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الفهرست
الصفحة العنوان
١٩٢ حكم تدليس الماشطة
١٩٥ حكم وصل الشعر بالشعر
٢٠٠ تزيين الرجل بما يحرم عليه
٢٠٢ حكم تشبه كل من المرأة والرجل باآلخر
٢٠٨ التشبيب بالمرأة األجنبية
٢١٢ حكم الخلوة باألجنبية
٢١٨ التصوير حرام
٢٢٥ جواز التصوير المتعارف في هذا الزمان
٢٢٧ تصوير الملك والجن
٢٣٠ االعجاب ليس شرطا للحرمة
٢٣٢ ال يعتبر قصد الحكاية في الحرمة
٢٣٤ يعتبر الصدق العرفي في حرمة التصوير
٢٣٦ لو اشترك اثنان في عمل صورة
٢٣٨ حكم اقتناء الصور المحرمة
٢٤٩ حرمة التطفيف
٢٥١ حكم المعاملة المطفف فيها
٢٥٣ حرمة التنجيم
٢٦١ حرمة حفظ كتب الضالل
٢٦٩ موضوع الرشوة
٢٧٢ حكم الرشوة
٢٧٣ أجور القضاة
٢٧٧ االرتزاق من بيت المال
٢٧٩ اخذ القاضي للهدية
٢٨٢ الرشوة في غير االحكام
٢٨٤ حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٢٨٦ حكم الرشوة وضعا
٢٩٢ يحرم سب المؤمن
٢٩٦ المستثنيات
٢٩٩ حرمة السحر
٣٠٢ حقيقة السحر
٣٠٤ اقسام السحر
٣١٠ دفع ضرر السحر بالسحر
٣١٣ حكم التسخيرات
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٣١٣ حرمة الشعبذة
٣١٥ حرمة الغش
٣١٧ حكم المعاملة وضعا
٣٢٠ حرمة الغناء
٣٢٤ حكم الغناء
٣٣١ مستثنيات حرمة الغناء
٣٣٤ الغناء في قراءة القرآن
٣٣٥ الحداء لسوق اإلبل
٣٣٧ الغناء في زف العرائس
٣٣٨ حرمة الغيبة
٣٤٢ الغيبة من الذنوب الكبيرة
٣٤٣ يشترط االيمان في حرمة الغيبة
٣٤٦ حكم غيبة الصبي
٣٤٨ بيان معنى الغيبة
٣٥٦ كفارة الغيبة
٣٦٢ مستثنيات الغيبة
٣٦٤ غيبة المتجاهر بالفسق
٣٦٨ فروع
٣٧١ تظلم المظلوم
٣٧٦ الغيبة في ترك األولى
٣٧٨ ضابط الغيبة الجايزة
٣٧٩ نصح المستشير
٣٨١ االغتياب في مواضع االستفتاء
٣٨٣ االغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر
٣٨٤ االغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود
٣٨٥ االغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه
٣٨٦ االغتياب بذكر األوصاف الظاهرة
٣٨٦ االغتياب لرد من يدعي نسبا ليس له
٣٨٧ استماع الغيبة حرام
٣٩١ جواز الغيبة ال يالزم جواز استماعها
٣٩٤ حرمة كون االنسان ذا لسانين
٣٩٥ حرمة القمار
٣٩٧ اللعب باآلالت المعدة للقمار مع الرهن
٣٩٨ اللعب باآلالت المعدة للقمار بدون الرهن
٤٠٢ اللعب بغير اآلالت المعدة للقمار مع الرهن
٤٠٦ حكم المسابقة بغير رهان
٤٠٩ القيادة حرام
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٤١٠ القيافة
٤١٣ حرمة الكذب
٤١٤ الكذب من الكبائر
٤٢٠ الوعد
٤٢٢ حكم خلف الوعد
٤٢٤ حرمة الكذب في الهزل
٤٢٦ المبالغة
٤٢٧ التورية
٤٣١ الكذب لدفع الضرورة
٤٤٣ الكذب إلرادة االصالح
٤٤٥ الكهانة
٤٤٨ االخبار عن األمور المستقبلية
٤٤٩ حرمة اللهو
٤٥٤ اللعب واللغو
٤٥٦ مدح من ال يستحق المدح
٤٥٩ حرمة معونة الظالمين
٤٦٠ إعانة الظالم في غير جهة ظلمه
٤٦٣ حرمة النجش
٤٦٦ حرمة النميمة
٤٦٩ النياحة
٤٧٣ حرمة الوالية من قبل الجائر
٤٧٥ اخذ الوالية للقيام بمصالح العباد
٤٧٩ اقسام الوالية من قبل الجائر
٤٨٤ قبول الوالية عن كره
٤٨٥ حكم االضرار بالناس مع االكراه عليه
٤٨٩ حكم قبول الوالية لدفع الضرر عن الغير
٤٩٠ يعتبر العجز عن التفصي في االكراه
٤٩٢ جواز الوالية مع الضرر المالي رخصة
٤٩٣ حكم قتل المؤمن باالكراه أو بالتقية
٤٩٥ حكم المستحق للقتل
٤٩٦ حكم قتل المخالف
٤٩٧ حرمة هجاء المؤمن
٢٣ اقسام المكاسب
٢٧ حرمة المعاملة ال تستلزم فسادها
٤٨ تتميم
٤٩ بيع السرجين النجس
٣٨ االكتساب باألبوال



