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 فوت امام شافعی  تولد و تاریخ و در بیان فضائل و

 عثمان، عباس، پسر ادریس، پسر بوعبداهللا پسرااش  کنیهو محمد  /نام امام شافعی
. است عبد مناف پسر المطلب پسر عبد یزید پسر عبد اهللا پسرسائب،  شافع، پسر پسر

مادر   .رسد به هم میحضرت)  دوم آندر عبد مناف(جد  رسول اهللا ونسب امام شافعی 
 حضرت حسن مجتبی امام زاده حسن مثنی، پسر امام شافعی فاطمه دختر عبداهللا پسر

 فاطمه زهرا سالم اهللا علیهم است. پسر
 آوردن ایشان، اند بعد از اسالم شده مسلمانش سائب در روز جنگ بدر پدر شافع و
 شود. می دادهبه امام جهت نسبت شافعی از این و دار طایفه هامشی بوده  شافع پرچم

ري در غزه جاي مدفن هاشم جد حضرت هج در سال یکصد وپنجاه /امام شافعی
بعد پدرش در غزه فلسطین فوت کرده امام در سن دو سالگی  .متولد شده است محمد

به همراه مادرش فاطمه به مکه رفته است در مکه تا هفت سالگی سی جزء قرآن را حفظ 
حفظ نموده در خدمت خالد مفتی مکه  /در ده سالگی کتاب موطاي امام مالکنمود و

ادامه تحصیل داده در سن پانزده سالگی به درجه اجتهاد رسیده است بعد از آن به مدینه 
 سال ماندگار بوده بعد از آن دو مرتبه در بغداد و دو /منوره رفته در خدمت امام مالک

فقه بوده است. اغلب مردم آن مقَلِّد  ته ناشر علم ویک مرتبه دیگر در مکه اقامت داش
اقامت  قوعمر فارشوند بعد به مصر رفته است در مسجد جامع حضرت  می شافعی

نموده کتاب فقه قول جدید تصنیف کرده است که در صبح روز جمعه آخر ماه رجب در 
صر چهار هجري فوت کرده است. در ع سن پنجاه وچهار سالگی در سال دویست و

 همان روز در قرافه قبرستان مصر مدفون شده است.
 به قلم: محی الدین مرادي
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 ��م ا� ا����ن ا����م

الَ  بَّ العَ ينَ ـاحلَمدُ هللا رَ رِ اهِ ِهِ الطَّ آل یِّ وَ دٍ النَّبِیِّ األُمِّ َمَّ ا حمُ نَ يِّدِ لَی سَ لَّی اهللاُ عَ صَ نيَ وَ مِ

ی أَ  اضِ الَ القَ نيَ قَ تِهِ أَمجَعِ ابَ حَ صَ ة اهللاُ وَ َ محِ انِیُّ رَ هَ دَ األَصفَ نيِ بنِ أَمحَ بنِ احلُسَ اعٍ أَمحَدُ جَ وشُ بُ

ی  لَ قهِ عَ اً فِی الفِ تَرصَ لَ خمُ ی أَن أَعمَ الَ عَ مُ اهللاُ تَ هُ ظَ فِ اءِ حَ قَ نِی بَعضُ األَصدِ ألَ ی سَ الَ عَ تَ

ايَ  هُ فِی غَ انُ ضوَ رَ يهِ وَ لَ ی عَ الَ عَ ةُ تَ محَ یَّ رَ افِعِ امِ الشَّ مَ بِ االِ ذهَ ازِ مَ ةِ اإلجيَ َايَ هنِ ارِ وَ ةِ اإلختِصَ

ی ال لَ بَ عَ ِيَقرُ ی الـل لَ لَ عَ سهُ يَ هُ وَ رسُ مِ دَ لِّ تَعَ تِ ـمُ يامَ نَ التَّقسِ كثِرَ فِيهِ مِ أَن أَ هُ وَ فظُ ی حِ بتَدِ مُ

ال ی ذَ هُ إِلَ بتُ أَجَ الِ فَ صَ رصِ اخلِ حَ ی فِی التَّو كَ وَ الَ عَ ی اهللاِ تَ باً إلَ اغِ ابِ رَ ِباً لِلثَّوَ ال فِيقِ طَ

. بِريٌ طِيفٌ خَ هِ لَ ادِ بَ بِعِ يرٌ وَ دِ اءُ قَ شَ ايَ لَی مَ هُ عَ ابِ إِنَّ وَ  لِلصَّ

 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

بر سرور ما  درود خدا ستایش فقط شایسته اهللا یعنی پروردگار جهانیان است. سپاس و
 پیامبر و اهل بیت پاك وجمیع یارانش. محمد

گفته است: بعضی از دوستان  /احمد اصفهانی قاضی ابوشجاع احمد بن حسین بن
متنی  /خواست کردند در فقه مذهب امام شافعیاز من در -حفظ خدا باشند در–

آموزان آسان  باشد تا درسش براي دانش زو ایجا که در کمال اختصار مینمامختصر تألیف 
ضبط  و حصر از من خواستند به تقسیمات فراوان و و حفظش براي مبتدي سهل باشد و

از پیشگاه  مسایل فقهی بپردازم، به امید کسب پاداش درخواست را اجابت کردم، و
ت به خداوند مسألت دارم در یافتن وارائه راه راست مرا موفق فرماید که او قادر اس

 آگاه است. به بندگانش با مهر و ، وخواست خود جامه عمل بپوشاند



 
 

 كتاب الطهارة

ِميَاُه الَّىِت َ�ُوُز «
ْ
ِرْئِ بَِها اتلَّْطِهُ� سَ ال

ْ
َْهِر وَماُء ابل

ْ
َْحِر وَماُء انل َماِء وَماُء ابلْ بُْع ِميَاهٍ َماُء السَّ

َعْ�ِ  َماءُ و
ْ
ِج وو ال

ْ
قَْساٍم َطاهِ َماُء اثلَّل

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
ِميَاُه ىلَعَ أ

ْ
رَبَِد ُ�مَّ ال

ْ
ٌر َ�ْ�ُ َمكُروهٍ وُهَو َماُء ال ٌر ُمَطهِّ

ُمْطلَُق 
ْ
َماُء ال

ْ
ٍر و َطاِهرٌ و ال ُس وَطاِهٌر َ�ْ�ُ ُمَطهِّ ُمَشمَّ

ْ
َماُء اَل

ْ
ٌر َمْكُرٌه وُهَو ال َماُء ُمَطهِّ

ْ
ُهَو ال

ُ بَِما  ُمتََغ�ِّ
ْ
ُمْسَتْعَمُل، وال

ْ
ٌس وال ِ

َ
اِهَراِت. وَماٌء � ِ َخالََطُه ِمَن الطَّ

َّ
َاَسٌة وُهَو اذل

َ
ُهَو ی َحلَّْت ِ�يِه �

ْو اَكنَ 
َ
ُقلَّتَِ� أ

ْ
َ و ُدوَن ال َصحِّ قُلَّتَْ�ِ َ�تََغ�َّ

َ
ُقلَّتَاِن مَخُْسِمائَِة ِرْطٍل بَغَداِدیٍّ َ�ْقِر�باً ىِف األ

ْ
 .»ال

 کتاب طهارت

 کردن با آنها جایز است هفت آب است: پاك آبهائی که
 .آب باران -1
  .آب دریا -2
 .آب رود -3
 .آب چاه -4
 آب چشمه. -5
 آب برف. -6
 آب تگرگ. -7
 :بطور کلی آبها چهار قسم است و
یا آب  چیزي مخلوط نشده باشد اك پاك کننده غیره مکروه و آن آبی است که باپ -1

 مطلق.
آن آبی است که  لباس و بکار بردن آن در بدن مکروه است نه در پاك پاك کننده و -2

هرگاه سرد شود  در ظرف مسی، و گرم شده، در منطقه گرمسیر، و فتابآبوسیله تأثیر 
 ماند. کراهت آن نمی
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ازاله نجاست  آن آبی است که در رفع حدث و ولی پاك کننده نیست و پاك است -3
 اشد چه اگر رنگ آن تغیر کرده باشد پاك نیست.برنگ آن تغیر نکرده  بکار برده باشند و

طعم) بوسیله مخلوط شدن آن باچیز  بو، (رنگ، هاي آن که یکی از صفتهمچنین آبی
اینهم پاك است ولی پاك کننده  ،نشودگفته آب باشد بطوریکه به آن پاك تغییر کرده 

 دارد. می تغییر نیست، خواه تغییر آن حسی باشد یا فرضی مانند گالبی که بوي آن آب را
تر از دو کُر  آب هم کم آن آبی است که نجاست در آن افتاده باشد و آب نجس و -4

دار دوکُر طعم) تغییر کرده باشد. مق بو، (رنگ، آن گانهه هاي س از صفتیکی  باشد و
در نزد امام نووي دوکُر معادل است با  رطل بغدادي است بنا به قول اصح و 500تقریباً 

 درهم. 7/4-128

َميْتَِة َ�ْطُهُر بِادلِّ و« :فصل
ْ
ِب وُجلُوُد ال

ْ
لَك

ْ
َ ال  ِج�ْ

َّ
�رِ بَاِغ إِال ِ�ِْ

ْ
ْو ِمْن و اخل

َ
َ ِمنُْهَما أ َما تََودلَّ

َميْتَةِ 
ْ
َحِدِهَما وَ�ْظُم ال

َ
 اآلَدِ�َّ و أ

َّ
 .»َشْعُرَها نَِج�ٌْس إِال

 چه از آنها وهر خوك و شود مگر پوست سگ و می پوست مردار بوسیله دباغی پاك«
 گیري کرده باشد و ثالً سگ یا خوك با حیوان پاك جفتیا یکی از آنها متولد شده باشد، م

ود. استخوان مرده ش نمی چیزي متولد شده باشد پوست آن نیز بوسیله دباغی پاك دو از آن
 .»موي آن نجس است مگر آدمی و

ِة وَالَ�ُوُز اسْ و« :فصل ِفضَّ
ْ
َهِب وال َواِ� اذلَّ

َ
َواِ� ِتْعَماُل أ

َ
 .»َ�ُوُز اْسِتْعَماُل َغ�ِِهَما ِمَن األ

هاي گرانبهاي دیگر از  نقره حرام است و بکار بردن ظرف هاي طال و کار بردن ظرف«
 .»مروارید رواست ، وقبیل یاقوت، در، مرجان

َوا« :فصل  َ�ْعَد الزَّ  كُ و السِّ
َّ
ائِِم وُمْستََحبٌّ ىف لُكِّ َحاٍل إِال َشدُّ َواِل لِلصَّ

َ
ُهَو ىف ثََالثَِة َمَواِضَع أ

ْزٍم وَ�ْ�ِهِ وَ اْسِتْحبَاباً ِعنَْد 
َ
َفِم ِمْن أ

ْ
ِ ال

ِقيَاِم ِمَن انلَّوِم وعِ َ�َغ�ُّ
ْ
ِقيَاِم إِ نَْد ال

ْ
َالةِ ِعنَْد ال  الصَّ

َ
 .»ىل

سه دار و آن در  هبراي روز ظهراز  مگر بعدمسواك زدن مستحب است در هر حال «
 موقع بسیار پسندیده است:

 بواسطه حرف زدن یا نخوردن وغیره.هنگام تغییر دهان  -1
 



 7  کتاب طهارت

 هنگام برخواستن از خواب. -2
 .»خواندن هنگام بلند شدن براي نماز -3

شْ و« :فصل
َ
وُُضوِء ِستَُّة أ

ْ
وَْجِه، ويَاَء انلَّ فُُروُض ال

ْ
وَجِه، وَغْسُل ال

ْ
َغْسُل يَُّة ِعنَْد َغْسِل ال

 َ
ْ

أِس، وايل ، وَمْسُح َ�ْعِض الرَّ ِمرَ�َقْ�ِ
ْ
 ال

َ
، وَغْسُل الرِّ َديِْن إِىل َكْعبَْ�ِ

ْ
 ال

َ
ِ�يُْب ىلَعَ َما الرتَّ ْجلَْ�ِ إِىل

ْشيَاَء التَّْسِميَُّة وُسنَنُُه َعرْشَ َذَكرنَاُه و
َ
ْ�ِ َ�بَْل إِدْ  َغْسُل ُة أ

َكفَّ
ْ
َمْضَمَضُة ال

ْ
َخالِِهَما اِإلنَاَء وال

أِس واإلِ و يِْع الرَّ ُذَ�ْ�ِ َظاِهِرِهَما وَ�اِطِنِهَما بَِماٍء َجِديٍد وَمسْ ْسِتنَْشاُق وَمْسُح مَجِ
ُ
ْ ُح األ

َ
ِليُل خت

ُكثَِّة و
ْ
ْ اللِّحيَِة ال

َ
ََديِن والرِّْجلَْ�ِ وخت َصابِِع ايلْ

َ
ی و يمُ َ�ْقدِ ِليُل أ يرُْسَ

ْ
ُْمَ� ىلَعَ ال َهاَرُة ثََالثاً ايلْ الطَّ

ُمَواَالةُ َالثاً وثَ 
ْ
 .»ال

 هاي وضو شش چیز است: فرض«
 .نیت کردن موقع شستن صورت -1
 .شستن صورت -2
 شستن دو دست با آرنج. -3
 .مسح گویند را بر قسمتی از سر که آن مالیدن دست تر -4
 .قوزك شستن دو پا با دو -5
  ».شش یک تا از«ترتیب  -6

 :هاي وضو ده چیز است سنت
 .بسم اهللا گفتن -1
 .شستن دو دست قبل از داخل کردن آنها در ظرف آب -2
 .دهان را شستو شو کردند ،با آب -3
 .بینی را شستن ،آب با -4
 .تمام سر مسحِ -5
 .تازهدرونی دو گوش با آب  مسح قسمت بیرونی و -6
وخنثی  ننباشد مانند ریش کوسه وز اگر ریش پر .زدن انگشتان بین موي ریش پر -7
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 .تر شود واجب است زیر آن کامالً
 .اپ زدن انگشت بین انگشتان دست و -8
هر یک از  همچنین مستحب است که در جلو انداختن طرف راست بر چپ و -9

اعضاي وضو طرف راست مقدم برطرف چپ باشد وتثلیث یعنی سه مرتبه شستن هر 
 .عضو نیز مستحب است

 .»)پی پی در فاصله و (شستن آنها بال مواالت -10

َغائِِط واالِْستِنَْجاُء َواجِ و« :فصل
ْ
َوِل وال ْحَجارِ ٌب ِمَن ابلْ

َ
ْن �َْستَنىِْجَ بِاأل

َ
فَْضُل أ

َ
ُ�مَّ يُتِْبَعَها  األ

َماِء و
ْ
َراَد االِقِتَص بِال

َ
إَِذا أ

َمَحلَّ فَ
ْ
ْحَجاٍر ُ�نىِْق بِِهنَّ ال

َ
ْو ىلَعَ ثََالثَِة أ

َ
َماِء أ

ْ
ْن يَقتَرِصَ ىلَعَ ال

َ
اَر َ�ُوُز أ

مَ 
ْ
َحِدِهَما فَال

َ
فَْضُل وىلَعَ أ

َ
ِقبْلَِة وااُء أ

ْ
َوَل َ�ْتَِنُب اْسِتقبَاَل ال حَراِء وَ�ْتَِنُب ابلْ ْسِتْدبَارََها ىف الصَّ

 و
ْ
ِكِد وال َماِء الرَّ

ْ
ْ َغائَِط ىف ال

َ
لِّ وحت ِر�ِْق والظِّ ُمثِْمَرِة و� الطَّ

ْ
َجَرِة ال  َ�َتلَكَُّم ىلَعَ  اثلَّْقِب والَ َت الشَّ

َْوِل و َغائِِط ابلْ
ْ
ْمَس و ال َقَمَر وَال �َْستَْدبُِرُهَماوَال �َْستَْقِبُل الشَّ

ْ
 .»ال

 عقب از نجاست واجب است از ادرار و مجراي جلو و پاك نمودن دو استنجاء یا«
جائز است با یکی از آنها عمل  آب باشد، و بعداً با سنگ و بهتر است اول با مدفوع، و

آنها  کی ازا یهرگاه بخواهد ب هد بطوري که محل نجس را پاك کند وانجام د را استنجاء
موقع  صورت نبودن ساتر باید در دراست، وانجام دهد آب از سنگ بهتر  این عمل را

 دوري کند از ادرار و همچنان باید قبله خودداري کند وه نمودن ب قضاي حاجت از رو
اي سایه  در، مرور عبور و ار، در راهجاهاي زیر: آب ایستاده، زیر درخت ثمرد مدفوع در

شکاف زمین، همچنان هنگام قضاي  نمایند، در سوراخ و می که مردم از آن استفاده
رو کردن  ضرورت ایجاب کند، پشت واینکه حرف زدن روا نیست مگر  حاجت تکلم و

 .»اند کراهت دارد گفته نیست و خورشید هنگام قضاي حاجت روا بماه و

ی و« :فصل ِ
َّ

ْشيَاَء َمااذل
َ
وُُضوَء ِستَُّة أ

ْ
ِبيْلَ  َ�نُْقُض ال ْ�ِ َهيَْئِة انلَّوُم ىلَعَ �َ ْ�ِ وَخَرَج ِمَن السَّ

ِن و ُمتََم�ِّ
ْ
و َمَرٍض وَزَواُل ال

َ
َعْقِل �ُِسْكٍر أ

ْ
جْ ال

َ
َة األ

َ
َمْرأ

ْ
َمسُّ نَِبيََّة ِمْن َ�ْ�ِ َحائٍِل ولَْمُس الرَُّجِل ال

َكفِّ و اآلَدِ�ِّ بِبَاِطِن فَْرِج 
ْ
َِديدِ ال

ْ
َقِة ُدبُِرِه ىلَعَ اجل

ْ
 .»َمسُّ َحل
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 کند شش چیز است: می آنچه وضو را باطل«
 .عقب خارج شود هرچه از دو راه جلو و -1
 .خواب بدون استوار کردن مقعد -2
 .خواب سبب مستی یا ل بهقرفتن ع -3
 .بالعکس بدون حائل وساتر دست زدن مرد به زن بیگانه یا -4
 .یا دیگري با کف دستدست زدن به عورت خود  -5
 .»دست زدن به حلقه مقعدش بنا به قول جدید شافعی -6

ْشيَاَء انلِّيَُّة وفََرائُِض الُغْسِل ثَ و« :فصل
َ
�ِيَصاُل إِْن اَكنَْت ىلَعَ بََدنِِه و �َِزالَُة انلَِّجاَسةِ َالثَُة أ

 
ْ
ِة وال برََشَ

ْ
ْعِر وال يِع الشَّ  مَجِ

َ
ْشيَ ُسنَنُُه مَخْ َماِء إِىل

َ
َِد ىلَعَ �ِمْ والوُُضوُء َ�بْلَُه اَء التَّْسِميَُّة وَسُة أ َراُر ايلْ

ُمَواَالُة و
ْ
یاجلََسِد وال يرُْسَ

ْ
 .»َ�ْقِديُم ايلُْمَ� ىلَعَ ال

 ي غسل سه چیز است:ها فرض«
 .نیت -1
 .باشد بدن اگر از بین بردن نجاست از -2
 پوست بدن.  رسیدن آب به تمام موها و -3

 ي غسل پنج چیز است:ها سنت
 .ن بسم اهللاگفت -1
 .وضو قبل از غسل -2
 .دست بر بدن کشیدن -3
 .(پشت سرهم پی در پی) مواالت -4
 .»جلو انداختن راست بر چپ -5

ْشيَاَء ثََالثٌَة �َْشرَتِ « :فصل
َ
ُغْسَل ِستَُّة أ

ْ
ی يُوِجُب ال ِ

َّ
 إِتِلَقاُء ِ�َ ِ�يَْها الرَِّجاُل والنَِّساُء و كُ واذل

َمِ�ِّ 
ْ
ِتَاَ�ْ�ِ و�ِنَْزاُل ال

ْ
َموُْت وثََالثَ واخل

ْ
َيُْض وانلَِّفاُس وال

ْ
ِوالََدةُ ٌة َ�َْتصُّ بَِها النَِّساُء وِ�َ احل

ْ
 .»ال

مرد مشترك  ، که سه چیز آنها بین زن وکند شش چیز است می آنچه غسل را واجب«
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 است:
 .فرو رفتن سر ذکر مرد زنده بفرج زن -1
 .خارج شدن منی اگر چه یک قطره باشد -2
 ش روا نیست. مرگ مگر شهید که غسل -3
 از آنها فقط اختصاص به زن دارد: سه چیز و
 .حیض -1
 .خون والدت و زائیدن -2
 .»والدت خواه خون باشد یا نباشد -3

َمْسُنونَُة َسبَْعَة َعرَشَ و« :فصل
ْ
ِعيَديِْن واالْستِْسَقاِء االِْغتَِساَالُت ال

ْ
ُُمَعِة وال

ْ
 ُغْسًال ُغْسُل اجل

ُُسوِف و
ْ
ُكُسوِف واخل

ْ
 و ال

ْ
َميِِّت وُغْسُل ال

ْ
َمْجنُوِن واَك الِمْن َغْسِل ال

ْ
ْسلََم وال

َ
مُ ِفِر إَِذا أ

ْ
ْغَ� َعلَيِه ال

َة ولِلُوقُوِف بَِعَرفََة ولِلَمِبيِْت بُِمْزَدِلَفَة ولَِرِ�  ُخوِل َمكَّ ِْحَراِم ودِلُ
ْ

فَاقَا والُغْسُل ِعنَْد اإل
َ
إَِذا أ

َماِر اثلََّالِث و ِ
ْ
ِ اجل ىِع ول َواِف ولِلسَّ  .»ُخوِل َمِدينَِة رَُسوِل اهللاِ دِلُ لطَّ

 ي سنت هفده مورد است:ها غسل«
غسل  -4 .غسل براي نماز باران -3قربان  غسل دو عید رمضان و -2 .غسل جمعه -1

براي  -6 .»کسوف« غسل براي نماز گرفتن آفتاب -5 .»خسوف« براي نماز گرفتن ماه
(هنگامی که عقلش .دیوانه -8 .شودبراي کافر هرگاه مسلمان  -7 .کسی که مرده را بشوید

هنگام پوشیدن  -10 .بیدار شدن شخصی که بیهوش شود هنگام افاقه و -9 را بازیافت)
 -13 .براي ایستادن حاج در عرفه -12 .مکه براي داخل شدن در شهر -11لباس احرام 

پرتاب کردن  براي رجم کردن شیطان و -14 .روز کند براي کسی که در مزدلفه شب را
براي طواف  -15 .روز ایام التشریق (هر روز مستحب است غسل کند) ها در سه نگس

 براي داخل شدن به شهر -17 .مروه براي دویدن یا سعی بین صفا و -16 .خانه کعبه
 .»مدینه منوره
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ْن يَبَْتِدئْ لُبَْسُهمَ و« :فصل
َ
ائَِط أ ِ� َجائٌِز بِثََالثَِة رَشَ َمْسُح ىلَعَ اخلُفَّ

ْ
َهاَرةِ  ا َ�ْعدَ ال َكَماِل الطَّ

ْن يَُ�ونَا َساتَِر�ِْن لَِمَحلِّ َغْسلِ و
َ
َقَدَمْ�ِ و أ

ْ
َفْرِض ِمَن ال

ْ
ا ُ�ْمِ�ُن ال ْن يَُ�ونَا ِممَّ

َ
َ�تَاُ�ُع أ

ْلًَة و
َ

ُمِقيُم يَْوماً ويل
ْ
َمىِش َعلَيِهَما وَ�ْمَسُح ال

ْ
ُمَسافُِر ثَالَ ال

ْ
يَّاٍم بِلَيَايِلِهنَّ وال

َ
ِة ِمْن  ابِْتَداءُ ثََة � ُمدَّ

ْ
ال

 
َ
َفِر ُ�مَّ أ ْو َمَسَح ىف السَّ

َ
رََضِ ُ�مَّ َسافََر أ

ْ
ْ�ِ فَإْن َمَسَح ىف احل

ُفَّ
ْ
َ�مَّ ِحْ�ِ ُ�ِْدُث َ�ْعَد لُبِْس اخل

َ
قَاَم أ

َمْسُح بَِثالَ َمْسَح ُمِقيٍم و
ْ
ِة وَ�بُْطُل ال ُمدَّ

ْ
ْشيَاَء خِبَلِعِهَما وانِْقَضاِء ال

َ
 ثَِة أ

ْ
 .»ُغْسَل َما يُوِجُب ال

 رواست به سه شرط: بر دو خُفمالیدن دست تر «
 .گرفتن وضو پوشیدن آنها بعد از کمال طهارت و -1
تمام قوزك  ها خُفبطوریکه ، محل غسل دوپا را فرا گرفته باشند اه خُفاینکه  -2

 .دوپا را بپوشاند
آمدن را  بتواند رفتن و کسی که آنها را پوشیدهطوري باشند که  ها خُفباید  -3
(کسی که مسافر نباشد) یک شبانه  براي مقیم ها خُفمدت پوشیدن - لت انجام دهدبسهو
از موقعی است که وضوي  ها خُفآغاز مسح بر  -است و براي مسافر سه شبانه روز  روز

 ها خُف(براي مثال اگر کسی بعد از گرفتن وضو  ها خُفشود بعد از پوشیدن  می او باطل
بماند اگر مقیم باشد بعد از بطالن  شب کامل وضوي اویک روز کامل یا یک  بپوشد و را

تواند سه شبانه  می اگر مسافر باشد از آن تاریخ تواند یک شبانه روز مسح کند و می وضو
اگر  )بمالد ها خُف دست تر برموقع وضو به عوض غسل پا  را خلع نکند و ها خُفروز 

پس مقیم سافرت مسح کند یا براي مس پس مسافر شود وسشخص مقیم باشد و مسح کند 
 .تمام کند صورت باید مدت مسح مقیم را هر دو شود در

 شود: می مسح به سه چیز باطل
 .ها کندن موزه -1
 .تمام شدن مدت -2
 .»کند می چه غسل را واجب کند مسح را نیز باطلهر -3
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ْشيَاَء وُُجوُد او« :فصل
َ
ِم مَخَْسُة أ ائُِط اتلَّيَمُّ ْو َمرَ رَشَ

َ
ُعْذِر �َِسَفٍر أ

ْ
َالِة ل ٍض وُدُخوُل َوقِْت الصَّ

َماِء و
ْ
ِر اْسِتْعَماهِلِ وَطلَُب ال لَِب وَ�َعذُّ ُ ُ�بَاٌر فَإْن َخالََطُه و�ِْعَوازُُّه َ�ْعَد الطَّ

َ
ی هل ِ

َّ
اِهُر اذل تَُّراُب الطَّ

ْو َرْمٌل لَْم ُ�ِْز 
َ
ْشيَاَء انلِّيَُّة وِجصٌّ أ

َ
ْرَ�َعُة أ

َ
وَْجِه وفََرائُِضُه أ

ْ
ِمْرَ�َقْ�ِ وَمْسُح ال

ْ
ََديِْن َمَع ال َمْسُح ايلْ

ِ�يُْب و ْشيَاَء التَّْسِميَُة والرتَّ
َ
ی وُسنَنُُه ثََالثَُة أ ی ُ�بِْطُل وَ�ْقِديُم ايلُْمَ� ىلَعَ اليرُْسَ ِ

َّ
ُمَواَالُة واذل

ْ
ال

وُُضوَء 
ْ
ْ�َطَل ال

َ
ْشيَاَء َما أ

َ
َم ثََالثَُة أ َماِء ىف َ�ْ�ِ وَ واتلَّيَمُّ

ْ
َالِة ُرْؤَ�ُة ال ُة وقِْت الصَّ َصاِحُب والرِّدَّ

َبَائِِر َ�ْمَسُح َعلَيَها 
ْ
ُم واجل ُم ِللُكِّ وُ�َص�ِّ وَال إِاَعَدَة َعلَيِه إِْن اَكَن وََضَعَها ىلَعَ ُطْهٍر وَ�تَيَمَّ َ�تَيَمَّ

ٍم َواِحٍد َماوفَِر�َْضٍة   .»َشاَء ِمَن انلََّوافِلِ  ُ�َص�ِّ بِتَيَمُّ
 :ي تیممها شرط«
 .بودن عذر سفر یا مرض -1
 داخل شدن وقت نماز -2
 .نیافتن آن آب و جويجست -3
ترس  ،بدن ي ازفلج شدن عضو(از قبیل خطر جانی  دشوار باشدبکار بردن آب  -4

 )ترسیدن از دزد وغیره،کوچ کردن قافله و نرسیدن به آن، ازدرنده
 .حیوان) (براي آشامیدن خود و احتیاج به آب -5
 مخلوط شده باشد روا نیست. آنیا شن به اگر گچ  خاك پاك داراي گرد. -6

 ي تیمم چهار چیز است:ها فرض
 .نیت -1
 مسح صورت -2
 مسح دو دست با آرنج -3
 )ها ترتیب (اول صورت بعد دست -4

دو دست با آرنج با خاك پاك که در چیزي هر خالصه تیمم عبارت از مسح صورت و
انجام عمل فرق تیمم بدل از غسل در کیفیت  تیمم بدل از وضو و- بکار نبرده باشند

اگر  و -ندارد فارق فقط نیت است اگر بدل از وضو باشد نیت تیمم بدل از وضو بیاورد
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باید خاك تیمم بدو نقله باشد یعنی دو  بدل از غسل است نیت بدل از غسل را بیاورد و
روي  دست با سینه انگشتان و دو مرتبه کف هر دو دست را بر خاك بزند براي پشت هر

 کف. دست با هر دو
 تیمم سه است: يها سنت

 .گفتن بسم اهللا -1
 .جلو انداختن طرف راست بر چپ -2
 (مواالت). پشت سر هم -3
 کند: می سه چیز تیمم را باطل 
 .کند می هرچه وضو را باطل -1
ببیند تیمم  آب راوهنوز داخل نماز نشده است اگر دیدن آب در غیر وقت نماز ( -2

 .شود) می باطل او
 از دین برگشتن -3
باید  ،یکی از اعضاي وضو را پانسمان کرده باشد یا زخم ب شکستگیبه سبکسی  و

 نماز را بخواند و (دست تر بر آن بمالد) پس از آن تیمم کرده و اول آن را مسح کند
نه باید وگراعاده آن الزم نیست  ،هنگام پانسمان کردن وضو داشته باشدکه  در صورتی

تواند  می الزم است اما با یک تیمم انهجداگبراي هر فرضی تیمم  نماز را اعاده کند و
 .»سنت بخواند خواهد میچه هر

َمِ�َّ و« :فصل
ْ
 ال

َّ
ٌس إِال ِ

َ
ِبيْلَْ�ِ � بَْواِل وُ�ُّ َمائٍِع َخَرَج ِمَن السَّ

َ
يِْع األ ْرَواِث وَغْسُل مَجِ

َ
األ

إِنَُّه 
َعاَم فَ ُ�ِل الطَّ

ْ
ی لَْم يَأ ِ

َّ
ىِبِّ اذل  بَْوَل الصَّ

َّ
َماِء َعلَيِْه َواِجٌب إِال

ْ
ٍء وَ�ْطُهُر بَِرشِّ ال َال ُ�ْعىَف َ�ْن ىَشْ

ِم  يَِسْ�َ ِمَن ادلَّ
ْ
 ال

َّ
ُ َسائِلٌَة إَِذا َوْ�َع ىف اإلنَاِء وِمَن انلََّجاَساِت إِال

َ
َقيِْح وَما َالَ�ْفَس هل

ْ
َماَت ِ�يِه وال

ُسُه   وفَإنَُّه َالُ�نَجِّ
ْ
لَك

ْ
 ال

َّ
َيَْواُن لُكَُّه َطاِهٌر إِال

ْ
َحِدِهَما وَب احل

َ
ْو ِمْن أ

َ
َ ِمنُْهَما أ �َْر وَما تََودلَّ ِ�ِْ

ْ
اخل

مَ و  السَّ
َّ
َسٌة إِال ِ

َ
َميْتَُة لُكَُّها �

ْ
ََراَد اآلَدِ�َّ و َك ال

ْ
�ِْر َسبَْع واجل ِ�ِْ

ْ
ِب َواخل

ْ
لَك

ْ
ُ�ْغَسُل اإلنَاُء ِمْن ُولُوِغ ال
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اٍت إِحَداُهنَّ بِاتَُّراِب  ىِت َعلَيِْه ُ�ْغَسُل ِمْن َسائِ وَمرَّ
ْ
ًة َواحدًة تَأ فَْضُل وِر انلََّجاَساِت َمرَّ

َ
اثلََّالثَُة أ

َْمَرُة بِنَْفِسَها َطُهَرْت و
ْ
َللَّْت اخل ٍء ِ�يَها لَْم َ�ْطُهرْ و�َِذا ختَ  .»�ِْن ُخلِّلَْت بَِطْرِح ىَشْ

 .چه از دو مجرا جلو و عقب انسان خارج شود نجس است جز منیهر«
 نخورده غذاکودکی که هنوز  ادرارواجب است جز  ها مدفوعو  ادرارهاکلیه  شستن و

 احتیاج به فشردن ندارد. شود و می پاشیدن آب بر محل پاكا آن ب است و
 رد زیر:واجب است مگر در موا ها غسل کلیه نجاست

 .خون کم -1
 .چرك کم -2
چیزیکه داراي . مورچه وغیره) (مانند مگس و چیزیکه داراي خون جهنده نباشد -4

 . کند نمی را نجس بمیرد آن خون جهنده نباشد هرگاه بظرفی بیفتد و
- نها متولد شده باشدآ یا یکی از نها وآ هرچه از خوك و همه جانورها پاکند جز سگ و

خوك بداخل آن دهن  ظرفی که سگ و -بنی آدم ملخ و همه مردارها نجسند جز ماهی و
 7(البته  از آنها با گل آمیخته باشد یکی و آب شسته شود 7گذاشته باشد واجب است به 

آب  4 و 3ممکن است براي از بین بردن نجاست احتیاج به  .مرتبه پس از ازاله نجاست
براي جانورهاي دیگر یک دفعه است که آب بر  – شود) می یک مرتبه محسوب که باشد

 دهرگاه شراب خودبخود سرکه شو مرتبه باشد بهتر است و 3 ولی اگر -آن جاري شود
نجس  ولی اگر بوسیله گذاشتن دارو باشد ) شود می (ظرف آن هم پاك گردد پاك می

 .»(ظرف آن نیز نجس است) است

ِستِ انلَِّفاِس وَ�ُْرُج ِمَن الَفْرِج ثََالثَُة ِدَماٍء َدُم احلَيِْض و« :فصل
ْ

َيُْض ُهَو واال
ْ
َحاَضِة فَاحل

ِة ىلَعَ 
َ
َمْرأ

ْ
َاِرُج ِمْن فَْرِج ال

ْ
ُم اخل اٌع ادلَّ ْسوَُد ُ�ْتَِدٌم ذلَّ

َ
ِوالََدِة ولَْونُُه أ

ْ
ِة ِمْن َ�ْ�ِ َسبَِب ال حَّ  َسِبيِْل الصِّ

ِوالََدِة و
ْ
َاِرُج َعِقَب ال

ْ
ُم اخل َيِْض وانلَِّفاُس ُهَو ادلَّ

ْ
يَّاِم احل

َ
َاِرُج ىف َ�ْ�ِ �

ْ
ُم اخل االِْسِتَحاَضُة ُهَو ادلَّ

َيِْض يَْوٌم وانلَِّفاِس و
ْ
قَلُّ احل

َ
لأ

َ
رَثُُه مَخَْسَة َعرَشَ يَْوماً وٌة ويل

ْ
�

َ
ْو َسبٌْع وأ

َ
قَلُّ انلَِّفاِس واَغبِلُُه ِستٌّ أ

َ
أ

َْظٌة 
َ
رَثُُه ِستُّوَن يَْوماً وحل

ْ
�

َ
ْرَ�ُعوَن وأ

َ
َيَْضتَْ�ِ مَخَْسَة َعرَشَ يَْوماً والََحدَّ واَغبِلُُه أ

ْ
ْهِر َ�ْ�َ احل قَلُّ الطُّ

َ
أ
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�رَثَهِ 
َ
قَلُّ َزَمٍن وِأل

َ
ُة �ِْسُع ِسنِْ�َ  أ

َ
َمْرأ

ْ
ِيُض ِ�يِه ال

َ
ْشُهٍر وحت

َ
َْمِل ِستَُّة أ

ْ
قَلُّ احل

َ
ْرَ�ُع ِسنِْ�َ وأ

َ
رَثُُه أ

ْ
�

َ
أ

ْشُهٍر و
َ
َيِْض واَغبِلُُه �ِْسَعُة أ

ْ
َالُة وَ�ُْرُم بِاحل ْشيَاَء الصَّ

َ
وُم وانلَِّفاِس َ�َماِ�يَُة أ قَِراَءُة الُقْرآِن والصَّ

ُمْصَحِف و
ْ
َمْسِجِد ومَحْلُُه وَمسُّ ال

ْ
َواُف وُدُخوُل ال ةِ والطَّ َّ َوطُء واالِْسِتْمَتاُع بَِما َ�ْ�َ الرسُّ

ْ
ال

كبَِة و َالُة والرُّ ْشيَاَء الصَّ
َ
ُنُِب مَخَْسُة أ

ْ
ُمْصَحِف وقَِراَءُة الُقْرآِن وَ�ُْرُم ىلَعَ اجل

ْ
مَحْلُُه وَمسُّ ال

َواُف و َالُة  َ�ُْرمُ واللُّبُْث ىف الَمسِجِد والطَّ ْشيَاَء الصَّ
َ
ُمْحِدِث ثََالثَُة أ

ْ
َواُف وىلَعَ ال َمسُّ والطَّ

ُمْصَحِف 
ْ
 .»مَحْلُهُ وال

 :شود خارج می از فرج زن سه نوع خون «
 .»عادت شرعی« خون حیض -1
 .»زائیدن« خون نفاس -2
 خون استحاضه. -4

شود  می از فرج زن خارجدر حال تندرستی و بدون زائیدن خون حیض خونی است که  
 نفاس خونی است که بعد از زائیدن خارج .است انسوز رنگ آن سیاه مایل به قرمز و و

  شود نفاس نیست) می آن خارج یابا کودك و (پس خونی که قبل از شود می
 -شود می نفاس از فرج زن خارج غیر روزهاي حیض و استحاضه خونی است که در-

 روز است 7 یا 6روز است غالب آن 15اکثر آن  حد حداقل حیض یک شبانه روز است و
روز  40غالب آن روز و 60اکثر آن  حد یک لحظه است و (خون زائیدن اقل نفاس حد -

ترین  کم – اکثر آن معلوم نیست حد روز و15حیض  اقل پاکی در بین دو حد - است
 6اقل حمل (مدت زائیدن )  حد .سالگی است 9شود  می که زن در آن دچار حیض مدتی
 ماه است. 9غالب آن  سال است و-4 اکثر آن حد ست وماه ا

 نفاس باشد هشت چیز حرام است: براي زنیکه در حیض یا
داخل  -5 .برداشتن آن دست زدن به قرآن و -4 .خواندن قرآن -3 .روزه -2. نماز -1

 زانو. و استمتاع بین ناف -8 .جماع -7 .طواف -6 .شدن به مسجد
 ست:چیز حرام ا شخص جنب پنج بر و
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 ماندن در -5 .طواف -4 .دست زدن به قرآن وحمل آن -3 .خواندن قرآن -2. نماز -1
 مسجد.

