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الكتاب: فقه الصادق (ع)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني

الجزء: ٨
الوفاة: معاصر

المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:

الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٢

المطبعة: العلمية
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم

ردمك:
المصدر: مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث شبكة رافد للتنمية

al- مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث ـ بيروت rafed.net الثقافية
albayt.com

مالحظات:



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الفهرست
الصفحة العنوان
١٥ حكم األرض الخربة التي ال تكون من األنفال
١٧ ال تخرج األرض بالخراب عن ملك مالكها
٢٥ فروع
٤٤ األرض العامرة
٦٨ وجوب الصوم من الضروريات
٧٢ قصد الصوم المطلق في رمضان
٧٧ قصد النوع في غير المعين
٧٨ وقت النية
٩٥ صوم يوم الشك بقصد ما في الذمة
٩٨ نية القطع أو القاطع
١٠٥ ال فرق بين القليل والكثير
١٠٩ ابتالع ما يخرج من الصدر
١١١ االكل والشرب بالنحو غير المتعارف
١٣٨ التعمد في االجناب عند الضيق
١٢٧ هل شرب التتن مفطر
١١٧ االستمناء مفطر
١٧٣ فروع
١٧٩ فروع االرتماس في الماء
٢٠٧ كفارة النذر المعين
٢١٨ من أفطر متعمدا ثم سقط فرض الصوم عنه
٢٢٢ حكم العاجز عن احدى الخصال الثالث
٢٢٦ التبرع بالكفارة عن الميت والحي
٢٢٨ مصرف كفارة االطعام
٢٤٥ االفطار بغير اختيار
٢٥٩ حجية الشياع في ثبوت الهالل
٢٦٣ حكم الحاكم في الهالل
٢٦٦ ال يجوز نقض حكم الحاكم
٢٦٨ رؤية الهالل قبل الزوال من يوم الثالثين
٢٨١ األسير والمحبوس العاجزان عن تحصيل العلم بالشهر
٢٩٩ الصوم المندوب في السفر
٣٥٤ المراد من حرمة الصوم
٢٣٦ تناول المفطر جهال
٣٢٢ دوران الفائت بين األقل واألكثر
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٣٣٨ التطوع لمن عليه فريضة
٣٤٣ نذر التطوع بالصوم ممن عليه قضاء
٤٣٥ فروع
٤٤٩ بقية الشرائط
٤٥١ أقسام االعتكاف
٤٥٨ اشتراط الرجوع عن االعتكاف في النذر
٤٥٩ يجوز شرط المنافيات
٤٦٤ موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف
٤٢٥ ال يعتبر في الولي كونه بالغا حين الموت
٤٧٦ قضاء االعتكاف
٩ األنفال
١٠ من األنفال األرض الخربة
١٢ األرض الخربة التي انجلى أهلها
٢٠ هل أحياء غير المالك لألرض سبب للخروج عن ملكه
٢٧ األرض التي ملكت من غير قتال
٢٩ رؤوس الجبال وبطون األودية من األنفال
٣٢ األرض الموات من األنفال
٣٦ االحياء سبب لدخول األرض في ملك المحيي
٤١ في اعتبار إذن االمام (عليه السالم) في التملك
٤٧ األرض العامرة بعد الموت
٤٧ اآلجام من األنفال
٤٨ صوافي الملوك من األنفال
٥٠ لالمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
٥٢ حكم المعادن
٥٣ ميراث من ال وارث له من األنفال
٥٦ الغنائم المأخوذة بغير إذن االمام (عليه السالم)
٥٩ في حكم األنفال في زمان الغيبة
٦٢ في إباحتهم (عليه السالم) المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة
٦٧ كتاب الصوم
٧١ النية المعتبرة في الصوم
٧٥ قصد النوع في صوم غير رمضان
٧٩ وقت النية في الواجب المعين
٨٣ وقت النية في الواجب الموسع
٨٦ وقت النية في النافلة
٨٨ وجوب االمساك ال بعنوان الصوم
٩٠ صوم يوم الشك
١٠١ محل الصوم
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١٠٢ من المفطرات االكل والشرب
١١٢ من المفطرات الجماع
١٢١ االحتالم ال يفسد الصوم
١٢٤ ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١٣٠ البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
١٣٣ البقاء على الجنابة في صوم غير رمضان
١٣٦ هل يتيمم لو تعذر الغسل