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٦٨ ميتة ما ليس له دم سائل
٧١ بيع المني
٨٠ حكم بيع كلب الصيد
٩٨ اشتراط االستصباح في البيع
١١٨ حكم االنتفاع بالمتنجس
١٢٧ حكم بيع ما عدا الدهن المتنجس
١٢٩ االنتفاع باألعيان النجسة
١٤٥ بيع آالت اللهو
١٤٩ بيع الدراهم المغشوشة
١٥٥ بيع السالح ألعداء الدين
١٧٣ اإلعانة على االثم
١٧٥ حقيقة اإلعانة ومفهومها
١٨٠ وجوب دفع المنكر
١٦٦ حكم بيع الجارية المغنية
٩ كتاب المتاجر
٩ رواية تحف العقول
١٨ فقه الرضا (ع)
٢٠ دعائم االسالم
٢٥ معنى حرمة االكتساب
٣٣ المعاوضة على أبوال ما ال يؤكل لحمه
٣٦ يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
٤٠ بيع شحوم ما ال يؤكل لحمه
٤٢ حكم بيع العذرة
٥١ بيع األرواث الطاهرة
٥٢ التكسب بالخمر وكل مسكر
٥٦ حكم المعاوضة على الميتة
٦٢ حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٦٩ حكم بيع الدم
٧٥ حكم بيع الكلب
٧٦ حكم بيع الخنزير
٧٩ حكم بيع المتنجس
٨٣ بيع الكلب الحارس
٨٨ بيع العصير العنبي
٩٥ المعاوضة على الدهن المتنجس
١٠٢ وجوب االعالم بالنجاسة حين البيع
١٠٥ التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
١١١ حكم االعالم مع عدم التسبيب
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١١٥ االستصباح تحت الظالل
١٣٤ المعاملة على األعيان النجسة
١٣٦ منشأ ثبوت حق االختصاص
١٣٩ حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
١٤٦ بيع آالت القمار
١٤٧ بيع أواني الذهب والفضة
١٦١ بيع العنب ليعمل خمرا
١٦٩ بيع العنب ممن يجعله خمرا
١٨٧ حكم بيع ما ال منفعة فيه
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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 الرابع عشر

(٣)
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مواصفات الكتاب:
الكتاب فقه الصادق ج / ١٤

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

المطبعة أمير
الكمية ١٠٠٠ نسخة

الناشر مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون ٢٤٥٦٨ السعر ٢٠٠ تومان

(٤)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٥)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أوالنا من التفقه في الدين والهداية إلى الحق.

والصالة والسالم على أشرف النفوس القدسية، وأزكى الذوات المطهرة
الملكية، محمد المصطفى وعترته المرضية، هداة الخلق وأعالم الحق.