 وضو سه چیزحرام است: شخص بی بر
 حمل آن. دست زدن به قرآن و -3 .طواف -2. نماز -1

 



 
 

 كتاب الصالة

ْهُر « َمْفُروَضُة مَخٌْس الظُّ
ْ
َالُة ال ْمِس والصَّ ُل َوقِْتَها َزَواُل الشَّ وَّ

َ
ٍء وأ آِخُرُه إَِذا َصاَر ِظلُّ لُكِّ ىَشْ

َواِل  َعرْصُ وِمثْلَُه َ�ْعَد ِظلِّ الزَّ
ْ
ِمثِْل وال

ْ
َ�اَدُة ىلَعَ ِظلِّ ال ُل َوقِْتَها الزِّ وَّ

َ
 ِظلِّ وأ

َ
آِخُرُه ىف االْخِتيَاِر إِىل

ْمِس   ُغُروِب الشَّ
َ

ََواِز إىِل
ْ
ِمثْلَْ�ِ و� اجل

ْ
َمغرُِب وال

ْ
ْمِس  َوْ�ُتَها َواِحدٌ وال �ِِمْقَداِر ووُهَو ُغُروُب الشَّ

 وَ�تَوْضَما يُؤَذُِّن 
ُ
َعْوَرَة وأ

ْ
َالَة و�َْسرُتُ ال ِعَشاُء وُ�َص�ِّ مَخَْس َرَ�َعاٍت وُ�ِقيُْم الصَّ

ْ
ُل َوقِتَها إَِذا وال وَّ

َ
أ

مْحَُر 
َ
َفُق األ َوَ واَغَب الشَّ

ْ
ِث اللَّيِْل و� اجل

ْ
 ثُل

َ
َفْجِر اثلَّاِ� آِخُرُه ىف االْخِتيَاِر إِىل

ْ
 ُطلُوِع ال

َ
اِز إِىل

بُْح و َفْجِر اثلَّاِ� والصُّ
ْ
ُل َوقِتَها ُطلُوُع ال وَّ

َ
 ُطلُوِع وأ

َ
ََواِز إىِل

ْ
 اإلِْسَفاِر و� اجل

َ
آِخُرُه ىف االِْخِتيَاِر إىِل

ْمِس   .»الشَّ

 کتاب نماز

 ي فرض پنج است:ها نماز«
 ز وسط آسمان بحسب ظاهر واول وقت آن مائل شدن آفتاب است ا و: ظهر نماز -1

چند دقیقه  (تقریباً آخر آن هنگامی است که سایه هر چیز مساوي آن شود بجز سایه زوال
 از نصف النهار بگذرد).

ن هنگامی است که سایه هر چیز بیشتر از یک برابر خود شود آاول  و ر:عص نماز -2
 قت جواز آن تاو خصی دو برابر شود وگزیده آن موقعی است که سایه هر شوقت بر و

 .غروب آفتاب است
وقت دوام آن به  پنهان شدن آفتاب است و و آنداراي یک وقت  :مغرب نماز -3

 پوشیدن ستر عورت و گرفتن یک وضو و اندازه انجام اعمال زیر است= گفتن یک اذان و
 .گزاردن پنج رکعت نماز و هگفتن یک اقام

زمانی  خر وقت گزیده آن تاآ اول وقت آن پنهان شدن شفق قرمز و و :عشاء نماز -4
 آن را فجر صادق گویند و وقت جواز آن تا طلوع فجر دوم و گذرد وب یک سوم شب که
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گیرد ولی فجر  از حیث عرض فرا می فجر صادق وقتی است که نور آن سراسر افق را
 .شود بعداً باز تیره می گیرد و کاذب از حیث طول افق را فرا می

روشن شدن  گزیده آن تابروقت  وع فجر دوم واول وقت آن طل و :صبح نماز -5
 .»طلوع آفتاب است وقت جواز آن تا صبح و

ْشيَاَء اإلِْسَالُم و« :فصل
َ
َالِة ثََالثَُة أ ائُِط وُُجوُب الصَّ  ورَشَ

ُ
َعْقُل وُهَو َحدُّ اتلَّلْكِيِْف وابُللُوغ

ْ
ال

ِعيَْداِن و
ْ
َمْسنُونَاُت مَخٌْس ال

ْ
لََواُت ال ُكُسوفَاوالصَّ

ْ
َفَرائِِض واالِْستِْسَقاُء وِن ال

ْ
َنُ اتلَّابَِعُة لِل السُّ

َفْجِر 
ْ
َعتَا ال

ْ
َعًة َر�

ْ
ْهِر وَسبَْع َعرَشَ َر� ْرَ�ٌع َ�بَْل الظُّ

َ
َعتَاِن َ�ْعَدُه وأ

ْ
ْرَ�ٌع َ�بَْل الَعرْصِ وَر�

َ
َعتَاِن وأ

ْ
َر�

َمْغرِِب 
ْ
ِعَشاِء يُوتُِر بَِواِحَدٍة مِ وَ�ْعَد ال

ْ
َداٌت َصَالُة اللَّيِْل ونُْهنَّ ثََالٌث َ�ْعَد ال ثََالُث نََوافَِل ُمَؤ�َّ

ىَح و َاو�ِْح وَصَالُة الضُّ  .»َصَالُة الرتَّ

ََدِث و« :فصل
ْ
ْعَضاِء ِمَن احل

َ
ْشيَاَء َطَهاَرُة األ

َ
ُخوِل ِ�يَْها مَخَْسُة أ َالِة َ�بَْل ادلُّ ائُِط الصَّ رَشَ

َعْوَرِة بِِلبَاٍس َطاوانلََّجِس و
ْ
ُوقُوُف ىلَعَ َماَكٍن َطاِهٍر وِهٍر َسرْتُ ال

ْ
َوقِْت وال

ْ
ِعلُم بُِدُخوِل ال

ْ
ال

اِحلَةِ و َفِر ىلَعَ الرَّ َوِْف و� انلَّافِلَِة ىِف السَّ
ْ
ِة اخل َْ�ِ ىف ِشدَّ ِقبْلَِة ىف َحاتلَ

ْ
 .»اْسِتْقبَاُل ال

 ي وجوب نماز سه چیز است:ها شرط«
بچه  دیوانه و (پس بر لیف استمناط تک عقل که حد و -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1

 واجب نیست).
 نمازهاي سنت پنج است

ماه  نماز -4 ،نماز خورشید گرفتگی -3 ،عید قربان نماز -2 ،عید رمضان نماز -1
 نماز باران. -5 ،گرفتگی
 هفده رکعت است: (قبلیه و بعدیه)تابع نمازهاي فرضي ها سنت

 رکعت بعد دو -3، از نماز ظهرچهار رکعت قبل  -2 ،رکعت قبل از نماز صبح دو -1
سه رکعت بعد از  -6 ،رکعت بعد از مغرب دو -5، عصر چهار رکعت قبل از -4، ظهر از

اکثر آن  حد اقل وتر یک رکعت و (حد اسم وتر بخوانده یک رکعت آن را ب که عشاء
 .)یازده رکعت است
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 مؤکد است: نماز سنت بسیار پسندیده و ،در سه وقت
اکثر آن دوازده رکعت  حد رکعت و اقل آن دو حد«از چاشت نم -2 ،نماز شب -1
هاي ماه  شبی از شب آن بیست رکعت است در ده سالم در هر و« نماز تراویح -3 ،است

وقت آن در بین نماز » باید بیاورند قیام رمضان را رمضان در هردو رکعت نیت سنت یا
 .»طلوع فجر است عشاء و

 آن پنج چیز است:قبل از داخل شدن ي نماز ها شرط«
ایستادن در جاي  -3 ،لباس پاك ستر عورت با -2 ،نجاست پاکی اعضا از حدث و -1
 رو کردن به قبله. -5. علم به داخل شدنِ وقت نماز -4 ،پاك

 جایز است ترك قبله در دو حالت:
 .»در خواندن نماز سنّت براي مسافر سوار -2 ،در شدت خوف -1

الَ و« :فصل ْراَكُن الصَّ
َ
ناً انلِّيَُّة أ

ْ
ُقدَرِة وِة َ�َماِ�يََة َعرَشَ ُرك

ْ
ِقيَاُم َمَع ال

ْ
تَ�ِبَ�ُة االِحَراِم وال

َفاحِتَِة و
ْ
ُكوُع و�ِسِم اِهللا الرَّمَحِن الرَِّحيِم وقَِراَءُة ال َمأنِيْنَُة ِ�يِه والرُّ فُع والطُّ اِالْ�َتَداُل والرَّ

ُمأنِيْنَُة ِ�يِه و ُجوُد والطُّ جَدتَِ� وَمأنِيْنَُة ِ�يِه الطُّ والسُّ ُلُوُس َ�ْ�َ السَّ
ْ
َمأنِيْنَُة ِ�يِه واجل ُلُوُس والطُّ

ْ
اجل

ِخُ� 
َ
ُد ِ�يِه واأل َالُة ىلَعَ انلَّىِبِّ التََّشهُّ  وِ�يِه  والصَّ

َ
و�

ُ
َالةِ والتَّْسِليَمُة األ ُُروِج ِمَن الصَّ

ْ
 ِ�يَُّة اخل

ْراَكِن ىلَعَ َما َذَكْرنَاو
َ
َذانُ و هُ تَرِ�يُْب األ

َ
ُخوِل ِ�يَْها َشيْئَاِن األ َ�ْعَد و األقَاَمةُ و ُسنَنَُها َ�بَْل ادلُّ

ُل  وَّ
َ
ُد األ ُخوِل ِ�يَْها َشيْئَاِن التََّشهُّ ِوتِْر ىف انلِّْصِف اثلَّاِ� ِمن َشْهِر و ادلُّ

ْ
بِْح و� ال ُقنُوُت ىف الصُّ

ْ
ال

َة َخْصلًَة َرفعُ و َرَمَضانَ  ُكوِع  َهيْآُ�َها مَخَْس َعرَشَ ََديِْن ِعنَْد تَْ�ِبَ�ُة اإلْحَراِم وِعنَْد الرُّ  ايلْ
فِْع ِمنْهُ و َمالِ و الرَّ َِمْ�ِ ىلَعَ الشِّ هُ و وَْضُع ايلْ َْهُر ىف َموِْضِعهِ و اإلْسِتَعاَذةُ و اتلَّوَجُّ

ْ
اُر ىف و اجل اإلرْسَ

ِمْ�ُ و َموِْضِعهِ 
ْ
وَرِة َ�ْعَد الَفاحِتَةِ و اتلَّأ فْعِ و قَِراَءُة السُّ َْفِض و اتلَّْكِبْ�َاُت ِعنَْد الرَّ

ْ
قَْوُل َسِمَع و اخل

 َ َدُه َر�َّنَا ل َْمدُ َك اُهللا لَِمْن مَحِ
ْ
ُكوِع و احل ُجودِ و التَّْسِبيُْح ىف الرُّ َفِخَذيِْن ىف و السُّ

ْ
ََديِْن ىلَعَ ال وَْضُع ايلْ

ی ُلُوِس يَبُْسُط اليرُْسَ
ْ
ُمَسبِّ و اجل

ْ
 ال

َّ
ُْمَ� إِال داً �َْقِبُض ايلْ اإلفرِْتَاُش ىف و َحَة فَإنَُّه �ُِشُ� بَِها ُمتََشهِّ

َلََساِت 
ْ
يِع اجل ةِ  كُ اتلََّورُّ و مَجِ ِخْ�َ

َ
َلَسِة األ

ْ
 .»التَّْسِليَْمُة اثلَّاِ�يةُ و ىف اجل

 :ارکان نماز هجده چیز است«
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 و خواندن سوره فاتحه -4 ،نیت اهللا اکبر گفتن با -3، ایستادن اگر بتواند -2نیت  -1
 -7 ،آرام گرفتن در آن -6 ،رکوع -5 ،ي است از فاتحه که باید خوانده شودا بسم اهللا آیه

نشستن  -11 ،آن آرام گرفتن در -10 ،سجده -9 ،راست ایستادن -8 ،بلند شدن از رکوع
خواندن  -14 ،آن آرام گرفتن در -13 ،سجده نشستن در بین دو -12، آخر براي تشهد

 نیت خارج شدن از -17 ،سالم طرف راست -16 ،آن ت درخواندن صلوا -15 ،تشهد
 ترتیب. -18، نماز

اخل شدن بعد از د داخل شدن نیز دو چیز است: أذان، اقامه. و ي نماز قبل ازها سنّت
در نماز وتر در نیمه دوم  قُنوت خواندن در نماز صبح و -2 ،تشهد اول -1دو چیز است: 

 ».تراویح نماز از بعد وتر« ماه رمضان
 هاي نماز هفده چیز است: هیئت و

بلند ( -2، »نیت اهللا اکبر بعد از« االحرام ةدست هنگام گفتن تکبیر بلند کردن دو -1

 -4 ،موقع بلند شدن از رکوعدست)  بلند کردن دو( -3 ،هنگام رکوعدست)  کردن دو
واندن خ -7 ،خواندن تَعوذ -6 ،خواندن دعاي إستفتاح -5 ،گذاشتن دست راست بر چپ

دو رکعت  عشاء و رکعت اول نماز مغرب و دو« صداي بلند در نمازهاي جهري فاتحه با
 -9 ،آهسته خواندن فاتحه در نمازهاي سري-8 ،»عیدین وغیره نمازهاي جمعه و صبح و

گفتن اهللا اکبر  -11 ،از فاتحه خواندن سوره بعد-10»الحمد« از فاتحه گفتن آمین بعد

ِ گفتن  -12 ،پایین رفتن بسجود و رکوع هنگام بلند شدن از عَ اهللاُ ل مِ هُ ـسَ ِدَ ن محَ هنگام  مَ

 دست بر دو دوگذاشتن  -14 ،سجود گفتن تسبیح در رکوع و -13 ،بلند شدن از رکوع
هاي دست راست را  و انگشت رها هاي دست چپ را انگشت موقع نشستن و در ران

یک  اهللا بلند کرده و ء إالَّانگشت شهادت در موقع گفتن همز« مگر مسبحه میکند بسته
 موقعیکه سالم کند تا می را نگهداري دهد دیگر بدون حرکت آن می مرتبه آن را حرکت

ساق پاي چپ را در زیر خود « قعود تشهد اول نشستن در حال افتراش در -15 ،»دهد می
بر کفل نشسته « متورك نشستن در حال قعود تشهد آخر -16 ،»دهد می فرش قرار
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 ،»از زیر پاي راست رد کند پاي چپ را حال سجده باقی باشد و یکه پاي راست بربطور
 .»ارکان است) سالم دوم (سالم اول گفته شد که داخل -17

ْشيَاَء فَالرَُّجُل ُ�َاىِف ِمْرَ�َقيِْه َ�ْن َجنْبَيْهِ و« :فصل
َ
َاِلُف الرَُّجَل ىف مَخَْسِة أ

ُ
ُة خت

َ
َمْرأ

ْ
ُ�َقلُّ و ال

ُكوِع َ�ْطنَُه �َ  ُجودِ و ْن فَِخَذيِْه ىف الرُّ َهرِ و السُّ
ْ
َالِة َسبَّحَ و َ�َْهُر ىف َموِضِع اجل ٌء ىف الصَّ  �َِذا نَابَُه ىَشْ

تِهِ و بَِتهِ و َعْوَرُة الرَُّجِل َما َ�ْ�َ رُسَّ
ْ
 َ�ْعٍض و ُرك

َ
ُة تَُضمُّ َ�ْعَضَها إىِل

َ
َمْرأ

ْ
ِة و ال ِْفُض َصوَ�َها حِبَرْضَ ختَ

 
َ
َقْت و َجانِِب الرَِّجاِل األ َالِظ َصفَّ ٌء ىف الصَّ  وَْجَهَهاو �َِذا نَاَ�َها ىَشْ

َّ
ِة َعْوَرٌة إِال ُرَّ

ْ
يُْع بََدِن احل  مَجِ

يَْهاو َمُة اَكلرَُّجلِ و َ�فَّ
َ
 .»األ

 ف نماز مرد وزن در پنج چیز است:موارد اختال«
 .کند و دور سجود دو آرنج را از هر دو طرف باید بلند مواقع رکوع و مرد در -1
 ،ران خود بلند نگه دارد از دو سجود مرد باید شکم خود را در حال رکوع و -2
 و رکعت اول نماز مغرب 2صداي بلند بخواند یعنی در  مرد نماز جهر را باید با -3

همچنین نمازهاي دیگر جهري  رکعت نماز صبح و در دو عشاء و رکعت اول نماز 2 در
 .بخواندمانند نماز عیدین وغیره باید بصداي بلند 

بحانَ اهللاِ :شود باید تسبیح بگوید یعنی بگوید مشکلیدچار در نماز  هنگامی  -4  سُ

اند  را بخواند گفته آگاه کردن آن اگر بقصد ذکر و را بخواند و باید به قصد ذکر آن ولی«
 .»شود ولی اگر فقط به قصد آگاه کردن باشد باطل است نمی که نماز وي باطل

و است، ولی زن در اعمال باال، با مرد مخالف است زان عورت مرد بین ناف و -5
د نکرده شکم را به دو ران خود سجود زن دو آرنج را بلن یعنی باید در مواقع رکوع و

مشکلی هنگامی که  در حضور مردان بیگانه نماز جهریه را آهسته بخواند، و چسباند، وب
 ت است جز صورت وتمام بدن زن عور در عوض تسبیح کف بزند و در نماز پیش آید،
 .»است مانند مرد،» کنیزك« جاریه دو کف دست و

َحدَ و« :فصل
َ
َالَة أ ی ُ�بِْطُل الصَّ ِ

َّ
َعْمدُ  اذل

ْ
الَكَُم ال

ْ
 ال

ً
َكِث�ُ و َعرَشَ َشيْأ

ْ
َعَمُل ال

ْ
ََدُث و ال

ْ
 احل

َعوَرةِ و ُحُدوُث انلََّجاَسةِ و
ْ
ِقبْ و تَغِيُ� انلِّيَّةِ و انِْ�َشاُف ال

ْ
ُل و لَةِ اْسِتْدبَاُر ال

ْ
�

َ
ُْب و األ  الرشُّ
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َقْهَقَهةُ و
ْ
ةُ و ال  .»الرِّدَّ

 کند: می یازده چیز نماز را باطل« :فصل
 .سخن عمدي -1
 .حرکات بسیار -2
 وضو شدن و بی حدث -3
 .افتادن نجاست بر بدن یا لباس -4
 .ظاهر شدن عورت -5
 .تغییر نیت -6
 .پشت کردن به قبله -7
 .خوردن -8
 .آشامیدن -9

 .قهقهه -10
 .از دین برگشتن -11

ْرَ�عٌ َر�َ و« :فصل
َ
َعًة ِ�يَْها أ

ْ
َة َر� َفَرائِِض َسبَْع َعرَشَ

ْ
ْرَ�عٌ و ثََالثُوَن َسْجَدةً و َعاُت ال

َ
�ِْسُعوَن و أ

َداٍت و تَْ�ِبَ�ةً  َالِة َمائْةٌ و مَخُْسوَن �َْسِبيَْحةً و ثََالٌث و َمائْةٌ و �ِْسُع �ََشهُّ ْراَكِن ىف الصَّ
َ
 مُجْلَُة األ

ناً ىف الو ِستَّةٌ و
ْ
وَن ُرك َمغِرِب اْ�نَانِ ِعرْشُ

ْ
ناً و� ال

ْ
بِْح ثََالثُوَن ُرك َ�اِ�يَِّة و صَّ ناً و� الرُّ

ْ
ْرَ�ُعوَن ُرك

َ
أ

ْرَ�َعةٌ 
َ
ُلُوِس و أ

ْ
َفِرَ�َضِة َص�َّ َجالِساً وَمْن َعَجَز َعِن اجل

ْ
ِقيَاِم ىف ال

ْ
ناً وَمْن َعَجَز َعِن ال

ْ
مَخُْسوَن ُرك

 .»َص�َّ ُمْضَطِجعاً 
سالم و 10تشهد و  9تکبیر و  9 سجده و 34در آنها  :ستي فرائض هفده اها رکعت«
 44در مغرب  و 30است در نماز صبح  126تسبیح وجود دارد. مجموع ارکان نماز  153

 رکن وجود دارد. 54در نمازهاي چهار رکعتی  و
اگر عاجز باشد  که نتواند در حال ایستادن نماز را انجام دهد در حال نشستن و کسی

 .»را بخواند لو دراز کشیده نماز خودپه از نشستن بر
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َمرْتُو« :فصل
ْ
ْشيَاَء فَْرٌض  كُ وال

َ
َالِة ثََالثَُة أ َفْرُض الَ و ُسنَّةٌ و ِمَن الصَّ

ْ
َ�نُوُب َ�نُْه  َهيْئٌَة فَال

ْهِو بَْل إِْن َذَكَرهُ  ىَت بِهِ و ُسُجوُد السَّ
َ
َماُن قَِر�ٌْب أ ْهوِ و َ�َ� َعلَيهِ و الزَّ َ�ُعوُد  نَُّة الَ السُّ و َسَجَد لِلسَّ

ْهِو َ�نَْها َفرِض لَِكنَُّه �َْسُجُد لِلسَّ
ْ
َْها َ�ْعَد اتلَّلَبُِّس بِال

َ
َْها َ�ْعَد تَْرِكَها والَ و إِيل

َ
 الَهيْئَُة َالَ�ُعوُد ِإيل

ْهِو َ�نَْها َِقْ�ِ َك �َِذا شَ و �َْسُجُد لِلسَّ َكَعاِت َ�َ� ىلَعَ ايلْ ىَت بِِه ِمَن الرَّ
َ
قَلُّ ىف َعَدِد َما أ

َ
  وُهَو األ

ْهوِ و ْهِو ُسنَّةٌ و َسَجَد لِلسَّ َالمِ و ُسُجوِد السَّ  .»َ�َلُُّه َ�بَْل السَّ
 فراموش گردد: ممکن است سه چیز در نماز«
کند اگر زود متذکر  نمی سجده سهو فرض را جبران . هیئت -3 ،سنّت -2 ،فرض -1

بعداً به سجده سهو بپردازد  کند ورا ترك نموده از نو شروع  از جائیکه آن شود برگردد و
را به  تواند آن می و اگر متروك سنّت باشد بعد از شروع به فرض برگشتن روا نیست ولی

سجده سهو هم  برگشت براي ترك هیئت روا نیست و سجده سهو جبران کند و
حداقل  خواهد، تردید در عدد رکعات مستلزم است از جائی شروع کند که یقین و نمی

 .»)سالم است محل آن قبل از سجده سهو سنت و( سهو ببرد هعد از آن سجدب است و

بِْح َحىتَّ َ�ْطلَُع و« :فصل  َصَالٌة لََها َسَبٌب َ�ْعَد َصَالِة الصُّ
َّ
ْوقَاٍت َال يَُص�َّ ِ�يَها إِال

َ
مَخَْسُة أ

ْمُس  َ�ْعَد َصَالِة و َذا اْستَوَْت َحىتَّ تَُزوَل �ِ و تَْرتَِفَع قَْدَر ُرْمٍح و ِعنَْد ُطلُوِعَها َحىتَّ َ�تاََكَمَل و الشَّ
ْمُس  َعرِص َحىتَّ َ�ْغُرَب الشِّ

ْ
ُغُروِب َحىتَّ َ�َتاَكَمَل ُغُروُ�َهاو ال

ْ
 .»ِعنَْد ال

مانند نماز فوت « گزاردن کراهت دارد: مگر اینکه سببی داشته باشد در پنج وقت نماز«
 .»خورشید شده، نماز باران نماز گرفتگی ماه و

 .از نماز صبح تا طلوع آفتاب بعد -1
 .در موقع طلوع آفتاب تا مقدار یک نیزه بلند شدن آن -2
 .زمانیکه آفتاب در وسط آسمان باشد تا زوال -3
 .بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب -4
 .»از غروب تا پنهان شدن آفتاب بطور کامل -5

َدةٌ و« :فصل ََماَعِة ُسنٌَّة ُمَؤ�َّ
ْ
ُموِم و َصَالُة اجل

ْ
َمأ

ْ
ن َ�نِْوَی اِالئِْتَماَم ُدوَن اإلَمامِ ىلَعَ ال

َ
َ�ُوُز و أ
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َعبْدِ 
ْ
ُرُّ بِال

ْ
ْن يأَ�مَّ احل

َ
ُمَراِهِق و أ

ْ
َاِلُغ بِال

ْ
ِّ و ابل ِّ�

ُ
ِة وَال قَاِریٍء بِأ

َ
یُّ و َال تَِصحُّ قُْدَوُة رَُجٍل بِامَرأ

َ
أ

َمسِجِد بَِصَالِة اإلَماِم ِ�يِه وُهَو اَعلٌِم بِ 
ْ
ْم َعلَيْهِ َموِْضٍع َص�َّ ىِف ال ُه َمالَْم َ�تََقدَّ

َ
ْجَزأ

َ
�ِْن و َصَالتِِه أ

َمسِجدِ 
ْ
َمسِجِد قَِر�ْباً ِمنُْه وُهَو اَعلٌِم بَِصَالتِِه وَال َحائَِل ُهنَاو َص�َّ ىِف ال

ْ
َمأُموُم َخاِرَج ال

ْ
َك ال

 .»َجازَ 
بر امام نیت  اما است مأموم واجب نماز جماعت سنت مؤکّد است نیت متابعت بر«

 مامت واجب نیست اقتدا کردن آزاد به بنده رواست و همچنان اقتداي بالغ بمراهقا
سواد درست نیست. اقتداي  اقتداي باسواد به بی اقتداي مرد به زن و (نوجوان و نوبالغ)

که به حرکات وي  مأموم به امام در هر جاي از مسجد گرچه خیلی دور باشد بشرطی
هرگاه مأموم در خارج مسجد به امام و لو امام باشدعالم باشد رواست مگر اینکه در ج

به حرکات وي آشنا باشد  بین نباشد و داخل مسجد اقتدا کند بشرطی که حائل در
 .»رواست

ْن يَُ�وَن َسَفُرُه ىف َ�ْ�ِ و« :فصل
َ
ائَِط أ َ�اِ�يَِّة خِبَْمِس رَشَ َالِة الرُّ َ�ُوُز لِلُمَسافِِر قرَْصُ الصَّ

ْن و َمْعِصيَةٍ 
َ
ْن أ

َ
َ�اِ�يَِّة وأ َالِة الرُّ ياً لِلصَّ ْن يَُ�وَن ُمؤَدِّ

َ
تَُ�وَن َمَساَ�تُُه ِستََّة َعرَشَ َفرَْسَخاً وأ

ْن َال يَأَ�مَّ بُِمِقيمٍ 
َ
َقرْصَ َمَع اإلِْحَراِم وأ

ْ
ْهرِ و َ�نِْوَی ال ْن َ�َْمَع َ�ْ�َ الظُّ

َ
َعرْصِ ىف و َ�ُوُز لِلُمَسافِِر أ

ْ
ال

ِهَما شَ  ِّ�
َ
َمغرِِب و اءَ َوقِْت �

ْ
ِهَما َشاءَ و َ�ْ�َ ال ِّ�

َ
ِعَشاِء ىِف َوقِْت �

ْ
ْن َ�َْمَع و ال

َ
َمَطِر أ

ْ
َ�ُوُز لِلَحارِضِ ىف ال

 ِمنُْهَما
َ

و�
ُ
 .»بَينَُهَما ىف َوقِْت األ

 کوتاه کردن نماز چهار رکعتی براي مسافر به پنج شرط رواست:«
چهار رکعتی  -3 ،ر نباشدت از شانزده فرسخ کم -2 ،معصیت نباشد شمسافرت -1

چهار رکعتی که در مسافرت قصر فوت شده  حاضر باشد نه چهار رکعتی فوت شده یا

 اقتدا به مقیم نکرده باشد. -5 ،االحرام ةآوردن نیت قصر با تکبیر -4 ،باشد

خواه جمع  همچنان مغرب و عشاء خواه جمع تقدیم و عصر و جمع کردن بین ظهر و
براي مسافر حائز شرائط مذکور در » با مغرب یا بالعکس و عشاء را ظهر عصر را با« تأخیر

مغرب  عشاء را با ،ذعصر ظهر یا ظهر را با تواند نماز عصر را با می قصر جائز است یعنی
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عشاء با  یا مغرب را با عشاء بخواند. جمع تقدیم یعنی خواندن نمازهاي عصر با ظهر و
یر مسافر هم جائز است ولی جمع تأخیر در مغرب در مواقع ریزش باران براي مقیم غ

 باشد. نمی حضر جائز

ْشيَاَء اإلِْسَالمُ و« :فصل
َ
ائُِط وُُجوِب َسبَْعُة أ  و رَشَ

ُ
ُلُوغ َعْقُل و ابلْ

ْ
�َّةُ و ال ُرِّ

ْ
ُكوِر�َّةُ و احل  اذلُّ

ةُ و حَّ ََ�ُ ِمرْصاً و االِْستِيَطانُ و الصِّ ْن تَُ�وَن ابلْ
َ
ائُِط فِعِلَها ثََالثٌَة أ َعَدُد  رَشَ

ْ
ْن يَُ�وَن ال

َ
ْو قَْرَ�ًة أ

َ
أ

ْهِل اجلُُمَعةِ 
َ
رَ�ِعْ�َ ِمْن أ

َ
وُط و أ ُ ْو ُعِدَمِت الرشُّ

َ
َوقُْت أ

ْ
َوقُت بَاِ�ياً فَان َخَرَج ال

ْ
ْن يَُ�وَن ال

َ
أ

ْن تَُص�َّ و َ�ِْلُس بَيْنَُهَماو فََرائُِضَها ثََالثٌَة ُخْطبَتَاِن َ�ُقوُم ِ�يِهَماو ُصلِّيَْت ُظْهراً 
َ
َعتَاِن ىف أ

ْ
 َر�

ْرَ�ُع ِخَصالٍ و مَجَاَعةٍ 
َ
ُ�َها أ

َ
ُغسُل و َهيأ

ْ
ََسدِ و ال

ْ
ِيِْض و َ�نِْظيُْف اجل

ْ
ْفرِ و لُبُْس اثلِّيَاِب ابل ْخُذ الظُّ

َ
 أ

يُْب و ُْطبَِة وَمْن َدَخَل و الطِّ
ْ
َعَتْ�ِ و �ُْسَتَحبُّ اإلنَْصاُت ىف َوقِْت اخل

ْ
اإلَماُم َ�ُْطُب َص�َّ َر�

 .»ْ�ِ ُ�مَّ َ�ِْلُس َخِفيَْفتَ 
 باشد: می ي وجوب نماز جمعه هفتها شرط«
متوطّن  -7 ،تندرستی -6 ،ذکوریت -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1
 .(اهل آنجا بوده و مسافر نباشد)بودن

 باشد: می ي صحت انجام جمعه سهها شرط
براي  -3 ،باشند چهل نفر جامع الشرائط حاضر -2 ،در شهر یا در روستا باشد -1

در صورت نبودن یکی از شرائط فوق نماز » قضا نباشد«انجام جمعه وقت مانده باشد 
 شود. می ظهر خوانده

 ي نماز جمعه سه چیز است:ها فرض
 ابدو رکعت  -3 ،نشستن در بین آنها -2 ،خواندن دو خطبه در حال ایستادن -1

 خوانده شود.جماعت 
 هیئات جمعه چهار خصلت است:

عطر  ناخن گرفتن و -4 ،پوشیدن لباس سفید -3 ،نظافت بدن -2 ،غسل جمعه -1
تکلم نکردن مستحب است، هنگام خواندن  گوش دادن به خطبه و زدن. متوجه شدن و
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خطبه اگر کسی وارد مسجد شود دو رکعت خفیف سنّت جمعه بخواند آنگاه نشسته 
 .»شود می متوجه خواندن خطبه

ِعيْدَ و« :فصل
ْ
َدةٌ َصَالُة ال  َسبْعاً ِسَوی تَْ�ِبَ�ِة و يِن ُسنٌَّة ُمَؤ�َّ

َ
و�

ُ
ُ ىف األ َعتَاِن يَُ�ربِّ

ْ
ِ�َ َر�

ِقيَامِ 
ْ
 و اإلْحَراِم و� اثلَّاِ�يَِة مَخْساً ِسَوی تَْ�ِبَ�ِة ال

َ
و�

ُ
ُ ىف األ َ�ُْطُب َ�ْعَدَها ُخْطبَتَِ� يَُ�ربِّ

ُ ِمنْ و �ِْسعاً و� اثلَّاِ�يَِة َسبْعاً  ْن يَْدُخَل اإلَماُم ىف  ُ�َ�ربِّ
َ
 أ

َ
ِعيِْد إىل

ْ
ْلَِة ال

َ
ْمِس ِمْن يل ُغُروِب الشَّ

َعرْصِ ِمْن آِخِر 
ْ
 ال

َ
َمْفُروَضاِت ِمْن ُصبِْح يَْوِم َعَرفََة إىل

ْ
لََواِت ال َف الصَّ

ْ
ْضىَح َخل

َ
َالِة و� األ الصَّ

�ِق  رْشِ
يَّاِم التَّ

َ
�«. 

ر رکعت اول هفت مرتبه تکبیر به آن دو رکعت است د نماز دو عید سنت مؤکده: و«
شود، بعد از اتمام  می نج تکبیر به جز تکبیر قیام گفتهپدر رکعت دوم  جز تکبیر احرام و

در آغاز خطبه اول نُه تکبیره و در خطبه دوم هفت تکبیر  نماز باید دو خطبه بخواند و
شود  می جداز غروب آفتاب شب عید فطر تا موقعیکه امام داخل مس شود. و می خوانده

در  بازارها تکبیر گفتن سنت است، و ها و ها و راه مسافر در منزل براي مرد و زن حاضر و
عید قربان از صبح روز عرفه تا عصر آخر ایام التشریق بعد از نمازهاي فرض تکبیر گفتن 

 اُهللا « :صیغه جلیله آن این است و .»سنت است
َ
 �رَبُ اُهللا أ

َ
 �رَبُ اُهللا أ

َ
َ إِ  الَ  �رَبُ أ

َ
 إِ هل

َّ
اُهللا اُهللا  ال

 
َ
 �رَبُ اُهللا أ

َ
 �رَبُ وِهللا احلَمُداُهللا اُهللا أ

َ
 و ةً �اً وُسبَحاَن اِهللا بُ�رَ احلَمُد ِهللا َكثِ اً و��رَبُ َكبِ أ

َ
ِصيًال أ

َ إِ  الَ 
َ

 اهللاُ إِ هل
َّ
 وَحَدُه َصَدَق وَعَدُه ونرََصَ َعبَدُه و ال

َ
حزاِب وَحَدهُ َعزَّ ُجنَدُه وأ

َ
 .»َهَزَم األ

َدٌة فَإِْن فَاتَْت لَْم ُ�ْقَض و« :فصل ُكُسوِف ُسنٌَّة ِمَؤ�َّ
ْ
ْمِس و َصَالُة ال  ُ�َص�َّ ِلُكُسوِف الشَّ

َقَراَءَة ِ�يِْهَماو
ْ
َعٍة ِ�يَاَماِن يُِط�ْيُل ال

ْ
َعتَاِن ىف لُكِّ َر�

ْ
َقَمِر َر�

ْ
يُل التَّْسِبيَح ُرُكواَعِن يُطِ و ُخُسوِف ال

ُجودِ  ْمِس و ُطُف َ�ْعَدَها ُخْطبَتَ�ِ َ�ْ و ِ�يِهَما ُدوَن السُّ َ�َْهُر ىف ُخُسوِف و �رُِسُّ ىف ُكُسوِف الشَّ
َقَمرِ 

ْ
 .»ال

در صورت فوت قضا ندارد: این  خورشید سنّت مؤکده است و نماز گرفتن ماه و«
طول دادن به هر  نمازها هرکدام دو رکعت است در هر رکعت دو قیام و دورکوع است و

 بعد از سالم گفتن دو خطبه خوانده آنها مختصر است والزم است، ولی سجود  دو
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نماز گرفتگی ماه را با صداي بلند  صداي آهسته و انماز گرفتگی آفتاب را ب شود و می
 .»باید خواند

ُمُرُهْم اِإلَماُم بِاتلَّْوَ�ةِ و« :فصل
ْ
َدقَةِ و َصَالُة االِْستِْسَقاِء َمْسنُونٌَة َ�يَأ ُُروِج ِمَن و الصَّ

ْ
اخل

مَ 
ْ
ْعَداءِ و َظالِمِ ال

َ
َِة األ

َ
ابِْع ىف ِ�يَاٍب بِْذلَةٍ و ُمَصاحل يَّاٍم ُ�مَّ َ�ُْرُج بِِهْم ىف ايلَْوِم الرَّ

َ
 ِصيَاِم ثََالثَِة �

ٍع و اْسِتاَكنَةٍ و ِعيَديِن ُ�مَّ َ�ُْطُب َ�ْعَدُهَماو ترََضُّ
ْ
َعَتِ� َكَصَالِة ال

ْ
ُل رَِداَءهُ و ُ�َص�ِّ بِِهْم َر�  ُ�َوِّ

اَعءِ ُ��ْ و وُهَو اللَُّهمَّ اْجَعلَها ُسْقيَا رمَْحٍَة وَال  َ�ْدُعو�ُِداَعِء رَُسوِل اهللاِ و اإلْسِتْغَفارِ و رِثُ ِمَن ادلُّ
اِب  َ َْعلَها ُسْقيَا َعَذاٍب وَال َ�ٍْق وَال بَالٍَء وَال َهْدٍم وَال َغَرٍق اللَُّهمَّ ىلَعَ الرضِّ

َ
َمنَابِِت و اآلاَكمِ و جت

َجرِ  ْنَا وَال َعلَيْنَا اللَُّهمَّ اْسِقنَا َ�يْثاً ُمِغيْثاً َهِنيْئَاً َمِر�ْئَاً َمِر�ْع�ُ و الشَّ
َ

وِْديَِة اللَُّهمَّ َحَوايل
َ
اً ُطوِن األ

َْعلنَا ِمنَ 
َ

َغيَْث وَال جت
ْ
يِْن اللَُّهمَّ اْسِقنَا ال  يَْوِم ادلِّ

َ
اً َغَدقاً َطبَقاً ُ�َلًِّال َدائِماً إىل اً اَعمَّ لَقانِِطَ� ا َسحَّ

ِعبَادِ 
ْ
َْهدِ و اللَُّهمَّ إِنَّ بِال

ْ
ِالَِد ِمَن اجل

ْ
ُوِع و ابل

ْ
نْ و اجل ْ  َما الَ ِك الضَّ

َ
 إيِل

َّ
َا َك �َْشُكو إِال

َ
نِْبت نل

َ
اللَُّهمَّ أ

ْرعَ  عَ و الزَّ ْ َا الرضَّ
َ

نل ِدرَّ
َ
َماءِ و أ نِْزل َعلَيْنَا ِمْن بََرَ�ِت السَّ

َ
َا ِمْن بََرَ�ِت و أ

َ
نِْبْت نل

َ
رِْض  أ

َ
ِشْف و األ

ْ
اك

َالَِء َماَال يَْ�ِشْفُه َ�ْ�ُ  َماَء َك إِنَّ َك اللَُّهمَّ إِنَّا �َْستَْغِفرُ َك َ�نَّا ِمَن ابلْ رِْسِل السَّ
َ
اراً فَأ ُكنَْت َ�فَّ

َواِدی إَِذا َساَل و َعلَيْنَا ِمْدَراراً 
ْ
رَبْقِ و �َُسبُِّح لِلرَّْعدِ و َ�ْغتَِسُل ىف ال

ْ
 .»ال

مأموم خود  ،باید امام اي مقیم یا مسافر: در هنگام احتیاج سنت است ونماز باران بر«
سه روز روزه  آشتی با دشمنان وادار نماید و ظلم نکردن و صدقه و را به توبه و انابت و

 هاي کار و روز چهارم با زبان روزه آنان را به بیرون شهر یا روستا برد با لباس بدارند و
 مانند نماز عید دو زاري و در حال گریه و خواري و با کمال ذلت و بدون آرایش و

 امام لباس خود را وارونه کند و بعد از آن دو خطبه خوانده شود و رکعت نماز بگذارند و
امام دعاي مأثور زیر  بسیار دعاي استغفار را بخوانند و مأمومین هم او را پیروي نماید و

 را قرائت کند.
نه  ن باران را باران رحمت گردان نه باران عذاب، وخداوندا ای»: ترجمه دعاي باران«

نه باران غرق کردن. خداوندا  نه سبب ویران ساختن، و نه باران بال، و از بین بردن و همای
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هاي اطرافمان  خداوندا آن را بر زمین باران.ها ودرون درها ب وکوهها و باغ ها آن را بر تپه
 نه بر شهرها و روستاهایمان. باران، وب

رس، پاکیزه، رویاننده، شدید، فراگیر، فراوان، فروگیرنده، خداوندا بارانی عطا کن فریاد
 مداوم تا روز قیامت. باشکوه، و

 میدان قرار نده.نا ا هکن و ما را از جمل خداوندا بر ما باران عطا
ها دچار رنج و گرسنگی و تنگی هستند که شکایت از آن را  خداوندا بندگان ومملکت

 برم. نمی زد توجز به ن
از برکات آسمان  ها شیرده گردان، و ي دامها پستان خداوندا برایمان زراعت برویان و

کسی آنها را  بالهائی را که جز تو برکات زمین را براي ما برویان، و بر ما فرود آور، و
 کند از ما بردار. نمی برطرف

سرمان  بر باران ریز را براي پس ا خواهیم زیرا تو بخشاینده می خداوندا از تو آمرزش
 بفرست.

