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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم إىل واللعنة الدائمة األبد، املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني
  .يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم

فَسـوف   *فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه  *يا أَيها اِإلنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَمالقيه ( يقو ل اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي
  )ويصلَى سعرياً *فَسوف يدعو ثُبوراً  *وأَما من أُوتي كتابه وراَء ظَهرِه  *وينقَلب إِلَى أَهله مسروراً  *رياً يحاسب حساباً يِس

  علم وفقه املستقبل 
وهناك فقه يسـمى فقـه    ،قد يبلغ من العمر مئيت سنة او اقل او اكثر مبتكروهو علم  ،يسمى علم املستقبلمستحدث هناك علم 

  .يقرب من العقد او العقدين من الزمن املستقبل وهو حبث فقهي مستجد لعله يبلغ من العمر ما
  .وقد طبع حديثا )ه املستقبلفق(كتابا باسم ) رضوان اهللا تعاىل عليه وعلى علماءنا االبرار(فقد كتب السيد الوالد 

عناوين بعضـها االن ونتـرك   بإذن اهللا تعاىل إىل والدراسة جمموعة من القضايا نشري لم املستقبل يتناول بالبحث فقه املستقبل وعان 
   .التفصيل اىل وقت اخر

  )يا أَيها اِإلنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَمالقيه( ونتوقف عند بيت القصيد يف هذه االية الكرمية
 –ومن حيث الرؤيـة الكونيـة   ) الفقه األصغر(يف معادله  من حيث االحكام الشرعيةقبل يتناول بالدراسة علم املست املستقبلوفقه 

وقواعده،  علم املستقبلأسس والروايات عن  اآليات تكشف عنهلذي ا إىلننظر يف الفقه االكرب اننا اذ ) الفقر األكرب( يف معادلة اإلهلية
  : فنقول، ومقدماته، ونتائجه

  : يتحدث عن جانبني رئيسينيعلم املستقبل يف االساس ان 
وهذا املستقبل بني  ،على الثوابت اليت حتكم املستقبليكشف لنا وان يعرفنا أي ان علم املستقبل حياول ان  :الثوابت املستقبلية -١

املسـتقبل  وال يطال علـم   ،املنظوراملتوسط بل القريب واال ان علم املستقبل احلديث يقصر احلديث عن املستق، قريب ومتوسط وبعيد
كما ان علم املستقبل احلديث قاصر عن احلديث عن املستقبل الذي ) عج(الدنيوي الذي يتعلق مبرحلة ظهور االمام املهدي املنتظر  البعيد

يـث  ايضا دفة هذا الكتاب ح تضمنتهكما  ،املراحل الثالثة باكملهايشمل اال ان فقه املستقبل الديين ، يتعلق مبا وراء هذه احلياة الدنيا
مث عقد فصال اخر ملا بعد الظهور ، مرحلة الظهور املبارك يسبقكما يتحدث العلماء حاليا عن املدى القريب واملتوسط فيما أوالً حتدث 
 .بعد هذا العامل أي عامل الربزخ مث القيامة مث اجلنة والنار مراحل ما للحديث عنفصال ثالثا كما أفرد و ،امليمون
يف دائرة السيناريوهات املختلفة، مما يسمى يف العرف الـديين  وهي اليت تندرج يف إطار البدائل املستجدة ، املتغريات املستقبلية -٢

  )...البداء(بـ
  علينا ان نعيش فقه املستقبل دائماً

يف احلاضر  سانواإلنملاضي يف ا اإلنسانفان ، وعلم املستقبل وفقهه مما ينبغي ان يعايشنا ثانية بثانية؛ الن مستقبلي هو نفسي بنفسي
  .يف املستقبل هو هو واإلنسان

  صح التعبري ـ  إنـ  أعلىمرتبة ، فالغد إذاً هو وليس جزءا لههو عينه، فان غدا ، اإلنسان جزء من هذه االصبع هيوإذا كانت 
ستقبله فناءه هـو  الن فناء م، يفىن مستقبله ينبغي له ان حيرص على ان ال، على ان ال تقطع بعض اعضاءهحيرص  اإلنسانكما ان و

