ من أبواب النجاسات حديث ٤ - ٥.

(٥٠٩)
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وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة
____________________

(١) الوسائل باب ٧٣ من أبواب النجاسات.

(٥١٠)


