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الفهرست
الصفحة العنوان
٢٩ اعتبار الراحلة في ق القريب
٣١ ال يعتبر وجود عين الراحلة والزاد
٣١ لو لم يوجد الزاد والراحلة إال بأكثر من ثمن المثل
٣٣ هل يالحط الشرف بالنسبة إلى الراحلة؟
٣٦ يعتبر االستطاعة من مكانه ال من بلده
٣٨ يعتبر وجود نفقة العود
٣٩ فاقد الزاد إذا كان كسوبا
٤٥ يجب بيع الدار المملوكة لو كان بيده دار موقوفة
٤٦ تبديل المستثنيات للصرف في الحج
٤٧ حكم شراء المستثنيات وترك الحج
٤٩ لو كان له ما يحج به ونازعته نفسه إلى النكاح
٥١ لو كان له دين بمقدار مؤونة الحج
٥٧ لو كان عنده ما يكفيه للحج كان عليه دين
٧٤ اعتبار مؤونة العيال في االستطاعة
٨٤ لو تلف بعد الحج ما به الكفاية
٩٣ إذا لم يكن الباذل موثوقا به
٩٦ لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية
٩٧ إشتراط مؤونة العيال في االستطاعة البذلية
٩٩ ال يمنع الدين في االستطاعة البذلية
١٠٠ ال يشترط الرجوع إلى الكفاية فيها
١٠٢ إذا وهبه ما يكفيه للحج
١٠٥ إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحج
٨٩ االستطاعة البذلية
١٠٩ إذا رجع الباذل عن بذله
١١٥ لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحج
١٢٦ االستطاعة الزمانية
١٢٦ لو اعتقد انه غير مستطيع فبان الخالف
١٣٤ ال يعتبر تجديد النية بعد البلوغ
١٣٥ اعتبار االستطاعة حين الكمال
١٣٧ ال فرق بين حج التمتع والحجين اآلخرين
١٣٨ استحباب الحج للصبي المميز
١٤٦ كيفية الحج بالصبي
١٤٧ المراد من الولي
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١٤٩ مصارف الحج على الولي
١٥٦ الحج عن الغير ال يجزي عن حجة االسالم
١٥٨ لو حج مع العسر والحرج
١٧٠ ألي ختص وجوب االستنابة بصورة الياس
١٧٢ إجزاء حج النائب عن المنوب عنه
١٧٣ لو زال العذر في أثناء عمل النائب
١٧٥ االستنابة للحج النذري
١٩٠ لو مات قبل استقرار الحج عليه
١٩٢ تزاحم النذر واالستطاعة
٢٠٤ حكم المرتد
٢٠٧ إذا حج المخالف ثم استبصر
٢٣٠ تزاحم الحج مع الحقوق المالية
٢٤٣ المراد من البلد في الحج البلدي
٢٤٥ إذا اختلف تكليف الميت والوصي
٢٤٦ انتقال المال إلى الورثة وعدمه
٢٥٠ االستيجار ال يكفي في براءة ذمة المنوب عنه
٢٢٢ لو زال بعض الشرائط في أثناء حجه
٢٢٤ لو مات المستطيع في عام استطاعته
٢٦٠ إذا كان الحج عن الغير صحيحا فالظاهر صحة اإلجارة عليه
٢٦٦ اختالف الزوج والزوجة في األمنية وعدمها
٢٧٩ نذر الزوجة الحج بدون إذن الزوج
٢٨١ لو نذرت الحج ثم تزوجت
٢٨٢ لو نذر الج من مكان معين
٢٨٤ ال تجب المبادرة إلى الحج المنذور
٢٨٥ وجوب قضاء الحج المنذور
٢٨٩ هل الواجب القضاء من أصل التركة أو الثلث؟
٢٩٤ لو نذر الحج معلقا على أمر
٢٩٦ لو نذر االحجاج معلقا على أمر
٢٩٩ نذر حج االسالم
٣٠١ لو نذر حجا غير حج االسالم
٣٠٤ لو نذر مطلقا بعد االستطاعة
٣٠٨ إذا كان عليه حج االسالم والحج النذري
٣٠٩ إذا نذر أن يحج أو يحج
٢٧٤ انعقاد النذر وأخويه من الكافر
٣٢٠ لو نذر الحج حافيا
٣٢٩ لو نذر المشي في الحج فحج راكبا
٣٣٣ لو نذر المشي في الحج ثم عجز
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٣٧٠ التبرع عن الحي في الحج
٣٧٢ نيابة واح عن المتعدد
٣٧٥ لو مات النائب قبل تمام الحج
٣٨٣ إذا مات األجير قبل تمام الحج
٣٩١ يجب تعيين نوع الحج في اإلجارة
٣٩٣ عدول النائب من الحج المستأجر عليه إلى غيره
٣٩٧ إذا عدل النائب عما عين له من الطريق