١٤٠ البقاء على حدث الحيض عمدا
١٤١ معاودة النوم جنبا
١٤٧ المفطرات الموجبة للكفارة
١٤٩ االفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل
١٥٢ االفطار بعد طلوع الفجر في غير رمضان مع ظن بقاء الليل
١٥٣ لو أخبره غيره ببقاء الليل
١٥٥ لو أفطر معتقدا دخول الليل
١٦٠ من المفطرات تعمد القئ
١٦٢ فروع
١٦٤ دخول الماء في الحلق عند المضمضة
١٦٧ الحقنة بالمائعات
١٧٠ تعمد الكذب على الله أو رسوله أو األئمة
١٧٦ االرتماس في الماء
١٨٥ يستحب للصائم - أمور
١٩٤ حكم انشاد الشعر
١٩٦ أمور ال بأس بها للصائم
١٩٧ موارد وجوب الكفارة
٢٠٠ كفارة صوم شهر رمضان
٢٠٤ لو أفطر في رمضان على محرم
٢١٠ كفارة صوم قضاء رمضان
٢١٢ ال تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد
٢١٦ االكراه على الجماع والمطاوعة
٢٢٣ العاجز عن الخصال الثالث
٢٣٣ تناول المفطر سهوا أو نسيانا
٢٤٠ لو اكره على تناول المفطر
٢٤٤ تناول المفطر تقية
٢٤٧ الباب الثالث
٢٤٧ طروق ثبوت الهالل
٢٤٩ حجية البينة في ثبوت الهالل
٢٥٥ حجية خبر العدل الواحد في ثبوت الهالل
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٢٧٣ ال يثبت الهالل بالجدول
٢٧٤ ال يثبت الهالل بالعدد
٢٧٧ رؤية الهالل مع اتحاد اآلفاق واختالفها
٢٨٤ من شرائط وجوب الصوم البلوغ
٢٨٨ اشتراط كمال العقل
٢٩١ اشتراط السالمة من المرض
٢٩٤ اشتراط الحضر في وجوب الصوم
٢٩٦ صوم النذر
٣٠٢ يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
٣٠٦ اشتراط الخلو من الحيض والنفاس
٣٠٧ شرائط القضاء
٣٠٨ ما فات أيام الجنون واالغماء
٣١١ ما فات أيام الكفر
٣١٥ يجوز لقاضي رمضان االفطار قبل الزوال
٣١٨ ال يجب الفور في القضاء
٣٢٠ يجب تعيين األيام المقضية
٣٢٤ في الصوم المندوب
٣٣٦ صوم التأديب
٣٤٤ صوم االذن
٣٤٨ الصوم المكروه
٣٤٩ الصوم المحظور
٣٥٥ اقسام الصوم الواجب
٣٥٦ التتابع في الصوم
٣٥٨ االفطار لعذر في أثناء الصوم المعتبر فيه التتابع
٣٦٢ لو أفطر في األثناء ال لعذر
٣٦٤ المراد من تتابع الصوم في الكفارة
٣٦٧ المعذورون
٣٦٧ الباب الرابع: في المعذورين
٣٧٠ لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الزوال
٣٧٢ إذا رجع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر
٣٧٥ المسافر في نهار رمضان
٣٧٨ إذا استمر المرض سقط القضاء
٣٨١ وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض
٣٨٣ لو ارتفع العذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء
٣٨٨ إذا استمر المرض عدة سنين
٣٨٩ الصوم في السفر عن جهل أو نسيان
٣٩١ التالزم بين قصر الصالة واالفطار
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٣٩٣ يجوز االفطار للشيخ والشيخة
٣٩٩ ذو العطاش يتصدق عن كل يوم بمد
٤٠١ الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
٤٠٤ ال يجب على ولي الميت قضاء ما تركه من الصوم لو مات في مرضه
٤٠٦ يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم
٤١٠ وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض
٤١٢ القاضي
٤١٥ لو كان له وليان
٤١٥ يقضى عن المرأة ما فات من الصوم
٤١٧ بدلية الفدية عن الصوم
٤١٩ لو كان عليه شهران
٤٢١ يسقط القضاء عن الولي بفعل الخير
٤٢٣ االيصاء باالستئجار عنه
٤٢٧ في االعتكاف
٤٣٧ شرائط االعتكاف - الشرط األول
٤٤١ اعتبار الصوم في االعتكاف
٤٤٣ اشتراط كون االعتكاف ثالثة أيام ال أقل
٤٦٢ اعتبار استدامة اللبث في المسجد
٤٦٧ فروع
٤٧٠ اعتبار إباحة الليث في المسجد
٤٧١ ما يحرم على المعتكف
٤٧٩ كفارة افساد االعتكاف
٤٨٢ افساد االعتكاف بغير الجماع
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فقه الصادق
(١)
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فقه الصادق
تأليف

فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الروحاني

مد ظله
الجزء الثامن

(٣)
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الكتاب: فقه الصادق ج ٨
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني

مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم
الطبعة: الثالثة - رجب ١٤١٢

المطبعة: العلمية
الكمية: ١٠٠٠ نسخة

الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم المقدسة تليفون ٢٤٥٦٨
(٤)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٥)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل الصوم جنة من النار وتنويرا للقلوب واألبصار، والصالة

والسالم على السيد المختار محمد المبعوث على الخلق هاديا ودليال وعلى آله الطيبين
األطهار.

وبعد:
فهذا هو الجزء الثامن من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا لطبعه وأرجو من الله

عز وجل التوفيق لنشر بقية المجلدات فإنه ولي التوفيق.
(٧)
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األنفال
____________________

١ - سورة األنبياء آية ٧٢.
٢ - سورة األنفال آية ٢.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال كتاب الخمس حديث ١.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٧.

٥ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٥.

(٩)
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كل أرض خربة باد أهلها
(١٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ١١.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٨.
٤ - الوسائل ج ١٧ باب ٣ من أبواب ضمان الجريرة واإلمامة حديث ١.

٥ - الوسائل باب ٣ من أبواب ضمان الجريرة واإلمامة حديث ٣.

(١١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٨.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٠.

(١٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٣٢.

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

(١٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب اللقطة حديث ٢.

(١٦)
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____________________
١ - الوسائل ج ١٧ باب ٣ من أبواب إحياء الموات حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب إحياء الموات

(٢٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب إحياء الموات حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب إحياء الموات حديث ٣.

(٢٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب إحياء الموات حديث ٣.

(٢٣)
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وكل أرض لم يوجف عليها بخيل وال ركاب، وكل أرض سلمها أهلها طوعا
من غير قتال

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ١.

(٢٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ١٠.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٣.

(٢٨)
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ورؤوس الجبال وبطون األودية
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٢.

(٢٩)
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والموات التي ال أرباب لها
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٨.

(٣٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٠.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب إحياء الموات حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٢.

(٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - ٢ المبسوط كتاب إحياء الموات - التذكرة ج ٢ ص ٤٠٠.

(٣٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب إحياء الموات حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب إحياء الموات حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب إحياء الموات حديث ١.

(٣٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب إحياء الموات حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب إحياء الموات حديث ٨.

(٣٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب إحياء الموات حديث ٢.

(٣٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب إحياء الموات حديث ٣.

(٣٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٣.

(٤٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث.

(٤١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٢.

(٤٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب إحياء الموات حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب إحياء الموات حديث ٦.

(٤٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال.

٢ - أصول الكافي ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٩.
الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٠.

٤ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٨.

(٤٥)
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____________________
١ - المستدرك باب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث ١.

(٤٦)
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واآلجام
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث ١.

(٤٧)
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وصوافي الملوك وقطائعهم
____________________

١ - الوسائل باب
من أبواب األنفال حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٣٢.
٣ - التهذيب ج ٤ ص ١٢٦ الرقم ٣٦٦.

(٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

غير المغصوبة
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٨.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٣١.

(٤٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب قسمة الخمس حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب األنفال حديث ٢.

(٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٠.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٢٨.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٣٢.

(٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وميراث من ال وارث له
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب والء ضمان الجريرة واإلمامة حديث ١ كتاب اإلرث.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب والء ضمان الجريرة واإلمامة حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب والء ضمان الجريرة واإلمامة حديث ٤.

(٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب والء ضمان الجريرة حديث ١٢.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب والء ضمان الجريرة واإلمامة - حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب والء ضمان الجريرة واإلمامة من كتاب المواريث حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ٤ من أبواب والء ضمان الجريرة حديث ٤.

(٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب والء ضمان الجريرة حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب والء ضمان الجريرة واإلمامة حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب والء ضمان الجريرة حديث ٨.

(٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والغنائم المأخوذة بغير إذن اإلمام عليه السالم
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب والء ضمان الجريرة حديث ٩.

(٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ١٦.
٣ - سورة األنفال اآلية ٤٣.

٤ - الوسائل باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٨.

(٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فهذه كلها لإلمام
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب األنفال حديث ١٨.
٢ - األصول ج ١ ص ٤٠٩ وفي الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٧.

(٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٤.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٧.

(٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ٧.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٢.

(٦١)
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وأبيح لنا المساكن والمتاجر والمناكح.
(٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل - باب ٤ - من أبواب األنفال حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٠.

(٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ١٩.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب األنفال حديث ٤.

(٦٤)
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كتاب الصوم: وفيه أبواب: الباب األول: الصوم: هو اإلمساك عن
المفطرات مع النية

(٦٧)
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____________________
١ - البقرة اآلية ١٨٣.
٢ - البقرة اآلية ١٨٤.
٣ - البقرة اآلية ١٨٥.

(٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٣ - ٤ - الوسائل باب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

٥ - المستدرك باب ٤ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.

(٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن تعين الصوم كرمضان كفت فيه نية القربة وإال افتقر إلى التعيين
(٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٨.

(٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٤.

(٧٥)
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ووقتها الليل ويجوز تجديدها إلى الزوال
(٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ١٣.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٧.

(٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٨.