  . هو
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مطردة يف عالقة  إهليةفهي قاعدة وسنة  ،ثوابت فقه املستقبل كفقه احلاضر وكفقه املاضي ايضا إحدى إىلالشريفة تشري  اآليةوهذه 
  ميكن ان تتغري وهي عالقة الكدح  احدى الثوابت اليت ال اآليةحتدد هذه إذ  ،خبالقه ويف عالقة العبد بربه اإلنسان

  ن ثوابت مستقبل اإلنسانم) الكدح(
)يهالقحاً فَمكَد كبإِلَى ر حكَاد كانُ إِنا اِإلنسها أَيكان نشـيطا ام كـان   أمؤمنا ام كان كافرا وسواء  وسواء أكان اإلنسان )ي

هـو   مبا فاالنسان )أَيها اِإلنسانُيا ( أكان نبيا ام كان فرعوناوسواءاً ، بقاال او مزارعا كان جمتهدا ام كان عطارا اوأوسواء ، كسوال
  . شاء ام اىب، بان يكون كادحا يف احلياةسنة اهللا التكوينية اقتضت  ،انسان
له ان يضع هذه اآلية نصب عينيه وان يكـدح إىل  االنسان ينبغي فان  ،والعطل اليت تغطي ايام السنة القادمةناسبة العطلة الصيفية ومب

  . صداق اخر من الكدحفسيبتلى مبمصداق  فر منانه إذا يف كدح اخر أي  فسيقعر من كدح فاذا ان يعلم بانه ربه كدحاً حثيثاً بالغاً، و
النوم أو لهو واللعب لفرصة ساحنة  ،الصيفية يف املدارس يف منتصف السنةالعطل  أواجلمعة واخلميس  أيامالعطلة  يرونبعض الناس ان 

  )ا أَيها اِإلنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَمالقيهي(. .كال. .كل والشرباألأو واالستراحة 
  ..ةالسعي الشديد مبشق هو :والكدح 

  إذا فر املرء من الكدح يف طاعة اهللا، ارتطم بالكدح يف سخطه أو فيما ال جدوى منه
 ،كون كالبهيمة املربوطةأ أو( هلق لوهلى عما خ ـ كما يفعل البعضـ للمزيد من النوم   جلأ إذا اإلنسان فان ..سنة اهللاهي وهذه 

  . حيتسب المن حيث  أخرىة فانه سيتورط مبشق ،ذلك فعل اإلنسانلو ان ف )وشغلها تقممها، مهها علفها
او كان  عطلةسواء كان يف أ شتاء ،اصيف، الكلل وال امللل يعرف الالذي اد يف الدراسة طوال السنة  اإلنسانوذلك على عكس 

مبطالعة التفسري والتدبر يف القران فانه ينشغل الدراسية  األيامانتهت  فإذا، اارو ليالي موالتزود العلمنشغل بالدراسة فانه ، غري العطلة يف
 أيـام إذ كانت من هذا القبيل كانوا والطالب العلماء  العديد منشخصيا  رأيتوقد  ،بل اشد الدراسة كأيام ،اارو ليالمثالً  الكرمي

فاننا مل ، هو اهلدف من هذه اخللقة ماوذلك ألم يعرفون الدراسية؛  أسبوعهم أياممن  -لعله  - أكثرحافلة بالربامج يف حيام لعطلة ا
كـاالبتالء  اكرب  ابتاله اهللا بكدحٍ، مثال أكثربان نام  كدحٍ مصداقِ لو فر من اإلنسان وايضاً الننلهو ونلعب،  أوخنلق لنستريح وننام 

 فـان ) الزهامير(مبرض  -على سبيل املثال  –وذلك كاالبتالء  ،ر له لو انه بذل وقته يف العلمقدمل يكن ي مما او مصيبة او غريمها مبرضٍ
يف هداية ووما ذلك اال لسعيهم يف طلب العلم وكدحهم يف طاعة اهللا ، يبتلون ذا املرض مع انه يطال كبار السن غالبا العادة العلماء 