 .»برق تسبیح بگوید در هنگام رعد و پس اگر باران بارید از آن غسل کند و

ِقبْلَِة و« :فصل
ْ
َعُدوُّ ىف َ�ْ�ِ ِجَهِة ال

ْ
ْن يَُ�وَن ال

َ
َحُدَها أ

َ
رْضٍُب أ

َ
َوِف ىلَعَ ثََالثَِة أ

ْ
َصَالُة اخل

ُ�ُهْم اِإلَماُم فِْرَ�تَِ� فِْرقَ  َعُدوِّ َ�يَُفرِّ
ْ
َفُه و ًة تَِقُف ىف وَْجِه ال

ْ
ِفْرقَِة الَّىِت َخل

ْ
َفُه َ�يَُص�ِّ بِال

ْ
فِْرقًَة َخل

َعًة ُ�مَّ تُِتمُّ نِلَْفِسَها
ْ
َعُدوِّ و َر�

ْ
 وَْجِه ال

َ
َعةً و َ�ْمىِض إِىل

ْ
ْخَری َ�يَُص�ِّ بَِها َر�

ُ
ائَِفُة األ ىِت الطَّ

ْ
تُِتمُّ و تَأ

ْ�ِ و �َُسلُِّم بَِهاو نِلَْفِسَها ُهُم اِإلَماُم َصفِّ ِقبْلَِة َ�يَُصفُّ
ْ
ْن يَُ�وَن ىف ِجَهِة ال

َ
إَِذا و اثلَّاِ� أ

ُ�ِْرُم بِِهْم فَ
 ِ� فَّ َحُد الصَّ

َ
إَِذا َرَ�َع َسَجُدواو َسَجَد َسَجَد َمَعُه أ

فُّ اآلَخُر َ�ُْرُسُهم فَ َُقوهُ و َوَ�َف الصَّ
َ
 حل

َ و
ْ
ةِ اخل ْن يَُ�وَن ىف ِشدَّ

َ
ْو َراِكباً و وِف اثلَّاِلُث أ

َ
ْمَكنَُه َراِجًال أ

َ
َرِب َ�يَُص�ِّ َكْطَف أ

ْ
َِحاِم احل

ْ
اتل

ِقبْلَةِ 
ْ
 .»َ�ْ�َ ُمْستَْقِبٍل لََهاو ُمْستَْقِبَل ال

 نماز ترس سه نوع است:«
یک  .کند می صورت امام آنان را دو قسم در این .باشدنقبله دشمن در طرف  -1

امام براي آنان یک  دیگري در پشت امام، و اده وقسمت از آنها در مقابل دشمن ایست
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 شود مأمومین نیت مفارقت را می هنگامی که براي رکعت دوم بلند خواند و می رکعت
کنند پس دسته  می خوانند و روبروي دشمن حرکت می براي خود رکعت دوم را آورده و

آنان  دهد و می سالم خوانند پس امام می امام اقتدا نموده با او یک رکعت به دیگر آمده و
 خوانند. می رکعت دوم را به تنهائی

هر دو  کند و می در این صورت، امام آنان را دو صف .دشمن در طرف قبله است -2
 کنند و می با سجده رفتن امام یکی از دو صف او را پیروي .نمایند می وي اقتداه صف ب

صف دیگر به  جده بلند شده وکنند پس امام از س می صف دیگر ایستاده آنان را نگهبانی
 .خوانند می پس از اتمام سجده بلند شده رکعت دوم را با امام سجده رفته و

پیاده  پیاده شوند و که نتوانند جنگ را ترك کنند و میزشآ در شدت اختالط و -3
خود را  اینصورت هر کس هر طوري بوده نمازنتواند از جبهه جنگ منحرف شود در 

در این صورت  پیاده، رو به قبله، رو به مشرق، مغرب، و ي،ال سواردهد در ح می انجام
 .»عمل کثیر رواست حرکات زیاد و

َِر�رِ و« :فصل
ْ
َهِب و َ�ُْرُم ىلَعَ الرَِّجاِل لُبُْس احل َهِب و َ�ِلُّ لِلنَِّساءِ و اتلََّختُُّم بِاذلَّ  قَِليُْل اذلَّ

و َكتَّاناً َجاَز لُبُْسُه َما و َ�ْعُض اثلَّوِْب إِبِْر�َسماً  �َِذا اَكنَ و َ�ِثُ�ُه ىف اتلَّْحِر�ِم َسَواءٌ و
َ
َ�ْعُضُه ُ�ْطناً أ

 .»لَْم يَُ�ِن اِإلبِْر�َسُم اَغبِلاً 
براي زن رواست،  استعمال انگشتر طال براي مرد ناروا و پوشیدن لباس ابریشمی و«

غیر ابریشمی طالي زیاد یا کم در حرمت یکسان است ولی در لباس ابریشمی اگر مواد 
 .»آن بیشتر باشد حالل است

ْشيَاَء ُغْسلُهُ و« :فصل
َ
ْرَ�َعُة أ

َ
َميِِّت أ

ْ
َزُم ىف ال

ْ
َالُة َعلَيْهِ و تَْ�ِفيْنُهُ و َ�ل اْ�نَاِن َال و َدْ�نُهُ و الصَّ

 َ��ِ ُمرْشِ
ْ
ِهيُد ىف َمْعَرَ�ِة ال َالِن وَال يَُص�َّ َعِليِهَما الشَّ ی لَمْ و ُ�َغسَّ ِ

َّ
ْقُط اذل  �َْستَِهلَّ َصارِخاً  السِّ

َميُِّت ِوتْراً و
ْ
ُل ال ٌء ِمْن اَكفُورٍ و ُ�َغسَّ ِل ُغْسِلِه ِسْدٌر و� آِخِرهِ ىَشْ وَّ

َ
ُن ىف ثََالثَِة و َ�ُ�وُن ىف أ ُ�َ�فَّ

ثَْواٍب �ِيٍْض لَيَْس ِ�يَْها قَِميٌص وَال ِعَماَمةٌ 
َ
فَ و أ

ْ
 ال

ُ
ْرَ�ُع تَْ�ِبَ�اٍت َ�ْقَرأ

َ
ُ َعلَيِْه أ احِتََة َ�ْعَد ُ�َ�ربَّ

 
َ

و�
ُ
َك َ�ْدُعو لِلَميِِّت َ�ْعَد اثلَّاثِلَِة َ�يَُقوُل اللَُّهمَّ َهَذا َ�بْدُ و َ�ْعَد اثلَّاِ�يَةِ  ُ�َص�ِّ ىلَعَ انلَّىِبِّ و األ
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ْ�يَا وَِسَعِتَهاَك َواْ�ُن َ�بَْديْ  َمةِ و َ�ْبُوُ�هُ و َخَرَج ِمن َرْوِح ادلُّ
ْ
 ُظل

َ
ِحبَّاُؤُه ِ�يَها إِىل

َ
َقرِب وَما ُهَو  أ

ْ
ال

نَت وَْحدَ 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ْن َالإِهل

َ
�َك َالِ�يِه اَكَن �َْشَهُد أ داً َ�بْدُ َك وَالرَشِ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َك وأ ْعلَُم َك ورَُسول

َ
نَْت أ

َ
أ

نَْت َخْ�ُ َمْ�ُوٍل بِهِ َك وبِِه ِمنَّا اللَُّهمَّ ِإنَُّه نََزَل بِ 
َ
 رمََحتِ و أ

َ
 إِىل

ْصَبَح فَِقْ�اً
َ
نَْت َغِ�ٌّ َ�ْن و َك أ

َ
أ

ْ َك قَْد ِجئْنَاو َعَذابِهِ 
َ

ُ اللَُّهمَّ إِْن اَكَن ُ�ِْسناً فَزِْد ىف إِْحَسانِهِ َك َراِغِبَ� ِإيل �ِْن اَكَن و ُشَفَعاَء هلَ
ِه بِرمَْحَتِ و ُمِسيئَاً َ�تََجاَوز َ�نْهُ  َقرْبِ َك رَِضاَك لَقِّ

ْ
ُ و َعَذابَهُ و َوقِِه فِتْنََة ال

َ
َجاِف و ىف َ�رْبِهِ  افَْسْح هل

رَْض َ�ْن َجنْبَيهِ 
َ
ِه بِرمََحتِ و األ ْمَن ِمْن َعَذابِ َك لَقِّ

َ
 َجنَّتِ َك األ

َ
 إِىل

يَا َك بِرمََحتِ َك َحىتَّ َ�بَْعثَُه آِمناً
.�َ امِحِ رَْحَم الرَّ

َ
ْجَرُه وَال تَفِتنَّا َ�ْعَدُه وَ و أ

َ
ِْرمنَا أ

َ
ابَِعِة اللَُّهمَّ َال حت ُ َ�ُقوُل ىف الرَّ

َ
َا وهل

َ
�َُسلُِّم و اْغِفْرنل

ابَِعِة، ِقبْلَةِ و َ�ْعَد الرَّ
ْ
ٍْد ُمْستَْقِبَل ال

َ
ِسِه بِِرفٍْق و ُ�ْدَ�ُن ىف حل

ْ
ِحُدُه و �َُسلُّ ِمْن قِبَِل رأ

ْ
ی يُل ِ

َّ
َ�ُقوُل اذل

َق قَامَ و ىلَعَ ِملَِّة رَُسوِل اهللاِ و � اهللاِ  ْن ُ�َعمَّ
َ
َقرْبِ َ�ْعَد أ

ْ
َقرْبُ و �َْسَطةً و ةً ُ�ْضَجُع ىف ال

ْ
ُح ال �َُسطَّ

ُص و وَال يُبَْ� َعلَيْهِ  َميِِّت ِمْن َ�ْ�ِ نَْوٍح و َالُ�َصَّ
ْ
ُاَكِء ىلَعَ ال َس بِابلْ

ْ
ی و الََشقِّ َجيٍْب و َالبَأ ُ�َعزَّ

يَّاٍم ِمْن َدفِْنهِ 
َ
 ثََالثَِة �

َ
هلُُه إِىل

َ
 حِلَاَجةٍ و أ

َّ
 .»َاليُْدَ�ُن اْ�نَاِن ىف َ�رْبٍ إِال

 ر چیز الزم است:براي مرده چها«
 دفن کردن. -4 ،نماز -3 ،تکفین -2 ،شستن -1

 :گیرد صورت نمینماز  براي دو صنف از مردگان غسل و
 .داراي صدا نباشد سقطی که هنگام پیدا شدن مرده و -2 ،کافرانبا شهید در جنگ  -1

 صابونر یا ) غسل اول سنت است با سدوغیره 5-3( مستحب است غُسل مرده فرد باشد
در آنها  باید مرده در سه پارچه سفید کفن شود، و .مقداري کافور باشد غسل آخر با و

، بعد از است از چهار تکبیر با تکبیر االحرام پیراهن نباشد. نماز میت عبارت عمامه و
بفرستد. بعد از  تکبیره اول سوره فاتحه را بخواند بعد از تکبیره دوم درود بر پیغمبر

فرزند دو بنده تو است  بار خدایا این بنده تو و« سوم این دعا را براي مرده بخواندتکبیر 
 تاریک گشته و زن و فرزند خارج شده و وارد گور تنگ و از دوستان و از دنیاي فراخ و

شریک  بی یگانه و جز تو معبودي بحق وجود ندارد و داد که می او در حال حیات گواهی
تو به حال او از ما  ست ووبنده ت ست ووفرستاده ت کرد که محمد می راقرا انبازي و و بی
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ا با کمال میل به م تو نیاز به شکنجه او نداري و ست ووداناتري بارخدایا این مهمان ت
بپذیر. بار خدایا اگر او  ما را کنیم شفاعت می از تو تقاضاي عفو او را ایم و پیشگاه تو آمده

به رضاي  او را را ببخشاي و اگر بدکار است او بیفزاي و نیکو کاریش باشد بر می نیکوکار
 پهلوي  زمین را از دو او را از فتنه قبر نگهدار. قبر او را بگشاي و خود برخوردار کن. و

سالمت بفرستی به بهشت. اي او را از عذاب خود ایمن گردان تا او را ب دور کن واو 
 بار خدایا ما را از اجر او محروم مکن و« دبگوی مدر تکبیر چهار ترین مهربانان. و مهربان

 .بعد از تکبیر چهارم سالم بدهد و». او را بیامرز ما و .ما را دچار فتنه مگردان بعد از او
کسی که او را  را فرود آورند و او ،از طرف سر یبه آرام باید مرده را در لحد گذاشت و

ةِ رَ «آورد بگوید:  می فرود لَّ لَی مِ ولِ اهللاِبِسمِ اهللاِ وعَ رو به قبله به او را در قبر  و »سُ

تر باشد. باید قبر  . عمق قبر نباید از قامت یک مرد معتدل کمبخوابانندطرف راست 
 قبر و را از زمین بلند نمود. ساختن ساختمان بر نباید آن با زمین مساوي باشد و مسطح و

پاره نمودن یقه  صدا وگچکاري آن روا نیست. گریه کردن بر مرده بدون بلند نمودن 
تا سه روز مستحب است به خانواده مرده تسلیت گفته شود. دفن کردن دو نفر  رواست و

 .»در یک گور بدون ضرورت روا نیست

 



 
 

 كتاب الزكاة

ْشيَاءَ «
َ
اَكُة ىِف مَخَْسِة أ ُُب الزَّ َمَواىِش و جتَ

ْ
ثَمانُ و ِ�َ ال

َ ْ
ُروعُ و األ َرِة ُعُروُض اتلَِّجاو اثلَِّمارُ و الزُّ

ْجنَاٍس ِمنَْها
َ
اَكُة ىِف ثََالثَِة أ َمَواىِش َ�تَِجُب الزَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
بُِل و فَأ ِ

ْ
بَلَقرُ و ِ�َ اإل

ْ
َغنَمُ و ا

ْ
ائُِط وُُجو�َِها و ال رَشَ

ْشيَاَء اإلْسَالمُ 
َ
�َّةُ و ِستَُّة أ ُرِّ

ْ
 و احل

ْ
ِمل

ْ
َْوُل و انلَِّصاُب و اتلَّامُّ  ُك ال

ْ
َسْومُ و احل

ْ
ْ�َماُن و ال

َ
مَّ األ

َ
فشئياِن أ

َهُب  ةُ و اذلَّ ِفضَّ
ْ
ْشَياَء اإلْسَالمُ و ال

َ
اكِة ِ�يَْها مَخَْسُة أ  و رَشائُِط وُُجوْب الزَّ

ْ
ِمل

ْ
�َُّة ال ُرِّ

ْ
 اتلَّامُ ُك احل

َْوُل و انلَِّصاُب و
ْ
ا يَْزرَُعُه و احل ْن يَُ�وَن ِممَّ

َ
ائَِط أ اَكُة ِ�يَْها بَِثَالثَِة رَشَ ُروُع َ�تَُجُب الزَّ ا الزُّ مَّ

َ
أ

َخراً و َدِميُّونَ اآل ْن يَُ�وَن قُوتاً ُمدَّ
َ
ْن يَُ�وَن نَِصاباً و أ

َ
وُسٍق الَقِرْشَ َعلَيَْهاو أ

َ
ا و ُهَو مَخَْسُة أ مَّ

َ
أ

اَكُة ىِف َشيَْئْ�ِ ِمنَْها َ�َمَرُة انلَّْخلِ  َكْرمِ و اثلَِّماُر َ�تَِجُب الزَّ
ْ
اَكِة ِ�يَْها و َ�َمَرُة ال ائُِط وُُجوِب الزَّ رَشَ

ْرَ�عَ 
َ
ْشيَاَء اإلْسَالمُ أ

َ
ُِر�َّةُ و ُة أ

ْ
 و احل

ْ
ِمل

ْ
اَكُة و انلَِّصاُب و اتلَّامُ ُك ال ا ُعُروُض اتلَِّجاَرِة َ�تَِجُب الزَّ مَّ

َ
أ

ثَمانُ 
َ
أل

ْ
َمْذُكوَرِة ىِف ا

ْ
ائِِط ال َ  .»ِ�يَْها بِالرشَّ

 کتاب زکات

 زکات در پنج چیز واجب است:«
از  -5 ،از ثمرها -4 ،از زراعت -3 ،نقره از طال و -2 ،بز گوسفند، شتر، گاو، از -1

 کاالي تجارتی.
 شرائط وجوب زکات شش چیز است:

 ،تکمیل یک سال -4 ،حد نصابه رسیدن ب مالکیت تمام و -3 ،آزادي -2 ،اسالم -1
 چریدن در علفزار مباح. -5

 نقره پنج چیز است: ط وجوب زکات طال وایشر
 تکمیل یکسال. -5 ،حد نصابه ن برسید -4 ،مالکیت تمام -3 ،آزادي -2 ،اسالم -1

 به سه شرط است:» نخود ذرت، برنج، عدس، جو، گندم،« اما زکات زراعت
 .»اگر خود به خود سبز شده باشد داراي زکات نیست« را آدمی کاشته باشد آن -1
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 .»آن زندگی کند چیزیکه آدمی با« قوت باشد -2
وسق « دون پوست،حد نصاب پنج وسق است ب حد نصاب رسیده باشد وه ب -3

 ».من است160رطل است مجموع مساوي  5-1/3 صاع هر صاع و 60مساوي 
 زکات ثمر در دو چیز است:

 انگور. -2 ،خرما -1
 زکات آنها چهار چیز است: شرط وجوب و 
 رسیدن به حد نصاب. عین شرائط طال و -4 ،مالکیت تمام -3 ،آزادي -2 ،اسالم -1

 .»یت شودنقره در کاالي تجارتی باید رعا

بِِل مَخٌْس و« :فصل ِ
ْ

ُل نَِصاِب اإل وَّ
َ
َة ثََالُث و ِ�يَْها َشاةٌ و أ � َعرْشٍَشاتَاِن و� مَخَْس َعرَشَ

�َن اْرَ�ُع ِشيَاهٍ و� مَخٍْس  �َن بِنُْت َ�َاٍض و� ِستٍّ و ِشيَاهٍ و� ِعرْشِ ُوٍن و ِعرْشِ ثََالِ�َ� بِنُْت بلَ
تَانِ و و� إِْحَدی ْرَ�ِعَ� و و� َمائٍَه َواْحَدی �ِْسِعَ� ِحقَّ

َ
ُوٍن ُ�مَّ ىف لُكِّ أ �َن ثََالُث َ�نَاِت بلَ ِعرْشِ

ةٌ  ُوٍن و� لُكِّ مَخِْسَ� ِحقَّ  .»بِنُْت بلَ
از پنج شتر یک گوسفند از ده شتر دو گوسفند از پانزده شتر سه گوسفند از بیست «

 از سی و و» بنت مخاض« هدو سال هپنج شتر یک شتر ماد شتر چهار گوسفند، از بیست و
چهار  هشش شتر یک شتر ماد از چهل و و» بنت لبون« سه ساله هشش شتر یک شتر ماد

شش شتر دو  از هفتاد و و» جذَعه« از شصت شتر یک ماده شتر چهار ساله و» حقّه« ساله
یک  بیست و از صد و ماده شتر چهار ساله، و یک شتر دو از نود و شتر سه ساله و هماد
از هر  پس از آن از هر چهل شتر یک ماده شتر سه ساله و شتر سه ساله و هتر سه مادش

 .»پنجاه شتر یک ماده شتر چهار ساله باید زکات داد

ََقِر ثََالثُونَ و« :فصل ُل نَِصاِب ابلْ وَّ
َ
ْرَ�ِعَ� ُمِسنَّةٌ و أ

َ
بَداً فَِقْس و ِ�يَها تَِبيٌع و� أ

َ
 .»ىلَعَ هذا أ

» مسنّه« ساله از چهل گاو یک گوساله دو» تَبیع« له یک سالهاز سی گاو یک گوسا«
یا چهار گوساله  بیست گاو سه گاو دو ساله و از صد و بیست و بهمین نسبت تا صد و

 .»یک ساله
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ْرَ�ُعونَ و« :فصل
َ
َغنَِم أ

ْ
ُل نَِصاِب ال وَّ

َ
َمْعِز و�و أ

ْ
ْو ثَنِيٌَّة ِمَن ال

َ
أِن أ  ِ�يَها َشاٌة َجَذَعٌة ِمَن الضَّ

�َن َشاتَاِن و� َمائَتَْ�ِ و َمائٍَه َو�ِْحَدی ْرَ�ُع ِشيَاهٍ ُ�مَّ ىف و ِعرْشِ
َ
رَ�ْعَمائٍَه أ

َ
َواِحَدِة ثََالُث ِشيَاهٍ و� أ

 .»لُكِّ ِمائٍَه َشاةٌ 
دو گوسفند،  ،یک گوسفند بیست و از چهل گوسفند یک گوسفند دو ساله، از صد و«

چهار گوسفند، پس از  ،از چهارصد گوسفند وسه گوسفند،  ،یک گوسفند و از دویست و
 .»شود می آن از هر صد گوسفند یک گوسفند داده

َمَراُح َواِحداً و« :فصل
ْ
ائٍِط إَِذا اَكَن ال لَواِحِد �َِسبِْع رَشَ

ْ
يَاِن َزَ�َة ا َِليَطاِن يَُز�ِّ

ْ
ُح و اخل َمرْسَ

ْ
ال

َمْرىَع َواِحداً و َواِحداً 
ْ
َفْحُل َواِحداً و ال

ْ
َمرْشَ و ال

ْ
َاِلُب َواِحداً و ُب َواِحداً ال

ْ
ِب و احل

ْ
َل

ْ
َموِْضُع احل

 .»َواِحداً 
 زکات حیوان دو شریک حکم یک نفر را دارند به هفت شرط زیر:«
محل آشامیدن  -6 ،فحل -5 ،چوپان -4 ،گردشگاه -3 ،چراگاه -2 ،اتحاد خوابگاه -1

 .»»امور فوق شرط است اتحاد در« جاي دوشیدن دوشنده و -7

وَن ِمثَْقاالً و« :فصل َهِب ِعرْشُ ُعرْشِ و نَِصاُب اذلَّ
ْ
ُهَو نِْصُف ِمثَْقاٍل وِ�يَما َزاَد و ِ�يِه ُر�ُْع ال

َسابِهِ  َسابِِه وَال و حِبِ ُعرْشِ وُهَو مَخَْسُة َدَراِهَم وِ�يَما َزاَد حِبِ
ْ
َوِرِق ِماَ�تَا ِدرَْهٍم وِ�يِه ُر�ُْع ال

ْ
نَِصاُب ال
مُ 
ْ
ُِ�ِّ ال

ْ
ُب ىف احل ِ

َ
 .»بَاِح َزَ�ةٌ جت

چه زیاد شود به همان هر زکات در بیست مثقال، نیم مثقال که ربع عشر است و«
از آن  نصاب ورِق که نقره است دویست مثقال است و نسبت حساب خواهد شد. حد

هرچه زیاد شود به همان نسبت حساب  ربع عشر که پنج درهم است واجب است و
 .»واجب نیستآالت مباح زکات  خواهد شد. در زیور

ُعرْشُ «
ْ
يِْح ال ِو السَّ

َ
َماِء أ ِعَراىِقِّ وَما َزاَد فَِبِحَسابِِه وِ�يَها إِْن ُسِقَيْت بَِماِء السَّ

ْ
�ِْن ُسِقَيْت و بِال

ُعرْشِ 
ْ
ْو نَْضٍح نِْصُف ال

َ
 .»بُِدوَالٍب أ

 ششصد رطل بغدادي است و آن هزار و پنج وسق است و ها ثمره نصاب زراعت و«
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آب  ثمرها اگر بوسیله باران و اشد به همان نسبت است. زکات زراعت وهرچه زیاد ب
بیرون آوردن آب از  اگر بوسیله چرخ و و» 1/10« باشد یک دهم» سیح« جاري روي زمین

 .»است »1/20« چاه باشد زکات نصف عشر یعنی یک بیستم

َْوِل بَِما و« :فصل
ْ
ُم ُعُروُض اتلَِّجاَرِة ِعنَْد آِخْر احل َ�ْت بِهِ َ�ُقوَّ ِ و اْشرُتِ ُر�ُْع َك ُ�َْرُج ِمْن َذل

ُعرْشِ 
ْ
َهِب و ال َالِ و َماآْسُتْخِرَج ِمْن َمَعاِدِن اذلَّ

ْ
ُعرْشِ ىف احل

ْ
ِة ُ�َْرُج ِمنُْه ُر�ُْع ال ِفضَّ

ْ
َما يُوَجُد ِمَن و ال

ُْمُس 
ْ
اَكِز فَِفيِه اخل   .»الرِّ

از آن  ه خریده شده است، ودر آخر سال کاالي تجارتی باید ارزیابی شود به قیمتی ک«
شود فوراً باید یک  می نقره استخراج آنچه از طال و زکات داده شود. و» 1/40« یک چهلم

اي در زمین  نج قبل از دوره اسالم، اگر دفینه(رکاز) گ در آن را زکات داد و» 1/40« چهلم
 .»ایدآن رابه مستحقین زکات پرداخت نم» 1/5« یکی پیدا شود باید فوراً یک پنجم

ْشيَاَء اإلْسَالمِ و« :فصل
َ
ِفْطِر بَِثَالثَِة أ

ْ
ُب َزَ�ُة ال ِ

َ
ْمِس ِمْن آِخِر يَْوٍم ِمْن َشْهِر و جت �ُِغُروِب الشَّ

ِ و َرَمَضانَ  َفْضِل َ�ْن قُوتِِه وقُّوِت ِ�يَاهِلِ ىف َذل
ْ
َْومِ َك وُُجوِد ال  َ�ْن َ�ْفِسهِ و ايلْ

ِّ
َزُمُه و ُ�َزىك

ْ
ْن تَل َ�مَّ

هِ  َ�َفَقتُهُ   ِمْن قُوِت بََ�ِ
ً
ُمْسِلِمَ� َصااع

ْ
رَْطالٍ و ِمَن ال

َ
ِعَراىِقِّ و قَْدرُُه مَخَْسُة أ

ْ
 .»ثُلٌُث بِال

 شود: می به سه شرط زکات فطر واجب«
 .اسالم -1
پس کسیکه بعد از غروب همان روز بمیرد « غروب آفتاب آخر روز ماه رمضان -2

کسی که بعد از  ا به مستحقین برسانند. ووارثان وي باید آن ر زکات فطر بر او واجب و
 ».غروب همان روز متولد شود بر او واجب نیست

که  زکات کسی عیالش باشد در آن روز زکات خود و داراي بیشتر از قوت خود و -3
کافره بر او  هزوج پس زکات بنده خویشاوندان و« او واجب است از مسلمانان اش بر نفقه

آن عبارت  باید به مستحقین پرداخت کند و» واجب استواجب نیست گرچه نفقه آنان 
 ع قوت وجود داشته باشد هرون اگر در آن بلد دو است از یک صاع قوت بلد خودش و

 یک سوم مقدار صاع پنج و آن زکات به پردازند و برند باید از می کدام را بیشتر به کار
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 .»رطل است به رطل عراقی »1/3-5«

َعِز�ِز ىف تُْدَ�ُع الزَّ و« :فصل
ْ
 ىف ِكتَابِِه ال

َ
يَن َذَكَرُهُم اُهللا َ�َعاىل ِ

َّ
ْصنَاِف اثلََّماِ�َيِة اذل

َ
 األ

َ
اَكُة إِىل

َدقَاُت لِلُفَقَراءِ   إِ�ََّما الصَّ
َ

َمَساِك�ِ و قَوهِلِ َ�َعاىل
ْ
َعاِمِلَ� َعلَيَْهاو ال

ْ
قَاِب و ال ُمَؤلََّفِة قُلُوُ�ُهْم و� الرِّ

ْ
 ال

َغاِرِمَ� و� و
ْ
قَلَّ ِمْن ثََالثٍَة ِمْن و �ِىِل َمْن يُوَجُد ِمنُْهمْ و َسِبيِل اِهللا وآبِْن الَسِبيلِ ال

َ
َاليَقتَرِصُ ىلَعَ أ

َعاِمَل 
ْ
 ال

َّ
ْو َكْسٍب و لُكِّ ِصنٍْف إال

َ
َغِ�ُّ بَِماٍل أ

ْ
ِْهْم ال

َ
َعبْدُ و مَخَْسٌة َالَ�ُوُز َدْ�ُعَها إِيل

ْ
ِلِب َ�نُووَ  ال ُمطَّ

ْ
 ال

اَكفُِر ومَ و
ْ
ُفَقَراءِ ال

ْ
ِهْم بِاِْسِم ال

َ
 َ�َفَقتُُه َاليَْدَ�ُعَها إِيل

ِّ
ُمَزىك

ْ
َزُم ال

ْ
َمَساِك�ِ و ْن تَل

ْ
 .»ال

 در قرآن وارد شده است صرف شود: زکات باید به هشت صنفی که«
 .»مال نداشته باشد ن است که کسب وآ« فقیر -1
 .کسب دارد ولی کافی نیست آن است که مال و« مسکین -2
تعیین شده باشد داوطلب  ها که از طرف خلیفه براي جمع زکاتن است آ« عامل -3

 .»بدون حقوق و

لُوب -4 ةُ القُ فَ لِّ ؤَ  .»کسی که مسلمان شده است ولی ضعیف االیمان است« مُ

ئی هستند که آقاي آنان تعهد کرده است که در مقابل یک مقدار ها بنده« رقاب -5
 .»کند معلوم آنان را آزاد

 .»خود را پرداخت کند مقروضیکه نتواند وام« غارم -6

بِيل اهللا -7 در راه خدا، جهاد کنندگان داوطلب که از طرف دولت حقوقی « فی سَ

 ».نداشته باشند

بِيل -8 حد اقلّ  مسافري، که براي غرض دینی مسافرت کرده باشد یا« اِبنُ السَّ

 .»مستحق باشد از مملکت زکات دهنده عبور و براي معصیت نبوده باشد و مسافرت او
چند صنف از آنان وجود نداشته باشند باید نگهداري کرد تا موقعیکه همه آنان  هرگاه 

اقل از هر صنف سه نفر از اصناف باال از زکات  شوند. باید حد می نان پیداآ یا قسمتی از
مند شوند مگر عامل که اگر یک نفر هم باشد رواست به شرطیکه یک عامل بتواند  بهره

 ري کند.آو جمع زکات محل نامبرده را
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 داخت زکات به پنج صنف زیر رواست:پر
 شم وها بنی -3 .»کسی که خرج وي بر آقاست«برده  -2 .»به مال یاکسب« ثروتمند -1
اشخاصیکه نفقه  -5 .کافر -4 .»چه خمس به آنان داده شود یا داده نشود« عبدالمطلب بنی

ان رونیست ولی به مساکین پرداخت زکات به آن دهنده باشد باسم فقرا و شان بر زکات
 اسم جهادکنندگان وغیره رواست.

 



 
 

 كتاب الصيام

ْشيَاَء اإلْسَالمُ و«
َ
ْرَ�َعُة أ

َ
يَاِم أ ائُِط وُُجوِب الصِّ  و رَشَ

ُ
ُلُوغ َعْقُل و ابلْ

ْ
ومِ و ال ُقْدَرُة ىلَعَ الصَّ

ْ
 ال

ْشيَاَء انلِّيَّةُ و
َ
ْرَ�َعُة أ

َ
وِم أ لِ ُك اإلْمَساو فََرائُِض الصَّ

ْ
�

َ
َماعُ و ِب الرشُّ و َ�ْن األ ِ

ْ
ىَقءِ و اجل

ْ
ِد ال  َ�َعمُّ

أِس و ْو الرَّ
َ
َوِف أ

ْ
 اجل

َ
ْشيَاَء َما وََصَل َ�ْمداً إىِل

َ
َة أ ائُِم َعرَشَ ی ُ�ْفِطُر بِِه الصَّ ِ

َّ
َحِد و اذل

َ
ُقنَُة ىف أ

ْ
احل

ِبيلَْ�ِ  ىَقُء َ�ْمداً و السَّ
ْ
َفْرِج و ال

ْ
َوطُء َ�ْمداً ىف ال

ْ
ةٍ و ال َ و اإلنَْزاُل َ�ْن ُمبَارَشَ

ْ
 انلَِّفاُس و يُْض احل

ُنُونُ و
ْ
ةُ و اجل ِفْطرِ و الرِّدَّ

ْ
ْشيَاَء َ�ْعِجيُل ال

َ
وِم ثََالثَُة أ ُحورِ و �ُْستََحبُّ ىف الصَّ ِخُ� السُّ

ْ
ُهْجِر ُك تَرْ و تَأ

ْ
ال

الَكَمِ 
ْ
ِعيَدانِ و ِمَن ال

ْ
يَّاٍم ال

َ
�ِق اثلََّالثَةُ و َ�ُْرُم ِصيَاُم مَخَْسِة � رْشِ

يَّاُم التَّ
َ
 كِّ ُه َصْوُم يَْوِم الشَّ ُ�ْ�رَ و �

َقَضاءُ 
ْ
َفْرِج َ�َعلَيِْه ال

ْ
ُ وَمْن َوِطَئ ىف َ�َهاِر َرَمَضاَن اَعِمداً ىف ال

َ
ْن يَُوافَِق اَعَدًة هل

َ
 أ

َّ
اَرُة و إِال َكفَّ

ْ
ال

ْد فَِصيَاُم َشْهِر�ِْن ُمتَتَابَِعْ�ِ فَإْن لَْم �َسْ  تَِطْع فَإْطَعاُم ِستِّْ�َ وَ�ِ ِعتُْق َرَ�َبٍة ُمْؤِمنٍَة فَإْن لَْم َ�ِ
ْطِعَم َ�نُْه ِللُكِّ يَْوٍم ُمدٌّ و ِمْسِكيناً ِللُكِّ ِمْسِكٍ� ُمدٌّ وَمْن َماَت 

ُ
 َعلَيِْه ِصيَاٌم ِمْن َرَمَضاَن أ

ْوِم ُ�ْفِطرُ و يُْخ َمْن َعَجَز َعِن الصَّ َاِمُل و ُ�ْطِعُم َ�ْن لُكِّ يَْوٍم ُمّداً و الشَّ
ْ
ُمرِْضُع إِنْ و احل

ْ
َخاَ�تَا ىلَعَ  ال

ْ�َطَرتَا
َ
ْ�ُفِسِهَما أ

َ
ْ�َطرتَاو أ

َ
والَِدِهَما أ

َ
َقَضاُء فَإْن َخاَ�تَا ىلَعَ أ

ْ
َقَضاءُ و َعلَيِْهَما ال

ْ
 َعلَيِهَما ال

اَرُة َ�ْن لُكِّ يَْوٍم ُمدٌّ وُهَو ِرْطٌل و َكفَّ
ْ
ِعَراىِقِّ و ال

ْ
َمِر�ُْض و ثُلٌُث بِال

ْ
ُمَسافُِر َسفراً َطِو�ًال �ُ و ال

ْ
 ْفِطَرانِ ال

 .»َ�ْقِضيَانِ و

 کتاب روزه

 شروط وجوب روزه سه چیز است:«
 توانائی روزه گرفتن. -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1

 ي روزه چهار است:ها فرض
شب نیت بیاورد  روزه نذر، باید نیت به قلب اگر روزه فرض باشد مانند رمضان یا -1

أکمل نیت روزه این  ان ودر روزه فرض تعیین هم الزم است مثالً بگوید فرض رمض و
خودداري از  -2 .است نیت دارم که فردا روزه فرض رمضان امسال را بگیرم براي خدا



 39  کتاب روزه

 ».استفراغ «عمدياستفراغ خودداري از  -4 ،جماعخودداري از  -3 .آشامیدن خوردن و
 -3 .سر شود آنچه عمداً داخل شکم و -2و1کند ده چیز است:  می آنچه روزه را باطل

سهواً « جماع عمدي در فرج -5 .استفراغ کردن عمدي -4 .از عقب دن از جلو یااماله کر
 -8 ،حیض -7 .مدن منی بوسیله دست خودش یا دیگريآفرود  -6 .»شود نمی باطل
 کفر کردن. -10 ،دیوانگی -9 ،نفاس

 مستحب است سه چیز در روزه:
تأخیر در  -2 .»به شرطیکه به غروب آفتاب یقین داشته باشد« تعجیل در افطار -1

اگر  غیبت، دشنام وغیره نگهدارد و زبان خود را از دروغ،« ترك گفتار ناروا -3 .سحور
 ام. یا به قلب سه بار بگوید من روزه را دشنام داد به زبان کسی او

 در پنج روز، روزه حرام است:
 و» انسه روز بعد از عید قرب« سه روز ایام التشریق -3 ،عید رمضان -2 ،عید قربان -1

کسی  روزه یوم الشک کراهت تحریمی دارد مگر اینکه با عادت او برخورد کرده باشد و
هم کفارت روزه واجب است کفاره  که در روز رمضان عمداً جماع کند بر او هم قضا و

عبارت است از: آزاد کردن یک بنده مسلمان. در صورت نبودن بنده باید دو ماه پشت سر 
عدم قدرت باید شصت مسکین را اطعام دهد هر مسکینی یک  هم روزه بگیرد در صورت

او روزه  بر کسی که بمیرد و درهم. و 128هر رطل نود مثقال یا  مد یعنی دو رطل و
ی توانای وبوده رمضان باشد براي هر روز باید یک مد براي فقرا مصرف کند کسی که پیر 

مد کفاره بپردازد. زن حامله یا  کند و براي هر روز یک می افطار ، روزه را نداشته باشد
اگر از تلف فرزند بترسد  را قضا کند، و شیرده اگر از تلف خود بترسد افطار کرده پس آن

 1-1/3یک سوم  واجب است، براي هر روز یک مد که یک و ههم کفار او هم قضا و بر
 پس قضا کنند.سمسافر سفر طوالنی افطار نموده  رطل عراقی است اما مریض و
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َطاِن انلِّيَّةُ و« :صلف ُ رَشْ
َ

اللُّبُْث ىف الَمسِجِد وَال َ�ُْرُج ِمَن و اإلْعِتاَكُف ُسنٌَّة ُمْستََحبٌَّة وهل

ُمَقاُم َمَعهُ 
ْ
ْو َمَرٍض َالُ�ْمِ�ُن ال

َ
ْو ُعْذٍر ِمْن َحيٍْض أ

َ
 حِلَاَجِة اإل�َْساِن أ

َّ
َمنُذوِر إِال

ْ
 اإلْعِتاَكِف ال

َوطءِ و
ْ
 .»َ�بُْطُل بِال

در اصطالح شرع اقامت  بد و تکاف در لغت دوام داشتن بر چیزي است خوب یااع«
داراي دو شرط  اعتکاف سنتی است پسندیده و است در مسجد با شرائط مخصوص و

 است:
جنابت  نفاس و از حیض و معتکف باید مسلمان و« ماندن در مسجد -2 ،نیت -1

ست مگر براي قضاي حاجت یا در اعتکاف نذر شده ترك کردن مسجد روا نی» پاك باشد
مثل « غسل جنابت یا عذر حیض یا نفاس یا مرضی که مانع باشد از ماندن در مسجد

یا اینکه بترسد مسجد را ملوث کند  اینکه نیازمند رختخواب یا خادم یا دکتر باشد و
شود اگر به تحریم آن  می بوسیله جماع اعتکاف باطل» بوسیله دچار شدن اسهال وغیره

 .»باشدعالم 

 



 
 

 كتاب حج

ْشيَاَء اإلْسَالمُ و«
َ
َجِّ َسبَْعُة أ

ْ
ائُِط وُُجوِب احل  و رَشَ

ُ
ُلُوغ َعْقُل و ابلْ

ْ
�َّةُ و ال ُرِّ

ْ
ادِ و احل  وُُجوُد الزَّ

اِحلَةِ و ِر�ِق و الرَّ ِْليَُة الطَّ
َ

َمِس�ِ و خت
ْ
ْرَ�َعٌة اإلْحَراُم َمَع انلِّيَّةُ و �ِماَكُن ال

َ
َجِّ أ

ْ
ْراَكُن احل

َ
ُوقُوو أ

ْ
ُف ال

َيِْت و بَِعَرفَةَ 
ْ

َواُف بِابل َفاو الطَّ ىْعُ َ�ْ�َ الصَّ َمْرَوةِ و السَّ
ْ
ُعْمَرِة ثََالثٌَة اإلْحَرامُ و ال

ْ
ْراَكُن ال

َ
َواُف و أ  الطَّ

ىْعُّ و َقْولَ�ِ و السَّ
ْ
َحِد ال

َ
ِو اتلَّْقِصُ� ىف أ

َ
ُق أ

ْ
َل

ْ
ْشيَاءَ و احل

َ
ْراَكِن ثََالثَُة أ

َ
َجِّ َ�ْ�ُ األ

ْ
 َواِجبَاُت احل

ِميَقاِت 
ْ
َماِر اثلََّالِث و اإلْحَراُم ِمَن ال ِ

ْ
ُق و َرُ� اجل

ْ
َل

ْ
َجِّ و احل

ْ
َجِّ َسبٌْع اإلفَْراُد وُهَو َ�ْقِديُم احل

ْ
ُسَنُ احل

ُعْمَرةِ 
ْ
ِبيَةُ و ىلَعَ ال

ْ
ُقُدومِ و اتلَّل

ْ
َمِبيُت بُِمْزَدِلَفةَ و َطَواُف ال

ْ
َواِف و ال َعتَا الطَّ

ْ
َمِبيُت بِم�ً و َر�

ْ
 ال

وََداِع َطوَ و
ْ
َمِخيِظ و اُف ال

ْ
بَُس إَِزاراً و َ�تََجرَُّد الرَُّجُل ِعنَْد اإلْحَراِم َعِن ال

ْ
ْ�يََضْ�ِ و َ�ل

َ
 .»رَِداءاً أ

 کتاب حج

 شرعاً قصد خانه خداست براي انجام مراسم حج. حج در لغت به معنی قصد و
 شرط وجوب حج هفت چیز است:«
فراهم شدن وسیله  -6 ،بودن توشه راه -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1

-رسیدن به مراسم زمانیکه ممکن باشد عادتا« امکان رفتن -7 ،بودن راه نام سواري و
 ».حج

 ارکان حج چهار است:
 -3» در روز نهم ذي الحجه« ایستادن در عرفه -2 ،احرام با نیت داخل شدن حج -1

 فت مرتبه.مروه ه دویدن در بین صفا و -4 ،هفت مرتبه خانهطواف 
 ارکان عمره چهار است:

یکی از  تراشیدن سر یا کوتاه کردن موي آن در -4 ،دویدن -3 ،طواف -2 ،احرام -1
 دو گفتار شافعی.