٢ - سنن البيهقي ج ٤ ص ٢١٢ مع االختالف في اللفظ.

(٨١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ١.

(٨٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٢.

(٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٩.

(٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٨.

(٨٥)
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فإذا زالت الشمس فات وقتها
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث ٤.

(٨٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٨.

(٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ووجب اإلمساك في رمضان والمعين ثم قضاه ويجزي في رمضان نية عن
الشهر في أوله

____________________
١ - سنن بيهقي ج ٤ ص ٢١٢ مع اختالف في اللفظ.

(٨٨)
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- ويجوز تقديم النية عليه بيوم أو يومين
(٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويوم الشك يصام ندبا عن شعبان فإن اتفق أنه من رمضان أجزأ
____________________

١ - الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الصوم حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٥.

(٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم حديث ٨.
٤ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم حديث ٤.

(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الصوم حديث ٦.

(٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٨.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٨.

(٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٥.

(٩٦)
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ولو أصبح بنية اإلفطار ولم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية إلى
الزوال ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى
(٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

(٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومحل الصوم النهار من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب.
____________________

١ - البقرة آية ١٨٧.

٢ - البقرة آية ١٨٧.

(١٠١)
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الباب الثاني فيما يمسك عنه وهو ضربان واجب وندب
____________________

١ - الوسائل باب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.
٣ - البقرة اآلية ١٨٧.

٤ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٤.
٥ - الوسائل باب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

(١٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فالواجب األكل والشرب
(١٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.

(١٠٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

(١٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٠٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٩.
٢ - الوسائل باب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

(١٠٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والجماع في القبل والدبر
____________________

١ - البقرة اآلية ١٨٧.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١١٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الجنابة حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب الجنابة حديث ٣.

(١١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

(١١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.

(١١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.
٤ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٥ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٣.

(١١٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٥.

(١٢٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

(١٢١)
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____________________
الوسائل باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

٤ - الوسائل باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

(١٢٢)
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وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا
(١٢٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٢٥)
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____________________
- الوسائل باب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.

(١٢٦)
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والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر
____________________

١ - ٢ - البقرة اآلية ١٨٧.

(١٣٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

٥ - الوسائل باب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٤.

(١٣١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.

(١٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

٢ - الوسائل باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.

(١٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

(١٣٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب التيمم من كتاب الطهارة حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب التيمم حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب التيمم حديث ٦.

٤ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب التيمم حديث ١.

(١٣٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.

(١٣٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٤٠)
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ومعاودة النوم بعد انتباهين حتى يطلع الفجر
(١٤١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

(١٤٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٥.

(١٤٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.

١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

(١٤٥)
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وهذه السبعة توجب القضاء والكفارة
(١٤٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١٣.

(١٤٨)
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ويجب القضاء باإلفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع
القدرة عليها

____________________
١ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٤٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

٣ - البقرة آية ١٨٧.

(١٥٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

(١٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٥٢)
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ولو أخبره غيره ببقاء الليل
(١٥٣)
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وقبل الغروب للظلمة الموهمة ولو غلب على الظن دخول الليل ولم يدخل فال
قضاء

____________________
١ - الوسائل باب ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

(١٥٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.

(١٥٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

(١٥٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٥٨)
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وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل
(١٥٩)
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ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر وتعمد القئ
(١٦٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١٠.

٤ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.

(١٦١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٧.

(١٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٩.
٢ - الوسائل باب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.

(١٦٣)
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ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصالة
____________________

١ - الوسائل باب ٢٣ من ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٤.

(١٦٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

(١٦٥)
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والحقنة بالمائعات
____________________

١ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٦٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

(١٦٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

(١٦٩)
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ويجب اإلمساك عن
(١٧٠)
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الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى األئمة عليهم السالم
____________________

١ - الوسائل باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

(١٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

(١٧٢)
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وفي االرتماس في الماء قوالن
(١٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٨.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٧٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٩.

٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(١٧٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٧.

(١٨١)
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وكذا اإلمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ويتأكد في الصوم -
(١٨٤)
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والمندوب ترك السعوط
____________________

١ - الوسائل باب ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

(١٨٥)
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والكحل بما فيه صبر أو مسك
____________________

١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٩.

(١٨٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
٥ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

٦ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١١.

(١٨٧)
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وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان
____________________

١ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٤.
٤ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

(١٨٨)
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وشم النرجس والرياحين
____________________

١ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٠.

٢ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١١.
٣ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

٤ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٢.
٥ - الوسائل باب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

(١٨٩)
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والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد
____________________

١ - الوسائل باب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.
٤ - الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٥.

(١٩٠)
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والقبلة والمالعبة والمالمسة بشهوة
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٥.
٣ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١١.
٤ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٦.

(١٩١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٧.
٢ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٨.

٥ - الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٣.

(١٩٢)
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وجلوس المرأة في الماء
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٦.