  . آلخريناومساعدة 
الياه الرمادية املوجـودة يف  خ وعدم تنشيطه وتشغيلهللكسل  اإلنسانأهم أسباب مرض الزهامير هو جلوء احد  وقد ثبت علمياً ان

أو حىت األقل من ذلك ) ٧٠(او ) ٦٠(يف عمر الـ ووقارهذاكرته  اإلنسانبتلى ذا املرض املذل الذي يفقد في، على مدار الساعة دماغه
  . اهللاوالعياذ ب

، فائدة فيه المما على اقل التقادير هو اىل كدح وملاذا يسوق نفسه الذي يرضي اهللا سبحانه وتعاىل؟  الكدح اإلنسانفلماذا ال خيتار 
هرب من مسـؤولية   اإلنسانفلو ان ، طاحلا أوسواء عمل صاحلا  ومتأل جوانبه اإلنسان ق حياةإهلية تطوسنة مبعناه الكلي فان الكدح 

وزوجته ينقلبون  أوالدهان  إذ ستجد مثالً، آخر وهم آخرفانه سيبتلى بكدح  ،عهمشؤوم وضي وإصالحالكدح عليهم و أوالده تربية
  قع هو يف الكدح الذي فر منه يفأو يشط بعضهم عن الدرب،  ضده فينغصون عليه عيشته

، صعبة أابدعوى  سساتؤللم وتأسيس وإرشادوهداية  وتأليفة ته الدينية والشرعية يف اتمع من خطابيملسؤوليتصد املرء مل  وإذا
بفقر  أومبرض  أويقلوه، حباسد  أور له يؤذيه من قبيل ابتالءه جبا مبشاكل أخرىفانه سيبتلى  ،املؤسسة تأسيسحيث فر من مشقة فانه 
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  . وعمل وسعى له لو انه ضحى مل يكن يقدر
  )يا أَيها اِإلنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَمالقيه(انا أيضاً؟ نيآلخرتنا بل ولدفلم الخنتار الكدح االفضل 

؟ هل هي مبعىن لربك؟ او تبقى علـى  )كَادح إِلَى ربك(بـ املقصودوما  ،احتمال اكثر من فيها )إِلَى ربك(و ،هي للتاكيد )ان(و
  . ان شاء اهللا مالبحث القاد إىلنتركها  )فَمالقيه(يف مرجع الضمري يف ة ؟ وهناك احتماالت متعدد)إِلَى ربك(ظاهرها 

  :وكمثال على ذلك ،فقه املستقبل أي مستقبلنا حنن إىلجوانب كثرية  إىلالروايات الشريفة تشري كما ان 
فقـه  هو ما حيتـاج إىل علـم و   النار؟ ـ والعياذ باهللا ـ وهذا   أهلاجلنة ؟ او من  أهلمن  أناان يفكر مع نفسه هل  اإلنسانعلى 
   :، فان هناك مؤشرات وأدلة على ذلك، كما ان هنالك ضوابط ومقاييساملستقبل

  !أنا حرام على اتهدين: على باب النار مكتوب
ظهـا  والرواية مطولة ينبغي ان حيف، ذكرته الرواية اليت نقلها الشيخ شاذان بن جربائيل القمي يف كتاب الروضة والفضائل ما: منها

انـا  : جهنم  أبوابمكتوب على الباب السادس من (.. .النار وأبواباجلنة  أبوابمكتوب على  وهي تكشف لنا عن ما هواالنسان 
  )...حرام على اتهدين

 من الذين حترم عليهم النار فعليه ان يكـون جمتهـدا يف  ان يكون  اإلنسان أراد فإذا، ان اتهدين ال يدخلون نار جهنم وذلك يعين
الـذي   جيب أن ال يكون هلا جمال يف حياة اإلنسان، التوقف واالنزواء واالنكفاء مبعىن ،العطلة والتعطيل، وذلك يعين أيضاً ان طاعة اهللا

  )أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ(يعرف انه مل خيلق عبثا 
بل حنن . . كال. . ويستحقر املؤمنني اآلخرينيعتدي على  أويف البنوك  األموالليتمتع وجيمع  أو ليأكل أومل خيلق لينام  اإلنسانان 