 سه چیز است: ذکورافه بر ارکان مواجبات حج اض
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میقات زمانی براي حج ماه شوال و » خواه میقات زمانی یا مکانی« احرام از میقات -1
 میقات زمانی براي انجام عمره تمام سال است ذي الحجه است اماذواقعده وده شب از 

میقات مکانی » تواند عمره را به جاي آورد می یعنی انسان هر موقعی که وارد مکه شود«
 خواه غیر مکی و براي حج، براي کسی که مقیم مکه باشد خود مکه است خواه مکی و

 و» ذوالحلیفَه« یایند می طرف مدینهبراي کسی که مقیم مکه نباشد میقات اشخاصی که از 
آنهائیکه از تهامه یمن  مغرب بیایند جحفه و و رمص براي آنهائی که از طرف شام و

ذات «کسی که از مشرق بیاید  و» قَرَن« نجد یمن حجاز و براي نجد و و» یلَملَم« یندآ می
 .»عرق
مره بزرگ، سه جمره است: اول ج پرتاب سنگ به ستون هاي سه گانه)(رمی -2

براي هر یک از سه جمره باید هفت سنگ پرتاب  پس جمره عقبه وسپس جمره میانه، س
یکی  اگر یک مرتبه دو سنگ پرتاب کند ها را باید یک یک پرتاب نمود و سنگ کرد و

چیزي پرت شده  اگر سنگی را هفت مرتبه پرتاب کند کافی است و شود، و می محسوب
 گ نباشد کافی نیست.اگر سن باید نوع سنگ باشد، و

براي مرد تراشیدن و براي زن کوتاه کردن بهتر « تراشیدن یا کوتاه کردن موي سر -3
یا بریدن.  حداقل حلق برداشتن سه مو از سر یا کوتاه کردن یا کندن یا سوزاندن و» است

بدن جانشین  موي ریش و کسیکه موي سر نداشته باشد مستحب است امرار تیغ بر آن و
 شود. نمی موي سر
 ي حج هفت چیز است:ها سنت

به نیت حج از میقات احرام را  اول« آن جلو انداختن حج بر عمره است افراد و -1
 ترین محل برود و مراسم حج را انجام دهد پس از فراغت حج از مکه به نزدیک پوشد وب

 .»پوشد و به اعمال عمره شروع بنمایداحرام را به نیت عمره ب

َ «لبیک گفتن بگوید:  -2
َ

ِي َك يبل
َ

� الَ  َك اللَُّهمَّ بل َي َك ل َك رَشَ
َ

َ  َك بل  َك إِنَّ احلَمَد وانلِّعَمَة ل

� َك َوالُمل َ  َك َالرَشَ از خداوند  گاه لبیک را تمام کرد درود بر رسول بفرستد وهر .»َك ل
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 به خداوند از آتش دوزخ. بردناه بپ خشنودي او را از خود بنماید و تقاضاي بهشت و

دوم -3  .طَوافُ القُ

 .ر مزدلفَۀ شب را بروز آوردند -4
 آن را در پشت مقام ابراهیم بخواند و» بعد از انجام طواف« دو رکعت نماز طواف -5

اگر در پشت مقام ابراهیم ممکن  و» صداي بلند اگر شب باشد با اگر روز باشد آهسته و«
د هر جائی از بیت بخوان اگر ممکن نشد در اگر ممکن نشد در مسجد و نشد در حجر و

 .رواست
 .شب را بروز آوردن در منی -6
الوداع هنگامی که بخواهد از مکه بیرون رود براي مسافرت. در موقع  فطوا -7

ه بدن احاطه نماید لباسی که ب خود را از لباس دوخته و ،پوشیدن لباس احرام باید مرد
 .»اقل نظیف باشند تازه یا حد اي که هر دو سفید و پارچه یانگ لخت کند پس بپوشد ل

َمِخيِط « :فصل
ْ
ْشيَاٍء لُبُْس ال

َ
ُة أ ُمْحِرِم َعرَشَ

ْ
ِس ِمَن الرَُّجلِ و َ�ُْرُم ىلَعَ ال

ْ
أ وَْجِه و َ�ْغِطيَُة الرَّ

ْ
ال

ةِ 
َ
َمْرأ

ْ
ْعرُ و ِمَن ال ُقهُ و تَرِْجيُل الشَّ

ْ
ْظَفارِ و َحل

َ
يُْب و َ�ْقِليُم األ يْدِ و الطِّ  َ�ْقُد انلِّاَكِح و َ�تُْل الصَّ

َوْطءُ و
ْ
مُ و ال

ْ
ِ ال يِع َذل ُة �َِشْهَوٍة و� مَجِ  َ�ْقَد انلِّاَكِح فَإنَُّه َالَ�نَْعِقدُ َك بَارَشَ

َّ
ِفْديَُة إِال

ْ
 و ال

َّ
َالُ�ْفِسُدُه إِال

َفْرِج 
ْ
َوطُء ىف ال

ْ
َلََّل بَِعَمِل ُ�ْمَرةٍ و ال ُوقُوُف َ�َعَرفََة حتَ

ْ
َفَساِد وَمْن فَاتَُه ال

ْ
َعلَيِْه و َالَ�ُْرُج ِمنُْه بِال

قَ 
ْ
َهْدُی وَمْن تَرَ و َضاءُ ال

ْ
ىِتَ بِِه وَمْن تَرَ َك ال

ْ
ناً لَْم َ�ِلَّ ِمْن إِْحَراِمِه َحىتَّ يَأ

ْ
ُم َك ُرك َواِجباً لَِزَمُه ادلَّ

ءٌ َك وَمْن تَرَ  ِكَها ىَشْ َزْمُه برَِتْ
ْ
 .»ُسنًَّة لَْم يَل

 حرام است بر محرِم ده چیز:«
 -2 ،دار معقود یعنی گره ن بافته وپوشید و» خُفپیراهن، قبا، « پوشیدن دوخته -1

تراشیدن، کندن  -4 ،شانه کردن مو -3 ،پوشیدن رخسار براي زن پوشیدن سر براي مرد، و
 -9 ،نکاح بستن -8 ،شکار کردن -7 ،به کار بردن عطر -6 ،دنناخن کن -5 ،سوزاندن مو

  .»بوسیدن مانند دست زدن و« مباشرت با شهوت -10 ،جماع
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 ق براي جبران باید فدیه بدهد مگر بستن نکاح که اصالً بستهدر تمام موارد فو
 کند مگر جماع در فرج نمی چیزي احرام را فاسد .کند نمی قدیه آن را جبران شود و نمی

فاسد شدن احرام نباید از احکام خارج  و با» کند نمی بوسیدن آن را فاسد دست زدن و«
 ه باید بقیه اعمال را ادامه دهد.شود بلک

 بر اوست قضاي آن در بشکند و ی که به عرفه نرسد بعد از انجام عمره احرام راکس و
از ارکان حج را ترك کند  ی. کسی که رکن(قربانی)سال آینده بدون تأخیر با دادن هدي

کسی که یکی از واجبات حج  دهد و  نباید احرام را بشکند تا هنگامیکه آن رکن را انجام
 .»ذبح نماید ولی براي ترك سنت ذبح الزم نیسترا ترك کند باید حیوانی را 

َواجو« :فصل
ْ
َماُء ال َواِجُب برَِتْ ادلِّ

ْ
مُّ ال

َّ
َحُدَها األ

َ
ْشيَاٍء أ

َ
وُهَو  ٍك �ُسُ ِك بَُة ىف اإلْحَراِم مَخَْسُة أ

َجِّ 
ْ
يَّاٍم ثََالثٍَة ىف احل

َ
ِة � ْد فَِصيَاُم َعرَشَ ِ�يِب َشاٌة فَإْن لَْم َ�ِ ْ ْهِلهِ َسبْ و ىلَعَ الرتَّ

َ
 أ

َ
 َعٍة إَِذا رََجَع إىِل

ِق و
ْ
َل

ْ
َواِجُب بِاحل

ْ
ُم ال ُق و اثلَّاِ� ادلَّ ْو اتلََّصدُّ

َ
يَّاٍم أ

َ
ْو َصْوُم ثََالثَِة �

َ
فُِّه وُهَو ىلَعَ اتلَّْخِيِ� َشاٌة أ َ الرتَّ

َواِجُب بِاإلْحَصاِر �َ و بِثََالثَِة آُصٍع ىلَعَ ِستَِّة َمَسِك�َ 
ْ
ُم ال ابُِع و ُ�ْهِدی َشاةَ و يَتََحلَُّل اثلَّاِلُث ادلَّ الرَّ

ِمثَْل ِمَن 
ْ
ْخَرَج ال

َ
ُ ِمثٌْل أ

َ
ا هل يُْد ِممَّ يِد وُهَو ىلَعَ اتلَّْخِيِ� إِْن اَكَن الصَّ ُم الَواِجُب بَِقتِْل الصَّ انلََّعِم ادلَّ

َمهُ  ْو قَوَّ
َ
ْو َصاَم َ�ْن لُكِّ و اْشرَتَی بِِقيَمِتِه َطَعاماً و أ

َ
َق بِِه أ َواِجُب و ُمدٍّ يَْوماً  تََصدَّ

ْ
ُم ال َاِمُس ادلَّ

ْ
اخل

َغنَِم فَإ
ْ
ْدَها فََسبٌْع ِمَن ال ْدَها َ�بََقَرٌة فَإْن لَْم َ�ِ ِ�يِب بََدنٌَة فَإْن لَْم َ�ِ ْ َوطِء وُهَو ىلَعَ الرتَّ

ْ
ْن لَْم بِال

ََدنََة َواْشرَتَی بِِقيَمِتَها َطَعاماً  َم ابلْ ْدَها قَوَّ َق بِ و َ�ِ
ْدَها َصاَم َ�ْن لُكِّ ُمدٍّ يَْوماً تََصدَّ  ِه فَإْن لَْم َ�ِ

ََرمِ و
ْ
 بِاحل

َّ
َهدُی وَال اِإلْطَعاُم إِال

ْ
ْن يَُصوَم َحيُْث َشاءَ و َالُ�ِْزئُُه ال

َ
َ�ُوُز َ�تُْل َصيِْد  الَ و ُ�ِْزئُُه أ

ََرمِ 
ْ
ُمِحلُّ و َ�ْطُع َشَجِرهِ  الَ و احل

ْ
ِ و ال ُمْحِرُم ىف َذل

ْ
 .»َسَواءٌ َك ال

 ي واجب در احرام پنج است:ها خون«
 و» مانند ترك احرام از میقات« خون واجب بسبب ترك کردن یکی از مأمور به -1

سه روز آن در « ترتیب خون واجب چنین است: گوسفند، اگر نباشد ده روز روزه بگیرد
هشتم ذي الحجه بهتر  هفتم و سنت است قبل از عرفه باشد یعنی ششم و ایام حج و

 .گردد میفت روز دیگر هنگامی که به وطن بره و» است
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در این خون مختار  روغن. و زدن عطر و خون واجب بوسیله تراشیدن سر و -2
است در بین سر بریدن گوسفندي یا سه روز روزه یا صدقه دادن سه صاع طعام بلد بر 

 .شش مسکین هر یک نیم صاع
حصار بقصد خارج تواند بوسیله ا می راه حج پس بسته بودنخون واجب بوسیله  -3

پس از ذبح  جا گوسفندي را ذبح نماید و در همان شدن از مراسم حج احرام را بشکند و
 .گوسفند سر خود را بتراشد

خون واجب بوسیله کشتن شکار و در این خون اختیار دارد در انجام یکی از سه  -4
را  اشد قیمت آناگر نظیر نداشته ب ، ورا بدهد چیز: اگر آن شکار نظیر داشته باشد نظیر آن

 .ي حرم دهد یا اینکه در مقابل هر مدي یک روز روزه بگیردها به مسکین به طعام داده و
اگر نباشد یک گاو، اگر  خون واجب بسبب جماع وبدین ترتیب است: یک شتر و -5

را به طعام داده صدقه  قیمت آن نباشد هفت گوسفند، اگر نباشد شتر را تقویم کرده و
نیست مگر در  طعام روا د در مقابل هر مد یک روز روزه بگیرد، ذبح واگر نباش نماید، و

 نیست کشتن صید حرم و تواند روزه بگیرد. روا می حرم ولی در هرجائی که باشد
 .»نیست، چه در احرام باشد یا نه همچنان بریدن درخت آن روا

 



 
 

 معامالتـكتاب البيوع وغريها من ال

ْشيَاٍء «
َ
ُيُوُع ثََالثَُة أ

ْ
ِة فََجائٌِز إَِذا و َ�يُْع َ�ْ�ٍ ُمَشاَهَدٍة فََجائِزٌ ابل مَّ ٍء َموُْصوٍف ىف اذلِّ َ�يُْع ىَشْ

َفُة ىلَعَ َماوُِصَف بِهِ  َ�ِصحُّ َ�يُْع لُكِّ َطاِهٍر و َ�يُْع َ�ْ�ٍ اغئِبٍَة لَْم �َُشاَهْد فََالَ�ُوزُ و وُِجَدْت الصِّ
َسةٍ  َاليَِصحُّ َ�يْعُ و كٍ ُمنتََفٍع بِِه َمْملُو ِ

َ
 .»َال َما الََمنَْفَعَة ِ�يهِ و َ�ْ�ٍ �

 معامالت فروش و کتاب خرید و

 بیع سه نوع است:«
 بیع حاضر که جائز است. -1
را سلَم گویند هرگاه واجد شرائط باشد آن هم  بیع چیز موصوف فی الذمه که آن -2

را  یم آنقدرت تسل مورد استفاده باشد و پاك و باید فروخته شدهجنس « جائز است
 .»داشته باشد

 هر چیزي که پاك و و .خرید یا فروش چیزي که رؤیت نشده باشد جائز نیست -3
فروشنده مالک آن باشد فروختن آن رواست، ولی فروش چیزي که  قابل استفاده بوده و

 .»نیست قابل استفاده نباشد روا نجس باشد و

َهِب و« :فصل َ�ا ىف اذلَّ ةِ و الرِّ ِفضَّ
ْ
َمطْ و ال

ْ
َهِب  الَ و ُعوُعوَماِت ال َهَب باذلَّ ِة و َ�ُوُز َ�يُْع اذلَّ ِفضَّ

ْ
ال

 ِ  َمتََماثًِال َ�ْقداً َك َكَذل
َّ
َيََوانِ  الَ و آبتَاَعُه َحىتَّ َ�ْقِبَضهُ  َ�يُْع َما الَ و إِال

ْ
َ�ُوُز َ�يُْع و َ�يُْع اللَّْحِم بِاحل

 ِ ِة ُمتََفاِضًال َ�ْقداً وَ�َذل ِفضَّ
ْ
َهِب بِال  َك اذلَّ

ْ
 ال

َّ
نِْس ِمنَْها بِِمثِْلِه إِال ِ

ْ
َمْطُعوَماُت َالَ�ُوُز َ�يُْع اجل

نِْس ِمنَْها بَِغْ�ِهِ ُمتََفاِضًال َ�ْقداً و ُمتََماثًِال َ�ْقداً  ِ
ْ
َغَررِ  الَ و َ�ُوُز َ�يُْع اجل

ْ
 .»َ�ُوُز َ�يُْع ال

نیست  روا فروش طال به طال و نقره به نقره ، ووجود داردها ربا  در طال ونقره وطعام«
نیست. تا زمانی که جنس  مقدار آنها مساوي باشد. روا مگر اینکه نقد فی المجلس و

 با گوشت ي مبادلههمچنین  وخریداري شده به دستش نرسیده، فروش آن جایز نیست 
برعکس آن با هر  نیست. اما فروش طال به نقره و چه از جنس آن باشد رواحیوان اگر
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همچنان در مطعومات فروش چیزي به جنس  اشد جائز است. ومقدار به شرط اینکه نقد ب
مساوي باشد. اما فروش طعامی به غیر جنس خود با  نیست مگر اینکه نقد و خودش روا

 ررا بیع الغَرَ فی المجلس باشد رواست. بیعِ خدعه، که آن هر مقدار به شرط اینکه نقد و
هوا جائز  یا فروش پرنده در ین ومانند فروش یک برده از چند برده بدون تعی، نامند

 .»نیست

قَاو« :فصل ِيَاِر َما لَْم َ�تََفرَّ
ْ
ُمتََبايَِعاِن بِاخل

ْ
يَّامٍ و ال

َ
 ثََالثَِة �

َ
ِيَاَر إِىل

ْ
ْن �َْشرَتَِطا اخل

َ
�َِذا وُِجَد و لَُهَما أ

هُ  ُمْشرَتِی رَدُّ
ْ
َمِبيِع َ�يٌْب فَِلل

ْ
 َ�ْعَد بُُدوِّ َصالَِحَهاَ�ُوُز َ�يُْع اثلََّمَرِة ُمْطلَ  الَ و بِال

َّ
َ�يُْع َما  الَ و قاً إِال

 اللَّنَبَ 
َّ
نِْسِه َرْطباً إِال َ�ا جِبِ  .»ِ�يِه الرِّ

 خریدار و فروشنده تا هنگامی که در مجلس عقد هستند اختیار پشیمانی را دارند و«
یا  که هر کدان از خریدار یکدیگر بدهنده توانند تا سه روز تعهد اختیار را ب می نیز

را  هرگاه عیبی در مبیع باشد خریدار آن فروشنده اگر پشیمان شدند، معمله را فسخ کنند.
 بفروشنده برگرداند. سه روز مدت اختیار از حین جدا شدن از مجلس عقد محسوب

مثالً در انار مزه « نیست مگر اینکه آثار رسیدن آن ظاهر شود شود فروش ثمر روا می
فروش چیزي » آلوچه قرمزي آن ظاهر شده باشد و انگوردر ترشی، در انجیر نرم شدن، 

نیست در حال تري مگر شیر که جائز است مثالً یک پیمانه شیر  ربوي به جنس خود روا
شود از قبیل  می گوسفند جایز است. شیر شامل مشتقات آن هم گاو و به یک پیمانه شیر

ش ماست به شیر بوسیله معیار شیر پیمانه است حتی رواست فرو ماست، دوغ، پنیر و
 .»پیمانه گرچه در وزن تفاوت داشته باشند

لَُم َحالً و« :فصل ْن يَُ�وَن َمْضبُوطاً و َ�ِصحُّ السَّ
َ
ائَِط أ ًال ِ�يَما تََ�اَمَل ِ�يِه مَخُْس رَشَ ُمؤَجَّ

ْن يَُ�وَن ِجنْساً لَْم َ�ْتَِلْط بِِه َ�ْ�ُُه ولَْم تَْدُخلُه انلَّاُر 
َ
َفِة وأ ْن َاليَُ�وَن ُمَعيَّناً بِالصِّ

َ
ِِه وأ

َ
ِإلَحاتل

ِر ِجنِْسهِ 
ْ
ْن يَِصَفُه َ�ْعَد ِذك

َ
ائَِط وُهَو أ ُمْسِلْم ِ�يِه َ�َماِ�يَُة رَشَ

ْ
ِة ال ِ ُ�مَّ لِِصحَّ

نَوِْعِه و والَِمْن ُمَع�َّ
ْن يَْذُكَر قَْدرَُه بَِما َ�نىِْف ا

َ
َفاِت الَّىِت َ�ْتَِلُف بَِها اثلََّمُن وأ ََهالََة َ�نُْه و�ِْن اَكن ِجنِْسهِ بِالصِّ

ْ
 جل

ََهالََة َ�نْهُ و
ْ
ْن يَْذُكَر قَْدرَُه بَِما َ�نىِْف اجل

َ
َفاِت الَّىِت َ�ْتَِلُف بَِها اثلََّمُن وأ �ِْن اَكن و نَوِْعِه بِالصِّ
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غَ 
ْ
ْن يَُ�وَن َموُْجوداً ِعنَْد اإلِْسِتْحَقاِق ىف ال

َ
ًال َذَكَر َوقَْت َ�َلِِّه وأ ْن يَْذُكَر َموِْضَع ُمؤَجَّ

َ
اِلِب وأ

لَِم نَاِجزاً  ْن يَُ�وَن َ�ْقُد السَّ
َ
ِق وأ ْن َ�تََقابََضا َ�بَْل اتلََّفرُّ

َ
ْن يَُ�وَن اثلََّمُن َمْعلُوماً وأ

َ
َ�بِْضِه وأ

ِْط  الَ    .»يَْدُخلُُه ِخيَاُر الرشَّ
زي لَم یا سلف در لغت به معنی پیش فروش است و در اصطالح شرع فروختن چیس

 قبول وآن هم بطور فوري و سلم روا نیست مگر به ایجاب و موصوف فی الذَّمه است و
 ا بودن آن مربوط به پنج شرط است:و رو«هم بطور مؤجل رواست، 

 .مسلَم فیه داراي صفات مضبوط واستوار باشد -1
 جنس مخلوط نباشد. -2
روي آتش را  مثل اینکه آن« گذاشته باشندرا روي آتش ن آن به جهت تبدیل -3

را براي جدا شدن گذاشته باشند مانند  اگر آن گذاشته باشند براي پختن یا بریان شدن و
 .»گذاشتن عسل و روغن تا از یکدیگر جدا شوند رواست

مسلَم فیه معلوم نباشد اگر معلوم باشد مثالً این پیراهن را به تو سلَم دادم در  -4
 .شود نمی منعقد همنیست و به عنوان فروش  مقابل این بنده روا

بگوید این درهم را سلَم تو کردم در مقابل یک من « مسلَم فیه از چیز معین نباشد -5
 ».از این نمونه

 ه باید هشت شرط وجود داشته باشد:براي روا بودن مسلُم فی 
بعد از نام بردن جنس و نوع آن باید طوري آن را تعریف کند که از آن تفاوت  -1

ن را ذکر کند: ترکی، هندي، مذکر، مؤنث، آمثالً در سلَم برده نوع « معلوم شود ها قیمت
عمر آن، طول قامت، کوتاهی آن میانه، رنگ. در شتر و وگاو، گوسفند، اسب، استر، خر، 

در پیراهن ذکر جنس پنبه، کتان،  باید ذکر کند نر است، ماده است، سنّ آنها را بگوید و
در پرنده بیان نوع بزرگی، کوچکی. در پیراهن الزم  و ابریشم، نوع آن مثالً پنبه عراقی

 ».زبري...اآلخر است بیان کردن طول، عرض، ضخامت، نازکی، نرمی، و
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پیمودنی است، « بیان مقدار مسلَم فیه بطوریکه علم قطعی بدان حاصل شود -2
 .»کشیدنی است، یا شمردنی

 .»ماه فروردین مثالً« اگر مسلُم فیه مؤجل باشد وقت تسلیم آن را بیان کند -3
 .مسلُم فیه چیزي باشد که در وقت تسلیم غالباً وجود داشته باشد -4
 .نابردن محل تسلیم -5
 .معلوم باشد قیمت -6
 .باید در بین مسلم و مسلم الیه قبل از تفرّقِ رأس المال دریافت شده باشد -7
قرار  عقد سلم خیارالمجلس دارد، ولی خیار شرط ندارد، اگر خیار شرط در آن -8

 .»داده شود باطل است

ىِبُّ و« :فصل َْجُر ىلَعَ ِستٍَّة الصَّ
ْ
َمْجنُونُ و احل

ْ
ُر لَِماهِلِ و ال ُمبَذِّ

ْ
ِفيُه ال ی و السَّ ِ

َّ
ُمْفِلُس اذل

ْ
ال

يُونُ  َمِر�ُْض ِ�يَما َزاَد ىلَعَ اثلُّلُِث و آْرتََ�بَتُه ادلُّ
ْ
ُ ىف اتلَِّجاَرةِ و ال

َ
ی لَْم يُؤَْذْن هل ِ

َّ
َعبُْد اذل

ْ
ترََصُُّف و ال

ىِبِّ  َمْجُنونِ و الصَّ
ْ
ِفيِه َ�ْ�ُ َصِحيٍح و ال ْ�يَاِن َماهِلِ و السَّ

َ
ِتِه ُدوَن أ ُمْفِلِس يَِصحُّ ىف ِذمَّ

ْ
 ترََصُُّف ال

َوَرثَِة ِمْن َ�ْعِدهِ و
ْ
َمِر�ِض ِ�يَما َزاَد ىلَعَ اثلُّلُِث َمْوقُوٌف ىلَعَ إَِجاَزِة ال

ْ
َعبْدِ و ترََصُُّف ال

ْ
 ترََصُُّف ال

ِتِه يُتْبَُع بِِه إَِذا ُعِتَق   .»يَُ�وُن ىف ِذمَّ
شش «در اصطالح شرع منع تصرف است از مال.  حجر در لغت به معنی منع است و

 شود: می صنف از تصرف در مال خودشان جلوگیري
مفلسی که  -4 .که در مال خودش زیاده روي کند ابلهی -3 ،دیوانه -2 ،کودك -1

مریض  -5 .شده باشند که مال وي کفایت پرداخت آنها را نکند وامها طوري بر او متراکم
ي ها ام چه اگر مدیون باشد بطوریکه و« هرگاه از ثلث بیشتر وصیت کند و مدیون نباشد

 -6 .»شود می او تمام مال وي را فرا گیرد، در این صورت بطور کلی از تصرف جلوگیري
 ابله روا اشد، تصرف کودك، دیوانه، واي که از طرف آقایش اجازه تجارت نداشته ب برده

نیست. تصرف مفلس در ذَمه خودش جائز است نه در اعیان مال خود. تصرف مریض در 
باشد بعد از مرگ او. تصرف برده در  می بیشتر از یک سوم مالش بسته به اجازه ورثه
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 را از او . اگر وام نموده باشد صاحبان وام آن»باشد هرگاه آزاد شود می گردن خود او
 رده باشد مال خود اوست نه آقا.گیرند. همچنین اگر سود ب می

ةِ  ُ�ُّ َماو« :فصل مَّ يُوِن إَِذا آْستََقرَّ ُ�بُوُ�َها ىف اذلِّ اِهِن و َجاَز َ�يُْعُه َجاَز رَْهنُُه ىف ادلُّ لِلرَّ

 بِاو الرُُّجوُع ِ�يِه َمالَْم َ�ْقِبضهُ 
َّ
ُمْرتَِهُن إِال

ْ
َقِّ لَْم َ�ُْرْج َاليَْضَمنُُه ال

ْ
ی و�َِذا َ�بََض َ�ْعَض احل تلََّعدِّ

يَعهُ  ٌء ِمْن الرَّْهِن َحىتَّ َ�ْقىِضَ مَجِ  .»ىَشْ
در اصطالح شرع قرار دادن  رهن در لغت ثابت بودن است و»: گرو« در احکام رهن

پرداختن آن، مورد نیاز بوده است که هنگام ن مالی است در بند شخص در مقابل وامی که
 باشد می چه فروختنش جائز باشد گروش هم جائزآن حقِ خود را دریافت نماید. هر از
تواند قبل از گذاشتن  می ئیکه در ذمه شخص قرار گرفته است گروگزارها در مقابل وام«

در « شود مگر متعدي واهمال کرده باشد نمی مرتهن ضامن مورد گرو گرو پشیمان شود و
هرگاه مرتهن ». شود نمی نزد مرتهن وام وي ساقط صورت نابود شدن مورد گرو در

شود بلکه آزاد  نمی مقداري از وام را از گرو گزار دریافت کند چیزي از مورد گرو آزاد
 شدن آن بسته به پرداخت تمام وام است.

َها وُهَو نَواَْعِن إِ و« :فصل
َ

قىَْض إِيل
َ
ْمَواِل وَما أ

َ
لُح َمَع اِإلقَْراِر ىف األ ُمَعاوََضٍة و بَْراءٍ َ�ُصحُّ الصُّ

ِه ىلَعَ َ�ْعِضهِ  ِه و َ�ُوُز َ�ْعِلُقُه ىلَعَ رَشٍْط  الَ و فَاِإلبَْراُء اقِْتَصارُُه ِمْن َحقِّ ُ َ�ْن َحقِّ
ُ

ُمَعاوََضُة ُعُدوهل
ْ
ال

 َ�ْ�ِهِ 
َ

َيْعِ و إِىل
ْ

َع َروَْشناً ىف َطِر�ٍق و َ�ِْری َعلَيِه ُح�ُم ابل ْن �رُْشِ
َ
نَافٍِذ حِبَيُْث  َ�ُوُز لِإل�َْساِن أ

َمارُّ بِهِ 
ْ
ُر ال ُمْشرَتَ  الَ و َالَ�تَرَضَّ

ْ
رِْب ال َ�ءِ ِك َ�ُوُز ىف ادلَّ َ  بِإِْذِن الرشُّ

َّ
َاِب ىف و إِال

ْ
َ�ُوُز َ�ْقِديُم ابل

ُمْشرَتَ 
ْ
رِْب ال َ�ءِ  الَ ِك وادلَّ َ  بِإِْذِن الرشُّ

َّ
ِخُ�ُه إِال

ْ
 .»َ�ُوُز تَأ

جدال است و در اصطالح شرع  قطع جنگ و صلح در لغت به معنی»: در صلح«
هاي  آشتی با وجود اقرار به مال«شود.  می جدال قطع عقدیست که بوسیله آن جنگ و

 چیزیکه منجر به مال شود رواست. مدعی و
 آشتی دو نوع است:

 معاوضه. -2 ،»آزاد کردن« ابراء -1
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موکول کردن  کند و ابراء آن است که در مقابل پرداخت مقداري از حقّش او را آزاد
آشتی » کنم می برگشتند با تو آشتی ها بگوید هرگاه حاجی« آشتی بر شرطی جایز نیست

این  معاوضه آن است که از حقوق خودش دست کشیده به چیز دیگري راضی شود، و
کلیه احکام بیع مانند رد بوسیله عیب منع تصرف قبل از « نوع آشتی حکم بیع را دارد

رواست براي مسلمانان از دیوار خود تیر را بر راهی که محل » شود یم آن جاري قبض در
اسب وغیره باشد نصب نماید، بشرطیکه بلندي  درشکه و ماشین و مرور مردم و عبور و

بدون زحمت در زیر آن عبور کنند،  مرور آنها نشود و آن طوري باشد که مانع عبور و
 در درب مشترك گر به اجازه شرکاء ونیست م ي مشترك رواها ولی عمل نامبرده در درب

 .»تواند در خود را جلو ببرد ولی به عقب بردن آن روا نیست مگر به اجازه شرکاء می

ُمِحيلِ و« :فصل
ْ
ْشيَاَء رَِضاُء ال

َ
ْر�ََعُة أ

َ
ََوالَِة أ

ْ
ائُِط احل ُمَحالِ و رَشَ

ْ
َقِّ ُمْستَِقّراً و ُ�ُبوُل ال

ْ
َ�ْوُن احل

ةِ  مَّ ُمِحيلِ ا�َِّفاِق مو ىف اذلِّ
ْ
ِة ال نِْس و ا ىف ِذمَّ ِ

ْ
ُمَحاِل َعلَيِه ىف اجل

ْ
ُلُولِ و انلَّْوِع و ال

ْ
ِجيِل و احل

ْ
 اتلَّأ

ُمِحيلِ و
ْ
ُة ال  بَِها ِذمَّ

ُ
  .»َ�رْبَأ

در حواله: حواله در لغت انتقال دادن است و شرعاً انتقال دادن حق است از گردن 
 حواله کننده به گردن حواله به او شده.

 چیز است:هار شروط حواله چ«
 .»کسیکه بر او وام است« رضایت محیل -1
 .»کسیکه استحقاق وام را بر حواله کننده دارد« قبول محتال -2
 .قرار گرفته باشد» گردن«در ذمه » محالٌ به« آن حق -3
تقدیم  حواله بر او شده است در جنس و نوع و آنچه بر ذمه حواله کننده است و -4

 شود می نامبرده گردن حواله کننده از وام آزاد هالبوسیله حو تأخیر یکی باشند، و و
 ».همچنین حواله بر او شده«

ِة إَذا ُعِلَم قَْدرَُهاو« :فصل مَّ ِة ىف اذلِّ ُمستَِقرَّ
ْ
يُوِن ال َُة و َ�ِصحُّ َضَماُن اذلُّ َقِّ ُمَطابلَ

ْ
لَِصاِحِب احل

اِمِن  َمْضُموِن َ�نُْه إَذا اَكَن الضَّ و َمْن َشاَء ِمَن الضَّ
ْ
اِمُن رََجَع ىلَعَ و َماُن ىلَعَ َمابَيَّنَّاال �َذا َغِرَم الضَّ
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َمانُ  َمْضُموِن َ�نُْه إَذا اَكَن الضَّ
ْ
َمْجُهولِ  الَ و الَقَضائُ بِإْذنِهِ و ال

ْ
ْب  الَ و يَِصحُّ َضَماُن ال َما لَْم َ�ِ

 َدرْ 
َّ
 َك إال

ْ
 .»مِبيعِ ـال

رواست کفیل شدن. صاحب هرگاه مقدار وامها معلوم باشد »: کفیل شدن« در ضمان«
مطالبه کند هرگاه ضمانت » اوست کسیکه وام بر« تواند از ضامن یا از مضمونٌ عنه می حق

 ضمانت و را بیان کردیم. هرگاه ضامن محکوم به غرامت شود و طوري باشد که آن
پرداخت به اجازه مضمون عنه باشد ضامن باید از مضمون عنه حق خود را دریافت کند. 