(١٩٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٣ من أبواب آداب الصائم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٣ من أبواب آداب الصائم حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٥٤ من أبواب الطواف حديث ١ مع اختالف يسير كتاب الحج.
٤ - الوسائل باب ١٠٥ من أبواب المزار وما يناسبه.

(١٩٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠٥ من أبواب المزار حديث ٨ كتاب الحج.

(١٩٥)
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وال يفسد الصوم بمص الخاتم ومضغ العلك وذوق الطعام إذا لفظه
____________________

١ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.

(١٩٦)
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وزق الطائر واستنقاع الرجل في الماء
مسائل - األولى الكفارة ال تجب إال في رمضان والنذر المعين، وقضاء

رمضان بعد الزوال، واالعتكاف على وجه، وما
____________________

١ - الوسائل باب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

(١٩٧)
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ال يتعين صومه كالنذر المطلق، وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة ال يجب
بإفساده شئ.

____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

(١٩٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

(١٩٩)
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الثانية: كفارة المتعين عتق رقبة
____________________

١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٢.

(٢٠٠)
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أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
____________________

١ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.

(٢٠١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

٤ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
٥ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٤.

(٢٠٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٠.

٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١١.

٤ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٩.

(٢٠٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

(٢٠٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

٢ - الفقيه ج ٢ ص ٧٣ من طبعة طهران.

(٢٠٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث

.

(٢٠٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الكفارات حديث ٧.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب كتاب النذر والعهد حديث ٥. ٤ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الكفارات

حديث ٤.

(٢٠٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١ - ٢ - ٣.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الكفارات حديث ٥.

(٢٠٩)
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وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام
ثالثة أيام

(٢١٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(٢١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو تكرر اإلفطار في يومين تكررت الكفارة
____________________

١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.

(٢١٢)
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ويعزر المفطر ولو كان مستحال قتل -
____________________

١ - الوسائل باب ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

(٢١٥)
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الثالثة المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة والمطاوعة تكفر عن نفسها
____________________

١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(٢١٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة من كتاب الزكاة حديث ٢.

(٢٢١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.

(٢٢٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب الكفارات.

٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

(٢٢٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الكفارات حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٩.

(٢٢٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٥.

٢ - الذكرى - الحكم الخامس من أحكام األموات - وقريب منه في التذكرة في مسألة عدم وجوب الحج
على الفقير والزمن - وفي المستدرك باب ١٨ - من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب الكفارات حديث ١.

(٢٢٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

٤ - الوسائل باب ١٤ من أبواب الكفارات حديث ٦.

(٢٢٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٨.
٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.

٤ - الوسائل باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.

(٢٣٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أو باب الكفارات حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الكفارات حديث ٢.

(٢٣١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الكفارات حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الكفارات حديث ٢.

(٢٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب الكفارات حديث ١.

(٢٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٩.

٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٠.
٥ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.

(٢٣٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٢.

(٢٣٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية كفارات اإلحرام من كتاب الحج.

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

(٢٤٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك من كتاب الصوم حديث ٥ - ٤ -

.٦ - ١

(٢٤١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك.

٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
٣ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

(٢٤٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب األمر والنهي وما يناسبهما من كتاب األمر بالمعروف حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب األمر والنهي حديث ٥.

(٢٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت اإلمساك حديث ١.

(٢٤٦)
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الباب الثالث في أقسامه وهي أربعة واجب ومندوب ومكروه
ومحظور والواجب شهر رمضان والكفارات ودم المتعة والنذر وشبهه

واالعتكاف على وجه وقضاء الواجب، فغير رمضان يأتي بيانه في أماكنه -
وأما شهر رمضان فعالمته

(٢٤٧)
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رؤية الهالل أو مضي ثالثين يوما من شعبان
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٢٤٨)
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أو قيام البينة بالرؤية
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١١.

(٢٤٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.

٢ - البقرة آية ٨٧.

(٢٥٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٨.
٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.

٤ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٠.

(٢٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٣.

(٢٥٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٢.

(٢٥٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٥.

(٢٥٥)
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____________________
١ - الحجرات ٦.

(٢٥٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب األذان واإلقامة.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.

(٢٥٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب كتاب الوديعة حديث ١.

(٢٦٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٥٧ - من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.

(٢٦١)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

(٢٦٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به حديث ٩.

٢ - الوسائل باب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.

(٢٦٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به حديث ١.

٤ - الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ٦.

(٢٦٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٢٧٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.

(٢٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.

(٢٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

(٢٧٣)
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____________________
١ - النحل آية ١٦.

(٢٧٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢٧.

٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.

٤ - الوسائل باب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

٥ - الوسائل باب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.

(٢٧٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.