٤٠١ تعدد اإلجارة للحج في سنة واحدة
٤٠٤ حكم اإلجارتين مع إطالقهما أو إطالق إحداهما
٤٠٦ ولو اقترنت اإلجارتان أو اشتبه السابقة منهما
٤٠٨ تصحيح اإلجارة الثانية بإجازة المستأجر األول
٤٠٩ لو صد األجير أو احصر
٤١١ لو أفسد األجير حجه
٤١٧ األجير يملك األجرة بالعقد
٤٢٠ استيجار األجير غيره على الحج
٤٢٣ فصل: في الوصية بالحج
٤٢٤ الحج الموصى به يخرج من األصل أو الثلث
٤٢٥ حكم ما إذا لم يعلم أحد االمرين
٤٢٨ إذا لم يعين الموصي أجرة اقتصر على األقل
٤٣١ إذا لم يعين عدد الحج
٤٣٤ إذا عين مقدارا ال يكفي للحج
٤٣٨ إذا عين للحج أجرة ال تكفي
٤٤٢ إذا صالحه داره على ان يحج عنه
٤٤٤ من كان عنده وديعة ومت صاحبها ولم يحج
٤٥١ حكم حج من أعطاه رجل ماال الستئجار الحج
٤٥٤ الفصل الخامس: في الحج المندوب
٤٥٧ النيابة في الطواف
٣٤٥ نيابة المجنون
٣٤٦ عدم اعتبار العدالة
٣٢٤ تعيين مبدأ المشي ومنتهاه
٣٦٢ حقيقة النيابة
٩ كتاب الحج
١٠ وجوب الحج من ضروريات الدين
١٢ ال يجب حجة االسالم إال مرة واحة
١٨ شرائط وجوب حجة االسالم
٢١ اشتراط الزاد والراحلة
٢٢ ال يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
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٤١ مستثنيات الحج
٦٥ التصرف في المال قبل خروج الرفقة
٧٢ كفاية الملكية المتزلزلة في االستطاعة
٧٦ اشتراط الرجوع إلى الكفاية
٨٦ اخذ الوالد من ما الولد للحج
٩١ التفاصيل المذكورة وضعفها
١٠٧ إجزاء الحج البذلي عن حجة االسالم
١١٣ البذل لواحد مردد
١٢٠ االستطاعة البدنية
١٢٢ االستطاعة السربية
١٢٩ حج الصبي ال يجزي عن حجة االسالم
١٤٠ اعتبار إذن الولي في حج الصبي
١٤٢ يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز
١٤٣ استحباب االحرام بالصبية والمجنون
١٥٤ الحج الندبي ال يجزي عن الواجب
١٦٣ وجوب االستنابة على المعذور
١٦٨ االستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه
١٧٦ وجوب الحج فوري
١٨٦ لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
١٩٨ الكافر مكلف بالحج
٢٠٠ يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم
٢١٢ الوالية شرط لصحة االعمال
٢١٥ لو استقر عليه الج ثم زالت االستطاعة
٢١٩ ما به يتحقق االستقرار
٢٢٧ حجة االسالم تقضى من أصل التركة
٢٣٣ لو كان عليه الحج ولم تف التركة به
٢٣٥ الواجب الحج البلدي أو الميقاتي
٢٤٠ الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
٢٥١ نيابة من استقر عليه الحج
٢٦٤ استطاعة المرأة ال تتوقف على وجود المحرم
٢٦٧ ال يعتبر إذن الزوج في الحج
٢٧١ الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
٢٧٢ اعتبار البلوغ في انعقادها
٢٧٨ لو أسلم الكافر بعد النذر
٣١٣ نذر الحج ماشيا
٣٢٢ لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه
٣٢٦ ال يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر
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٣٣٨ المطلب الثاني: في النيابة
٣٣٩ نيابة المخالف
٣٤١ اعتبار البلوغ والعقل
٣٤٩ اعتبار الفقاهة
٣٥٠ عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب
٣٥١ ال تعتبر المماثلة
٣٥٣ استنابة الصرورة
٣٥٦ شرائط المنوب عنه
٣٥٨ النيابة عن المخالف
٣٦٠ اعتبار البلوغ والعقل
٣٦٦ شرائط النيابة
٣٦٨ التبرع عن الميت في الحج
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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 التاسع