زي که مجهول باشد جائز نیست همچنان ضمانت چیزي که واجب نشده ضمانت چی
گر م. !جائز نیست» شود می زید واجب ده برندر آیمانند ضمانت یک صد ریال که « است

کند که هنگام رسیدن  مثالً ضمانت« (شده یز فروختهچ سیدن تسلیم مبیع وفرار ر ضمان
 ».زد باید ضامن آن را بپردازددارپرداخت پول مبیع در صورتی که خریدار آنرا نپ

 .»قٌّ آلَدِ�ٍّ حَ  بِِه  َدِن َجائُِزٌة إَذا اَكَن ىلَعَ الَمكُفولبلَ الَكَفالَُة بِاو« :فصل
مکفول به معنی شخصی « به باشدمی بر مکفولرگاه حق آده کفالت بدن جائز است و«

کفالت آن روا  کند چون می قید آدمی حق اهللا را خارج«.» کند می را کفالت که دیگري
هرگاه کفیل مکفول به را تسلیم  و» زناشراب، حد `دزدي، حد آشامیدن حد یست مانندن

 .»شود می نماید آزاد

َراِهمِ و« :فصل ْن تَُ�وَن ىلَعَ نَاضٍّ ِمَن ادلَّ
َ
ائَِط أ َ�ِة مَخُْس رَشَ ِ

ْن َ�تَِّفَقا ىف و لِلرشَّ
َ
نَاِ�ِ� وأ ادلَّ

نِس  ِ
ْ
ْن َ�ْ و اجل

َ
َذَن لُكُّ َواِحٍد ِمنُهَماانلَّْوِع وأ

ْ
ْن يَأ

َ
َمالَْ�ِ وأ

ْ
ْن `لَِصاِحِبِه ىف ِلَطا ال

َ
اتلَّرَصُِّف وأ

 اَت ا مَ �ذَ وَ  اءَ ىت شَ ها مَ سخُ ما فَ نهُ مِّ دٍ احِ وَ  للُكِّ وَ  �ِ الَ المَ  درِ  قَ ىلَع  رسانُ اخلُ وَ  ر�حُ الِّ  �ونَ يَ 
َحُدُهَما َ�َطلَْت 

َ
 .»أ

شرکت چند  :در اصطالح شرع است و معنی اختالطرکت در لغت به ش»: شرکت««
 شرکت داراي پنج شرط است: . سب شهرتبه ح ينفر است در چیز

 .داشتن پول نقد درهم یا دینار -1
 .»دیگري نقره روانیست یکی طال، و« نوع متفق باشند در جنس و -2
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 .را مخلوط کرده باشند آن -3
 .هر یک اجازه تصرف دیگري را داده باشند -4
 را فسخ باشند هر یک از شرکاء هرگاه بخواهد آن دوهر زیان به میزان مال سود و -5

 .»هرگاه یکی از آنان بمیرد شرکت باطل است کند. و می

َ ِ�يهِ  ُ�ُّ َماو« :فصل ْو َ�تََو�َّ
َ
ْن يَُو�َّ أ

َ
ُ أ

َ
َوَ�لَُة و َجاَز لِِإل�َْساِن اتلَّرَصُُّف ِ�يِه بِنَْفِسِه َجاَزهل

ْ
ال

ِمٌ� ِ�يَما َ�ْقِبُضُه و َما فَْسُخَها َمىَت َشاءَ ِللُكٍّ ِمنهُ و َ�ْقٌد َجائِزٌ 
َ
َوِ�يُل أ

ْ
َحِدِهَما َوال

َ
َ�نَْفِسُخ بَِموِْت أ

فُهُ   بِاتلَّْفِر�ِط  الَ و وِ�يَما يرَْصِ
َّ
ْن يَِبيعَ  الَ و يَْضَمُن إِال

َ
ْن يَِبيَع و َ�ُوُز أ

َ
ائَِط أ  بَِثَالثَُة رَشَ

َّ
�َْشرَتِی إِال

نْ 
َ
ِمثِْل وأ

ْ
ََ�ِ  بِثََمِن ال ْن يَِبيَع ِمنْ  الَ و يَُ�وَن َ�ْقداً بِنَْقِد ابلْ

َ
 بِإْذنِهِ  الَ و َ�ُوُز أ

َّ
ِِه إِال  .»يُِقرُّ ىلَعَ ُمَو�ِّ

در  در لغت به معنی دادن اختیار است، و آنفتحه و در احکام وکالت: وکالت به کسر و
ر حیات موکّل، آن انجام دادن کاري را که د براي کسی استبه اصطالح شرع اختیار دادن 

 را انجام دهد.
تواند براي انجام دادن آن وکیل  می چیزي که انسان بتواند در آن تصرف نماید هر«

را  توانند آن می یک از موکِّل و وکیل هرگاه بخواهند بگیرد، وکالت عقدیست جائز هر
ند یا ک می شود. وکیل در چیزي که دریافت می فسخ کنند، و بمردن یکی از آنان فسخ

 کوتاهی او ثابت شود. شود مگر این که تقصیر و نمی ضامن کند امین است و می صرف
 فروش وکیل رواست به سه شرط: خرید و

 .به بهاي مثل خرید وفروش کند -1
 .پول مورد معامله نقد محل باشد -2
به بدون اجازه موکل اقرار  به استقالل از طرف خودش خرید و فروش نکند و -3

 .»از زبان موکل نکند ودن و بودن چیزيبن

 و« :فصل
َ

َ�اِن َحقُّ اِهللا َ�َعاىل ُمَقرُّ بِِه رَضْ
ْ
 يَِصحُّ الرُُّجوُع ِ�يِه و ال

َ
َحقُّ اآلَدِ�ِّ فََحقُّ اِهللا َ�َعاىل

ُة اإلقْرَ و َحقُّ اآلَدِ�ِّ َاليَِصحُّ الرُُّجوُع ِ�يِه َعِن اإلقَْراِر بِهِ و َعِن اإلقَْراِر بِهِ   َ�ْفتَِقُر ِصحَّ
َ

اِر إِىل
 
ُ
ائَِط ابُللُوغ َعْقُل و ثََالثَِة رَشَ

ْ
اإلْخِتيَاُرو إِْن اَكَن بَِماٍل اْ�تُرِبَ ِ�يِه رَشُْط َرابٌع وُهَو الرُّْشُد و�َذا و ال
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ِه ىف َ�يَانِهِ 
َ

قَرَّ بَِمْجُهوٍل رُِجَع إِيل
َ
ةِ  ىف َحالِ  َ�ِصحُّ اإلْسِتثنَاُء ىف اإلقَْراِر إَِذا وََصلَُه بِِه وُهوَ و أ حَّ  الصِّ
َمَرِض َسَواءٌ و

ْ
 .»ال

در احکام اقرار: اقرار در لغت به معنی ثابت کردن است و در اصطالح شرع گزارش 
 حقی است بر اقرار کننده.

 شود دو نوع است: می چیزي که به آن اقرار«
 .»مانند دزدي و زنا« حق خدا -1
حق خدا پشیمان در اقرار کردن به  .»مانند حد تهمت زدن به کسی« حق آدمی -2

ولی در » مثالً بگوید پشیمانم دروغ گفتم« انکار کردن آن بعد از اقرار جائز است شدن و
 شود. نمی انکار بعد از اقرار پذیرفته حق آدمی رجوع و

 صحت اقرار نیازمند سه شرط است:
 اختیار. -3 ،عقل -2 ،بلوغ -1
 که عبارت است از رشد در صورتی که اقرار به مال باشد نیازمند شرط دیگر است و

اقرار کننده مطلق التَّصرف باشد ولی اگر اقرار به مال نباشد بلکه اقرار به طالق یا ظهار «
هرگاه اقرار به  و». شود می باشد نیازمند شرط چهارم نیست زیرا اقرار سفیه هم پذیرفته

ید از وي با» اسم آن را نبرد خواهد و می بگوید فالنی چیزي از من« چیزي مجهول کند
بِه مال باشد اگر شود مادام مقرّ  می چه اقرار کند پذیرفتهپس به هر« توضیح خواسته شود

چه یک شاهی هم باشد، اما اگر آن مجهول را به چیزي تفسیر کند که شایستگی نداشته 
یا اینکه از جنس آن نباشد ولی  ولی از جنس چیزي شایسته باشد مانند یک دانه گندم و

 سگ شکاري در این موارد قول او پذیرفته ا باشد مانند پوست مردار وتملیک آن رو
ولی آن را نگوید بعد از توضیح خواستن در  هرگاه اقرار به مجهول نماید شود. و می

اگر  نماید و می صورت نگفتن آن باید زندانی شود تا هنگامی که اقرار بر آن چیز مجهول
 قاضی کلیه ترکه وي را توقیف شود و می وارثقبل از بیان آن فوت نمود مطالبه آن از 

اگر « مستثنی فاصله نباشد کند. در اقرار استثناء جائز است هرگاه در بین مستثنی منه و می
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یا گفتار بسیار خارج از موضوع زیان دارد، اما  فاصله بگذارد در بین آنها به سکوت و
ی تمام مستثنی منه را فرا رد این صورت مشروط است که مستثن سکوت کم زیان ندارد، و

پذیرفته  خواهد ده تومان مگر ده تومان، زیان دارد و می نگیرد مثالً بگوید فالنی از من
 در هر دو حالت پذیرفته« مرض مساوي است اقرار در حال صحت و و» نیست

 .»»شود می

 اَعَرتُُه إَذا اَكنَْت َمنَافُِعُه آثَاراً ُ�ْمِ�ُن اإلنِْتَفاُع بِِه َمَع َ�َقاِء َعيِنِه َجازَْت إِ  ُ�ُّ َماو« :فصل

َعاِرَ�ُة ُمْطلََقةً و
ْ
ُوُز ال ُمْستَِعِ� بِِقيَْمِتَها يَْوَم تَلَِفَهاو جتَ

ْ
ٍة وِ�َ َمْضُمونٌَة ىلَعَ ال  .»ُمَقيََّدًة بُِمدَّ

در اصطالح شرع مباح بودن استفاده از چیزي « در احکام عاریه: عاریه به تشدید یاء
هرچه ممکن باشد از آن استفاده شود یا عین آن باقی «» ان از اهل تبرع استبطور رایگ

با معلوم کردن مدت  بماند عاریه گرفتن آن چیز رواست، عاریه بدون معلوم کردن مدت و
غرامت آن قیمت  نرا به پردازد و جائز است، در صورت تلف شدن، مستعیر باید غرامت آ

 .»روز تلف است

هُ امَ  وَمْن َغَصَب « :فصل َحٍد لَِزَمُه رَدُّ
َ
رُْش َ�ْقِصهِ و ًال ِأل

َ
ْجَرُة ِمثِْلِه فَإْن تَِلَف َضِمَنُه و أ

ُ
أ

رَثَ 
ْ
�

َ
ُ ِمثٌْل أ

َ
ْو بِِقيَْمِتِه إِْن لَْم يَُ�ْن هل

َ
ُ ِمثٌْل أ

َ
 يَْوِم  بِِمثِْلِه إِْن اَكَن هل

َ
َغْصِب إِىل

ْ
َما اَكنَْت ِمْن يَْوِم ال

 .»اتلَّلَِف 
تیال و غالب شرعاً اس ر لغت گرفتن چیزي است به ظلم و آشکارا ودر احکام غصب: د

 شدن است بر ملک غیر.
 کسی که مال کسی را غصب کند باید با غرامت نقصی که بر آن وارد شده است و«

اجرت مثل یعنی مانند آن اگر بطور آزاد در نزد کسی « اجرت مثل آن به مالکش برگرداند
اجرت آن است باید به همان مقدار غاصب را غرامت باشد در مقابل اجرت چه مقدار 

در صورت « شود می در صورت تلف شدن مانند آن یا قیمت آن از وي گرفته و» کنند
گرفتن قیمت باید اکثر قیمت از روز غصب شدن تا روز غرامت چه قیمتی باالتر بوده 

 .»»است همان قیمت را از وي بگیرند
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ٌة بِ و« :فصل
ْفَعُة َواِجبَ َواِر ِ�يَما َ�نَْقِسُم و� لُكِّ َما الَ الشُّ ِ

ْ
َطِة ُدوَن اجل

ْ
ُل

ْ
رِْض  اخل

َ
ُ�نَْقُل ِمَن األ

َعَقارِ 
ْ
ُقْدَرِة َعلَيَها و اَكل

ْ
َرَها َمَع ال خَّ

َ
َفْوِر فَإْن أ

ْ
َيُْع وِ�َ ىلَعَ ال

ْ
ی َوَ�َع َعلَيِه ابل ِ

َّ
َ�ْ�ِهِ بِاثلََّمِن اذل
ًة 

َ
َج اْمَرأ َفَعاُء مَجَاَعًة َ�َطلَْت و�َذا تََزوَّ ِمثِْل و�ِْن اَكَن الشُّ

ْ
ِفيُع بَِمْهِر ال َخَذُه الشَّ

َ
ىلَعَ ِشْقٍص أ

ْمالَ 
َ
وَها ىلَعَ قَْدِر األ  .»كِ اْستََحقُّ

در اصطالح شرع حق تملک  ر احکام شفعه: شفعه در لغت به معنی پیوستن است. و
قیمتی که مالک آن شود بسبب شرکت به همان  می قهري است که براي مالک قدیم ثابت

 .شود می آن حق محروم مالک جدید از شده است و
شود نه بوسیله همسایگی پس  می شفعه بوسیله آمیزش شیوع براي شریک ثابت«

شود خواه به هم چسبیده باشند یا نه، شُفعه در چیزي  نمی شفعه براي همسایه خانه ثابت
مانند « تقسیم نباشد روا نیست.شود که قابل تقسیم باشد، در چیزي که قابل  می ثابت

چیزي که ممکن نباشد نقل کردنش مانند باغ  در هر و» حمام کوچک در آن شفعه نیست
ساختمان و درخت هم به تبعیت زمین شفعه را ثابت « شود. می و زمین وغیره شفعه ثابت

دن به قیمتی که براي آن تعیین شده است. طلب شفعه باید فوري باشد، تأخیر کر» کند می
کند. هرگاه مردي زنی را نکاح و مقداري از زمین  می آن با وجود قدرت شفعه را ساقط

تواند آن زمین را به شفعه براي خود  می مشترك را براي مهریه وي تعیین نماید شفیع وي
یکی از آنان  بسیار باشند و ها هرگاه شفیع پول آن را مهریه زن قرار دهد و قبول کند و

اي که دارند آن را در بین  شفعاي دیگر هر یک نسبت به سهمیه روشدملک خود را به ف
دیگري  زمینی باشد و مثالً اگر یکی از آنان مالک نصف باغ و« خودشان باید تقسیم کنند

صاحب نصف اگر حصه خود را به  دیگري مالک یک ششم آن باشد و مالک ثلث آن و
قسمت کنند آنکه ثلث داشته است دو بین خود سه  فروشد دو شفیع دیگر باید آن را در

 ».سوم و آن که یک ششم داشته است یک سوم خواهد گرفت

َراِهمِ و« :فصل ْن يَُ�وَن ىلَعَ نَاضٍّ ِمَن ادلَّ
َ
ائَِط أ ْرَ�َعُة رَشَ

َ
ِقَراِض أ

ْ
ْن يَأَذَن و لِل

َ
نَاِ�ِ� وأ ادلَّ

ْو ِ�يمَ 
َ
َعاِمِل ىف اتلَّرَصُِّف ُمْطلَقاً أ

ْ
َماِل لِل

ْ
ُ ُجْزءاً  ا الَ رَبُّ ال ْن �َْشرَتَِط هلَ

َ
َ�نَْقِطُع وُُجوُدُه اَغبِلاً وأ
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ٍة والَ  َر بُِمدَّ ْن َالُ�َقدَّ
َ
�ِْح وأ  بُِعْدَواٍن و�َذا َحَصَل ِر�ْحٌ  َمْعلُوماً ِمَن الرِّ

َّ
َعاِمِل إال

ْ
 َضَماَن ىلَعَ ال

�ِْح و اُن بِالرِّ رُْسَ
ْ
اٌن ُجرِبَ اخل  .»ُخرْسَ

در اصطالح شرع این است که  ر لغت به معنی قطع است ودر احکام قراض: قراض د
 سود آن در بین هر دو تقسیم شود. مالک مالی را به کارگري واگذارد که در آن کار کند و

 :قراض داراي چهار شرط است«
 .نقد باشد خالص و پول -1
در  خود در آن تصرف نماید یا اینکه ي ارادهمالک اختیار تام به کارگر بدهد که به  -2

 .چیزي که غالباً و همیشه وجود دارد اختیار تام بدهد
یا یک  یک دوم و«دمالک متعهد شود که مقدار معلوم از سود آن به کارگر دهد مانن -3

 .»سوم وغیره
در اینصورت اگر مال القراض » امثال آن مانند یکسال و«مدت آن تعیین نشود  -4

هرگاه در مال القراض  ابت گردد ووي ث شود مگر تقصیر نمی تلف شود کارگر ضامن
 .»سود یا زیان حاصل شود باید سود آن زیان را جبران کند

ُمَساقَاُة َجائَِزٌة ىلَعَ انلَّْخلِ و« :فصل
ْ
ِة و ال رََها بُِمدَّ ْن ُ�َقدِّ

َ
َحُدُهَما أ

َ
َطاِن أ َكْرِم ولََها رَشْ

ْ
ال

َعاِمِل ُجْزءاً و َمْعلُوَمةٍ 
ْ
َ لِل ْن ُ�َع�ِّ

َ
َ�ْ�ِ َ�َمٌل  اثلَّاِ� أ َعَمُل ِ�يَها ىلَعَ رَضْ

ْ
َمْعلُوماً ِمَن اثلََّمَرِة ُ�مَّ ال

َعاِملِ 
ْ
 اثلََّمَرِة َ�ُهَو ىلَعَ ال

َ
َمالِ و َ�ُعوُذ َ�ْفُعُه إِىل

ْ
رِض َ�ُهَو ىلَعَ رَبِّ ال

َ
 األ

َ
 .»َ�َمٌل َ�ُعوُد َ�ْفُعُه إِىل

در اصطالح شرع واگذاردن  : مساقات در لغت به معنی آبیاري وةدر احکام مساقا

 به عمل آورد، در ترتیب کند و انگور است به شخصی که آنها را آبیاري و درخت خرما و
 مقابل مقدار معلوم از ثمر آنها.

 در دو چیز مساقات جائز است: «
 شرط: درخت انگور به دو -2 ،خرما -1
ین از ثمر آنها معلوم کردن مقدار مع -2، »یکسال هاللی مثالً« معلوم کردن مدت -1

 پس کار کردن در آنها دو نوع است:» نصف یا ثلث وغیره«
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مانند آبیاري، تلقیح یعنی پاشیدن مقداري از « کاري است که سود عائد ثمر است -1
مانند « عملی که نفع آن عائد زمین است -2 .این وظیفه کارگر است و» بذر نر بر ماده

 .»احب آنها استاین وظیفه ص و» ها، کندن چاهها نصب چرخ

رَْت َمنَْفَعُتُه و« :فصل ْت إَِجاَرتُُه إَذا قُدِّ ْمَ�َن اإلنِْتَفاُع بِِه َمَع َ�َقاِء َ�يِْنِه َصحَّ
َ
ُ�ُّ َما أ

ْو َ�َملٍ 
َ
ٍة أ ْمَر�ِْن بُِمدَّ

َ
َحِد أ

َ
ِجيُل و بِأ

ْ
ْن �ُْشرَتََط اتلَّأ

َ
 أ

َّ
ْجَرِة إال

ُ
 الَ و �ِْطَالُ�َها َ�ْقَتىِض َ�ْعِديَل األ

ُمتََعاقَِديِن 
ْ
َحِد ال

َ
ِجِ� و َ�بُْطُل اإلَجاَرُة بَِموِْت أ

َ
َجَرِة وَال َضَماَن ىلَعَ األ

ْ
ُمْستَأ

ْ
َعْ�ِ ال

ْ
َ�بُْطُل بِتَلَِف ال

 بُِعْدَوانٍ 
َّ
 .»إال

ضم آن در لغت به معنی گرفتن یا مزد دادن  در احکام اجاره: اجاره به کسر همزه و
شرط اجاره دهنده و اجاره  .منفعت معلوم باشد در اصطالح شرع عقدي است بر است و

اختیار است در تعریف باال قید معلوم جعاله و قید  رشد و» موجر و مستأجر« کننده
 خارج» فرج« قید قابل بخشش بضع زن مقصود اجاره یک دانه سیب براي بوئیدن و

کنیزها براي  همچنان قید اباحه اجاره شود، و نمی شود که عقد بر آنها اجاره نامیده می
 شود. می قید معلوم عوض آبیاري خارج قید عوض عاریه و و ءوط

هرچیز ممکن باشد از آن سود بردن با باقیماندن عین آن اجاره آن رواست به شرط «
 شرط: رعایت دو

 .»این خانه را بتو دادم به عنوان اجاره به مدت دو سال« مدت -1
نام بردن اجاره بطور مطلق » ن پیراهنرا اجیر نمودم براي دوختن ای تو« عمل -2 

کند مگر اینکه تأخیر آن را مشروط کرده باشد. اجاره  می حمل بر پرداختن اجرت فوري
 ماند و می سپري شدن مدت باقی بلکه تا« شود نمی به مردن یکی از دو طرف معامله باطل

 شده باطلتلف شدن چیز اجاره داده  اجاره با» باشند می وارثین آنان جانشین میت
 .»ظاهر شود تعدي او در تلف آن مستأجر مسئولیتی ندارد مگر تقصیر و گردد و می

َها اْستََحقَّ و« :فصل ِِه ِعوَضاً َمْعلُوماً فَإَذا رَدَّ
َّ

ْن �َْشرَتَِط ىف رَدِّ َضاتل
َ
َُعالَُة َجائَِزٌة وُهَو أ

ْ
اجل

 ِ وَط َك َذل َمرْشُ
ْ
ِعوََض ال

ْ
 .»ال
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ه تثلیت جیم در لغت قرار دادن چیزي است براي شخص در در احکام جعاله: جعاله ب
مختار است  بالغ و در اصطالح شرع تعهد کردن شخص عاقل و مقابل عمل انجام شده و

 که در مقابل عمل معلوم یا مجهول مالی را به کسی بدهد.
جایز است و آن عبارتست از تعهد کردن » مجعولٌ له - جاعل« جعاله از طرفین«

در مقابل آن مقدار معلومی را دریافت  را پیدا کند و کسی که گم شده اوجاعل براي 
 .»نماید

رْضاً ِلَ�َْرَ�َها« :فصل
َ
 رَُجٍل أ

َ
ُ ُجزْءاً َمْعلُوماً ِمْن ِر�ِْعَها لَْم َ�ُْز و�ِْن و و�َذا َدَ�َع إىل

َ
َط هل رَشَ

ُ َطَعاماً َمْعلُوماً 
َ

َط هل ْو رَشَ
َ
َراُه إِيَّاَها بَِذَهٍب أ

ْ
�

َ
ِتِه َجازَ  أ  .»ىف ِذمَّ

کرایه دادن زمین: مزارعه یعنی واگذار کردن زمین به  مزارعه و در احکام مخابره و
 بذر به عهده مالک است. را بکارد، در مقابل مقداري از محصوالت آن و شخصی که آن

مخابره نیز مانند مزارعه است با این فرق که باید به عهده کارگر باشد هرگاه مالکی «
را بکارد جایز نیست  کند که در مقابل مقداري از محصوالت آن نی را به کسی واگذارزمی

یا مقداري معلومی از طعام  ولی آن را در مقابل مبلغی از طال یا نقره بوي واگذار نماید و
 .»جایز است

نْ « :فصل
َ
ُمحِی ُمْسِلماً وأ

ْ
ْن يَُ�وَن ال

َ
َطِ� أ َمَواِت َجائٌِز �رَِشْ

ْ
رُْض  و�ِْحيَاُء ال

َ
تَُ�وَن األ

 
ْ
ًة لَْم َ�ِْر َعلَيَها ِمل ُمْحيَا ٌك ُحرَّ

ْ
َعاَدِة َ�َماَرًة لِل

ْ
ُب بَْذُل و لُِمْسِلٍم وَِصَفُة اإلْحيَاِء َمااَكَن ىِف ال ِ�َ

وْ 
َ
ِْه َ�ْ�ُُه نِلَْفِسِه أ

َ
ْن َ�ْتَاَج إِيل

َ
ْن َ�ْفُضَل َ�ْن َحاَجِتِه وأ

َ
ائَِط أ َماِء بَِثَالثَِة رَشَ

ْ
ْن  ال

َ
بِلَِهيَمِتِه وأ

ْو َ�ْ�ٍ 
َ
ا �ُْستَْخلَُف ىف برِْئٍ أ  .»يَُ�وَن ِممَّ

 ن عبارت است از زمینی که مالک نداشته باشد وآ در احکام زنده کردن زمین مرده: و
 کسی از آن استفاده نکند.

 کردن زمین مرده به دو شرط رواست:زنده 
 ي مالک نباشد.دارا زمین آزاد و -2 ،زنده کننده مسلمان باشد -1
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ً بر آن اسم ةزنده کردن زمین که انسان بوسیله آن مالک شود این است که عاد شرط

کند  می مقصد اختالف پیدا حسب غرض وه طرز آباد کردن ب زنده شده اطالق شود و
خواهد آماده نماید  می قاعده کلی براي دانستن آن این است که زمین را براي چیزي که

حل سکونت را در آن ایجاد نماید براي این کار کشیدن چهار دیوار پس اگر بخواهد که م
 نصب کردن در الزم است. بوسیله آجر یا خشت یا گل یا نصف کردن تیرها و

اگر  همچنان براي بعضی از آن سقف هم الزم است تا آماده باشد براي سکونت و و
ایجاد  ها ثمره غله ویا انباري را جهت  هاي خود آغل درست کند و بخواهد براي حیوان

اي را  اگر بخواهد مزرعه احتیاج به سقف ندارد و نماید باید چهار دیوار را ایجاد کرد و
 باید وسائل زیر را دران جمع کند:ایجاد کند 

 ،در اطراف آن جمع کردن خاك تا زمین زنده از مرده جدا شود -3 ،نی -2 ،خاك -1
را با  اگر بلند است آن را بلند کند و هموار کردن آن بطوریکه اگر پست است آن -4

اگر باران عادي  یا جوي آب یا قنات را ایجاد کند و چاه بزند و سطح مساوي کند و
اگر بخواهد باغ و بستان درست کند اگر دیوار عادت  کفایت کند احتیاج به آنها ندارد و

درخت  کند وآوري  در دور آن زمین خاك را جمع ن محل دیوار بکشد وآباشد باید در 
را براي حیوان  آبیکه اختصاص به شخص داشته باشد واجب نیست آن را غرس نماید، و

 دیگران صرف کند.
 بخشیدن آب به سه شرط واجب است:

دیگران براي خودشان یا حیوانشان به آن آب  -2 ،از مصرف شخصی زیادتر باشد -1
هرگاه در سطل یا  و» در چاه یا چشمه«آب در محل خودش باشد  -3 ،نیازمند باشند

 هرگاه بخشیدن آن واجب باشد کوزه یا در ظرف دیگر باشد بخشیدن آن واجب نیست، و
 باغ و زیان به زراعت و بتوانند بر آن چاه حاضر شوند و ها به این معنی که حیوان«

باید خود  محصوالت نرسانند، چه در صورت رساندن زیان باید جلوگیري شوند و
 اخذ عوض ممتنع و نارواست.» براي آنها ببرند اه بکشند وها آب از چ چوپان
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ا يُنْ و« :فصل ْن يَُ�وَن ِممَّ
َ
ائَِط أ َوْ�ُف َجائٌِز بِثََالثَِة رَشَ

ْ
ْن يَُ�وَن تََفُع بِِه َمَع َ�َقاِء َعينال

َ
ِه وأ

ْصٍل َموُْجودٍ 
َ
ْن َاليَُ�وَن ىف َ�ُْظوٍر وُهَو ىلَعَ و ىلَعَ أ

َ
َواقُِف ِمْن  فَْرٍع َالَ�نَْقِطُع وأ

ْ
َط ال َما رَشَ

ْو َ�ْفِضيلٍ 
َ
ْو �َْسِوَ�ٍة أ

َ
ِخٍ� أ

ْ
ْو تَأ

َ
 .»تَقِديٍم أ

شرعاً حبس نمودن مالی است  در احکام وقف: وقف در لغت به معنی حبس کردن و
تصرف در آن باید فقط  سود بردن از آن با باقی ماندن عین ممکن و قابل نقل و معلوم و

 به خدا باشد. نزدیکی براي جهت خیریه و
 در واقف باید دو شرط تحقق کند: و
 احسان. شایستگی تبرع و -2 ،صحت عبادت -1

 وقف به سه شرط است:
فرع  وقف بر اصل موجود و -2 ،چیزي باشد مورد انتفاع یا باقیماندن عین -1

 .»پس از آن بر فقرا جایز نیست پس وقف بر فرزندان آینده واقف و« ناگسیختگی باشد
براي عمل حرام نباشد، در وقف باید طوري تصرف شود که در آن غرض وقف وقف  -3

اگر « تفضیل مراعات شود کننده به عمل آمده باشد، پس باید تقدیم، تأخیر، تسویه و
 واقف گفته باشد فالن محل را بر فرزندان پارساترم یا بگوید وقف نمودم بر اوالدم و

ف کردم بر فرزندانم بطور مساوي در بین هرگاه منقرض شدند بر فرزندان آنان یا وق
مؤنث یا وقف نمودم بر فرزندانم مذکر دو برابر مؤنث ببرد باید همانطور که گفته  مذکر و

 مراعات شود.

ُ  الو ُ�ُّ َماَجاَز َ�يُْعُه َجاَز ِهبَتُهُ و« :فصل
َ

َموُْهوُب هل
ْ
 بِالَقبِْض و�َذا َ�َبَضَها ال

َّ
ِهبَُة إِال

ْ
َزُم ال

ْ
تُل

ُمْعَمرِ  لَمْ 
ْ
ْرَ�بَُه اَكَن لِل

َ
ْو أ

َ
ْ�َمَر َشيئَاً أ

َ
ْن يَُ�وَن َوادِلاً و�َذا أ

َ
 أ

َّ
ْن يَرِْجَع ِ�يَها إال

َ
َواِهِب أ

ْ
ْو  يَُ�ْن لِل

َ
أ

ُمْرقََب 
ْ
  .»لَِوَرثَِتِه ِمْن َ�ْعِدهِ و لِل

شود  نمی در احکام هبه: هرچه فروختنش روا باشد بخشودنش رواست. هبه واجب
» دارد می کسی که هبه را دریافت« هرگاه موهوب لَه ت آن با اجازه بخشنده ومگر با دریاف

پدر » بخشنده« پس بگیرد مگر اینکه واهب تواند آن را نمی هبه را دریافت کند بخشنده
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رتُ « باشد. هرگاه شخصی چیزي را به لفظ بتُ  كَ اَعمَ رقَ عمر داري یا تا گردن تو  تا«» كَ يا اَ

 شود و می بخشد آن چیز ملک معمر یا مرقَبه دیگري بب» را بتو دادمزنده است فالن چیز 
 اعتباري ندارد. شرط واهب لغو و باشد و می بعد از وفات وي ملک ورثه او

ْخُذَها« :فصل
َ
ْو َطِر�ٍْق فَلَُه أ

َ
 ِمْن تَْرِكَها و تَْرُكَهاو و�َذا وََجَد لُْقَطًة ىف َمَواٍت أ

َ
ْو�

َ
ْخُذَها أ

َ
أ

ْشيَاَء واَِعَءَها إِْن اَكنَ 
َ
ْن َ�ْعرَِف ِستََّة أ

َ
َخَذَها وََجَب َعلَيِه أ

َ
ِقيَاِم بَِها و�َذا أ

ْ
 ىلَعَ ثَِقٍة ِمَن ال

َراَد َ�َملَُّكَها و َوْزَ�َهاو َعَدَدَهاو ِجنَْسَهاو َءَهاِو�و ِعَفاَصَهاو
َ
َ�َْفُظَها ىف ِحْرِز ِمثِْلَها ُ�مَّ إَذا أ

َ�َها َسنًَة ىلَعَ  ُ َعرَّ
َ

ْد َصاِحبََها اَكَن هل ی وََجَدَها ِ�يِه فَإْن لَْم َ�ِ ِ
َّ

َموِْضِع اذل
ْ
َمَساِجِد و� ال

ْ
بَْواِب ال

َ
أ

َمانِ  ْن َ�تََملََّكَها �رَِشِْط الضَّ
َ
َواِم َ�َهَذا و أ َحُدَها َماَ�بىَْق ىلَعَ ادلَّ

َ
رْضٍُب أ

َ
ْرَ�َعِة أ

َ
اللُّْقَطُة ىلَعَ أ

ِلهِ اثلَّاِ� َما َال�َ و ُحْكُمهُ 
ْ
�

َ
ٌ َ�ْ�َ أ ْطِب َ�ُهَو ُ�َ�َّ َعاِم الرَّ طَّ

ْ
ْو َ�يِْعهِ و بىَْق اَكل

َ
 ِحْفِظ َ�َمِنهِ و ُغْرِمِه أ

َمْصلََحُة ِمْن َ�يِْعهِ و
ْ
َطِب َ�يَْفَعُل َما ِ�يِه ال ِْفيِفهِ و اثلَّاِلُث َماَ�بىَْق بِِعَالٍج اَكلرُّ

َ
ْو جت

َ
 ِحْفِظ َ�َمِنِه أ

اْ�ُع مَ و ِحْفِظهِ و ٌ َ�ْ�َ الرَّ َ�اِن َحيَْواٌن َالَ�ْمَتِنُع بِنَْفِسِه َ�ُهَو ُ�َ�َّ َيَْواِن وُهَو رَضْ
ْ
 َ�َفَقٍة اَكحل

َ
اَ�ْتَاُج إىل

ِلهِ 
ْ
�

َ
ْو تَْرِكهِ و أ

َ
ْو َ�يِْعهِ و ُغْرِم َ�َمِنِه أ

َ
ِع بِاإلْ�َفاِق َعلَيِه أ َحيَْواٌن َ�ْمتَِنُع و ِحْفِظ َ�َمِنهِ و اتلََّطوُّ

ْحَراِء تََرَ�هُ بِنَْفِسِه فَ  ْشيَاِء اثلََّالثَِة ِ�يهِ و إْن وََجَدُه ىف الصَّ
َ
ٌ َ�ْ�َ األ رََضِ َ�ُهَو ُ�َ�َّ

ْ
 .»�ْن وََجَدُه ىف احل

شرعاً مالی است  در احکام لُقطَه: لقطه در لغت اسم است براي چیزي برداشته شده و
 یا در راه چیزي را بیابدکه در اثر غفلت افتاده یا گم شده است، هرگاه کسی در بیابان 

تواند از برداشتن آن صرف نظر کند ولی برداشتن آن بهتر است  می را بردارد و تواند آن می
را بردارد باید به شش  هرگاه آن تواند آن را نگهداري کند و می اگر یقین داشته باشد که

 چیز آشنا شود:
 چه نوع است» سرپوش« عفاصِ آن -2 .پوست است یا پارچه »ظرف« وِعاء -1

طال « جنس آن -4 .»به چه چیزي بسته شده است«وِکاء آن  -3 .»پوست است یا پارچه«
وزن آن و باید آن را در جاي مناسب بحال آن نگهداري  -6 .عدد آن -5 .»است یا نقره

هرگاه بخواهد آن را ملک خود نماید باید یک سال کامل بر  نماید تا صاحبش پیدا شود و
 آن را تعریف کند و را پیدا کرده تحقیق کند و به پرسد و در محلیکه آن در مسجدها و
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تواند نیت تملیک آن را بیاورد به شرط  می اگر بعد از یک سال صاحب آن پیدا نشد
اگر بعداً صاحب آن  شود، و نمی امثال آن نکند مالک آن تا تلفظ بلفظ تملیک و ضمانت و

 لُقطَه بر چهار قسم است: به صاحبش بدهد.پیدا شد باید عین آن یا قیمت آن را 
گفته شد که یک سال باید تحقیق « چیزي باشد که همیشه بماند مانند طال یا نقره -1
 .»کند

غرامتش بدهد  مختار است که آن را بخورد و .چیزي باشد که نماند مانند طعام تر -2
 .پولش را نگه دارد یا آن را بفروشد و و

انند خرماي تر یا بفروشد وپول آن را نگهداري یا م« بوسیله معالجه باقی بماند -3
 .»نگهدارد یا خشک کند و« بخورد
 نیازمند نفقه باشد مانند حیوان. -4

 حیوان هم بر دوقسم است:
پرداخت  تواند دفاع کند مختار است در بین خوردن آن و نمی در مقابل درندگان -1

 .اي آن را نگهداردبه یا آن را بفروشد و یا رایگان علف آن را بدهد و غرامت و
شتر، اگر در صحرا آن را یافته است آن را  تواند از خود دفاع کند مانند اسب و می -2

 گانه باال مختار است. ر شهر است در بین یکی از امور سهاگر د ترك کند و

ْخُذهُ « :فصل
َ
ِر�ِْق فَأ ُُه َواجِ و تَْر�ِيَتُهُ و و�َذا وُِجَد لَِقيٌْط بَِقارَِعِة الطَّ ِكَفايَةِ َ�َفاتلَ

ْ
 الَ و بٌَة ىلَعَ ال

َاِ�ُم ِمنُْه و�ْن لَْم يُوَجْد َمَعُه َماٌل 
ْ
ْ�َفَق َعلَيِه احل

َ
ِمٍ� فَإْن وُِجَد َمَعُه َماٌل أ

َ
 ىف يَِد أ

َّ
ُ�َقرُّ إال

َمالِ 
ْ
 .»َ�نََفَقتُُه ىف َ�يِْت ال

ل آنها امثا بزرگ، پدر و پدر« کفیل بال ایست پرت شده و آن بچه در احکام لقیط: (و
 دیوانه بالغ نیز حکم بچه را دارد). » ندارد
کفالت آن فرض  اي بال صاحب بیابد تربیت و مرور بچه هر کسی در راه عبور و«

کفایه است و باید به شخص امین واگذار شود، اگر با او مالی باشد باید حاکم آن را بر او 
 .»استاگر داراي چیزي نباشد نفقه وي بر بیت المال  صرف نماید و
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 و« :فصل
ْ
َمانَةٌ وَِد�ْ ال

َ
َمانَِة ِ�يَها َتَحبُّ َ�بُولَُها لَِمنْ �ُسْ و َعُة أ

َ
یيَْض  الَ و قَاَم بِاأل  بِاتلََّعدِّ

َّ
 َمُن إال

 قَوْ و
ْ
 ُموَدِع َمقْ ُل ال

ْ
نْ و ُموِدِع بُوٌل ىف رَدَِّها ىلَعَ ال

َ
ِلَها و�َذا ُطوِلَب بَِها ِز ِمثْ َفَظَها ىف ِحرْ َ�ْ  َعلَيِه أ

 .»َضِمنَ  َرِة َعلَيَها َحىتَّ تَِلَفْت رِجَها َمَع الُقدْ ُ�ْ  مْ فَلَ 
کسی که امین باشد مستحب است آن  در احکام ودیعه: (سپرده) ودیعه امانت است و

در  اگر کسی نباشد قبول آن واجب و را قبول کند اگر غیر وي در آن محل باشد و
وید آن بگ» مودع«اگر  د. وصورت تلف شدن ضامن آن نیست مگر تقصیر وي ثابت گرد

بر مودع واجب است آن را نگهدارد  شود، و می ام گفتار وي قبول برگردانده» مودع«را بر 
با  گاه صاحبش آن را از مودع بخواهد وهر در جایی که شایسته آن است بگذارد، و و

 وي تسلیم ننماید در صورت تلف شدن ضامن است.ه وجود قدرت آن را ب

 



 
 

 فرائض والوصاياكتاب ال

 و«
ْ
ٌة اإل�ْ ال ُب و َسَفَل  �ِنْ و ِن ُن اإلبْ ا�ْ و نُ َواِرثُوَن ِمَن الرَِّجاِل َعرَشَ

َ
َ و األ

ْ
خُ و َعالَ  �ِنْ و دُّ اجل

َ
 األ

ِخ ا�ْ و
َ
 و تََراىَخ  �ِنْ و ُن األ

ْ
وْ و َ�بَاَعَدا �ِنْ و َعمُّ ال  و جُ الزَّ

ْ
 ال

ْ
 ال

َ
 و ِتُق ُمعْ َمو�

ْ
 عٌ َواِرثَاُت ِمَن النَِّساِء َسبْ ال

 ِ
ْ

مُّ و ِن ُت اِإلبْ �ِنْ و ُت نْ ابل
ُ
َ و األ

ْ
ةُ اجل خْ و دَّ

ُ
وْ و ُت األ  و َجةُ الزَّ

ْ
 َموْ ال

ْ
 .»ِتَقةُ ُمعْ َالُة ال

 ها کتاب فرائض و وصیت

شرعاً فریضه اسم است  (فرائض جمع فرضیه به معنی مفروضه به معنی مقدر است و
آن در  ت ووصایا جمع وصیت اس .براي مستحقان» فرض شده« براي نصیب مقدر شده

