اﻣ ﻨ ﯿ ﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾ ﻤﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽِ ،ﻋﺮﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﺑﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ طﮫﺎرت ،ﺻﻼت ،ﺣﺞ و ﺟﮫﺎد ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﺮاد از اﯾ ﻤﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی
 - ٢ﺿﺮورت اﻣﻨﯿﺖ
 - ٣ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
 - ٣.١ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﻋﺒﺎدات
 - ٣.٢ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺒﺎدات ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ
 - ٣.٢.١ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ درﻋﺒﺎدات
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ طﮫﺎرت
 - ٣.٢.٢ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺻﻼت
 - ٣.٢.٣ﺑﺮطﺮف ﺷﺪن ﺧﻮف در ﺑﯿﻦ
ﻧ ﻤﺎز
 - ٣.٢.۴اﻣﻨﯿﺖ ،ﺷﺮط ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در
ﻧ ﻤﺎزﺟ ﻤﻌﻪ
 - ٣.٢.۵ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﺞ
 - ٣.٣ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ دراﻣﺮ ﺑ ﻤﻌﺮوف
وﻧﮫﯽ ازﻣﻨﮑﺮ
 - ٣.۴ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ درﺧﻠﻮت ﯾﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ
زن اﺟﻨﺒﯽ
 - ٣.۵ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﺮﻣﺖ ارﺗﮑﺎب
ﺣﺮام
 - ٣.۶ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در دﻓﺎع از ﻣﺎل
 - ٣.٧ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود
 - ٣.٧.١ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن اﻗﺎﻣﻪ
ﺣﺪ
 - ٣.٨ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﻗﺼﺎص
 - ٣.٨.١ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ
ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺣﺮم
 - ۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺎرب
 - ۵ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮﺣﺮﺑﯽ
 - ۶ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮذﻣﯽ
 - ٧ﻣﻘﺼﻮد از اﯾ ﻤﻨﯽ از ﻣﮑﺮ اﻟﮫﯽ
 - ٨ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٩ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﺮاد از اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی
ﻣﺮاد از اﯾ ﻤﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی ،اﯾ ﻤﻦ ﺑﻮدن از وﻗﻮع در ﺣﺮام ﯾﺎ ﺗﺮک واﺟﺐ اﺳﺖ.

ﺿﺮورت اﻣﻨﯿﺖ
اﻣﻨﯿﺖ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎطﺮ ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ .از اﯾﻦ
رو ،اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ،از وظﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺘ ﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ذﯾﻞ ﺷﺮط اﺳﺖ:
 – ١ﻋﺒﺎدات
 – ٢اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

 - ٣ﺧﻠﻮت ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زن اﺟﻨﺒﯽ
 - ۴ﺣﺮﻣﺖ از ارﺗﮑﺎب ﺣﺮام
 – ۵دﻓﺎع از ﻣﺎل
 - ۶ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص

← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﻋﺒﺎدات
اﻣﻨﯿﺖ)اﯾ ﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎن ،ﻣﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و آﺑﺮو( ﺷﺮط ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﺒﺎدی و اﺟﺰاء و ﺷﺮاﯾﻂ آن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان آن ،ﭼﯿﺰی از اﺻﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ ﺷﺮط ﯾﺎ ﺟﺰء آن
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﻧ ﻤﯽﺷﻮد.

← ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺒﺎدات ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﺷﻦ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 – ١طﮫﺎرت
 – ٢ﺻﻼت
 – ٣ﺣﺞ

←← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ درﻋﺒﺎدات ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ طﮫﺎرت
ﺗﺤﺼﯿﻞ طﮫﺎرت )وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ( ﺑﺎ آب ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎدات ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ طﮫﺎرت ھ ﻤﭽﻮن ﻧ ﻤﺎز ،در ﺣﺎل اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺷ ﻤﻦ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان درﻧﺪهای ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎن و آب ﺣﺎﺋﻞ ﺷﻮ د -ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ،ﺑﺮ ﺧﻮ د ﯾﺎ ﻋﺮض و آﺑﺮوی ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ -ﺗﯿ ﻤﻢ ﺑﺮای او ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ[١] .

←← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺻﻼت
از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧ ﻤﺎز ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮط ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻓﺮض ﺷﺪت ﺑﯿﻢ از دﺷ ﻤﻦ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧ ﻤﺎز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻧ ﻤﺎز ﺧﻮف([٢] .

←← ﺑﺮطﺮف ﺷﺪن ﺧﻮف در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ از ﻧ ﻤﺎز را در ﺣﺎل ﺧﻮف ،ﺳﻮاره ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻢ ﺑﺮطﺮف ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧ ﻤﺎز را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ،روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

][٣

←← اﻣﻨﯿﺖ ،ﺷﺮط ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ
ﺣﻀﻮر در ﻧ ﻤﺎز ﺟ ﻤﻌﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.