وبعد فهذا هو الجزء الرابع عشر من كتابنا (فقه الصادق) وهو بجميع أجزائه
الستة والعشرين شرح لتبصرة اإلمام المحقق الشيخ األجل األعظم آية الله

العظمى العالمة الحلي ره.
ولكن في خصوص هذا الجزء وتليه ثالثة أجزاء أخر تكون عمدة النظر إلى

كتاب المكاسب للشيخ األعظم خاتمة الرعيل األول من المجتهدين وأفضل المتأخرين
آية الله العظمى الشيخ مرتضى األنصاري ره الذي أصبح اليوم منتجع العلم ومحور

الدراسات في الحوزات العلمية، ففي ضمن شرح ما في التبصرة نتعرض لمطالب الشيخ
األنصاري ره.

وكان القصد من ذلك أن يكون النفع أعم في هذه السلسلة من كتابنا، إذ كانت
مباحث هذا الكتاب فاتحة عهد جديد مبارك في الدراسات الفقهية، والتتبع والتحقيق

يقتضيان مزيدا من العناية بشرحها وتيسير االطالع عليها، وهذا ما توخيناه في هذا
الكتاب، والله من وراء القصد.

(٧)
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كتاب المتاجر وفيه فصول:
(٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث - ١.

(١٢)
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____________________
(١) المستدرك - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به لحديث ١.

(١٨)
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____________________
المستدرك باب ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٢٠)
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____________________
(١) أورده العامة والخاصة في كتبهم االستداللية راجع مسند أحمد ج ١ - ص ٣٢٢ والبحار ج ٢٣ ص ١٧

- والخالف ج ١ ص ٢٢٥ - والغنية وغيرها.
(٢) مسند أحمد - ج ١ ص ٢٤٧ - و - ص ٢٩٣ - السنن الكبرى ج ٦ - ص ١٣.

(٢١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب مقدمات التجارة - الحديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من كتاب المزارعة والمساقاة - الحديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٣ من كتاب المزارعة والمساقاة.
(٤) البحار ج ١١ ص ٦٥ من الطبع الحديث.

(٢٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب نكاح العبيد واإلماء من كتاب النكاح حديث ١.

(٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث ٢.

(٣٠)
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وهي أصناف األول يحرم التكسب باألعيان النجسة.
____________________

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

(٣٣)
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____________________
(١) قد تقدم مصدر هذا الحديث في ص ١٨.

(٣٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٩ - من أبواب األطعمة المباحة حديث - ٢.

(٢) سورة األعراف آية ١٥٨.

(٣٦)
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____________________
(١) الوسائل - الباب ٥٩ - من أبواب األطعمة المباحة حديث - ٧.

(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب األطعمة المباحة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٥٩ من أبواب األطعمة المباحة حديث ٣.

(٣٧)
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____________________
(١) المستدرك - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٨.

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

(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.

(٤٢)
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____________________
(١) المستدرك - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٢) الوسائل - الباب ٥ - من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢

(٤٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث ١١.

(٤٦)
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____________________
(١) سورة األعراف آية ١٥٧.
(٢) سورة األعراف آية ١٥٧.

(٥١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث - ٧ -.

(٥٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب ما يكتسب به.

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

(٥٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب األشربة المحرمة - حديث ٦.

(٥٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ من أبواب األشربة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب األشربة المحرمة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١٢.

(٥٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب األشربة المحرمة حديث ٥.

(٥٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١.

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

(٥٧)
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____________________
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث - ٩ -

(٣) المستدرك - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث ٨.

(٥) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٦.
(٦) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.

(٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٨ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٥٩)
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____________________
(١) الوسائل - الباب ٣٤ - من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٦٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٦٣)
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____________________
(١) المستدرك باب ٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣٧ - من أبواب األطعمة المحرمة.

(٦٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٦٩)
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____________________
(١) سورة البقرة آية ١٧٤.

(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب األطعمة المحرمة - حديث ٢.

(٧٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث ٣.

(٧٣)
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____________________
(١) المستدرك باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٧٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٥.

(٧٥)
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____________________
(١) المستدرك - باب ٥ من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب ما يكتسب به.
(٣) الوسائل - باب ٥٧ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٧٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦٠ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب األشربة المحرمة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.