(٣)
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مواصفات الكتاب:
الكتاب: فقه الصادق ج / ٩

المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
مدرسة اإلمام الصادق - عليه السالم

الطبعة الثالثة ١٤١٣ ه، ق
المطبعة: العلمية

الكمية ١٠٠٠ نسخة
الناشر: مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة

تليفون ٢٤٥٦٨
السعر: ٢٠٠ تومان

(٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

االسالم، والصالة على محمد المبعوث على كافة األنام وعلى آله هداة الخلق وأعالم
الحق.

وبعد فهذا هو الجزء التاسع من كتابنا فقه الصادق، وقد وفقنا لطبعه، والمرجو
من الله تعالى التوفيق لنشر بقية األجزاء فإنه ولي التوفيق.

(٧)
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كتاب الحج.
(٩)
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____________________
(١) سورة آل عمران آية ٩٧.

(١٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب وجوب مقدمة العبادات حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٤٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.

(١١)
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وفيه أبواب: الباب األول في أقسامه وهي حجة االسالم، وما يجب
بالنذر وشبهه، وباالستيجار واالفساد فحجة االسالم واجبة بأصل

____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٢) راجع الوسائل باب ١ من أبواب مقدمة العبادات وجملة من أبواب وجوب الحج وشرائطه من كتاب
الحج.

(١٢)
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الشرع مرة واحدة.
(١٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٤) المستدرك باب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٥) المستدرك باب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(٦) المستدرك باب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٧) الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٨) الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(١٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.

(١٧)
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على الذكور واإلناث والخناثى بشروط ستة البلوغ.
____________________

(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٢.

(٣) الوسائل باب ٣٤ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.

(١٩)
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والعقل والحرية
____________________

(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١ -.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٠)
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والزاد والراحلة
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) آل عمران آية ٩٧.

(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٢١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(٢٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٥) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٢٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٩.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب التيمم حديث ١ كتاب الطهارة.

(٣٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٨.

(٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٣٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٤٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٥٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٩.

(٥٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٥٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٥٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٨ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ١.

(٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ٥٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٠.

(٥) الوسائل باب ٥٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٠.

(٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الذكرى في الحكم الخامس من أحكام األموات.

(٢) التذكرة في مسألة عدم وجوب الحج على الفقير والزمن.
(٣) المستدرك باب ١٨ من أبوب وجوب الحج وشرائطه.

(٤) الذكرى في الحكم الخامس من أحكام األموات.

(٦١)
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____________________
(١) المنتقى - حديث ٢٣٢٠ نقال عن البخاري.

(٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧ - ٩ - ٥.

(٢) الوسائل باب ٥٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١ - ١٠.

(٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٩.

(٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.

(٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.

(٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٣.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب األنفال وما يختص باإلمام (ع) من كتاب الخمس حديث ٦.

(٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث ٨.

(٢) الوسائل باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.

(٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث ١.

(٢) نفس المصدر - حديث ٤، باب ٣٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه من كتاب الحج من الوسائل.

(٨٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) ذكر صدره في الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١، وذيله في الباب ١٠ منها

حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.

(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٠ - ٩ - ٣.

(٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(١٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.

(١٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث ١.

(١١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وامكان المسير
(١٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.

(١٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٢٢)
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فلو حج الصبي لم يجزه
____________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(١٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

إال إذا أدرك أحد الموقفين بالغا
____________________

(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(١٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكذا العبد.
____________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب المواقيت حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٨.

(١٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(١٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويصح االحرام بالصبي غير المميز
____________________

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث ١.

(١٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث ٨.

(١٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث ٧.

(١٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وبالمجنون ومن العبد بإذن المولى
____________________

(١) المستدرك باب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.

(١٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب العاقلة من كتاب الديات.

(١٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد االستطاعة
____________________

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

(١٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.
(٤) الوسائل باب ٢١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٥) الوسائل باب ٢١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(١٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب النيابة حديث ١.

(١٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب النيابة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب النيابة حديث ٥.

(١٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٢٤ من أبوب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٤) الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٨.
(٥) الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.
(٦) الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(١٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(١٦٦)
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ولو كان المتمكن مريضا لم يجب االستنابة
(١٦٨)
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ويجب مع الشرائط على الفور.
(١٧٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(١٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ٣٣.

(١٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(١٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(١٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٤٩ من كتاب المزار.

(١٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(١٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة حم السجدة - آية ٧.

(٢) سورة المدثر - آية ٤٤.

(٣) سورة القيامة - آية ٣١.

(١٩٨)
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____________________
(١) سورة البراءة - آية ٥٥.

(١٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة حديث ٧.

(٢٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة التوبة - آية ١١٥.
(٢) سورة النساء - آية ١٣٧.

(٣) سورة المائدة - آية ٦.