(٢٧٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٣.
٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

(٢٧٧)
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____________________
١ - فالمتحصل: أن البلدين اللذين يختلفان طوال بقدر يسير القمر في زمان التفاوت بحركته الخاصة درجة
أو نصف درجة ونصف درجة يحصل في خمسة عشر درجة تقريبا من االختالف الطولي يمكن اختالفهما

في الرؤية، كما أن في البلدين اللذين يختلفان عرضا بنحو اختلف نهار البلدين بقدر ثالث ساعات أو
ساعتين الموجب لتفاوتهما المغربي نصف ذلك يمكن اختالف الرؤية.

(٢٧٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

(٢٨٢)
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وشرائط وجوبه ستة البلوغ
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢٨٤)
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____________________
١ - ذكر صدر الخبر في الوسائل في باب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب ووسطه في باب ٥ من أبواب

الصوم المندوب وما هو محل االستشهاد في باب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢٨٧)
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وكمال العقل
____________________

١ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.

(٢٨٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢٩٠)
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والسالمة من المرض
____________________

١ - البقرة اآلية ١٨٥.
٢ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٩.
٣ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
٤ - الوسائل باب ١٩ من أبواب من يصح منه الصوح حديث ١.

(٢٩١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

(٢٩٢)
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واإلقامة أو حكمها
____________________

١ - البقرة اآلية ١٨٥.

(٢٩٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١١.

٤ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٨.

٥ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.
٦ - الوسائل باب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.

(٢٩٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٩.

(٢٩٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٧. ٤ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه
الصوم حديث ١٠.

(٢٩٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.
٥ - الوسائل باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.

(٣٠٠)
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____________________
١ - البقرة آية ١٨٥.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.

(٣٠٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٧.
٤ - الوسائل باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.
٥ - الوسائل باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.

٦ - الوسائل باب من يصح منه الصوم حديث ٨.

(٣٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٣٠٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.

(٣٠٥)
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والخلو من الحيض والنفاس
____________________

١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.

(٣٠٦)
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وشرائط القضاء البلوغ
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣٠٧)
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وكمال العقل
(٣٠٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.
٤ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.
٥ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوح حديث ٥.

(٣٠٩)
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واإلسالم
____________________

١ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٣١١)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

(٣١٢)
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والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته
____________________

١ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

(٣١٣)
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____________________
١ - البقرة آية ١٨٥.

(٣١٤)
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ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال فيتعين
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الصوم حديث ٩.

(٣١٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الصوم حديث ٦.

٢ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤

٤ - الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

(٣١٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

(٣١٨)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.

(٣١٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٨.
٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.

(٣٢٠)
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____________________
١ - البقرة آية ١٨٥.

(٣٢٣)
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والمندوب جميع أيام السنة إال المنهي عنه
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث. ٢ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب
حديث.

(٣٢٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٥.
٤ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٦.
٥ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٨.

٦ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ١١.

٧ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ١٢.
٨ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث.
٩ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث.

١٠ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ١٧.

(٣٢٥)
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والمؤكد ستة عشر قسما، أول خميس من كل شهر،
وأول أربعاء من العشر الثاني،

وآخر الخميس من الثالث
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٣٩.
٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.

(٣٢٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب آداب الصائم حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.

(٣٢٧)
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ويوم الغدير، والمباهلة، ويوم المبعث،
____________________

١ - الوسائل باب ١٤ من أبواب الصوم المندوب حديث ٢.

(٣٢٨)
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ومولد النبي (عليه السالم)، ويوم دحو األرض، وعاشوراء على وجه الحزن
____________________

١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٩ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١٩ من أبواب الصوم المندوب حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ١٦ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.

(٣٢٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب حديث ٣.

٤ - الوسائل باب ٢١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٢ - ٧.

(٣٣٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢١ من أبواب الصوم المندوب حديث ٧.

(٣٣١)
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وعرفة لمن ال يضعفه عن الدعاء،
____________________

١ - الوسائل باب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب حديث ٧.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث ١١.

(٣٣٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث ٨.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث ١٣.
٤ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث ٦.

(٣٣٣)
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وأول ذي الحجة، وأول رجب، ورجب كله، وشعبان كله، وأيام البيض،
____________________

١ - الوسائل باب ١٨ من أبواب الصوم المندوب حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ١٢ و ٢٢ و ٢٤ من أبواب الصوم المندوب.

(٣٣٤)
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وكل خميس، وكل جمعة،
____________________

١ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ٤.

(٣٣٥)
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ويستحب اإلمساك وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله
وقد أفطر، والمريض إذا برئ كذلك، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر

األصلي إذا أسلم، والصبي إذا
____________________

١ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ٦.

٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ٣.

(٣٣٦)
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بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.
____________________

١ - الوسائل باب ٨ من أبواب آداب الصائم حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب آداب الصوم حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب آداب الصوم حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٨ من أبواب آداب الصوم حديث ٧.

(٣٣٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.

(٣٣٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.
٣ - الوسائل باب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

(٣٤١)
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وال يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف
(٣٤٤)
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____________________
١ - الوسائل باب ٩ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.

٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.

٣ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٤.

(٣٤٥)
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وال المرأة بدون إذن الزوج
____________________

١ - الوسائل باب ٨ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.

(٣٤٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ٨ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢.

(٣٤٧)
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وال الولد بدون إذن الوالد وال المملوك بدون إذن المولى والمكروه
النافلة سفرا والمدعو إلى طعام وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهالل

(٣٤٨)
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والمحرم صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى
____________________

١ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.

(٣٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٨.
٢ - الوسائل باب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٢ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.

٤ - الوسائل باب ٢ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢. ٥ - الوسائل باب ٨ من أبواب الصوم
المحرم والمكروه حديث ١.

٦ - الوسائل باب ٨ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢.

(٣٥٠)
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ويوم الشك على أنه من رمضان، وصوم نذر المعصية وصوم الصمت
____________________

١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢.

٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢.

(٣٥١)
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والوصال
____________________

١ - الوسائل باب ٥ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.
٢ - سورة مريم آية ٢٦.

٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.

(٣٥٢)
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- والواجب في السفر إال النذر المقيد به وبدل دم المتعة والبدنة لمن أفاض
من عرفات قبل الغروب عامدا أو يكون سفره أكثر من حضره وهو كل من

ليس له في بلد المقام عشرة أيام.
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٥.

٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٩.

٣ - الوسائل باب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٧.
٤ - الوسائل باب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١٠.

(٣٥٣)
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مسائل: األولى الصوم الواجب ينقسم إلى مضيق وهو رمضان
وقضائه والنذر واالعتكاف ومخير وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس وكفارة

رمضان وجزاء الصيد
(٣٥٥)
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ومرتب وهو صوم كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار ودم الهدي وكفارة
قضاء رمضان.

الثانية كل الصوم يجب فيه التتابع إال النذر المطلق - وشبهه
والقضاء وجزاء الصيد والسبعة في بدل الهدي.

____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.

(٣٥٦)
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____________________
١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.

(٣٥٧)
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الثالثة كل ما يشترط فيه التتابع
(٣٥٨)
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إذا أفطر لعذر بنى
(٣٥٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١٢.
٣ - الوسائل باب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٣.

(٣٦٠)
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____________________
١ - سورة يوسف آية ٤٢.

(٣٦١)
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وإن كان لغيره استأنف إال
(٣٦٢)
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من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٩.

(٣٦٤)
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ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٥.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣٦٥)
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والثالثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث
بعد أيام التشريق.

(٣٦٦)
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الباب الرابع: في المعذورين إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان
من النهار بطل صومها وتقضيه
____________________

١ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٢.

(٣٦٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٣.

٢ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.

٣ - الوسائل باب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.

٤ - الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

(٣٦٨)
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ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته - ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل
الفجر صاما ذلك اليوم واجبا وإال فال

____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٢.

(٣٦٩)
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- والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما
وإال فال

(٣٧٠)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.

(٣٧٢)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.
٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٥ - الوسائل باب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.

(٣٧٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.
٤ - الوسائل باب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.

(٣٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

(٣٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٧.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٩.

٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٤.

(٣٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٠.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٢.
٣ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.
٤ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٥ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
٦ - الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.

(٣٧٧)
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لو استمر المرض إلى رمضان آخر
(٣٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد
____________________

١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

(٣٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

(٣٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٨.

(٣٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

(٣٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو برأ بينهما و
(٣٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

كان عازما على الصوم قضاه وال كفارة وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد
____________________

١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٣٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.

(٣٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٣٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٨. ٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر

رمضان حديث ٧.

(٣٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين
____________________

١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

(٣٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجب اإلفطار على المريض والمسافر فلو صاما لم يجزهما
____________________

١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١١.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

(٣٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
٢ - الوسائل باب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.

(٣٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وشرائط قصر الصوم شرائط قصر الصالة
____________________

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب من يصح الصوم حديث ٢.

(٣٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٣٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد
(٣٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
٣ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.
٤ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦.
٥ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٩.

٦ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٠.

(٣٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٢.

(٣٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١١.
٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.

(٣٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - البقرة اآلية ١٨٤.

٢ - الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٧.

(٣٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكذا ذو العطاش ويقضي مع البرء
(٣٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة
____________________

١ - الوسائل باب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.

(٤٠١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
٢ - الوسائل باب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.

(٤٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.

(٤٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو مات المريض في مرضه
(٤٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

استحب لوليه القضاء عنه
____________________

١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٠.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٢.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٩.

(٤٠٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو مات بعد استقرار الصوم
____________________

١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

(٤٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٣.
٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.
٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.

٤ - الوفي الجزء السابع ص ٥١ باب ٥٥ حديث ٩.
٥ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.

(٤٠٧)
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____________________
١ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٤٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أو الفوات بسفر وغيره قضى الولي
____________________

١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٦.