  . عسري شاق وهناك حساب دقيق خملوقون لالمتحان
من جريانه  خريناآل أو أوالده أوعلى زوجته  -مثالً  –فمن يستعلي  ،حياسب على الكلمة الواحدة مهما كانتسوف االنسان ان و

ما يلْفظُ من قَولٍ إِالَّ ( قال تعاىل .حسب من الظاملنييواحلساب العسري وقد لة الشديدة فانه يورط نفسه يف املسائ، شعبه أو أصدقاءه أو
يدتع يبقر هيلَد(  

بل هي  .العاطلني عن العلم والعمل أو النائمني أووليس على الكساىل ، ) انا حرام على اتهدين: (مكتوب على باب جهنم اذن
  .ذيب النفسيف اتهدين يف الدراسة و، رفع راية الدين عالية خفاقةيف حرام على اتهدين يف طاعة اهللا و

  ملاذا نطلب العلم؟
 أهلنا لنتزود من علوم اننا جئ: النجف االشرف؟ ينبغي ان يكون اجلواب العلمي والعملي إىلملاذا جئنا : أنفسنانسال  ال بد ان وهنا
 إىلولكي خندم عباد اهللا ونتواضع هلم  ،أنفسناولكي ذب  عليه الصالة والسالماملؤمنني  أمريمن علم و، عليهم الصالة والسالمالبيت 

ر عليهم الصـالة  باذن اهللا تعاىل، وعندها سوف حترم علينا النار بفضل اهللا وكرمه وبشفاعة األئمة األطهاكماهلم املنشود  إىلان يصلوا 
  .والسالم

  انا حرام على املتصدقني والصائمني: ومكتوب
  ..)انا حرام على املتصدقني(...: جهنم أبوابكذلك مكتوب على الباب السادس من 

، بني عشريتني او حزبني او شخصني او غري ذلك إصالحاء وجهه يف مبيتصدق الذي  أو ،املال يف سبيل اهللا تعاىلبفان الذي يتصدق 
   !هو ان يكون هذا حاله ودأبه وديدنه، ال أن يتصدق مرة واحدة أو مرتني) املتصدقني(، علماً ان ظاهر رم عليه النارحت

الذي  األمر، هذا إىلذاك و ذاك  إىليقرب هذا ان احلل الوسط و إىليسعى بطبيعته  ألنهالسهام من الطرفني بان املصلح عادة يرشق 
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فريشقان املصلح بينهما جبـارح  ، عنه فال يرضيان، هوى الطرفنيتتفق مع  يقدموا تنازالت قد الكي يقتضي الضغط على كال الطرفني 
يف ، الذي يتصدق بوقته وراحتـه وهذا نوع جهاد يثيبه اهللا عليه بان حيرم النار عليه، وكذلك . .غري ذلك أوتخوينه يقومان ب أوالقول 

بل هو راجح  س بهأالب واألول )وطالب املال، طالب العلم: منهومان اليشبعان(د ورد و الذي يتصدق مباله وحالله وقأسبيل اهللا تعاىل 
يدعوه للبحث عن بيت اخـر   ما الذيفالذي حيصل على بيت ليسكنه اما الثاين فهو مرجوع اذا خرج عن حد االعتدال ، النه كمال

  !دته يف املصارفوالذي له كفاية من العيش ما الذي يدعوه إىل تضخيم أرص!! هاهنا وهنالك؟
يـبين  وهل  .تدبري شؤون جتارته ومعامالته وارباحه وخسارتهبوالنكد واالنشغال ليال وارا  املال؟ اال اهلم مجع ينفع االنسانَ فماذا

  "فاعربوها والتعمروها) جسر(فان الدنيا قنطرة "!! االنسان على اجلسر بيتا؟
   )انا حرام على الصائمني: (ايضا مكتوب على الباب السادس من ابواب جهنم و

  ...من أراد أن يدخل هذه الباب فليتمسك... وعلى باب اجلنة مكتوب
من أَراد الدخولَ في هـذه   ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّه علي ولي اللَّه: أبواااجلنة فقد كتب على الباب الثامن من  أبواب أما