(٢٠٥)
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____________________
(١) سورة البقرة - آية ٢١٨.

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

(٢٠٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٢٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائط حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.

(٢٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٢.

(٢١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٣.

(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٤.
(٤) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٥.

(٢١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٩.

(٤) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث.
(٥) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٦.
(٦) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٥.

(٢١٤)
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ولو أهمل مع االستقرار.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٨.
(٢) الوسائل ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٧.

(٢١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب وجوب الحج شرائطه حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٨ - ٥ - ١٢.

(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢١٨)
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حتى مات قضي من صلب ماله من أقرب األماكن ولو لم يخلف غير األجرة
(٢١٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.

(٢٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٢٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٥ من كتاب الوصايا حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب النيابة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٢٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.

(٢٣١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢.

(٢٣٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٣٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة حديث ٩.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٣٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الوصايا حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب الوصايا حديث ١.

(٢٣٩)
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____________________
(١) لم أقف على هذه الصحيحة في كتاب الوسائل، وإنما ذكره صاحب المدارك في نفس المسألة.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.

(٢٤٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ٥.
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ٨.
(٥) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ٧.
(٦) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ٦.

(٢٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث ٤.

(٢٤٢)
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____________________
(١) النساء - آية ١١.

(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٢٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.

(٢٤٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٢.

(٢٤٨)
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وال يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا وال نائبا
(٢٥١)
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____________________
(١) آل عمران - آية ٩٧.

(٢٥٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.

(٢٥٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب النيابة في الحج حديث ٣.

(٢٥٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢.

(٢٥٨)
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____________________
(١) مسند أحمد ج: ١ ص: ٢٤٧.

(٢٦١)
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وال يشترط في المرأة المحرم.
____________________

(١) الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢٦٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٨.
(٤) الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.

(٢٦٥)
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وال إذن الزوج.
(٢٦٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٥٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢٦٨)
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ويشترط في المندوب
____________________

(١) الوسائل باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٦٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب العدد حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب العدد حديث ١.

(٢٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٢٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١ وباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس

حديث ٢.

(٢٧٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب العاقلة حديث ٢ من كتاب الديات.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب العاقلة حديث ٣.

(٢٧٣)
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____________________
(١) الرسائل باب ١ من كتاب النذر والعهد حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب كتاب االيمان حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ٦ من كتاب النذر والعهد حديث ١.

(٢٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) وقد مر مصادر الحديث في كتاب الصالة في مسألة عدم وجوب القضاء على الكافر إن أسلم.

(٢٧٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب كتاب النذر والعهد حديث ١.

(٢٨٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبوب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.

(٢٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٢٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من كتاب النذر حديث ١.

(٢٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣ - ٥.

(٢) الوسائل باب ٢٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٣٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب كتاب النذر والعهد حديث ١.

(٣١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٣١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٣٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ٣٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٥) الوسائل باب ٣٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٨.

(٣١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٣٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٤) الوسائل باب ٣٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.
(٥) الوسائل باب ٣٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٣١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٠.

(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٨ - ٩.

(٣١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٨ من كتاب النذر حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٨ من كتاب النذر حديث ١.

(٣١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٤.

(٣٢١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٠.

(٣٢٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.

(٣٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.

(٣٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٣٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.

(٣٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٩.

(٤) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٠ - ١١ - ١٢ - ٥.

(٣٣٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٦.

(٣٣٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث ٤.

(٣٣٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث ٧.

(٣٣٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.

(٣٤٠)
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والعقل
(٣٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.

(٣٤٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب النيابة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٣ من أبواب النيابة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب النيابة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب النيابة حديث ٤.
(٥) الوسائل باب ١٥ من أبواب النيابة حديث ٢.

(٣٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٤٩)
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وأن ال يكون عليه حج واجب
(٣٥٠)
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ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة أو امرأة
____________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة حديث ٥.

(٣٥١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب النيابة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب النيابة حديث ٨.

(٣٥٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب النيابة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب النيابة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب النيابة حديث ١.

(٣٥٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب النيابة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب النيابة حديث ٣.

(٣٥٥)
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____________________
(١) سورة التوبة - آية ١١٤.
(٢) سورة النجم - آية ٤٠.

(٣٥٦)
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____________________
(١) سورة النجم - آية ٤٠.

(٣٥٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١٤.

(٣٥٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب النيابة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصالة حديث ٨.

(٣٦٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب النيابة حديث ٤.

(٣٦٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب النيابة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب النيابة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب النيابة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب النيابة حديث ٥.

(٣٦٧)
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ولو تبرع عن الميت برئت ذمته
____________________

(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١.

(٣٦٨)