(٤١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٥.
٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١١.

(٤١١)
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وهو أكبر أوالده الذكور
____________________

١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.

(٤١٢)
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واجبا
____________________

١ - الوسائل باب ٣ من أبواب ميراث اإلخوة واألجداد حديث ١.
٢ - سورة مريم آية ٥.

٣ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.

(٤١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو كان وليان تحاصا ويقضى عن المرأة
(٤١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٦.

(٤١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو كان األكبر أنثى فال قضاء
(٤١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويتصدق من التركة عن كل يوم بمد
____________________

١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.

(٤١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن اآلخر.
(٤١٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٤٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١١.
٢ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٠.
٣ - الوسائل باب ٢٥ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.

(٤٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - النجم آية ٣٩.

٢ - الوسائل باب ١ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.

(٤٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٤٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الباب الخامس في االعتكاف وهو اللبث للعبادة
____________________

١ - سورة الحج آية ٢٥.
٢ - سورة األنبياء آية ٥٢.

٣ - سورة األعراف آية ١٣٨.
٤ - سورة الفتح آية ٢٥.

٥ - سورة البقرة آية ١٢٥.

(٤٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة البقرة آية ١٨٧.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب االعتكاف حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب االعتكاف حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب االعتكاف حديث ٤.

(٤٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

في مسجد مكة أو مسجد النبي عليه السالم أو جامع الكوفة أو البصرة
خاصة

(٤٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب االعتكاف حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ١١.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ١.
(٥) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

(٤٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ٦.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ٧.
(٥) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ٨.
(٦) الوسائل باب ٣ من أبواب االعتكاف حديث ٩.

(٤٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب اعتكاف حديث ١٢.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب اعتكاف حديث ١٢.

(٤٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وشرطه النية
(٤٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والصوم
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب االعتكاف حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب االعتكاف حديث ٦.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب االعتكاف حديث ٨.

(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب االعتكاف حديث ٥.

(٥) الوسائل باب ٢ من أبواب االعتكاف حديث ٧.

(٦) الوسائل باب ٢ من أبواب االعتكاف حديث ١.

(٤٤١)
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وايقاعه ثالثة أيام فما زاد
(٤٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

٤ - الحاقة اآلية ٧.

(٤٤٤)
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فإذا مضى يومان وحب الثالث
____________________

١ - سورة محمد صلى الله عليه وآله آية ٣٣.
٢ - البقر آية ٢٤٦.

(٤٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٤ من أبواب االعتكاف حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب االعتكاف حديث ٣.

(٤٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.

(٤٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٦.
٢ - الوسائل باب ٩ من أبواب االعتكاف حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٩ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

(٤٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار.

(٤٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يخرج عن المسجد إال لضرورة أو طاعة كتشيع أخ أو عيادة مريض
وصالة جنازة وإقامة شهادة

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

٢ - الوسائل الوسائل باب ٧ من أبواب االعتكاف حديث ٥.

(٤٦٢)
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____________________
١ - ٢ - الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه من كتاب الجهاد.

(٤٦٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب كتاب االعتكاف حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٧ من أبواب االعتكاف حديث ٣.

٣ - الوسائل باب ٧ من أبواب االعتكاف حديث ٤.

(٤٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٧ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

(٤٦٧)
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وال يصلي إال بمكة
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب االعتكاف حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٨ من أبواب االعتكاف حديث ١.
٣ - الوسائل باب ٨ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

(٤٦٩)
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ويستحب االشتراط
____________________

١ - الوسائل باب ٩ من أبواب االعتكاف حديث ١.

(٤٧٠)
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ويحرم عليه االستمتاع بالنساء
____________________

١ - الوسائل باب ٥ من أبواب االعتكاف حديث ١.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

(٤٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
١ - الوسائل باب ٥ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

٢ - الوسائل باب ٣١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

(٤٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) البقرة آية ١٨٧.

(٤٧٣)
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والبيع والشراء
____________________

١ - الوسائل باب ١٠ من أبواب االعتكاف حديث ١.

(٤٧٤)
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وشم الطيب
(٤٧٥)
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____________________
١ - الوسائل باب ١١ من أبواب االعتكاف حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ١١ من أبواب االعتكاف حديث ١.
٣ - الوسائل باب ١ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

(٤٧٧)
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ولو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان - وإن كان ليال
____________________

١ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٤.

٢ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٦.

٣ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٢.

٤ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٥.

(٤٧٩)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦ من أبواب االعتكاف حديث ٤.

(٤٨٠)
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وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة
(٤٨١)
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ولو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة فإن وجب بالنذر المعين كفر وإال فال إال في
الثالث

(٤٨٢)
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ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف
(٤٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

خرجا وقضيا مع وجوبه
____________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب االعتكاف حديث ١. ٣.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب االعتكاف حديث ١. ٣.

(٤٨٤)