 اصطالح شرع احسانی است موکول شده به بعد از مرگ).
 مردان وارث ده نفرند:«
 -5 ،پدر بزرگ گر چه دور باشد -4 ،پدر -3 ،پسر پسر گر چه دور باشد -2 ،پسر -1
شوهر  -9 ،پسر عمو گرچه دور باشد -8 ،عمو -7 ،پسر برادر گرچه دور باشد -6 ،برادر

 آقاي آزاد کننده. -10
 وارث هفت نفرند: زنان

بانوي آزاد  -7 ،زن -6 ،خواهر -5 ،بزرگ مادر -4 ،مادر -3 ،دختر پسر -2 ،دختر -1
 .»کننده

وْ ُقُط حِبَاٍل مَخْ َال�َسْ  وَمنْ « :فصل بََوانِ و َجانِ َسٌة الزَّ
َ
 و األ

ْ
ل ُ الصُّ َاليَرُِث حِبَاٍل  ِب وَمنْ َودلَ

 َسبْ 
ْ
 و دُ َعبْ َعٌة ال

ْ
 و ُمَدبَّرُ ال

ْ
مُّ ال

ُ
ِ أ

َ
 و َودل

ْ
 و ُماَكتَُب ال

ْ
 و َقاتُِل ال

ْ
هْ و ُمرتَدُّ ال

َ
قْ و ُل ِملَّتَْ�ِ أ

َ
 أ

ْ
َعَصبَاِت َرُب ال

ِب ُن ُ�مَّ ا�ْ اِال�ْ 
َ
ُخ لِأل

َ
بُوُه ُ�مَّ األ

َ
ُب ُ�مَّ أ

َ
ِب ُ�مَّ ا�ْ و نُُه ُ�مَّ األ

َ
ُخ لِأل

َ
مِّ ُ�مَّ األ

ُ
ِب األ

َ
ِخ لِأل

َ
مِّ و ُن األ

ُ
األ

ِب ُ�مَّ ُ�مَّ ا�ْ 
َ
ِخ لِأل

َ
 ُن األ

ْ
ْ ال   ُنُه فَإنْ ِب ُ�مَّ ا�ْ ِ�يْ َعمُّ ىلَعَ هَذا الرتَّ

ْ
 ُعِدَمِت ال

ْ
 َموْ َعَصبَاُت فَال

َ
�

 
ْ
 .»ِتُق ُمعْ ال

 اند پنج است: ارثاشخاصی که همیشه و«
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 مادري. فرزند پدر و -5 ،مادر -4 ،پدر -3 ،شوهر -2 ،زن -1
 اند: برند هفت نمی اشخاصی که هرگز ارث

کنیزي که از «اُم الولَد  -3 .»اي که پس از فوت آقا آزاد شود بنده« مدبر -2 ،برده -1
اي که آزادي او بسته به پرداخت پول  برده«مکاتَب  -4 ،»آقاي خود اوالد داشته باشد

» بکشد تا به ارث وي نائل گردد کسی که یکی از خویشاوندان را«قاتل  -5 .»معینی است
کافر از مسلمان  مسلمان از کافر و«اهل دو ملت  -7 .»از دین اسالم برگشته«مرتَّد  -6

 ».برد نمی ارث
: عصبه خویشاوند مذکري که به مذکر پیوستگی داشته باشد ولی ها ترین عصبه نزدیک

 .در قرآن نصیبی معلوم نداشته باشد
 ،برادر پدري -6 ،مادري برادر پدر و -5 ،پدر پدر -4 ،پدر -3 ،پسر پسر -2 ،پسر -1

، اگر وسر عمپ -10 ،عمو همچنان -9 ،پسر برادر پدري -8 ،مادري در وپسر برادر پ -7
 .»نباشند آقاي آزاد کننده وارث است ها عصبه

 « :فصل
ْ
 وال

ْ
 ِستٌَّة انلِّْص َمذْ ُفُروُض ال

َ
ُ�عُ و ُف ُكوَرُة ىف ِكتَاِب اِهللا َ�َعاىل  اثلُّلُثَانِ و اثلُُّمنُ و الرُّ

ُدُس فَانلِّْص و اثلُّلُُث و ِ ُض مَخْ ُف فَرْ السُّ
ْ

خْ و ِن ُت اِإلبْ �ِنْ و ُت نْ َسٍة ابل
ُ
ِب األ

َ
مِّ و ُت ِمَن األ

ُ
 األ

خْ و
ُ
ِب األ

َ
وْ و ُت ِمَن األ ٌ  يَُ�نْ  ُج ِإَذا لَمْ الزَّ

َ
ُ�ُع فَرْ و َمَعُه َودل وْ نَْ�ِ ُض اثْ الرُّ   الزَّ

ْ
وْ ُج َمَع ال

َ
ِ أ

َ
ِ  َودل

ُ
َودل

وْ ِن وُهَو فَرْ اِإلبْ  وْ و َجةِ ُض الزَّ  َجاِت َمَع َعدَ الزَّ
ْ
وْ ِم ال

َ
ِ أ

َ
ِ اِالبْ  َودل

َ
وْ اثلُُّمُن فَرْ و ِن َودل  َجةِ ُض الزَّ

وْ و  الزَّ
ْ
وْ َجاِت َمَع ال

َ
ِ أ

َ
ِ اإلبْ  َودل

َ
رْ اثلُّلُثَاِن فَرْ و ِن َودل

َ
ِ ُض أ

ْ
خْ و ِن ىَت اإلبْ �ِنْ و تَْ�ِ نْ َ�َعٍة ابل

ُ
 ِمَن َتْ�ِ األ

ِب 
َ
مُّ و األ

ُ
خْ و األ

ُ
ِب تَْ�ِ األ

َ
مُّ إَِذا لَمْ نَتَْ�ِ اثْ ُض اثلُّلُُث فَرْ و  ِمَن األ

ُ
ْ   األ

ُ
 وُهَو لِِإلثْنَْ�ِ  َجْب حت

َخَواِت ِمنْ و َوةِ فََصاِعداً ِمَن اإلِخْ 
َ
مُّ  األ

ُ
ِ األ

َ
ُدُس فَرْ و َودل وْ ُض َسبْ السُّ

َ
ِ أ

َ
مُّ َمَع الَودل

ُ
ِ اِإلبْ  َعٍة األ

َ
ِن َودل

وْ 
َ
 و َوةِ  فََصاِعداً ِمَن اإلِخْ نَْ�ِ اثْ  أ

ْ
َخَواِت وُهَو لِل

َ
مِّ جَ األ

ُ
ِة ِعنَْد َعَدِم األ بِلِنِْت اِإلبِْن َمَع بِنِْت و دَّ

ِب 
َ
ْخِت ِمَن األ

َ
ِب َمَع األ

َ
ْخِت ِمَن األ

ُ
ِب وُهَو لِأل

ْ
ل ِ و الصُّ

َ
ْو َودل

َ
ِ أ

َ
َودل

ْ
ِب َمَع ال

َ
مِّ وُهَو فَْرُض األ

ُ
األ

َواِحِد ِمنَ و اِإلبِْن 
ْ
ِب * وُهَو فَْرُض ال

َ
َدِّ ِعنَْد َعَدِم األ

ْ
مِّ  فَْرُض اجل

ُ
ِ األ

َ
مِّ و َودل

ُ
اُت بِاأل َدَّ

ْ
 �َْسُقُط اجل

ِب و
َ
ْجَداُد بِاأل

َ
ِ و األ

َ
َودل

ْ
ْرَ�َعٍة ال

َ
مِّ َمَع أ

ُ
ُ األ ِ اِإلبِْن و �َْسُقُط َودلَ

َ
ِب و َودل

َ
َدِّ و األ

ْ
ُخ و اجل

َ
�َْسُقُط األ
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ِب 
َ
مِّ َمَع ثََالثٍَة اِإلبِْن و لِأل

ُ
ِب و ابِْن اِإلبِْن و األ

َ
ُ و األ ِب بَِهُؤالِء اثلََّالثَةِ �َْسُقُط َودلَ

َ
ِخ و األ

َ
�ِاأل

ِب 
َ
مِّ و لِأل

ُ
َخَواتِِهْم اِإلْ�نُ و األ

َ
بُوَن أ ْرَ�َعٌة ُ�َعصِّ

َ
ِب و اْ�ُن اِإلبِْن و أ

َ
ُخ ِمَن األ

َ
مِّ و األ

ُ
ُخ ِمَن و األ

َ
األ

ِب 
َ
ْ�َمامُ و األ

َ
َخَواتِِهْم وُهُم األ

َ
ْرَ�َعٌة يَِرثُوَن ُدْوَن أ

َ
ْ�َماِم وَ�نُ و أ

َ
ِخ َ�نُْو األ

َ
 و ْو األ

َ
َمْو�

ْ
َعَصبَاُت ال

ُمْعِتق
ْ
 .»ال

-1/3-2/3-1/8-1/4-1/2باشند: ( می ي که در قرآن ذکر شده است ششها فرض«
1/6( 

 ک دوم) نصف استحقاق پنج نفر است:(ی
شوهر  -5 ،خواهر پدري -4 ،مادري خواهر پدري و -3 ،دختر پسر -2 ،دختر -1

 ».ختر یا اوالد پسرپسر یا د« هرگاه میت اوالد نداشته باشد
 (یک چهارم) استحقاق دو نفر است:

استحقاق یک زن یا چند زن است  -2 .شوهري که زن مرده اش اوالد داشته باشد -1
 با نبودن اوالد یا اوالد پسر.

(یک هشتم) یا ثمن استحقاق یک زن یا چند زن است با اوالد یا اوالد پسر از شخص 
 میت.

 ق چهار صنف است:یا دو ثلث استحقا(دو سوم) 
 دو خواهر پدري. -4 ،مادري دو خواهر پدري و -3 ،دو دختر پسر -2 ،دو دختر -1

 سوم) یا ثلث استحقاق دو صنف است:(یک 
خواهران  براي دو نفر یا بیشتر از برادران و -2 .مادري که محروم نشده باشد -1

 مادري.
 شم) یا سدس استحقاق هفت نفر است:(یک ش

 مادر -2 .د یا اوالد پسر یا براي دو نفر یا بیشتر از خواهران یا برادرانمادر با اوال -1
براي خواهر  -4 .براي دختر پسر هرگاه با دختر صلبی باشد -3بزرگ با نبودن مادر. 

 -6 .پدر هرگاه با فرزند یا فرزند پسر باشد -5 .پدري هرگاه با خواهر پدر و مادري باشد
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 بودن مادر مادران بزرگ ساقط رزند مادر اگر تنها باشد. باف -7 .بزرگ با نبودن پدر پدر
 باشند. می شوند، همچنان پدران بزرگ با وجود پدر ساقط می

 رزند مادر با چهار نفر ساقط است:ف
 پدر بزرگ. -4 ،پدر -3 ،فرزند پسر -2 ،فرزند -1
 قط است:برادر پدر و مادري با سه نفر سا و
 مادري فرزند پدر ساقط برادر پدر و با این سه نفر و پدر و -3 ،پسر پسر -2 ،پسر -1

 شود. می
 یعنی اگر آنان نباشند خواهران ارث« کنند: می چهار نفر خواهران خود را عصبه

 .»برند نمی
 برادر پدري. -4 ،مادري برادر پدر و -3 ،پسر پسر -2، پسر -1

 انشان محرومند:خواهر برند و می چهار نفر خودشان ارث
علت ارث «ي آقاي آزاد کننده. ها عصبه -4 ،پسران برادر -3 ،پسرانشان -2 ،عموها -1

خواهرانشان از ذوي االرحام  باشند و می نبردن این است که اینان عصبه وارث
 .»»باشند می

 و« :فصل
ْ
ُوُز ال  جتَ

ْ
 و لُومِ َمعْ وَِصيَُّة بِال

ْ
 و ُهولِ َمجْ ال

ْ
 و ُجودِ َموْ ال

ْ
َزاَد  فإنْ ُدوِم وِ�َ ِمَن اثلُّلُُث َمعْ ال

 
ْ
نْ و َوَرثَةِ ُوقَِف ىلَعَ إَِجاَزِة ال

َ
 أ

َّ
ُوُز الوَِصيَُّة لَِوارٍِث إِال ْ�ُ  َالجتَ ِ�ُ 

ْ
 و َوَرثَةِ َها بَاىِق ال

ْ
 وَِصيَُّة ِمنْ تَِصحُّ ال

 و� َسِبيْ ٍك لُكِّ بَاِلٍغ اَعقٍِل ِللُكِّ ُمتُُملِّ 
َ

 و ِل اِهللا َ�َعاىل
ْ
 َمِن اجْ تَِصحُّ ال

َ
ٌس ِ�يِه مَخْ  تََمَعْت وَِصيَُّة إِىل

 و َالمُ ِخَصاٍل اإلِسْ 
ُ
 و ابُللُوغ

ْ
ُ و ُل َعقْ ال

ْ
�َّةُ احل َمانَةُ و رِّ

َ
  .»األ

یا » مانند شیر در پستان« مجهول رواست در احکام وصیت: وصیت به چیز معلوم و«
کنم که یکی از بردگان براي زید باشد، یا فالن مال غائب من براي او  می بگوید وصیت

مانند وصیت به ثمر این درخت قبل از « موجود رواست نان به چیز معدوم وهمچ باشد، و
اگر از آن بیشتر باشد صحت آن  شود و می و وصیت تا یک سوم مال پذیرفته» ظهور ثمر

باشد وصیت براي وارث روا نیست مگر اینکه وارثان دیگر اجازه  می بسته به اجازه ورثه
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براي هر کسی که امکان مالکیت داشته باشد بالغی  داشته باشند از هر شخص عاقل و
 و« همچنین وصیت در راه خدا رواست و» کوچک، بزرگ، عاقل، دیوانه« وصیت رواست

 ».شود می براي جهادکنندگان صرف
 باشد رواست او را وصی قرار داد: کسی که در او پنج خصلت

 امانت.  -5آزادي،  -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1

 



 
 

 القضايااألحكام وما يتعلق به من كتاب النكاح و

ْ َ�ْ  تََحبُّ لَِمنْ انلِّاَكُح ُمسْ «
َ

 و هِ تَاُج إِيل
ْ
نْ َ�ُوُز لِل

َ
رْ َمَع َ�ْ�َ َ�ْ  ُحرِّ أ

َ
 و َ�ِع َحَرائِرَ  أ

ْ
 ِد َ�ْ�َ َعبْ لِل

ُ َالَ�نْ و نَتَْ�ِ اثْ 
ْ
 �رَِشْ ِكُح احل

َّ
َمًة إِال

َ
ُ َطْ�ِ رُّ أ

ْ
ةِ  َعَدِم َصَداِق احل  ِف اَخوْ و رَّ

ْ
 و َعَنِت ل

َ
َ�َظُر الرَُّجِل إىل

 
ْ
ِة ىلَعَ َسبْ َمرْ ال

َ
رْضُ أ

َ
جْ َعِة أ

َ
 أ

َ
َحُدَها َ�َظُرُه إىل

َ
 و  َجائِزٍ  َحاَجٍة َ�َغْ�ُ نَِبيٍَّة ِلَغْ�ِ ٍب أ

َ
اثلَّاِ� َ�َظُرُه إىل

وْ َزوْ 
َ
نْ  َجِتِه أ

َ
َمِتِه َ�يَُجوُز أ

َ
 َ�نْ  أ

ْ
 َما َعَدا ال

َ
وْ اثلَّاو ُهَماِج ِمنْ َفرْ ُظَر إىل

َ
 َذَواِت َ�َاِرِمِه أ

َ
 ِلُث َ�َظُرُه إىل

 
ْ
َمِتِه ال

َ
ةِ َما َعَدا َما َ�ْ�َ ُمَزوََّجِة َ�يَُجوُز ِ�يْ أ َّ كبَةِ و  الرسُّ ا�ْ و الرُّ جْ الرَّ

َ
 ُع انلََّظُر ِأل

َ
ِل انلِّاَكِح َ�يَُجوُز إىل

 
ْ
 و هِ وَجْ ال

ْ
ْ�ِ ال َ و َكفَّ

ْ
 اخل

ْ
 اِمُس انلََّظُر لِل

َ
 ُمَداَواِة َ�يَُجوُز إىل

ْ
ْ َمَواِضِع الَّىِت َ�ْ  ال

َ
اِدُس و َهاتَاُج إِيل السَّ

 
ْ
وْ انلََّظُر لِل

َ
َهاَدِة أ   شَّ

ْ
 لِل

ْ
 ال

َ
ةً وَجْ ُمَعاَملَِة َ�يَُجوُز انلََّظُر إىل ا�ْ و ِه َخاصَّ َمِة ِعنْ السَّ

َ
 األ

َ
َد ُع انلََّظُر إىل

 ابْ 
ْ
 ال

َ
 �َ َمَواِضِع الَّىِت َ�ْ تِيَاِعَها َ�يَُجوُز إىل

َ
 .»ِليِبَهاقْ تَاُج إىل

 کتاب نکاح و آنچه مربوط به آن است

تواند در یک نکاح  می نکاح مستحب است براي کسی که بدان محتاج است. مرد آزاد«
 تواند در یک نکاح دو زن بگیرد. می برده داراي چهار زن آزاد باشد و

 راي خود نکاح کند مگر به دو شرط:تواند کنیز دیگر را ب نمی مرد آزاد
 ترس زنا. -2 .زن آزاد مهریهنداشتن بر قدرت  -1
 گاه کردن مرد به زن هفت نوع است:ن

 .جائز نیست دلیلنگاه کردن به زن بیگانه بدون  -1
نگاه کردن به زن خودش یا کنیز خودش که جائز است به تمام بدن آنها نگاه کند  -2

 .جز فرج
است آن  به شوهر دادهي خودش یا جاریه خودش که او را ها نگاه کردن به محرم -3

 .هم جائز است جز بین ناف و زانو
 .براي نکاح جائز است نگاه صورت و دو کف دست -4
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نگاه کردن براي  نگاه کردن جاهائیکه مورد لزوم است براي معالجه جائز است و -5
 .گواهی یا معامله فقط نگاه کردن رخسار جائز است

هایی نگاه کند که فقط به جا نگاه به کنیز در موقع خرید آن جائز است به شزطی -6
 .»که در خرید مهم است

 بَِوِ�ٍّ  الَ و« :فصل
َّ
 و تَِقُر الَوِ�ُّ َ�فْ و لٍ َشاِهَدی َعدرْ و يَِصحُّ َعقُد انلِّاَكِح إال

َ
اِهَداِن إىل الشَّ

ائَِط اإلسْ  ُ و َالمُ ِستَِّة رَشَ
ْ

 ابل
ُ
 و لُوغ

ْ
ُ و ُل َعقْ ال

ْ
�َّةُ احل ُكوَرةُ و رِّ  و اذلُّ

ْ
نَُّه ال

َ
� 

َّ
تَِقُر نَِ�اُح الَ�فْ َعَدالَُة إال

 إِسْ 
َ

يَِّة إىل مِّ يِّدِ  الَ و َالِم الَوِ�ِّ اذلِّ  َعَدالَِة السَّ
َ

َمِة إىل
َ
وْ و نَِ�اُح األ

َ
 أ

ْ
 ال

َ
� َ

ْ
ُب ُ�مَّ اجل

َ
بُو ُوَالِة األ

َ
دُّ أ

ِب 
َ
ُخ لِأل

َ
ِب ُ�مَّ األ

َ
ِب ُ�مَّ ا�ْ و األ

َ
ُخ لِأل

َ
مِّ ُ�مَّ األ

ُ
ِب األ

َ
ِخ لِأل

َ
مِّ ُ�مَّ و ُن األ

ُ
ِب ُ�مَّ ا�ْ األ

َ
ِخ لِأل

َ
ُن األ

 
ْ
ْ َعمُّ ُ�مَّ ا�ْ ال  ِ�يْ نُُه ىلَعَ هَذا الرتَّ

ْ
 ِب فَإَذا ُعِدَمِت ال

ْ
 َموْ َعَصبَاُت فَال

ْ
 ال

َ
ِتُق ُ�مَّ َعَصبَاتُُه ُ�مَّ ُمعْ �

 َ
ْ
نْ  الَ و اِ�مُ احل

َ
َح خِبِطْ  َ�ُوُز أ ةٍ بَِة ُمعْ يرَُصِّ نْ و َتدَّ

َ
ِقَضاِء َد انْ ا َ�عْ ِكَحهَ َ�نْ و ُ�َعرَِّض لََها َ�ُوُز أ

تَِها بْ و  ثَيِّبَاٍت َ�ْ�َ النَِّساُء ىلَعَ رَضْ و ِعدَّ
َ
ِ أ

ْ
ِب كْ َ�اٍر فَابل

َ
َ و ُر َ�ُوُز لِأل

ْ
 بَارَُها ىلَعَ انلِّاَكِح دِّ إِجْ اجل

 َ�عْ َ�ُوُز تَزْ  اثلَّيُِّب الَ و
َّ
 .»نَِها�ذْ و َد بُلُوِغَهاِو�َُها إال

 ی و دو گواه عادل.روا نیست بستن نکاح مگر بوسیله ول«
 اند: ولی و گواه نیازمند شش چیز

 عدالت. -6 ،»مذکر بودن« ذکوریت -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1
نکاح کنیز احتیاج به عدالت آقا  نیست، و ولی بودن مسلماناما نکاح زن ذمی نیازمند 

 ندارد.
 ها براي شوهر دادن دختر:رین ولیت شایسته

پسر برادر پدري  -5 ،برادر پدري -4 ،برادر پدر و مادري -3 ،در بزرگپ -2 ،پدر -1
 پسر عمو. -8عمو  -7 ،پسر برادر پدري -6و مادري 

پس حاکم. سي او ها پس عصبهسنباشند آقاي آزاد کننده.  ها به این ترتیب هرگاه عصبه
د اما به زنیکه در عده طالق یا وفات باشد جائز نیست صراحۀً او را خواستگاري نمو و

 تواند او را نکاح کند. می سپري شدن عده پس از گوشه زدن رواست و کنایه و
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 بکرها. -2 ها بیوه -1(زنان بر دو قسمند): 
نیست مگر بعد  توانند بکر را مجبور به نکاح کنند. تزویج بیوه روا می پدربزرگ پدر و

 .»از بلوغ وکسب اجازه از وي

 و« :فصل
ْ
َماُت بِانلَّصِّ ال رْ  ُمَحرَّ

َ
مُّ و ٌع بِالنََّسِب َة َسبْ َ�َع َعرْشَ أ

ُ
ِ و َعلَْت  �نْ و ُهنَّ األ

ْ
 ُت و�نْ نْ ابل

خْ و َسَفلَْت 
ُ
َ و ُت األ

ْ
 و الَةُ اخل

ْ
ةُ ال ِخ �ِنْ و َعمَّ

َ
خْ �ِنْ و ُت األ

ُ
 اثْ و ِت ُت األ

ْ
مُّ ال

ُ
 ِضَعةُ ُمرْ نَتَاِن بِالرََّضاِع األ

خْ و
ُ
رْ و ُت ِمَن الرََّضاِع األ

َ
 أ

ْ
وْ  ُمَصاَهَرةِ َ�ٌع بِال مُّ الزَّ

ُ
�ِيْ و َجةِ أ مِّ الرَّ

ُ
ِب َزوْ و بَُة إَذا ُدِخَل بِاأل

َ
 َجُة األ

َ  َواِحَدٌة ِمنْ و ِن َجُة اإلبْ َزوْ و
ْ
خْ مْ ِجَهِة اجل

ُ
وْ ِع وِ�َ أ  َمُع َ�ْ�َ ُ�ْ  الَ و َجةِ ُت الزَّ

ْ
ةِ َمرْ  ال

َ
ِتَهاو أ  الَ و َ�مَّ

 َ�ْ�َ 
ْ
ةِ َمرْ  ال

َ
َِهاو أ

َ
 و ُرُم ِمَن النََّسِب َ�ْ و َخاتل

ْ
ُة خِبَمْ َمرْ تَُردُّ ال

َ
ُ أ

ْ
ُ و نُونِ َسِة ُ�يُوٍب بِاجل

ْ
 الرَبَِص و َذامِ اجل

تَِق و  و الرَّ
ْ
ُ ُ�َردُّ الرَُّجُل خِبَمْ و َقَرنِ ال

ْ
ُ و نُونِ َسِة ُ�يُوٍب بِاجل

ْ
 و َذامِ اجل

ْ
َ و رَبَِص ال

ْ
 و بِّ اجل

ْ
 .»ُعنَّةِ ال

 زنانی که به نص آیه قرآن نکاح آنها حرام است به قرار زیراست:«
خواهر « خاله -4 ،خواهر -3دختر گرچه دور باشد  -2 ،مادر گرچه دور باشد -1
. این هفت بوسیله حرمت ،دختر خواهر -7 ،دختر برادر -6 ،»خواهر پدر« عمه -5 ،»مادر

مادر  -10 ،خواهر شیري. این دو بوسیله شیر است -9 ،مادر شیر دهنده -8 .نسبی است
زن پسر. این  -13 ،زن پدر -12 ،ول شده باشددختر زن هرگاه به مادرش دخ -11 ،زن

حرمت آن  این از لحاظ جمع است و خواهر زن و -14 ،چهار بوسیله زناشوئی است
 موقت است.

 اش جمع روا همچنان در بین زن وخاله نیست و اش روا جمع کردن در بین زن و عمه
 نیست. هرچه به سبب نسب حرام باشد بوسیله شیر دادن هم حرام است.

 نج عیب سبب پس دادن زن است:پ
» بسته شدن محل جماع بوسیله گوشت« رتق -4 ،برَص -3 ،جذام -2 ،دیوانگی -1

 ».بسته شدن محل جماع بوسیله استخوان« قَرن -5
 پنج عیب سبب رد شدن مرد است:
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قادر « عنَّه -5 .»قطع ذکر یا قسمتی از آن« جب -4 ،برص -3 ،جذام -2 ،دیوانگی -1
 .»»ر جماعنبودن ب

 تََحبُّ �َسْ �ُسْ و« :فصل
ْ
  لَمْ  ِر ىف انلِّاَكِح فَإنْ َمهْ ِميَُة ال

ْ
 و دُ َعقْ �َُسمَّ َصحَّ ال

ْ
ُر بَِثَالثَِة َمهْ وََجَب ال

شْ 
َ
نْ أ

َ
وْ َ�فْ  يَاَء أ وْ ُج ىلَعَ َ�فْ رَِضُه الزَّ

َ
َ َ�فْ  ِسِه أ

ْ
وْ رَِضُه احل

َ
 ُخَل بَِها َ�يَِجُب َمهْ يَدْ  اِ�ُم أ

ْ
 ِل ِمثْ ُر ال

�رَثِهِ َحدٌّ يْ لَ و
َ
َداِق وَال ِأل قَلِّ الصِّ

َ
نْ و َس ِأل

َ
وََّجَها ىلَعَ َمنْ  َ�ُوُز أ َالِق �َسْ و لُوَمةِ َفَعٍة َمعْ َ�زَتَ ُقُط بِالطَّ

ُخوِل �ِسْ َ�بْ   َل ادلُّ
ْ
 .»رِ َمهْ ُف ال

 اگر نامیده نشود عقد جائز است و مستحب است نامیدن مهریه در عقد نکاح و«
 شود: می مهریه واجب بوسیله سه چیز پرداخت

حاکم آن را معلوم کرده  -2 ،خود شوهر آن را معلوم کرده باشد با رضایت زن -1
اکثر مهریه  اقل و حد کند، براي حد می المثل را واجب دخول، دخول مهر -3 ،باشد

طالق قبل از دخول نصف مهریه  حدي نیست. نکاح کردن زن بر سود معلوم رواست، و
 .»کند می را ساقط

 و« :فصل
ْ
 َويِلْ ال

ْ
ْ و تََحبَّةٌ ِس ُمسْ ُعرْ َمُة ىلَعَ ال

َ
 ِمنْ اإلَِجابَُة إِيل

َّ
 .»رٍ ُعذْ  َها َواِجبٌَة إِال

عروسی مستحب است و در صورت دعوت کردن اجابت آن واجب » طعام«ولیمه «
 .»است مگر عذري باشد

 التَّسْ و« :فصل
ْ
وْ ِم َ�ْ�َ َقسْ ِوَ�ٌة ىف ال  ُخُل ىلَعَ َ�ْ�ِ يَدْ  الَ و َجاِت َواِجبَةٌ  الزَّ

ْ
 ُسوِم لََها ِلَغْ�ِ َمقْ  ال

َفَر اقْ و َحاَجةٍ  َراَد السَّ
َ
ْ و نَُهنَّ َرَع بَيْ �َذا أ

َ
 َخَرَج بِالَّىِت خت

ْ
َها ُقرْ ُرُج لََها ال َج َجِديَدًة َخصَّ َعُة و�َذا تََزوُّ

َاٍل إنْ �َِسبْ 
َ

 ثَيِّباً و� اَكنَْت  �ِثََالٍث إنْ و راً بِ�ْ  اَكنَْت  ِع يل
ْ
ةِ َمرْ َذا َخاَف �ُُشوَز ال

َ
بَْت  َ�َظَها فَإنْ و أ

َ
 أ

 النُُّشوَز َهَجَرَها فَإنْ 
َّ
قَاَمْت  إال

َ
َ�َهاو ِه َهَجَرَهاَعلَيْ  أ  .»َ�َفَقتَُهاو ُمَهاُقُط بِالنُُّشوِز قَسْ �َسْ و رَضَ

یکی از آنان نباید به منزل  تدر نوب زنان واجب است و تمساوات: مساوات در نوب«
هرگاه زنی تازه را بیاورد اگر بِکر باشد هفت روز و  د مگر ضرورتی باشد. ودیگري برو

اگر بیوه باشد سه روز را به وي اختصاص دهد. هرگاه به مسافرت برود باید در بین 
 و را با خود ببرد. هرگاه مرد از نشوز  به اسم هر کدام باشد آن زنانش قرعه بکشد و
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 در صورت عدم اطاعت مضاجعت را پند دهد وترسد اول باید وي نکردن زن باطاعت 
اد او را بزند نشوز سبب اگر باز عدم اطاعت را نشان د او را ترك کند و» همخوابگی«

 .»باشد می نفقه و سقوط نوبت

ُ و« :فصل
ْ
 اخل

ْ
 ُك لِ َ�مْ و لُومٍ ُع َجائٌِز ىلَعَ ِعوٍَض َمعْ ل

ْ
ُة َ�فْ َمرْ بِِه ال

َ
 الَرَجْ و َسَهاأ

َّ
ُ َعلَيَها إال

َ
 َعَة هل

ُ و بِِناَكٍح َجِديدٍ 
ْ
 َ�ُوُز اخل

ْ
هْ ل َ ُع ىف الطُّ

ْ
 و ِض يْ ِر و� احل

ْ
 َاليَل

ْ
َالُق ُمخْ َحُق ال  .»تَِلَعَة الطَّ

در اصطالح شرع جدائی است بوسیله  در احکام خلع: خلع در لغت به معنی کندن و
عوض مقصود از طرف زن و خلع بر عوض معلوم رواست و بوسیله پرداخت آن زن 

رجعت دهد مگر به نکاح تازه، در طُهر و  تواند او را نمی شود و مرد می خود مالک نفس
کاهد زیرا خلع فسخ است نه  نمی همچنان در حیض خلع جائز است خلع عدد طالق را

 کاهد. می طالق به خالف طالق رجعیه که از عدد طالق

َالُق رَضْ و« :فصل �ْ الطَّ �ْ و حٌ َ�اِن رَصِ ِ
 ُح ثَالَ ِ�نَايٌَة فَالرصَّ

ْ
ل
َ
َالُق ثَُة أ  و َفاٍظ الطَّ

ْ
احُ و ِفَراُق ال َ  الرسَّ

�ْ َ�فْ  الَ و  انلِّيَّةِ تَِقُر رَصِ
َ

َالِق إىل  و ُح الطَّ
ْ
َالَق ٍظ احْ ِكنَايَُة لُكُّ لَفْ ال  انلِّيَّةِ َ�فْ و هُ َ�ْ�َ و تََمَل الطَّ

َ
 تَِقُر إىل

َ عَ �ِدْ و ٌب ىف َطالَقِِهنَّ ُسنَّةٌ َ�اِن رَضْ النَِّساُء ِ�يِه رَضْ و
ْ
نْ يْ ٌة وَُهنَّ َذَواُت احل

َ
نَُّة أ يُوقَِع  ِض فَالسُّ

َالَق ىف ُطهْ  ِ و  ُ�َاِمٍع ِ�يهِ ٍر َ�ْ�ِ الطَّ
ْ

نْ دْ ابل
َ
َ  َعُة أ

ْ
َالَق ىف احل وْ يْ يُوقَِع الطَّ

َ
 ٍر َجاَمَعَها ِ�يهِ ىف ُطهْ  ِض أ

رْ َال بِدْ و َس ىف َطالَقِِهنَّ ُسنَّةٌ ٌب لَيْ رَضْ و
َ
َ و اآل�َِسةُ و ةُ ِغْ�َ َ�ٌع الصَّ َعٌة وَُهنَّ أ

ْ
 و اِمُل احل

ْ
تَِلَعُة ُمخْ ال

 .»ُخل بَِهايَدْ  الَّىِت لَمْ 
 طالق دو نوع است:«
 کنایه. -2 ،صریح -1

 طالق صریح سه لفظ است:
طالق صریح احتیاج به نیت ». رها کردن« سراح -3 ،»جدائی« فراق -2 ،لفظ طالق -1

 نیازمند نیت است. ق را دارد وندارد کنایه لفظی است که احتمال طالق وغیر طال
 زنان در طالق دو نوعند: و
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 هائی هستند که در حیض باشند و بدعت است و آنان زن در طالق آنان سنت و -1
سنت آن است که زن در طٌهر باشد و در آن طُهر جماعی واقع نشده باشد، و در این 

یا در طهري  شد وصورت طالق مانعی ندارد و طالق بدعت آن است که زن در حیض با
ه بدعت است و آنان چهار طالق نه سنت و ن -2 باشد که در جماع واقع شده باشد.

 صنفند:
 ،حامل -3 ،آیسه که از حیض منقطع گشته است به سبب پیري -2 ،زوجه صغیره -1

 .»به او دخول نکرده باشد اي که آن را خلع نموده و زوجه -4

ُ ُك لِ َ�مْ و« :فصل
ْ
 و ِليَقاٍت طْ رُّ ثََالَث �َ احل

ْ
َالِق إَذا تِثْ َ�ِصحُّ اإلسْ و ِليَقَتْ�ِ ُد َ�طْ َعبْ ال نَاُء ىف الطَّ

َفةِ َ�ِصّح�ّ�ُ َ�عْ و وََصلَُه بِهِ  ْ و ِليُقُه بِالصِّ َالُق َ�بْ  الَ و ِط الرشَّ رْ و َل انلِّاَكِح َ�َقُع الطَّ
َ
َ�ٌع َالَ�َقُع َطَالُ�ُهُم أ

ىِبُّ   و الصَّ
ْ
 و انلَّائِمُ و ُنونُ َمجْ ال

ْ
 .»َرهُ كْ مُ ال

برده داراي دو طالق خواه زن او آزاد باشد یا  داراي سه طالق است وآزاد مرد  «
جاریه مبعض باشد یا مکاتب. استثناء در طالق رواست هرگاه شوهر لفظ مستثنی را با 

شود مستثنی و مستثنی منه یک گفتار محسوب  همستثنی منه وصل نماید به طوري که عاد
تلفظ بدون نیت  دن سوگند نیت استثناء را آورده باشد واز تمام کرو مشروط است قبل 
مشروط است که مستثنی تمام مستثنی منه را فرا نگرفته باشد، اگر  استثناء کافی نیست، و

الِقٌ ثالثاً أَ «بگوید  الثاً إِ نتِ طَ این » به جز سه«تو سه طالقت افتاده باشد مگر سه ». الَّ ثَ

 شود. می ق واقعاستثناء باطل و سه طال
اگر به داخل این خانه رفتی طالقت افتاده « شرط رواست بستن طالق به صفت و و

شود  نمی طالق قبل از نکاح واقع» گردد می باشد. هرگاه زن داخل شود طالق وي واقع
اگر بگوید هرگاه ترا نکاح کردم طالقت افتاده باشد و اگر فالن زن را نکاح کردم «

 ».این الفاظ و امثال آن قبل از نکاح تأثیري ندارندطالقش افتاده باشد 
 گردد: نمی طالق چهار صنف واقع

 ».مجبور« مکرَه -4 ،خوابیده -3 ،دیوانه -2 ،کودك -1
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وْ و�َذا َطلََّق إِمْ « :فصل
َ
ُ�َها فَإِن َ�نْ   فَلَُه ُمَراَجَعتَُها َمالَمْ نَتَْ�ِ اثْ  َراتَُه َواِحَدًة أ َقِض ِعدَّ

ُ نَِ�اُحَها بَِعقْ عِ  َقَضْت ا�ْ  ُ�َها َحلَّ هلَ َالِق فَإنْ و ٍد َجِديدٍ دَّ  تَُ�وُن َمَعُه ىلَعَ َمابىِِقَ ِمَن الطَّ
 َ�عْ  َطلََّقَها ثََالثاً لَمْ 

َّ
ُ إال ِلَّ هلَ

َ
ائَِط انْ َد وُُجوِدمَخْ حت تَِها ِمنْ ِس رَشَ  هِ َها بَِغْ�ِ ِوْ�ُ تَزْ و هُ ِقَضاُء ِعدَّ

ُ بَِهاو
ُ

تَِها ِمنْ انْ و هُ نُوَ�تَُها ِمنْ َ�يْ و تَُها�َِصا�َ و ُدُخوهل  .»هُ ِقَضاُء ِعدَّ
در اصطالح شرع باز آوردن  در احکام رجعت: رجعت در لغت به معنی برگشت و

عده طالق « شوهر است زن خود را تحت نکاح خود در عده طالقی که بائن نشده باشد
 .»یا سه طالق نباشد وي سپرده نشده باشد و

تواند وي را به نکاح خود برگرداند، به  می خود را طالق دهدهرگاه شخص زن «
عده طالق سپري نشده باشد. اگر عده  که او را یک طالق یا دو طالق داده باشد و شرطی

واند او را از نو به نکاح خود ت می تر از سه طالق باشد مرد کم طالق منقضی شده باشد و
ماند  می ر وي را یک طالق داده باشد دو طالقآورد با آن طالقی که مانده است، مثالً اگدر

ماند، در این عقد جدید در صورت اول  می و اگر وي را دو طالق داده باشد یک طالق
 باشد. می در صورت دوم داراي یک طالق داراي دو طالق و

 ولی اگر او را سه طالق داده باشد براي او حالل نیست مگر به پنج شرط:
 دخول آن دیگري به زن -3وهر کردن به شخص دیگر ش -2منقضی شدن عده  -1

اگر حشفه وي مقطوع باشد » فرو بردن حشفه« اصابت وي به زن -4 .»دخول حقیقی«
بچه « باید جماع فرو برنده ممکن باشد باید مقدار حشفه از مقطوع به قُبل زن فرو رود و

 .»طالق دادن شوهر دوم زن را، وتمام شدن عده وي -5 .»نباشد

نْ « :فصل
َ
 َزوْ  و�َذا َحلََف أ

َ
وْ َجَتُه ُمطْ َالَ�َطأ

َ
ًة تَِز�ْ  لََقاً أ رْ ُمدَّ

َ
شْ ُد ىلَعَ أ

َ
 لٍ ُهٍر َ�ُهَو ُموْ َ�َعِة أ

ُ إِنْ و
َ

ُل هل لَْت  ُ�ؤَجَّ
َ
ِ  َسأ رْ َك َذل

َ
شْ أ

َ
ُ َ�ْ�َ َ�َعَة أ  ُهٍر ُ�مَّ ُ�َ�َّ

ْ
َالِق فَإِن امْ و ِف�ِ اتلَّكْ و َئةِ َفيْ  ال َق تَنََع َطلَّ الطَّ

َ َعلَيْ 
ْ
 .»اِ�مُ ِه احل
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شرعاً سوگند خوردن  در احکام ایالء: ایالء در لغت به معنی سوگند خوردن است و
شوهري است که سوگندش روا باشد بر مجامعه نکردن زن بطور کلّی یا مدتی که از 

 چهار ماه بیشتر باشد. 
با زنش مجامعه  هرگاه سوگند بخورد که بطور کلی یا مدتیکه بیشتر از چهار ماه باشد«

ي ها خواه سوگند به خدا یا به یکی از صفت» سوگند خورنده« نکند او را مولی گویند
مثل اینکه بگوید اگر با تو مجامعه کردم » آزاد کردن برده« خدا یا بلفظ طالق یا عتق

طالقت افتاده باشد یا برده من آزاد باشد در این صورت اگر مجامعه کند با وي طالقش 
همچنان اگر بگوید اگر مجامعه کردم با تو بر من  گردد و می بنده آزاد شود و می واقع

باشد براي خدا نماز یا روزه یا حج یا آزاد کردن برده همانطور است. در این صورت اگر 
بعد از چهار ماه به شوهر اختیار  شود و می زن خواهش کند چهار ماه به شوهر مهلت داده

اگر سوگند به خدا یا  همجامعه کردن با زن و پرداخت کفار و شود در بین برگشت می داده
اگر شوهر از  دهد و می یا او طالق به صفات او خورده باشد بر جماع نکردن با زن و

اگر بیشتر «کند  می را واقع انجام دادن امور باال خودداري کند حاکم یک طالق رجعیه او
پشیمان نشد باید حاکم او را به طالق  خرهاگر باآل و» شود نمی از یک طالق باشد واقع

 .»مجبور نماید

نْ و« :فصل
َ
َهاُر أ نْ َ�ُقوَل الرَُّجُل لَِزوْ  الظِّ

َ
َّ َكَظهْ َجِتِه أ ِ ِت ىلَعَ �ِّ فَإَذا قَاَل لََها َذل

ُ
ِبعُه ولَم يُتْ َك ِر أ

َالِق َصاَر اَعئِداً   لَِزَمتْ و بِالطَّ
ْ
 و َكّفاَرةُ ُه ال

ْ
 ٍة ُمؤْ ُق َرَ�بَ َكّفاَرُة ِعتْ ال

ْ
 ِمنٍَة َسِليَمٍة ِمَن ال

ْ
ِة ُعيُوِب ال ُمرِضَّ

 
ْ
 و َعَملِ بِال

ْ
دْ  لَمْ  ِب فَإنْ َكسْ ال َ ِمسْ فَإطْ  تَِطعْ �َسْ  لَمْ   فَإنْ ِن ُمتَتَابَِعْ�ِ َر�ْ فَِصيَاُم َشهْ  َ�ِ ِكيناً َعاُم ِسنتِّ

  الَ و ِكٍ� ُمدٌّ لُكُّ ِمسْ 
ْ
رَ طْ و ُمَظاِهرِ َ�ِلُّ لِل  .»ؤَُها َحىتَّ يَُ�فِّ

در احکام ظهار: در لغت به معنی پشت و در اصطالح شرع تشبیه کردن شوهر است 
 ویش مانند مادر و خواهر.زن خود را بیکی از محارم خ

ظهار آن است که مرد بگوید به زنش تو مانند پشت مادر منی و هرگاه این لفظ را به «
در آن جدائی ممکن  یعنی مدتیکه«بدنبال این لفظ زن را طالق نداد  زن خود گفت و
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دلیل بر پشیمانی مرد است » طالقش نداد در این مدت وي را نگهداري کرد و است و
نگهداري وي دلیل  چون تشبیه کردن زن به مادر مقتضی است که او را نگهداري نکند. و«

کفارت عبارت است از آزاد کردن  در این صورت باید کفارت بدهد و» بر پشیمانی است
هاي مضر بکار و کسب و اگر برده نباشد باید دو ماه پشت سر  سالم از عیببرده مسلمان 

هر مسکینی یک اگر نتوانست باید شصت مسکین را اطعام کند و طعام  هم روزه بگیرد. و
نیست مگر  اي که زکات فطر را پرداخته است، مجامعت زن روا مد است از جنس دانه

 پس از پرداخت کفارت.