(٤) المستدرك باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٥) المستدرك باب ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(٧٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٠ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٧٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٧٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث ٧.

(٨١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٩.

(٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب ما يكتسب به.

(٨٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب أحكام الدواب - حديث ٢ من كتاب الحج.

(٢) المستدرك - باب ١٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٦.

(٨٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به - حديث ٦.

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب األشربة المحرمة حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٩٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب األشربة المحرمة. حديث ١

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

(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٩٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.

(٩٥)
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____________________
(١) المستدرك باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.

(٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب ما يكتسب به.

(١٠١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

(١٠٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صفات القاضي - حديث ١.

(١٠٥)
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____________________
(١) البحار ج ١٨ ص ٦١٣ من طبعة الكمباني.

(٢) تحف العقول - باب ما روي عن أمير المؤمنين (ع) - كتابه إلى أهل مصر.

(١٠٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب صالة الجماعة - حديث ٦.

(١٠٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب األشربة المحرمة - حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب األشربة المحرمة - حديث ٤.

(١٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب األشربة المحرمة - حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب األشربة المحرمة وباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(١١٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب الجنابة - حديث ١.

(١١١)
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تحت السماء.
(١١٥)
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____________________
(١) المبسوط - كتاب األطعمة.

(١١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة المائدة آية ٩١.

(١١٩)
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____________________
(١) سورة المدثر - آية ٦.

(٢) سورة األعراف آية ١٥٧.

(١٢٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب األشربة المحرمة - حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به.

(١٢٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب الماء المطلق.

(١٢٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(١٣٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٤ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ١.

(١٣٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب الذبائح - و ٣٤ - من أبواب األطعمة المحرمة.

(١٣٤)
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____________________
(١) المستدرك - باب ١ من كتاب احياء الموات حديث ٤.

(١٣٦)
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الثاني يحرم التكسب.
(١٣٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(٢) المستدرك - باب ٥ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٥.
(٣) سورة الحج آية ٣١.
(٤) سورة المدثر آية ٦.

(٥) سورة المائدة آية ٩١.

(١٤٠)
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____________________
(١) قد تقدم مصدر هذا الحديث في ص ١٨.

(٢) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب ما يكتسب به.

(١٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٥.

(١٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٦.

(٢) الوسائل - باب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٢.

(١٤٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠٣ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٠٤ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٦.

(١٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦٧ - من أبواب النجاسات واألواني والجلود حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٦٥ - من أبواب النجاسات واألواني والجلود.
(٣) الوسائل - باب ٦٥ - من أبواب النجاسات واألواني حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ٦٥ - من أبواب النجاسات واألواني والجلود حديث ٤.

(١٤٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الصرف حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٨٦ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٣) المستدرك باب ٦ - من أبواب الصرف الحديث ١.
(٤) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الصرف حديث ٢.

(١٥٠)
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____________________
(١) سورة النساء - آية ١٤٢.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب موانع اإلرث حديث ١١.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.

(١٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(١٥٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.

(١٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة النساء - آية ١٤٢.

(١٥٩)
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المساكن للمحرمات والحمولة وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما.
____________________

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

(١٦١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(١٦٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(١٦٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب ما يكتسب به.

(١٦٧)
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ويكره بيعهما على من يعمل ذلك بغير شرط.
____________________

(١) الوسائل باب ٣٩ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

(١٦٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٩ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٨.

(١٧٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٩ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٥) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٠.

(١٧١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.

(٣) سورة النساء - آية ٤٩.

(١٧٢)
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____________________
(١) سورة المائدة - آية ٣.

(١٧٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٨ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٧.

(١٧٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب األطعمة المحرمة.

(٢) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب ما يكتسب به.

(١٧٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب ما يكتسب به.

(١٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٨٦)
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الرابع ما ال ينتفع به يحرم التكسب به.
____________________

(١) النساء - آية ٢٩.

(١٨٧)
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المسوخ البرية كالقردة والدب - والبحرية كالجري والسالحف والطافي.
(١٨٩)
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وال بأس بالسباع.
____________________

(١) الوسائل باب ٣ من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.

(١٩٠)