  : لأَبوابِ فَلْيتمسك بِأَربعِ خصاالْ
اهللا يف سـبيل   عالقات أووقت  أويستطيع من مال  وما ميلك ما اإلنسانان يبذل  :)يف معناه األعم(ويعين السخاء : السخاء -١

الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ ( !نمن ذلك ان يبخل مبال االخري واألغرب!! ؟اإلنسانفلماذا يبخل  واملستضعفني ولبناء الوطن وإعمار البالد
 !!التربع فانه يثبطه ويثنيه عن عزمه اآلخر أرادما  فإذا )الناس بِالْبخلِ

الن اهانة  ؛بل لنتلقى ذلك بنفسية طيبة! صدر عنه ما يؤذيه به؟ ما إذا اإلنسان أخاه اإلنسانان يتحمل  أروعفما : حسن اخللق -٢
  !يشعر وليس العكس فهو يف احلقيقة احسن لنا من حيث ال سينتقل لناأعماله الصاحلة  ا من اجرلنا تعين ان جزء األخر

فان الثـواب   ،قصرا يف اجلنةبذلك وبىن لنفسه  أشبهفانه لو كان قد تصدق او صلى صالة الليل او ما مؤمنا فلو ان احدهم اغتاب 
فان ثوابـه  أو غريه او اهان جبارح القول أو ظلم أو غصب حقاً تعدى  وهكذا كلما -على اسم املفعول  – املُغتاب إىلسوف ينتقل 
   .إليهمالذين اساء  اآلخرين إىلسوف ينتقل 

 الصدقة  -٣
  عباد اهللا أذىالكف عن  -٤

رم يف العطلة ان يراجع بتـدبر دعـاء مكـا    اإلنسانوعلى  ويرعاها يف ذاته وينميها،ان يفكر يف هذه املكارم العالية  اإلنسانفعلى 
   :وحياول ان يطبق تلك املعاين السامية يف نفسه عليه الصالة والسالمزين العابدين  لإلمام األخالق
  .)).واجعل يقيين افضل اليقني اإلميان أكمل بإميايناللهم صل على حممد وال حممد وبلغ ((..
  وهل جتلى ذلك على اجلوارح كلها؟. .يقيين باملوت؟ واحلساب؟ واجلنة والنارعمق هو  ؟ وماباآلخرةيقيين  هي درجةفما 
أو حياضر وخيطب أو يعمل  اإلنسان وذلك يعين ان ال يدرس .)).األعمال أحسن إىلالنيات وبعملي  أحسن إىلبنييت  وانته. .((

  .أو املال أو شبه ذلكللشهرة واجلاه ويؤسس 
  . اكثر فاكثر يف هذه احلقوليتكامل  استثنائياًيبذل املرء جهداً  ليست اال لكي ،العطلة الصيفية او غريها من العطلان 

  !فتصدق األصحاب بأربعمائة خامت.. خبامتٍ نادر) عليه السالم(تصدق اإلمام علي 
 األنصاريعن جابر بن عبد اهللا كما ينقلها الشيخ شاذان بن جربائيل القمي يف كتاب الروضة والفضائل بإسناده  يف الروايةقد جاء و

ما لعله يظهر مـن  املئات حبسب إىل كان جالسا يف املسجد وحوله مجع من الصحابة ـ قد يصل عددهم   عليه وآله صلى اهللان النيب 



 هـ١٤٣٤شعبان  ٢األربعاء .................................................. )١٦٣(دروس يف التفسري والتدبر 

 

يصف ا حاله فبكى رسول اهللا  أبياتاوانشد  ،الفقر على وجهه سيماء تظهر رثة أثوابفدخل اعرايب اشعث احلال عليه  ـ اخر الرواية
ــ مث  ! الن هنالك مؤمنا فقرياان يبكي رسول اهللا ؛ اإلنسانيةمنتهى يكشف عن امر عظيم ـ وهو  بكاءا شديدا صلى اهللا عليه وآله