 لرَُّجُل َزوْ و�َذا َرَ� ا« :فصل
ْ
نَا َ�َعلَيِه َحدُّ ال نْ َقذْ َجتَُه بِالزِّ

َ
 أ

َّ
وْ يُِقيْ  ِف إال

َ
يُالَِعَن  َم ابَليِّنََة أ

َ َ�يَُقوَل ِعنْ 
ْ
َ َد احل

ْ
 اِ�ِم ىف اجل

ْ
شْ ِمنْ اِمِع ىلَعَ ال

َ
َهُد بِاِهللا إِنَِّ� لَِمَن رَبِ ىف مَجَاَعٍة ِمَن انلَّاِس أ

اِدِ�َ� ِ�يْ  نَاِه َزوْ ُت بِ َما َرَميْ الصَّ  و َجىِت فَُالنََة ِمَن الزِّ
ْ
نَا�ِنَّ هَذا ال َ ِمَن الزِّ رْ لَيْ و َودلَ

َ
َ�َع َس ِم�ِّ أ

اٍت   و َمرَّ
ْ
َ َ�ُقوُل ىف ال

ْ
ِة اخل نْ اِمَسِة َ�عْ َمرَّ

َ
َ  َد أ

ْ
َّ لَعْ و اِ�مُ يَِعَظُه احل  ُكنْ  نَُة اِهللا إنْ ىلَعَ

ْ
 اَكِذِ��َ ُت ِمَن ال

حْ َ�تََعلَُّق بِِلَعانِِه مَخْ و
َ
َ َسُة أ

ْ
َ و هُ دِّ َ�نْ اَكٍم ُسُقوُط احل

ْ
 و َهادِّ َعلَيْ وُُجوُب احل

ْ
 َ�ىْفُ و ِفَراِش َزَواُل ال

ْ
ِ  ال

َ
 َودل

بَدِ اتلَّحْ و
َ
َ �َسْ و ِر�ُم ىلَعَ األ

ْ
نْ دُّ َ�نْ ُقُط احل

َ
  َها بِأ

ْ
شْ تَل

َ
َهُد بِاِهللا إِنَّ فَُالناً هَذا لَِمَن تَِعَن َ�تَُقوَل أ

 
ْ
رْ  َمااَكِذِ�َ� ِ�يْ ال

َ
نَا أ اٍت َرَماِ� بِِه ِمَن الزِّ  و َ�َع َمرَّ

ْ
َ َ�ُقوَل ىف ال

ْ
ِة اخل نْ اِمَسِة َ�عْ َمرَّ

َ
يَِعَظَها  َد أ

 َ
ْ
َّ َغَضُب اِهللا إنْ و اِ�مُ احل اِدِ��َ  ىلَعَ  .»اَكَن ِمَن الصَّ

در  تهمت دادن به زنا و نفرین کردن و« در احکام قذف و لعان: در لغت به معنی
ئی است مخصوص بکسی که براي مرتکب شدن زنش به عمل زنا ها اصطالح شرع کلمه

شود براي تهمت دادن به کسی که  می نتواند گواه بیاورد وبه آوردن این کلمات مجبور
 .»سبب بدنامی او گشته است فراش او را آلوده کرده و

ئی جهت ها شود زدن تازیانه می زن خود بدهد بر مرد واجبه هرگاه مرد تهمت زنا ب«
براي این عمل باید به مسجد جمعه  ین تهمت مگر اینکه گواه بیاورد یا نفرین کند وا

 در حضور حاکم و مردم بگوید: خدا را شاهد و گواه بر منبر مسجد بایستد و برود و
گویم و این فرزند،  می ام راست ه به فالنه زوجه خودم وارد نمودهگیرم در تهمتی ک می
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اید این گفته را چهار مرتبه تکرار کند و در مرتبه پنجم ب از من نیست و ولد زناست و
 نفرین خدا بر من باد اگر دروغ گفته باشم.» بعد از اینکه حاکم او را پند دهد« بگوید

 پیوندد: می به این لعان حکمپس پنج 
 -4 .»جدائی« زوال فراش -3 .وجوب تازیانه بر زوجه -2 .سقوط تازیانه از وي -1

 حرمت همیشگی. -5 .نفی آن بچه از وي
شاهد فالن  تواند حد را از خود ساقط کند هرگاه بگوید: خدا را گواه و می زوجه هم

چهار مرتبه این  گوید و می کس شوهرم در تهمتی که به من وارد نموده است دروغ
خشم خدا بر من باد » بعد از پند حاکم« گوید می در مرتبه پنجم کند و می عبارت را تکرار

 .»من راست بگوید اگر شوهر

 و« :فصل
ْ
ُة ىلَعَ رَضْ ُمعْ ال   ُمتََو�َّ َ�نْ َها وَ�ْ�ُ  ُمتََو�َّ َ�نْ َ�ْ�ِ تَدَّ

ْ
 اَكنَْت  َها إِنْ ُمتََو�َّ َ�نْ َها فَال

ُ�َها بِوَْض  َ َحاِمًال فَِعدَّ
ْ
رْ  اَكنَْت  ِل و�ِنْ مْ ِع احل

َ
ُ�َها أ شْ َحائًِال فَِعدَّ

َ
  وَ�ْ�ُ َعرْشٌ و ُهرٍ َ�َعُة أ

ْ
َها َتَو�َّ َ�نْ مُ  ال

ُ�َها بِوَْض  اَكنَْت  إِنْ  َ َحاِمًال فَِعدَّ
ْ
َ  اَكنَْت  ِل و�ِنْ مْ ِع احل

ْ
ُ�َها ثََالثَُة يْ َحائًِال وِ�َ ِمن َذَواِت احل ِض فَِعدَّ

طْ 
َ
وْ  اَكنَْت  َهاُر و�ِنْ قُُروٍء وِ�َ األ

َ
شْ  َصِغَ�ًة أ

َ
ُ�َها ثََالثَُة أ  و َهرٍ آ�َِسًة فَِعدَّ

ْ
ُخوِل بَِها َ�بْ  ُمَطلََّقةُ ال َل ادلُّ

َة َعلَيْ  َ الَِعدَّ
ْ
َمِة بِاحل

َ
ُة األ ُ مْ َها وَِعدَّ

ْ
ِة احل ةِ ِل َكِعدَّ قْ و رَّ

َ
نْ �ِاأل

َ
يْ َ�عْ  َراِء أ

َ
 و ِن تَدَّ بُِقرأ

ْ
ُهوِر َعِن ال َوفَاِة �ِالشُّ

نْ 
َ
نْ مَخْ و ِن َر�ْ تَدَّ �َِشهْ َ�عْ  أ

َ
َالِق أ َاٍل وَعِن الطَّ

َ
ت �َِشهْ ٍف فَإِن ا�ْ نِْص ٍر وتَدَّ �َِشهْ َ�عْ  ِس يل َر�ِن تَدَّ

وْ 
َ
 اَكَن أ

َ
�«. 

منقضی شدن مدتی را که در آن برائت  وزن  در احکام وعده: عده شرعا انتظار کشیدن
 رحم خود را بوسیله حیض یا طهر بداند بوسیله ماهها یا وضع حمل.

 شوهر زنده است. -2 ،شوهر مرده است -1معتده دو نوع است: «
اش  عده اگر حامل نباشد حامل باشد عده وي وضع حمل است، وشوهر مرده اگر 

اگر حامل باشد عده وي وضع حمل چهارماه وده روز است و غیر شوهر مرده (مطلقه) 
یا  داراي حیض باشد عده وي سه طهر است واگر کوچک و و اگر حامل نباشد است، و

لقه قبل از دخول عده وي سه ماه است و مط» نداشتن حیض به جهت پیري« آیسه باشد
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داراي عده نیست، وعده جاریه هم وضع حمل است مانند عده زن آزاد یا دو طهر است 
 عده طالق وي یک ماه و نیم است و وعده وفات براي جاریه دو ماه و پنج شب است. و

 .»اگر دو ماه را تمام کند بهتر است

 و« :فصل
ْ
ُب لِل ِة الرَّجْ ُمعْ َ�ِ كْ تَدَّ  و انلََّفَقةُ و َ� ِعيَِّة السُّ

ْ
ُب لِل ِ�َ 

َّ
كَ� ُدوَن انلََّفَقِة إال بَائِِن السُّ

نْ 
َ
 و تَُ�وَن َحاِمالً  أ

ْ
�نَةِ ُهَو اإلمْ و َدادُ ُجَها اإلحْ َها َزوْ ُمتََو�َّ َ�نْ َ�ُوُز ىلَعَ ال يْ و ِتنَاُع ِمَن الزِّ ِب الطِّ

 
ْ
 و ُجَهاَها َزوْ ُمتََو�َّ َ�نْ وىلَعَ ال

ْ
َ تُوتَِة ُمالََزمَ َمبْ ال

ْ
 حِلَاَجةٍ يْ ُة ابل

َّ
 .»ِت إال

نفقه و براي  است محل سکونت و رجعیواجب است براي زنی که در عده طالق «
زنیکه در عده طالق بائن است فقط محل سکونت را شوهر فراهم کند نه نفقه مگر اینکه 

عطر  حامل باشد، براي زنی که شوهرش مرده باشد احداد یعنی خودداري از آرایش و
زنیکه سه طالقش واقع شده باشد واجب است  بر زن شوهر مرده و است و زدن واجب

 .»بیرون نرفتن مگر ضرورت باشد مالزمت خانه و

 تَحْ وِمَن اسْ « :فصل
ْ
َمٍة َحُرَم َعلَيِه اإلسْ َك َدَث ِمل

َ
 ِمنْ  اَكنَْت  َ�َها إِنْ ترَْبِ تَاُع بَِها َحىتَّ �َسْ ِتمْ أ

 َ
ْ
ُهوِر �َِشهْ  ِمنْ  اَكنَْت  َضٍة و�ِنْ ِض حِبَيْ يْ َذَواِت احل َ  ِمنْ  اَكنَْت  و�ِنْ  ٍر َ�َقْط َذَواِت الشُّ

ْ
ِل مْ َذَواِت احل

 
ْ
 وَْض بِال

ْ
مِّ ال

ُ
ِ اسْ ِع و�َِذاَماَت َسيُِّد أ

َ
ْت ترَْبَ َودل

َ
َمةِ َ�فْ  أ

َ
 .»َسَها اَكأل

شرعا منتظر شدن زن است منقضی  در احکام استبراء: استبراء در لغت برائت است و
 .به سبب مملوك شدن یا زوال مملوکیت از وي شدن مدت معلوم

اي را تملیک کرده باشد بوسیله خریدن یا ارث یا بخشش وغیره حرام  که جاریه کسی«
است بر آن شخص تمتع با آن جاریه تا احراز و روشن شدن برائت رحم اگر ذات 

تا  اگر داراي حمل باشد اگر ذات الشهور باشد فقط یک ماه و الحیض باشد یک حیض و
 -یک ماه« ام الولد بمیرد عده برائت وي مانند جاریه است هوضع حمل. هرگاه آقاي جاری

 .»»یک حیض

رْ « :فصل
َ
 و�َذا أ

ْ
َها �رَِشْ َضَعِت ال َ اً َصاَر الرَّضيُع َودلَ

َ
ُة بِلَبَِنَها َودل

َ
نْ َطْ�ِ َمرأ

َ
َحُدُهَما أ

َ
يَُ�وَن   أ

 َ
ْ
ُ ُدوَن احل

َ
نْ و لَْ�ِ وْ هل

َ
قَاٍت َعُه مَخْ تُرِض  اثلَّاِ� أ ُ َ�ِصُ� َزوْ و َس رََضَعاٍت ُمتََفرِّ

َ
ً هل بَا

َ
ُرُم ىلَعَ َ�ْ و ُجَها أ
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ْ
ْ ال ْ ُمرَضِع الزتَّ

َ
 لُكِّ َمنْ ِو�ُج إِيل

َ
 َ�ْ و نَاَسبََها َها و�ىل

ْ
 ال

َ
ِو�ُج إىل هِ ُدوَن َمنْ و َضعِ ُمرْ ُرُم َعلَيَها الزتَّ ِ

َ
 َودل

وْ 
َ
ىلْعَ  اَكَن ىف َدرََجِتِه أ

َ
 .»هُ ِمنْ   َطبََقةً أ

 در احکام رضاع: رضاع در لغت اسم است براي مکیدن پستان و آشامیدن شیر آن و
مخصوص به روش مخصوص. شیر شرعا رسیدن شیر زن مخصوص است بشکم آدمی 

 تر از نه سال قمري نباشد داراي شوهر باشد یا نباشد، رضاع را ثابت اي که کم زن زنده
 کند. می

 شرط مادر آن بچه خواهد شد: اي بدهد به دو بچه هرگاه زنی شیر خود را به«
 .تر از دو سال باشد بچه کم -1
شوهر آن زن پدر آن بچه پس پنج مرتبه بطور متفرق شیر او بشکم بچه برسد  -2

همچنان نکاح کسی که با آن زن نسبت دارد  بر آن بچه نکاح زن نامبرده و خواهد شد، و
چنان حرام است بر آن زن شوهر کردن به آن بچه هم به نسب یا بوسیله شیر حرام است و

مانند برادرانش « و یا اوالد آن، ولی شوهر کردن زن به آنهائیکه در درجه آن بچه هستند
» یا باالتر از درجه وي باشند مانند عموهایش اند و ه شیر آن زن شیریده را نیاشامیدهک

 حرام نیست.

 و« :فصل
ْ
 َعُموَديْ َ�َفَقُة ال

َ
 هْ ِن ِمَن األ

ْ
يِن ِل َواِجبٌَة لِل  و َودِلِ

ْ
 َموْ ال

ْ
ا ال مَّ

َ
وَن َ�تَِجُب لُوِديِن فَأ َوادِلُ

 َطْ�ِ �رَِشْ  َ�َفَقتُُهمْ 
ْ
وْ و رِ َفقْ  ال

َ
َمانَِة أ   الزَّ

ْ
ُ و رِ َفقْ ال

ْ
ا الَمولُوُدوَن َ�َتِجُب َ�َفَقتُُهمْ و نُونِ اجل مَّ

َ
بِثََالثَِة  أ

 
ْ
ائَِط ال وْ و رِ َفقْ رَشَ

َ
َغِر أ   الصِّ

ْ
وْ و رِ َفقْ ال

َ
َمانَِة أ   الزَّ

ْ
ُ َفقْ ال

ْ
ِ�يْ ِر واجل َ و ِق نُوِن وَ�َفَقُة الرَّ

ْ
 َهائِِم َواِجبٌَة والَ ابل

 
ْ
نَِة ِمن َ�فْ و يُِطيُقونَ  َعَمِل َما الَ يَُ�لَُّفوَن ِمَن ال وَجِة الُمَمكِّ َرٌة ِسَها َواِجبٌَة وِ�َ ُمقْ َ�َفَقُة الزَّ دَّ

وْ  فَإنْ  ااَكَن الزَّ  و ِن ِمن اَغِلِب قُوتَِهاُج ُمورِساً َ�ُمدَّ
ْ
دِم وال

ُ
ُب ِمَن األ   َوِة َماَجَرْت ُكسْ َ�ِ

ْ
َعاَدُة بِِه ال

َ  رِساً َ�ُمدٌّ ِمنْ اَكَن ُمعْ  و�نْ 
ْ

  َماو َ�ِ اَغِلِب قُوِت ابل
ْ
ونَ ُمعْ يَائِدُم بِِه ال اَكَن  نَُه و�ِنْ َسوْ ُ��ْ و رِسُ

طاً َ�ُمدٌّ  دْ نِْص و ُمتَوَسِّ
ُ
 و مِ ٌف وِمَن األ

ْ
 وَ ُكسْ ال

ْ
نْ  اَكنَْت  وََسُط و�ِنْ ِة ال لَُها َ�َعلَيِه َدُم ِمثْ ُ�ْ  ِممَّ

عْ  َداُمَها و�ِنْ إِخْ 
َ
ِ رَسَ بِنََفَقِتَها فَلََها فَسْ أ عْ  إِنْ َك ٌخ انلِّاَكِح وَ�ذل

َ
َداِق َ�بْ أ ُخولِ رَسَ بِالصَّ  .»َل ادلُّ

 بر پدران و فرزندان نفقه دو ستون خانواده واجب است.«
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 شرط واجب است: نفقه پدران به دو 
 زمین گیري یا فقیري و دیوانگی. -2 ،فقیري -1
 فقه فرزندان به سه شرط واجب است:ن و
همچنان نفقه  زمینگیري و یا فقیري و دیوانگی و کوچکی یا فقیري و -2 ،فقیري -1

نباید بیشتر از توانائیشان به آنها تکلیف شود و زنی که  برده و حیوانات واجب است، و
قرار است: اگر شوهر ثروتمند  بدین باشد نفقه وي بر شوهر واجب است و مطیع شوهر

لباس بطوریکه  باشد نفقه زن دو مد است از قوت غالب محل و همچنان خورش و
اگر شوهر فقیر باشد نفقه زن یک مد است از غالب قوت  معمول است واجب است. و

» نه ثروتمند نه فقیر و« باشداگر شوهر متوسط الحال  پوشش فقیرانه. و محل و خورش و
خورش و پوشش هم به حسب معمول حال  نفقه زن یک و یک دوم مد است و

 متوسطان.
گزار باشند براي وي باید خادم  اگر زن طوري باشد که امثال وي داراي خدمت و

 تواند نکاح خود را فسخ کند و می نفقه را نداشته باشد زن اگر مرد توانایی بگیرد. و
 تواند نکاح خود را فسخ کند. می گر نتواند مهریه را قبل از دخول بپردازد زنهمچنان ا
 َسبْ و�َذا فَاَرَق الرَُّجُل َزوْ « :فصل

َ
َحقُّ حِبََضانِِتِه إىل

َ
ٌ فَِ�َ أ ُ ِمنَها َودلَ

َ
ُ َجتَُه وهل ِع ِسنَِ� ُ�مَّ ُ�َ�َّ

ُهَما اخْ َ�ْ�َ  َّ�
َ
بََو�ِه فَ�

َ
ْ  أ

َ
َ رَشَ و هِ تَاَر ُسلَِّم إِيل

ْ
 َضانَِة َسبْ ائُِط احل

ْ
ُ و ُل َعقْ ٌع ال

ْ
�َّةُ احل �ْ و رِّ  و نُ ادلِّ

ْ
ةُ ال  ِعفَّ

َمانَةُ و
َ
ُ و اِإلقَاَمةُ و األ

ْ
 .»َها َسَقَطْت ُط ِمنْ تَلَّ رَشْ ٍج فَإِن اخْ َزوْ  لُوُّ ِمنْ اخل

از وي فرزند  هرگاه مرد از زن خود جدا شود و» پرستاري«در احکام حضانت: «
تر است، پس از هفت سال  ت سال زن براي پرستاري آن شایستههفداشته باشد تا مدت 

 شود. می وي سپردهه شود هر کدام را برگزیند ب می اختیار به بچه داده
 شروط پرستاري هفت چیز است:

نبودن  -7 ،اقامت در آن محل -6 ،امانت -5 ،عفت -4 ،دین -3 ،آزادي -2 ،عقل -1
 شوهر.

 د حق وي ساقط است.اگر یکی از شروط باال مفقود باش
 



 
 

 کتاب الجنایات

» 
ْ
رْضُ َقتْ ال

َ
 َ�ْ و ٌض ٌد َ�ْ ٍب َ�مْ ُل ىلَعَ ثََالثَِة أ

ٌ
 َ�مْ و ٌض َخَطا

ْ
ٍ فَال  َعمْ ُد َخَطأ

ْ
نْ َمحْ ُد ال

َ
 ُض ُهَو أ

 رَضْ َ�عْ 
َ

ِ ِصَد َ�تْ َ�قْ و تُُل اَغبِلاً �ِِه بَِما َ�قْ َمَد إىل  َك لَُه بَِذل
ْ
 ُه وَجبَْت ا َ�نْ َ�فَ  َقوَُد َعلَيِه فَإنْ َ�يَِجُب ال

 
ْ
َ و َقاتِلِ ِديٌَة ُمَغلََّظٌة َحالٌَّة ىف َماِل ال

ْ
 اخل

ْ
 ال

ُ
نْ َمحْ َطأ

َ
 ىَشْ  ُض أ

َ
تُلَُه ٍء َ�يُِصيَب رَُجًال َ�يَقْ يَرِ�َ إىل

 
ْ
َفٌة ىلَعَ ال ُب َعلَيِه ِديٌَة ُ�َفَّ ِ

َ
لٌَة ىف ثََالِث ِسنِ�َ فَالَقَوََد َعلَيِه بَل جت َ َ�مْ و َعاقِلَِة ُمؤَجَّ

ْ
نْ ُد اخل

َ
ِ أ  َطأ

  تُُل اَغبِلاً َ�يَُموُت فَالَقَوََد َعلَيِه بَْل َ�ُه بَِما َالَ�قْ ِصَد رَضْ َ�قْ 
ْ
ُب ِديٌَة ُمَغلََّظٌة ىلَعَ ال ِ

َ
لٌَة جت َعاقِلَِة ُمؤَجَّ

 .»ىف ثََالِث ِسنِ�َ 

 کتاب جنایات

 قتل سه نوع است:«
 عمد اشتباهی. -3 ،اشتباه محض -2 ،عمد محض -1

این  چیزي قصد کشتن وي را بکند که غالبا کشنده باشد و اآن است بعمد محض 
ظ و لی باید خونبهاي مغلّدر صورت عفو کردن و کند و می نوع قصاص را واجب

اشتباه محض آن است که قاتل بخواهد چیز دیگري را  . پردازد.ب »قاتلاز مال «فوري
ارد ولی خونبهاي سبک بر وي اصابت کند و این نوع قصاص نده به اشتباه ب بکشد و

ر مؤجل و در مدت سه سال آن را بطو  شود می واجب »قاتلخویشاوندان و عصبه «عاقله
پردازند. عمد اشتباهی آن است به چیزي که غالباً کشنده نیست قصد کشتن وي را ب

بنماید، این نوع هم قصاص ندارد ولی واجب است بر عاقله پرداخت خونبهاي مغلّظ و 
 .»مدت سه سال آن را به پردازد مؤجل و در

 و« :فصل
ْ
ائُِط وُُجوِب ال رْ رَشَ

َ
نْ ِقَصاِص أ

َ
  َ�َعٌة أ

ْ
 يَُ�وَن و َقاتُِل بَاِلغاً اَعقِالً يَُ�وَن ال

َّ
ال

َ
أ

 
ْ
 و تُولِ َمقْ َوادِلاً لِل

ْ
 يَُ�وَن ال

َّ
ال

َ
�ْ َمقْ أ

َ
 تُوُل أ

ْ
وْ َقاتِِل بُِ�فْ َقَص ِمَن ال

َ
 تَُل اجلََماَعُة بِ ُ�قْ و ِرٍقّ  ٍر أ

ْ
َواِحِد ال
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 وُ�ُّ َشخْ 
ْ
طْ ِس َ�ْ ِقَصاُص بَينَُهَما ىف انلَّفْ َصِ� َجَری ال

َ
ائُِط وُُجوِب و َراِف ِری بَينَُهَما ىف األ رَشَ

 
ْ
طْ ال

َ
 َراِف َ�عْ ِقَصاِص ىف األ

ْ
ائِِط ال َ انَاِن االشْ ُكوَرِة ا�ْ َمذْ َد الرشَّ َ ىف اإلسْ ُك رِتَ

ْ
َ ِم اخل

ْ
ِمُ� اصِّ ايل

 َ
ْ

 و ِم�ِ بِايل
ْ
 رْسَ يُ ال

ْ
َرَ�ْ�ِ و یيرُْسَ ی بِال َحِد الطَّ

َ
 يَُ�وَن بِأ

َّ
ال

َ
ِخَذ ِمنْ  َشلٌَل وُ�ُّ ُعْض أ

ُ
َصٍل ِمفْ  ٍو أ

 
ْ
ُ  الَ و ِقَصاُص فَِفيِه ال

ْ
 قَِصاَص ىف اجل

ْ
 ىف ال

َّ
َحةِ ُروِح أِال  .»ُموَضَّ

 شروط وجوب قصاص چهار چیز است:«
 تر از قاتل نباشد مقتول کم -3 ؛پدر مقتول نباشدقاتل  -2 ،بالغ باشد قاتل عاقل و -1

ممکن است چند نفر اگر در قتل شرکت کرده باشند براي یکنفر کشته  بکفر یا بردگی، و«
دست، پا، « قصاص اطراف ،هر دو نفري که در بین آنان قصاص نفس اجرا شود شوند. و

اگر مقتول طوري باشد که قاتل را در عوض او « شود می هم اجرا» گوش، چشم و غیره
ایتکار دست یک نفر را اگر جن مثال شود، می در بریدن اعضا هم این عمل اجرا ،دننکش

 کشت کشته می برند همانطوریکه اگر او را در عوض آن دست وي را نمیبریده باشد، 
 ».شود نمی

 ز شرائطی که گفته شد دو نوع است:شروط وجوب قصاص در اعضاء بعد ا
 بریدن دست راست دست راست و در باشند، در عوض همباید دو عضو مانند  -1

 مثل هم سالم و ناسالم بودندو عضو در  -2عوض دست چپ دست چپ را باید برید 
 و» برند نمی پس در عوض دست فلج یا پاي فلج دست درست یا پاي درست را«باشند 

ها قصاص نیست  در زخم که در بند قطع شده باشد در آن قصاص است و هر عضوي
 .مگر در موضَّحه

 وع است:شکستن سر و رخسار ده ن
دامیه: آن است که خون  -2 .حارصه: آن است که کمی پوست را شکافته باشد -1

متَالحمه: در  -4 .باضعه: آن است که گوشت را قطع کرده باشد -3 .آلوده شده باشد
سمحاق: رسیدن پوستی که در بین گوشت و استخوان است  -5 .گوشت فرو رفته باشد

شمه: آن است که ها  -7 .حه: آن است که استخوان را از پوست جدا کرده باشدموضِّ -6
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منقله: آن است که استخوان را از  -8 .»جدا شده باشد یا نه« استخوان را شکسته باشد
 مأمومه: آن است که بخریطه دماغ رسیده باشد -9 .جاي به جاي دیگر تکان داده باشد

 به اصل سر رسیده. نامبرده را پاره پاره کرده باشد و دامغه: آن است که خریطه -10» سر«

يَُة ىلَعَ رَضْ و« :فصل  و لََّظةٌ َ�� ُمغْ ادلِّ
ْ
َفٌة فَال ةً ُ�َفَّ  ُمَغلََّظُظ ِمائٌَة ِمَن اإلبِِل ثََالثُوَن ِحقَّ

رْ و
َ
 ثََالثُوَن َجَذَعًة وأ

ْ
وْ َ�ُعوَن ِخل

َ
 و الَُدَهاَفًة ىف ُ�ُطونَِها أ

ْ
َفُة ِمَن ال ًة اإلبِِل ِعرْشُ ُمَخفَّ وَن ِحقَّ

ُوِن وَعرْشُ وَن بِنْ وَن َجَذَعًة وِعرْشُ وِعرْشُ  ُوٍن وَعرْشُ وَن ا�ْ َت بلَ ُعِدَمِت  َت َ�َاٍض فإنْ وَن بِنْ َن بلَ
 ِ�يْ اإلبُِل ا�ْ 

َ
 َل يُنْ َمِتَها وِ�يْ تُِقَل إىل

ْ
ل
َ
 أ

َ
ِو ا�ْ تََقُل إىل

َ
 ِف ِدينَاٍر أ

ْ
ل
َ
 َظْت ُغلِّ  َهٍم و�نْ َف ِدرْ َ� َعرَشَ أ

َ و َها اثلُّلُُث َد َعلَيْ ِز�ْ 
ْ
ِ ىف ثََالثَِة َمَواِضعَ ُ�َغلَُّظ ِديَُة اخل َ  َطأ

ْ
وْ إَذا َ�تََل ىف احل

َ
شْ  َرِم أ

َ
ُهِر َ�تََل ىف األ

 ُ
ْ
وْ احل

َ
 َ�تََل َذا رَِحٍم َ�ْ  ُرِم أ

ْ
ِة ىلَعَ انلِّْص َمرْ َرٍم وَِديَُة ال

َ
َ و ِديَِة الرَُّجلِ  ِف ِمنْ أ

ْ
اِ�ِّ انلَّرْصَ و ُهوِدیِّ ِديَُة ايل

 
ْ
 ُمسْ ثُلُُث ِديَِة ال

ْ
ا ال مَّ

َ
 َمُجوىِسُّ فَِفيِه ثُلُثَا ُعرْشِ ِلِم وأ

ْ
ِع ِس ىف َ�طْ ُمُل ِديَُة انلَّفْ تَ�ْ و ُمسِلمِ  ِديَِة ال

 َ
ْ

نْ و لَْ�ِ الرِّجْ و ِن َديْ ايل
َ
ُذَ�ْ�ِ و ِف األ

ُ
 و األ

ْ
ُ و نَْ�ِ َعيْ ال

ْ
رْ اجل

َ
فَ و اللَِّسانِ و َ�َعةِ ُفوِن األ َذَهاِب و تَْ�ِ الشَّ

 َ
ْ

مْ و رَصِ ابل مِّ و عِ َذَهاِب السَّ  و َذَهاِب الشَّ
ْ
َكرِ و لِ َعقْ َذَهاِب ال نْ و اذلَّ

ُ
 األ

ْ
َحةِ ثَيَِ� و� ال نِّ و ُموَضَّ السِّ

 ٍوالََمنْ ٌس ِمَن اإلبِِل و� لُكِّ ُعْض مَخْ 
ْ
َ ِد ِ�يْ َعبْ َفَعَة ِ�يِه ُحُكوَمٌة وَِديَُة ال

ْ
ِ�يِق ِنِ� الرَّ َمتُُه وَِديَُة اجل

هِ  ِ�يْ ُعرْشُ  مِّ
ُ
  .»َمِة أ

 شود.  می در بیان خون بها: وآن مالی است که بوسیله جنایت نفس یا اعضاء واجب
 خفیف. -2غلیظ  -1خون بها دو نوع است: «

شود یک صد شتر  می خون بهاي غلیظ که به سبب کشتن آزاد مرد مسلمان پرداخت
 ر شتر چهار ساله و چهل نفر شتر آبستنیاست، که سی نفر از آنها شتر سه ساله وسی نف

 باشد.  می
شود یک صد  می خون بهاي خفیف که به سبب کشتن آزاد مرد مسلمان پرداخت و

بیست نفر سه ساله ماده  شتر است، که بیست نفر آنها سه ساله و بیست نفر چهار ساله و
باشد قیمت آنها دو ساله و اگر شتر ن» بنت مخاص« بیست نفر سه ساله نر و بیست نفر و
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اگر  اند اگر شتر نباشد باید یک هزار دینار، یا دوازده هزار درهم پرداخته شود. و گفته و
 شود. می در آن تغلیظ شود یک سوم قیمت بر آن اضافه

 خونبها در سه مورد غلیظ است:
حرم مقتول فامیل و م -3 .الحرام واقع شود در اشهر -2 .اگر قتل در حرم باشد -1

مسیحی یک سوم خونبهاي  خونبهاي یهودي و ونبهاي زن نصف مرد است، وباشد. خ
مسلمان است یا خونبهاي  مخونبهاي آتش پرست یک سوم از یک پنج مسلمان است. و

 دو سوم از یک دهم.
شدن، رفتن نیروي بوئیدنی،  گوش، کر دست، دوپا، بینی، دو خونبهاي بریدن دو و

شود که  می ضاي فوق الذکر خونبهاي تمام گرفتهبریدن ذکرو بیضتین، در هر یک از اع
دندان پنج شتر  و» جدا کردن استخوان از پوست« یکصد شتر است. خونبهاي موضَّحه

در ازاله عضوي که در آن سودي نباشد مانند دست فلج، انگشت فلج وغیره، در  است و
اهل  ها حکم واین اعضاء چون در قرآن نصی وارد نشده است باید براي اخذ خونبهاي آن

خبره را قاضی نمود که بقضاوت آنان در صورتیکه آن شخص برده باشد با وجود آن 
شود،  می اگر قطع شود چقدر از قیمت وي کاسته دست فلج قیمت وي چند است. و

شود. خونبهاي برده عبارت است از قیمت وي گرچه از  می بهمان میزان خون بهاء گرفته
 .»باشد می خونبهاي بچه برده یک دهم قیمت مادرش شد، وخونبهاي آزاد مرد بیشتر با

ِم لَوْ و�َذا ا�ْ « :فصل َن بَِدعَوی ادلَّ  ِس ِصدْ ٌث َ�َقُع بِِه ىف انلَّفْ رَتَ
ْ
 ُق ال

ْ
ىِع َحلََف ال ىِع ُمدَّ ُمدَّ

يََة و�ِنْ اسْ و ِسَ� يَِميناً مَخْ  َ لَوْ َك َهنَا يَُ�نْ  لَمْ  تََحقَّ ادلِّ
ْ

 ٌث فَايل
ْ
ىِع َعلَيِه وىلَعَ قَاتِِل ِمُ� ىلَعَ ال ُمدَّ

 انلَّفْ 
ْ
اَرٌة ِعتْ ِس ال َمِة َكفَّ  ُق َرَ�بٍَة ُمؤْ ُمَحرَّ

ْ
 ِمنٍَة َسِليَمٍة ِمَن ال

ْ
ِة فإنْ ُعيُوِب ال دْ  لَمْ  ُمرِضَّ فَِصيَاُم  َ�ِ

 .»ِن ُمتَتَابَِعْ�ِ َر�ْ َشهْ 
 ن عبارت است از سوگندهاي خونبها.آ در احکام قسامه: و

ضعف « برابر با لوث گواه باشد اي مقترن و نبهاي شخص کشتههرگاه ادعاي خو«
کذب باشد در این صورت براي اثبات قتل باید  و ادعاي مدعی محتمل صدق و» گواه
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بدینوسیله  هستند.کس  ها قاتل فالن کس کس یا فالن مدعی پنجاه سوگند بخورد که فالن
فقط مجرد دعوي باشد  ه نباشد وکند. واگر در آن جا گوا می استحقاق اخذ خونبها را پیدا

بخورد. واجب است بر سوگند بر مدعی علیه است پس مدعی علیه باید پنجاه سوگند 
اگر قاتل بچه  .خواه قتل عمد باشد یا اشتباه یا شبه عمد پرداخت کفاره ،حققاتل نفس بنا

از آزاد کردن آن عبارت است  را از مال آنها بپردازد و هیا دیوانه باشد باید ولی آنها کفار
 اگر نباشد باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. هاي مضر و مسلمان سالم از عیب ي برده

 



 
 

 كتاب احلدود

اِ� ىلَعَ رَضْ و«   ُ�ْ َصٍن وَ�ْ�ِ  ُ�ْ َ�ْ�ِ الزَّ
ْ
ُه الرَّجْ ُمحْ َصٍن فَال ُه ُم وَ�ْ�ُ َصُن َحدَّ  الُمحَصِن َحدُّ

 َ
ْ

 َ�غْ و ةٍ ِمائَُة َج�
َ

 ِر�ُب اَعٍم إىل
ْ
ائُِط اإلحْ و َقرْصِ  َمَسافَِة ال رْ رَشَ

َ
ُ َصاِن أ

ْ
 َ�ٌع ابل

ُ
 و لُوغ

ْ
ُ و ُل َعقْ ال

ْ
�َّةُ احل  رِّ

 و
ْ
 و ِء ىف نَِ�اٍح َصِحيٍح َوْط وُُجوُد ال

ْ
ُهَما نِْص و دُ َعبْ ال َمُة َحدُّ

َ
ُ األ

ْ
 ُم اللَِّواِط ُح�ْ و رِّ ُف َحدِّ احل

نَا وَمنْ يَاِن ابَلَهائِِم َكُح�ْ �ِ�ْ و  َوِطَئ �ِ  ِم الزِّ
ْ
رَ َفرْ يَما ُدوَن ال دْ لُُغ بِاتلَّعْ َ�بْ  الَ و ِج ُعزِّ

َ
َ� ِز�ِز أ

 ُ
ْ
 .»ُدودِ احل

 کتاب حدود

حدود جمع حد به معنی منع کردن است وجه تسمیه حدود به جهت آن است که 
 دارد. می انسان را از ارتکاب گناه باز

 دو نوع است:» زنا کننده« زانی«
یا به اندازه حشفه از (ذَکَر او  ي که حشفه یا سربالغ و آزاد مرد عاقل و«محصن  -1

 .»به قُبل منکوحه خود فرو رفته باشد )مردي که حشفه وي بریده باشد
 غیر محصن. -2

» نه کوچک نه بزرگ و« هاي معتدل حد محصن رجم و سنگسار کردن است به سنگ
ن از محل تا بیرون کرد حد او یکصد تازیانه است و» خواه مرد یا زن« محصن غیر و

 مسافت قصر مدت یکسال یا بیشتر.
 شروط احصان چهار چیز است:

بودن جماع از مسلمان یا ذمی در نکاح صحیح  -4 ،آزادي -3 ،عقل -2 ،بلوغ -1
 بطوریکه در باال ذکر شود.