][۴

←← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﺞ
ﺷﺮط وﺟﻮب ﺣﺞ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴ ﻤﺎﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻦ راه و ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ.

][۵

← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ دراﻣﺮ ﺑﻤﻌﺮوف وﻧﮫﯽ ازﻣﻨﮑﺮ
وﺟﻮب اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای آﻣﺮ و ﻧﺎھﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ.

][۶

← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ درﺧﻠﻮت ﯾﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ زن اﺟﻨﺒﯽ
ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ زن اﺟﻨﺒﯽ ] [٧و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ وی در ﻣﻮارد ﺟﻮاز ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ ،در ﺻﻮرت اﯾ ﻤﻦ ﻧﺒﻮدن از وﻗﻮع در ﺣﺮام ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

][٨

← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﺮﻣﺖ ارﺗﮑﺎب ﺣﺮام
ﺣﺮﻣﺖ ارﺗﮑﺎب ﻣﺤﺮﻣﺎت ،در ﻓﺮض ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮاﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻋﺮض ﺧﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارد ،ارﺗﮑﺎب آن ﺣﺮام
ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ ،ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﺗﻘﯿﻪ و اﮐﺮاه.

← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در دﻓﺎع از ﻣﺎل
وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻋﺮض ،از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮاز دﻓﺎع از ﻣﺎل اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺮض ،دﻓﺎع از آن ﺣﺮام اﺳﺖ.

← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود
ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر ،ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﯿﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری وی از اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ.

←← ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ

][١٠

][٩

اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮف ھﻼﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،از ﺟ ﻤﻠﻪ :اﺟﺮای ﺣﺪ اﻋﻢ از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣ ﻤﻞ و ﺑﺮ زن ﺷﯿﺮده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
زﻣﺎن ﺷﯿﺮدھﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺮ ﺑﯿ ﻤﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮫﺒﻮدی و زن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ ﭘﯿﺶ از ﻗﻄﻊ ﺧﻮن ،ﺟﺎری ﻧ ﻤﯽﺷﻮد.

][١١

← ﺷﺮطﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﻗﺼﺎص
از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺼﺎص در اﻋﻀﺎ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﯿﻔﺎی آن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮی ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد ،ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.

][١٢

←← ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺣﺮم
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺣﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺮم ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ،در اﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ او را در ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﺮم ﺑﯿﺮون
رو د ،ﺳﭙﺲ ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮ د د[١۴] [١٣] .

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺎرب
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﻼح ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﺤﺎرب اﺳﺖ.

][١۵

ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮﺣﺮﺑﯽ
ﮐﻔﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ در ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮارداد آﺗﺶﺑﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮذﻣﯽ
ﮐﻔﺎر ذﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻘﺪ ذﻣﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻤﻨﯽ از ﻣﮑﺮ اﻟﮫﯽ
اﯾ ﻤﻦ ﺑﻮدن از ﻣﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻣﮑﺮ اﻟﮫﯽ ،ﮐﯿﻔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﮐﺮدارھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺮاد از اﯾ ﻤﻨﯽ از آن ،ﺑﯿ ﻤﻨﺎک ﻧﺒﻮدن ﺑﻨﺪه از ﻋﺬاب و ﻗﮫﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ[١۶] .

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
↑ .١
↑ .٢
↑ .٣
↑ .۴
↑ .۵
↑ .۶
↑ .٧
↑ .٨
↑ .٩
↑ .١٠
↑ .١١
↑ .١٢
↑ .١٣
↑ .١۴
↑ .١۵
↑ .١۶

اﻟﺤ ﺪاﺋ ﻖ اﻟﻨ ﺎﺿﺮ ة ج ،۴ص.٢٧۴
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،١۴ص.١٨۵
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،١۴ص.١٨۶
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،١١ص.٢۶٨
اﻟ ﻌﺮو ة اﻟﻮﺛﻘ ﯽ ج ،۴ص.۴١۶
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،٢١ص.٣٧۴-٣٧١
اﻟﻤ ﺴ ﺎﺋ ﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ) ﺳﯿ ﺴﺘ ﺎﻧ ﯽ ( ،م.١٠٣٠
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،٢٩ص.٧۵
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،۴١ص.۶۵٢
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،٢١ص.٣٩۴
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،۴١ص.٣۴٣-٣٣٧
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،۴٢ص.٣۵۵-٣۵۴
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،۴١ص.٣۴۴
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،۴٣ص.٣١
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،۴١ص.۵۶۴
ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑ ﻼم ج ،١٣ص.٣٢٠

ﻣﻨﺒﻊ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ج ،١ص.۶٩٨-۶٩۶
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