يف عمله حيث سلبه اهللا التوفيق  هي من نصيب منـ اال ان التعاسة  ان يبذلوا هلذا الفقري شيئاعلى احلاضرين  صلى اهللا عليه وآله حرض
فلم  ،اختاذ موقف مشرف حبضرته املباركةصدق بشيء، أي شيء ودعك عن الت إىلرسول اهللا يدعوهم كان ان املئات كانوا حاضرين و

  . شديداًبكاء النيب بكاءا  رغم من شاهدوه مناحد منهم قط  رتديب
فـال يـؤثر يف   عن األيتام واملساكني والفقراء واملستضعفني ونسمع  العظيم نسمع ذا املوقفحيث وقد يكون بعضنا االن كذلك 

  ـذ باهللا شيئا ـ والعيا نفوسنا
 صلى اهللا عليه وآلـه فسمع كالم رسول اهللا  ،لكن امري املؤمنني وموىل املوحدين عليه صلوات املصلني كان يف زاوية املسجد يصلي

ها حيرمنا من فضل اخلامت من يدي فجاء ذلك الفقري واخذ اخلامت من يد املباركة اليت نسال اهللا تعاىل ان ال انتزعِ أنْفاومأ اىل ذلك الفقري 
   واآلخرةيف الدنيا 

وهـذه   من مـرة  أكثرتصدق خبامته  عليه الصالة والسالم األمريبل ان  ،الوحيدةرة التتبع مل تكن املالظاهر و حبسبوهذه احلادثة 
ـ  ١خراج الشام وكان يعدل من ياقوت امحر نادر ووزنه مخسة مثاقيل إذ كانوكان اخلامت مثينا جدا ، واحدة منها يت وهو من الغنائم ال

   .عليه الصالة والسالم لعلي صلى اهللا عليه وآله األكرمالرسول  أعطاها
إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم ( فلما اخذ الفقري اخلامت نزلت االية الشريفة املعروفة

  )ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ *راكعونَ 
   .باملقدار الذي ميكن لنا ونتأسى به بأبلغ اجلهدوعلينا ان نتواله  أتباعهوحنن  عليه الصالة والسالم األمريفذاك هو 

اليت وبدأوا خيرجون اخلوامت  األصحابتدافع  عليه الصالة والسالم،املؤمنني  أمري فضل، يف شأن ومقام والكرمية اآليةوعندما نزلت 
  ملاذا؟ !!!يءش فيهماال انه مل يرتل  ،٢!خامت) ٤٠٠( إىل ما أعطوهذلك الفقري حىت وصل  إىلويعطوا  حبوزم

الناس  عليهم الصالة والسالم ولتعريفالبيت  أهللتعرف على علوم الوقت للدراسة وا اآلنعندنا  ويف هذه القضية أكرب عربة لنا إذ
  ؟صلى اهللا عليه وآلهرسول اهللا  أمرالصحابة املتقاعسني عن  ألولئككما حصل ، نبادر قبل فوات االوان فلماذا ال بعلومهم،

ونكدح ذلك الكدح  عىفلم ال نس ،غري ذلك أوواجلمعيات اخلريية الدينية واإلنسانية، املؤسسات واملراكز  نؤسسميكننا ان كما اننا 
   األطهار؟ لم ال؟ بيته وأهلاملرضي هللا ورسوله 

 على حممد واله الطيبني الطاهرين دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وآخر

                                                             
شام ثالمثائة محل من فضة وأربعة أمحال من ذهب وكان اخلامت ملروان وخراج ال ،وكانت حلقته وزن أربعة مثاقيل من فضة :)عليه السالم(ويف غاية املرام للسيد هاشم بسنده عن أيب عبد اهللا  - ١

مث تصدق به كما .. وأخذ اخلامت من أصبعه وأتى به إىل النيب صلى اهللا عليه وآله من مجلة الغنائم فأمره النيب صلى اهللا عليه وآله أن يأخذ اخلامت فأخذه) عليه السالم(بن طوق قتله أمري املؤمنني 
  .ذكر أعاله

 .٢٦٠ – ٢٥٨باب جواز الصدقة يف حال ركوع الصالة بل استحباا  ٧راجع مستدرك الوسائل ج - ٢