حکم لواط و جماع حیوانات مانند » تازیانه 50« حد برده و کنیز نصف حد آزاد است
ا کسی عمل لواط کند یا با حیوانی مجامعت نماید باید او را حکم زناست پس هر کس ب
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تواند در  نمی امام شود و می غیر فرج جماع کند تعزیر کسی که با زن اجنبی در حد زد، و
اي را تعزیر کند باید از بیست  مثالً اگر امام بخواهد برده« تعزیر به حداقل حدود برسد

آزاد را تعزیر کند تعزیر وي نباید به چهل تازیانه  یا اگر مرد تر به او بزند و تازیانه کم
 .»»برسد زیرا بیست تازیانه حداقل حد آزاد مرد است

 « :فصل
ْ
نَا َ�َعلَيِه َحدُّ ال ائَِط ثََالثٌَة ِمنْ َقذْ و�َذا َقَذَف َغَ�ُه بِالزِّ  ِف بِثََماِ�يَِة رَشَ

ْ
َقاِذِف َها ىف ال

نْ 
َ
  وُهَو أ

َ
  نْ يَُ�وَن بَاِلغاً اَعقًِال وأ

ْ
 مَخْ و ُذوِف َمقْ َاليَُ�وَن َوادِلاً لِل

ْ
نْ َسٌة ىف ال

َ
 َمقُذوِف وُهَو أ

ُ و ِلماً بَاِلغاً اَعقًِال ُحّراً َعِفيفاً يَُ�وَن ُمسْ 
ْ
 و رُّ َ�َماِ�ْ�َ ُ�َدُّ احل

ْ
رْ َعبْ ال

َ
 �َسْ و َ�ِع�َ ُد أ

ْ
ِف َقذْ ُقُط َحدُّ ال

شْ 
َ
َ بِثََالثَِة أ

ْ
وْ يَاَء إِقَاَمِة ابل

َ
 فْ �َ  يِّنَِة أ

ْ
وْ َمقْ ِو ال

َ
  ُذوِف أ

ْ
وْ ال  .»َجةِ لَِّعاِن ىف َحقِّ الزَّ

 حکام قذف: قذف یعنی تهمت زدن زنا.در ا
شود به هشت  می هرگاه شخصی کسی را به زنا نسبت دهد بر وي حد تهمت واجب«

 ط آنها مربوط به تهمت زننده است:سه شر شرط،
 قاذف پدر تهمت زده شده نباشد. -3 ،عقل -2 ،بلوغ -1
 شرط دیگر مربوط به قذف شده است: پنج و
برده  عفّت حد آزاد مرد هشتاد تازیانه و -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1

 چهل تازیانه است.
 شود: می به سه شرط حد تهمت ساقط

 لعان در حق زن. -3 ،عفو کردن تهمت زده شده -2 ،آوردن گواه -1

وْ رَشَِب مَخْ  وَمنْ « :فصل
َ
اباً ُمسْ  راً أ رْ رَشَ

َ
نْ و َ�ِع�َ ِكراً ُ�َدُّ أ

َ
ُه لَُغ بِِه َ�َماِ�َ� ىلَعَ وَجْ َ�بْ  َ�ُوُز أ

مْ و ِز�رِ اتلَّعْ 
َ
َحِد أ

َ
ُب َعلَيِه بِأ ِ�َ َ

ْ
ِو اإلقْ َر�ِن بِابل

َ
  الَ و َرارِ يِّنَِة أ

ْ
 .»تِناَكهِ ىَقِء واإلِسْ ُ�َدُّ بِال

 امام زدن چهل تازیانه است و کسی که عرق یا شراب مست کننده بیاشامد حد وي«
 وي بزند.ه تواند از لحاظ تعزیر تا هشتاد تازیانه ب می

 اقرار. -2گواه  -1کند:  می چیز حد را بر وي واجب دو
 کند. نمی کردن و بوي شراب از دهن آمدن حد را واجب استفراغ
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نْ ُ�قْ و« :فصل
َ
ائَِط أ اِرِق بِثََالثَِة رَشَ نْ يَُ�وَن بَ  َطُع يَُد السَّ

َ
َمُتُه َق نَِصاباً ِ�يْ �رَْسِ  اِلغاً اَعقًِال وأ

 ِز ِمثْ ِحرْ  ُع ِدينَاٍر ِمنْ ُر�ْ 
ْ
ُ ِ�يهِ َك ِلِه َالِمل

َ
 ُشبْ  الَ و هل

ْ
ُ ُ�قْ و هُ وِق ِمنْ َمرْسُ َهَة ىف َماِل ال

ْ
ِمن نَيْ مْ َطُع يَُدُه ايل

 ِمفْ 
ْ
َق ثَاِ�ياً قُِطَعْت  ُكوع فَإنْ َصِل ال َق ثَاثِلاً قُِطَعْت  ی فَإنْ لُُه اليرُْسَ رِجْ  رَسَ ی يَُدُه اليرُْسَ  رَسَ

َق َرابِعاً قُِطَعْت  فَإنْ  ُ رِجْ  رَسَ
ْ

َق َ�عْ  َ� فَإنْ مْ لُُه ايل ِ رَسَ َر وِ�يَل ُ�قْ َك َد ذل  .»اً َتُل َصرْب ُعزِّ
 شود: می به سه شرط دست دزد بریده«در احکام دزدي: 

ش داشته باشد و از دزدیدن چیزي که یک چهارم دینار ارز -3 ،عقل -2 ،بلوغ -1
را نداشته باشد و مال شبهه  نآمالکیت  محلی که براي چیز تعیین شده دزدیده باشد و

در این صورت باید دست راست وي از مچ بریده شود و اگر براي بار دوم  .نبوده باشد
اگر براي بار سوم دزدي  دزدي کند باید پاي چپ او را با آهن تیز از بند پا قطع کند و

اگر براي بار چهارم دزدي کرد باید قطع پاي  اید دست چپ او را قطع نمود، وکند ب
گفته شده بعد از زندان  اگر بعد از آن باز دزدي کرد باید تعزیر شود و راست او بکنند، و

 .»شود می کشته

رْ « :فصل
َ
ِر�ِق ىلَعَ أ اُع الطَّ قْ وُ�طَّ

َ
  َ�تَلُوا ولَمْ  َساٍم إِنْ َ�َعِة أ

ْ
 يَأ

ْ
 َ�تَلُوا اَل قُِتلُوا فَإنْ مَ ُخُذوا ال

 و
ْ
َخُذوا ال

َ
  ُصِلبُوا و�ِنْ و َماَل قُِتلُواأ

ْ
َخُذوا ال

َ
يْ تُلُوا ُ�قْ َ�قْ  َماَل ولَمْ أ

َ
رْ و ِديِهمْ َطُع أ

َ
ِخَالٍف  ِمنْ  ُجلُُهمْ أ

ِبيَل ولَمْ  فَإنْ  َخافُوا السَّ
َ
  أ

ْ
ُروا وَمنْ و تُلُوا ُحِبُسواَ�قْ  ُخُذوا َماًال ولَمْ يَأ  َ�بْ  ُهمْ ِمنْ تَاَب  ُعزِّ

ْ
َرِة ُقدْ َل ال

ُ َعلَيِه َسَقَط َ�نْ 
ْ
ُ و ُدودُ ُه احل

ْ
ِخَذ بِاحل

َ
 .»ُقوقِ أ

 اند: راهزنان چهار قسم«در احکام راهزن: 
 .شوند می مالش را نبرند کشته شخصی را بکشد و -1
 .شود می بدار آویزان شود و می بکشند و مال را هم ببرند کشته -2
اول دست راست پس « شود می نان قطعمال را ببرند و نکشند دست و پاي آ -3
 .»چپ
شوند.  می تعزیر کسی را نکشند زندانی و مال را نبرند و مسافران را بترسانند و -4

شود ولی حق مردم را  می هر کسی از آنان قبل از تسلیم شدن توبه کند حد از وي ساقط
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 .»باید پس بدهد

َذًی ىف َ�فْ  وَمنْ « :فصل
َ
وْ قُِصَد بِأ

َ
وْ  َماهِلِ  ِسِه أ

َ
ِ  َحِر�ِمِه َ�َقاتََل َ�نْ  أ َ�تََل فَالََضَمان َك وذل

تْ 
َ
ابَِّة َضَماُن َما أ  .»ُه َدا�َّتُهُ لََفتْ َعلَيِه وىلَعَ َراِكِب ادلَّ

از خود یا مال یا عیالش  کسی که قصد مال یا جان او را بکنند و«در احکام صیال: 
 ،نیست. حیوان سواري هر کسی نان بکشد بر وي ضمانتیآیکی یا چند نفر از  دفاع کند و

زیان بر دیگري وارد کند خواه به دست یا پا و یا غیر آن پرداخت غرامت بر صاحبان اگر 
خودش باشد یا عاریه و یا در مقابل مزد آن را گرفته مال حیوان الزم است خواه حیوان 

 .»باشد

هْ « :فصل
َ
َ وُ�َقاتَُل أ

ْ
نْ ُل ابل

َ
ائَِط أ نْ يَُ�ونُ  ىغ بِثََالِث رَشَ

َ
َضِة َ�بْ  رُُجوا َ�نْ َ�ْ  وا ىف َمنََعٍة وأ

نْ 
َ
  يَُ�وَن لَُهمْ  اإلَماِم وأ

ْ
ِسُ�ُهمْ َالُ�قْ و ِو�ٌل َسائِغٌ تَأ

َ
ُف ىلَعَ و نَُم َمالُُهمْ َالُ�غْ و تَُل أ َاليَُذ�َّ

 .»ِهمْ َجِرْ�ِ 

آن  مفرد .کنند می امام دادگر را تاند که مخالف آنان گروهی» ستمگران««: ةدر احکام بغا

 به سه شرط با آنان جنگ کرده شود: .»ستمگر«باغی 
 جنگ جویان و مقام و شوکت باشند به طوري که داراي رئیس و وداراي عزّ  -1

 .وسائل جنگی باشند
سرباز و قصاص  به طوریکه از دادن مالیات و« از اطاعت امام خارج شده باشند -2

 .»خودداري نمایند
مانند مطالبه اهل صفین «نزدیک به عقل باشد  یدلیل هاطاعت نکردن آنان ب -3

داند قاتل عثمان  می را، چون معتقد بودند که حضرت علی خونبهاي حضرت عثمان
زخم شده  شود، و نمی مال آنان تاراج شود و نمی در این صورت اسیر آنان کشته .کیست

 »اید پس داده شودنان بعد از استیالي امام بر آنان بآسالح و اسب  و« شود نمی آنان کشته
 .»»جنگبعد از پایان «
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 قُِتَل ولَمْ  تُِتيَب ثََالثاً فَإنْ َالِم اسْ تَدَّ َعِن اإلسْ وَمِن ارْ « :فصل
َّ
ل ولَمْ  تَاَب و�ِال يَُصلَّ  ُ�َغسَّ

  َ�نْ يُدْ  َعلَيِه ولَمْ 
ْ
 .»ِلِم�َ ُمسْ ىف َمَقابِِر ال

غت به معنی برگشتن از چیزي در ل» رده« .که بدترین انواع کفر است«در احکام رده: 
شرعاً برگشتن از اسالم است به نیت کفر یا گفتار کفر یا کردار آن  است به چیز دیگر و

مانند: سجده بردن بر بت به جهت مسخره یا عناد یا اعتقاد. کسی که از اسالم برگردد باید 
شود  نمی سل دادهغشود و  می او را به توبه وادار کرد. اگر توبه کرد چه بهتر وگرنه کشته

 .»گذاشتن او در قبور مسلمانان نیز روانیست نماز میت بر او نباید خوانده شود و و

َالِة ىلَعَ رَضْ ُك وتَارِ « :فصل نْ َ�ْ�ِ الصَّ
َ
َحُدُهَما أ

َ
ُمُه تَِقٍد لِوُُجو�َِها فَُحكْ  ُمعْ َكَها َ�ْ�َ َ�رْتُ   أ

 ُح�ْ 
ْ
نْ و تَدِّ ُمرْ ُم ال

َ
 قُِتَل  تَتَاُب فَإنْ تَِقداً لِوُُجو�َِها فَيُسْ َسًال ُمعْ َكَها كَ َ�رْتُ  اثلَّاِ� أ

َّ
تَاَب وَص�َّ و�ِال

 ُمُه ُح�ْ َحّداً وَ�َن ُحكْ 
ْ
 .»ِلِم�َ ُمسْ ُم ال

 دو نوع است: ترك کننده نماز«
حکم او حکم برگشته از دین  خواند چون به نماز معتقد نیست، و نمی نماز را -1
 .است
گزارد ولی معتقد به وجوب آن است، باید چنین کسی  نمی به جهت تنبلی نماز را -2

شود نه به  می به توبه وادار شود اگر توبه کرد و نماز را انجام داد چه بهتر وگرنه کشته
 .»جهت کفر بلکه به جهت کفارت و حکم او حکم مسلمانان دیگر است

 



 
 

 كتاب اجلهاد

» ِ
ْ
ائُِط وُُجوِب اجل ُ و َالمُ ُع ِخَصاٍل اإلسْ َهاِد َسبْ ورَشَ

ْ
 ابل

ُ
 و لُوغ

ْ
ُ و ُل َعقْ ال

ْ
�َّةُ احل ُ و رِّ

ْ
 ُكوِر�َّةُ اذل

ةُ و حَّ  و الصِّ
ْ
اقَُة ىلَعَ ال   ِقتَاِل وَمنْ الطَّ

ْ
رِسَ ِمَن ال

ُ
اِر َ�َعَ� رَضْ أ ِس ٌب يَُ�وُن َرِ�يقاً بِنَفْ  رَضْ َ�ْ�ِ ُكفَّ

بْ  ىِب وُهُم الصِّ َ و ىبِ ِس السَّ ٌب َاليَِرقُّ بِنَفْ رَضْ و النَِّساءُ و يَانُ السَّ
ْ

ٌ و اِلُغونَ ُهُم الرَِّجاُل ابل اإلَماُم ُ�َ�َّ
رْ َ�ْ�َ  ِ�يِهمْ 

َ
شْ  أ

َ
 َ�َعِة أ

ْ
 و قَاقِ رِتْ اإلسْ و لِ َقتْ يَاَء ال

ْ
 و َمنِّ ال

ْ
 ِفدْ ال

ْ
وْ يَِة بِال

َ
ِ  َعُل ِمنْ بِالرَِّجاِل َ�فْ  َماِل أ َك ذل

 
ْ
سْ  لََحُة وَمنْ َمْص َماِ�يِه ال

َ
رْسِ لََم َ�بْ أ

َ
حْ َل األ

َ
ُ َرَز مَ  أ

َ
وْ و َدَمهُ و اهل

َ
ىِبِّ ُ�ْ و الَِدهِ ِصَغاَر أ َ�ُم لِلصَّ

سْ َالِم ِعنْ بِاإلسْ 
َ
نْ َد وُُجوِد ثََالثَِة أ

َ
وْ �ُسْ  بَاٍب: أ

َ
بََو�ِه أ

َ
َحُد أ

َ
وْ  َفرِداً َ�نْ ِلٌم ُمنْ ِبيَُه ُمسْ �َسْ  ِلَم أ

َ
بََو�ِه أ

َ
 أ

 .»َالمِ يُوَجَد لَِقيطاً ىف َداِر اإلسْ 

 کتاب جهاد

بعد از هجرت جهاد فرض کفایه بوده است ولی بعد از  محمد در زمان حضرت 
 باشند: می رحلت حضرت ایشان کافران داراي دو حالت

کافران در محل خود باشند در این صورت جهاد هر ساله بر مسلمانان فرض کفایه  -1
 .است
در این صورت جهاد فرض عین  ویا کافران در نزدیک کشور اسالم فرود آیند و -2

 بر اهل آن کشور است راندن آنان به هر وسیله که بوده. است و
 ي وجوب جهاد هفت است:ها شرط«
توانائی  -7 ،تندرستی -6 ،ذکوریت -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1

 جنگ.
 اند: اسیران کفار دو نوع

 .ها هستند زن آنها بچه و و» رقیق« شود می به مجرد اسیر شدن برده -1
 اند. آنان مردان بالغ شود و نمی اسیر شدن برده به مجرد -2 
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 ر برگزیدن چهار چیز مختار است:در این صورت امام د
 آزاد کردن آنان فدیه گرفتن و -4 ،آزاد کردن آنان -3 ،نانآبرده نمودن  -2 ،کشتن -1

 هر کدام مصلحت است امام باید آن در» فدیه یا مال است یا رها کردن اسیران مسلمان«
جام بدهد. کسی که قبل از اسیر شدن مسلمان شود سبب نگهداري و مصونیت مال و را ان

نان آنه اوالد بالغ او زیرا مسلمان شدن پدر « باشد می ي کوچک اوها بچه نفس خود و
 ».سبب عصمت آنان نخواهد شود

 شود: می به وجود سه چیز حکم به اسالم بچه
ی او را اسیر کرده باشد بدون پدر و مسلمان -2 .مسلمان شدن یکی از والدین او -1

 .»باشدپیدا شده در مملکت اسالم  -3 .مادرش

عْ  وَمنْ « :فصل
ُ
 و ِطَى َسلَبَهُ َ�تََل قَِتيًال أ

ْ
ُم ال ِ َغِنيَمُة َ�عْ ُ�َقسَّ مْخَ ىلَعَ مَخْ َك َد ذل

َ
اٍس َسِة أ

رْ َ�يُعْ 
َ
مْخَ َطى أ

َ
  اِسَها لَِمنْ َ�َعُة أ

ْ
 �ُعْ و َوقَعةَ َشِهَد ال

ْ
سْ فَ َطى لِل

َ
َهُم �ُسْ  الَ و مٌ لِلرَِّجِل َسهْ و ُهمٍ ارِِس ثََالثَُة أ

 لَِمِن اسْ 
َّ
ائَِط اإلسْ ِ�يِه مَخْ  َملَْت تَكْ إال ُ و َالمُ ُس رَشَ

ْ
 ابل

ُ
 و لُوغ

ْ
ُ و ُل َعقْ ال

ْ
�َّةُ احل ُكوِر�َُّة فَإِن و رِّ اذلُّ

ِ  ِمنْ  ُط تَلَّ رَشْ اخْ  ُ َك ذل
َ

ُ �ُقْ و َهمْ �ُسْ  لَمْ و رُِضَخ هل
ْ
سْ  مَخْ ُس ىلَعَ مْ َسُم اخل

َ
 ٌم لِرَُسوِل اهللاِ ُهٍم َسهْ َسِة أ

 ُف َ�عْ يرُْصَ 
ْ
 َسهْ و َمَصاِلِح َدُه لِل

ْ
ِوی ال ِلِب ها َ�نُو َ� وُهمْ ُقرْ ٌم ذِلَ  َسهْ و ِشٍم وَ�نُو الُمطَّ

ْ
ٌم َسهْ و َيتَاَ� ٌم لِل

 
ْ
ِبيلِ و َمَساِكْ�ِ لِل بنَاِء السَّ

َ
 .»َسهٌم ِأل

باید کلیه لباس و آالت جنگ  کافري را بکشد» خواه، مرد، آزاد یا برده«هر مسلمانی «
 ب او را به قاتل بدهند، سپس غنیمت را به پنج قسمت تقسیم کرده چهار پنجم آنو مرک

دو سهم براي اسب او و « باید به سوار سه سهم داده شود دهد و می را به حاضران جنگ
 پیاده یک سهم. و» یک سهم براي خود او
 که داراي پنج صفت باشد: شود ه میغنیمت به کسی داد

 ذکوریت. -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1
داراي » مثل اینکه: بچه، دیوانه، برده، مؤنث یا ذمی باشد«اگر یکی از صفات باال نباشد 

نیز یک پنجم مانده را به پنج  شود و می باشد ولی مقداري ناچیز به وي داده نمی سهم
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 د:نماین می قسمت دیگر تقسیم
 .شود می براي حضرت که اکنون در مصارف خیریه صرف -1
 .باشند می براي خویشاوندان نزدیک او که فرزندان هاشم و فرزندان عبدالمطلب -2
 .براي یتیمان -3
 .براي مسکینان -4
 براي مسافران. -5

 ُ�قْ و« :فصل
ْ
ٌس مُخْ  يِهمْ ُف َعلَ يرُْصَ  ُسُه ىلَعَ َمنْ ُف مُخْ ِس فَِرٍق يرُْصَ ِء ىلَعَ مَخْ ىَفْ َسُم َماُل ال

 
ْ
رْ ُ�عْ و َغِنيَمةِ ال

َ
مْخَ َطى أ

َ
 َ�َعُة أ

ْ
 اِسَها لِل

ْ
 .»ِلِم�َ ُمسْ ُمَقاتِلَِة و� َمَصاِلِح ال

 شود: می بر پنج گروه تقسیم مال بدست آمده از کفار بدون جنگ«
مصالح  چهار پنجم آن براي لشکریان جنگی و -2 ،یک پنجم آن براي مستحقان -1

 .»مسلمانان

ِ ورَشَ « :فصل
ْ
ُ َ�ِة مَخْ زْ ائُِط وُُجوِب اجل

ْ
 ُس ِخَصاٍل ابل

ُ
 و لُوغ

ْ
ُ و ُل َعقْ ال

ْ
�َّةُ احل نْ و رِّ

َ
ُكوِر�َُّة وأ  اذلُّ

هْ  يَُ�وَن ِمنْ 
َ
 أ

ْ
وْ ِل ال

َ
نْ  ِكتَاِب أ ُ ُشبْ  ِممَّ

َ
ِ و َهُة ِكتَاٍب هل

ْ
قَلُّ اجل

َ
َخُذ ِمَن ُ�ؤْ و لٍ َ�ِة ِدينَاٌر ىف لُكِّ َحوْ زْ أ

 
ْ
ِط ِدينَاَراِن وال  ُمتَوَسِّ

ْ
رْ ِمَن ال

َ
نْ و َ�َعُة َدنَاِ��َ ُمورِسِ أ

َ
يَافَُة فَْض �ُشْ  َ�ُوُز أ  ًال َ�نْ رَتََط َعلَيِهُم الضِّ

 ِ
ْ
ُن َ�قْ و َ�ةِ زْ ِمقَداِر اجل ِ َ�تََضمَّ

ْ
رْ زْ ُد اجل

َ
شْ َ�ِة أ

َ
نْ َ�َعَة أ

َ
ِ  يَاَء أ

ْ
نْ زْ يُؤَدُّوا اجل

َ
ْ  َ�َة وأ

َ
حْ  ِرَی َعلَيِهمْ جت

َ
اَكُم أ

نْ اإلسْ 
َ
 خِبَْ�ٍ ُكُروا ِديَن اإلسْ ذْ َاليَ  َالِم وأ

َّ
نْ َالِم إال

َ
 َالَ�فْ   وأ

ْ
ٌر ىلَعَ ال  ِلِم�َ ُمسْ َعلُوا َماِ�يِه رَضَ

 َرفُوَن بِلُبْ ُ�عْ و
ْ
نَازِ ٍس ال َ  نَُعوَن ِمنْ ُ�مْ و ِغيَاِر وَشدِّ الزُّ

ْ
 .»لِ يْ ُرُكوِب اخل

کشور اجازه اقامت در  یعنی خراجی که در مقابل حفظ نفس مال و«در احکام جزیه: 
 ».شود می اسالم از ذمیان گرفته

 ج است:شروط واجب شدن جزیه پن«
اهل جزیه دهنده اهل کتاب یا شبه  -5 ،ذکوریت -4 ،آزادي -3 ،عقل -2 ،بلوغ -1

براي متوسط هر  اقل جزیه هر ساله یک دینار است و حد» مانند مجوسی« کتاب باشد
عالوه بر پرداخت جزیه است که رو براي ثروتمند چهار دینار است و سال دو دینار و
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 عادت. داري هم بنماید مطابق عرف و تعهد مهمان
 مان جزیه مشتمل بر چهار چیز است:پی و
نفس  هرچه از مال و« جاري شدن احکام اسالم بر آنان -2 .پرداخت خراج -1

هرگاه  حدود شرع اسالم بر آنان جاري شود، و مسلمانان را تلف کنند ضامن شوند و
 -3 .»ناهی شوند که خودشان معتقد حرمت آن باشند حد بر آنان جاري شودمرتکب گ

لباس  -4 .آور باشد ب عملی نشوند که براي اسالم زیانومرتک دین اسالم را مذمت نکنند 
آنان باید با لباس مسلمان مغایرت داشته باشد، باید ذمی روي پیراهن خود چیزي که با 

د. بهتر است که یهودي رنگ زرد ومسیحی کبود و لباسش مغایر باشد بر دوش خود بدوز
ریسمان کلفتی است که در کمر باالي « بستن زنار آتش پرست سیاه و قرمز باشد و

هاي گرانبها باید جلوگیري  از سواري اسب نان الزم است. وآبراي » هاي خود ببندند لباس
 .»»اما سوار شدن خر عیب ندارد« شوند

 



 
 

 الذبائحكتاب الصيد و

 ومَ «
ْ
َِّتِه وَما لَمْ و ِقهِ ا قُِدَر ىلَعَ َذاَكتِِه فََذاَكتُُه ىف َحل

َ
ُث ُرُه َحيْ َدر ىلَعَ َذاَكتِِه فََذاَكتُُه َ�قْ ُ�قْ  بل

رْ و قُِدَر َعلَيهِ 
َ
اَكِة أ شْ َ�َماُل اذلَّ

َ
ُ يَاَء َ�طْ َ�َعُة أ

ْ
 ُع احل

ْ
 و ُقومِ ل

ْ
 و ءِ َمِریْ ال

ْ
 و وََدَجْ�ِ ال

ْ
َها ِزیُء ِمنْ ُمجْ ال

ُ َ�طْ  ئَانِ َشيْ 
ْ
 ُع احل

ْ
 و ُقومِ ل

ْ
بَاِع وِمنْ َ�ُوُز اإلْص و ءِ َمِریْ ال  ِطيَاُد بُِ�لِّ َجارَِحٍة ُمَعلََّمِة ِمَن السِّ

 ِ�ْ ائُِط َ�عْ و َجَواِرح الطَّ رْ رَشَ
َ
نْ ِليِمَها أ

َ
رْ  َ�َعٌة أ

ُ
 زََجَرْت اُنْ  و�َذا زُِجَرْت  َسلَْت رَتْ اسْ  ِسلَْت تَُ�وَن إَذا أ

  لَمْ  ئاً َشيْ  و�َذا َ�تَلَْت 
ْ
نْ ُه َشيْ ُ�ُل ِمنْ تَأ

َ
ِ  ئاً وأ َر ذل ائِِط لَمْ إِحْ  ُعِدَمْت  ِمنَها فَإنْ َك َ�تََكرَّ َ  َدی الرشَّ

َخَذتْ 
َ
نْ َ�ِلَّ َما أ

َ
 أ

َّ
 َك رَ يُدْ  ُه إال

َّ
اَكُة بُِ�لَّ َماو َحّياً َ�يَُذىك ُوُز اذلَّ نِّ َ�ْ  جتَ  بِالسِّ

َّ
فْ و َرُح إال ِلُّ الظُّ

َ
ِر وحت

ِلُّ َذ�ِيَحُة َ�ُوىِسِّ  الَ و ِ�تَاىِبٍّ و ِلمٍ سْ َذاَكُة لُكِّ مُ 
َ

َ و َوثَِ�ٍّ  الَ و حت
ْ
نْ َذاَكُة اجل

َ
 أ

َّ
ِه إال مِّ

ُ
يُوَجَد  ِنِ� بَِذاَكِة أ

 
َّ

عْ و َحّياً َ�يَُذىك  الشَّ
َّ
ّ َ�ُهَو َميٌِّت إال  .»رَ َمُقِطَع ِمن ىَحٍ

 کتاب شکار

ربریدنش مقدور باشد باید از هرچه س«: ها وطعام ها ي سر بریدنی و قربانیها حیوان
زیر گردن بریده شود و چیزیکه سر بریدن آن مقدور نباشد بریدن آن عبارت  حلق و

 است: پی کردن آن هر طور که ممکن باشد.
 وکمال بریدن در چهار چیز است:

بریدن دو رگ  -4و3 ،»مجراي خوردن و آشامیدن«ري بریدن م -2 ،بریدن حلقوم -1
اشد براي حلقوم و مري. شکار کردن بوسیله هر درنده شکاري و گردن و آنچه کافی ب

یله همچنان رواست شکار کردن بوس جائز است و» مانند یوزپلنگ و سگ« موخته شدهآ
 به چهار شرط: ي حیوان و پرنده شکاري جایز است . شکار بوسیلههر پرنده شکاري

هرگاه از دنبال کردن  -2 .هرگاه او را رها کنند براي دنبال کردن شکار اطاعت کند -1
در امور باال  -4 .ن نخوردآکند از  می چیزي را که شکار -3 .جلوگیري شود اطاعت کند

باید بارها آزمایش شده باشد و مخالفت را نشان نداده باشد، هرگاه یکی از امور فوق 
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ز هنو نیست مگر اینکه شکارچی به او برسد و گیرد خوردنش روا می مفقود باشد آنچه را
هر چیزي که برنده باشد جز دندان و استخوان و ا بریدن ب زنده است او را ذبح کند. و

 ناخن جائز است.
پرست روا نیست، سر بریدن  تشرواست اما ذبیحه آ» اهل کتابی ذبیحه هر مسلمان و«

شود مگر از شکم مادر زنده بیرون  می سر بریدن مادرش حاصلا ب جنین در شکم ذبیحه
چه از زنده قطع شود حکم میته دارد مگر هر .ن صورت ذبح آن واجب استدر ای بیاید،

 .»»اگر از حیوان زنده مأکول قطع شود پاك است« مو

 تََطاَ�تْ وُ�ُّ َحيََواٍن اسْ « :فصل
ْ
ْ ُه ال  َما َورََد الرشَّ

َّ
َواٍن ُ�ُّ َحيْ و ِمهِ ِر�ْ ُع بِتَحْ َعَرُب َ�ُهَو َحَالٌل إال

 بَثَتْ تَخْ اسْ 
ْ
ْ  َعَرُب ُه ال  َما َورََد الرشَّ

َّ
ُ نَاٌب قَِویٌّ َ�ْ و ُع بِإبَاَحِتهِ َ�ُهَو َحَراٌم إال بَاِع َما هلَ ُرُم ِمَن السِّ

ُ َ�ْ َ�ْ و ُدو بِهَ�عْ 
َ

يُوِر َما هل  و َرُح بِهِ لٌَب قَِویٌّ َ�ْ ُرُم ِمَن الطُّ
ْ
لُّ لِل  ُمْض َ�ِ

ْ
نْ َمخْ َطرِّ ىف ال

َ
  َمَصِة أ

ْ
ُ�َل يَأ

 
ْ
 ِمَن ال

ْ
مَ َميتَِة ال َا َميتَتَاِن َحَالَالِن السَّ

َ
َمِة َما �َُسدُّ بِِه َرَمَقُه َونل َ ُك وُمَحرَّ

ْ
َدَماِن َحَالَالِن و َرادُ اجل

 
ْ
َحاُل ال   .»َكِبُد والطُّ

هر حیوانی که عرب آن را پاك بداند پاك است مگر حیوانی که شرع به حرمت آن «
گر حیوانی که شرع گوشت هر کدام را نجس بداند نجس است م تصریح نموده باشد و

ها  هر کدام داراي ناب قوي باشد که بوسیله آن حیوان ها آن را مباح کرده باشد، از درنده
هر کدام داراي چنگ  ها از پرنده حرام است. و» گرگ مانند شیر، پلنگ، و« را شکار کند

د و اگر کسی گرسنه باش» مانند باز و شاهین«قوي باشد و بدان شکار کند حرام است. 
 تواند از حرام سد رمق نماید. می چیز حالل نداشته باشد

 دو نوع از مردارها حالل است:
 ملخ. -2 ،ماهی -1
 نیز دو نوع خون حالل است: و
 .طحال -2کَبد،  -1
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ْض « :فصل
ُ
َدةٌ واأل َ ُ�ْ و ِحيَُة ُسنٌَّة ُمَؤ�َّ

ْ
 ِزُئ ِ�يَها اجل

ْ
أ  و نِ َذُع ِمَن الضَّ

ْ
واثلَِّ�ُّ  زِ َمعْ اثلَِّ�ُّ ِمَن ال

َ و ِمَن اإلبِلِ 
ْ

ْ و َقرِ اثلَِّ�ُّ ِمَن ابل
ُ

َ جت
ْ

َ و َعةٍ َسبْ  َدنَُة َ�نْ ِزُئ ابل
ْ

اُة َ�نْ و َعةٍ َسبْ  َقَرُة َ�نْ ابل  َواِحدٍ  الشَّ
رْ و

َ
ْ أ

ُ
 َ�ٌع َالجت

ْ
َحايَا ال  َعوْ ِزُئ ىف الضَّ

ْ
ُ َعَورَُها وال َ َعرْ َراُء ابَل�ِّ

ْ
 َجاُء ابل

ْ
ُ َعرَُجَها وال ُ َض َمِر�ْ �ِّ ُة ابَل�ِّ

 
ْ
 َعجْ َمَرُضَها وال

ْ
َ ُهَزاِل وُ�ْ َفاُء الَّىِت َذَهَب ُ�َُّها ِمَن ال

ْ
 ِزُئ اخل

ْ
 ُمكْ ىِصُّ وال

ْ
ْ و نِ َقرْ ُسوُر ال

ُ
ِزُئ َالجت

 
ْ
نَِب َمقْ ال ُذِن واذلَّ

ُ
بْ َوقْ و ُطوَعُة األ  َوقْ  ِح ِمنْ ُت اذلَّ

ْ
مْ ِعيْ ِت َصَالِة ال آِخِر  ِس ِمنْ ِد إىِل ُغُروِب الشَّ

يَّ 
َ
بْ تََحبُّ ِعنْ �ُسْ و �ِق اِم التَّرْشِ � شْ ِح مَخْ َد اذلَّ

َ
َالُة ىلَعَ انلَّىِبِّ و ِميةُ يَاٍء التَّسْ َسُة أ بَاُل ِتقْ واسْ  الصَّ

 
ْ
 و ِب�ُ اتلَّكْ و لَةِ ِقبْ ال

ْ
اَعُء بِال   الَ و َقبُولِ ادلُّ

ْ
 يَأ

ْ
ْض ُمَضىحِّ َشيْ ُ�ُل ال

َ
 ئاً ِمَن األ

ْ
 و ُذوَرةِ َمنْ ِحيَِة ال

ْ
 ُ�ُل ِمنَ َ�أ

ْض 
ُ
 األ

ْ
ْض  الَ و طوِّع بِهاَمتْ ِحيَِة ال

ُ
 ُ�طْ و ِحيةِ يَِبيُع ِمَن األ

ْ
 ِعُم ال

ْ
 .»َمَساِك�َ ُفَقَراَء وال

 بز و ،گوسفند دو ساله .قربانی سنت مؤکدي است«»: قربانی«در احکام اضحیه قربانی: 
شتر شش ساله براي قربانی کافی است. یک شتر یا یک گاو براي هفت  گاو سه ساله، و

 فر کافی است و یک گوسفند براي یک نفر.ن
 از حیوان قربانی آنها جائز نیست:چهار نوع 

ذوب شده « الغري که از الغري مخ آن نمانده باشد -4 ،لنگ -3 ،مریض -2 ،کور -1
همچنان شاخ شکسته کافی است، اما حیوان گوش بریده یا  مقطوع الخُصیتین و و» باشد

ریدن از موقع نماز عید است تا غروب آفتاب روز آخر دم بریده کافی نیست، وقت سر ب
 ایام التّشریق.

 وقع سر بریدن پنج چیز مستحب است:در م و
 -5 ،گفتن اهللاُ اکبر -4 ،روبروي قبله باشد - 3درود بر رسول -2 ،گفتن بسم اهللا -1

 .دعاي قبول
تواند  می سنت از قربانی نذر شده خوردن و استفاده کردن جائز نیست اما از قربانی و

 فروشد بلکه باید آن را اطعام فقرا و بیچارگان نماید.ه کند و نباید چیزي از قربانی باستفاد

 « :فصل
ْ
 َعِقيَقُة ُمسْ وال

ْ
ِ�يَحُة َعِن ال  ُ�ذْ و َم َسابِِعهِ لُوِد يَوْ َموْ تََحبٌَّة وِ�َ اذلَّ

ْ
ُغَالِم بَُح َعِن ال

 َ
ْ
َ َشاتَاِن وَعِن اجل

ْ
 ُ�طْ و َ�ِة َشاةٌ ارِ اِرَ�ِة وَعِن اجل

ْ
 ِعُم ال

ْ
 .»َمَساِك�َ ُفَقَراَء وال
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 در احکام عقیقه: عقیقه در لغت به معنی موي سر نوازد است. 
شود  می آن حیوانی است که در روز هفتم والدت نوزاد ذبح عقیقه مستحب است و«

 باید از آن فقرا و مساکین را اطعام براي پسر دو گوسفند و براي دختر یک گوسفند، و
.»نمود

 



 
 

 الرمیكتاب السبق و

» 
ْ
َوابِّ ونَِصحُّ ال  و ُمَساَ�َقُة ىلَعَ ادلَّ

ْ
 ال

ْ
 َمَسافَُة َمعْ ُمنَاَضلَُة إَذا اَكنَِت ال

ْ
ُمنَاَضلَِة لُوَمًة وَِصَفُة ال

 َ�ْ و لُوَمةً َمعْ 
ْ
 ِرُج ال

ْ
َحُد ال

َ
هُ  َحىتَّ إِنَُّه إَذا َسبََق اسْ ُمتََسابَِقْ�ِ ِعوَِض أ ُ  ُسِبَق  �ِنْ و رَتَدَّ

َ
َخَذُه َصاِحبُُه هل

َ
 أ

خْ  �ِنْ و
َ
نْ  َ�ُزْ  رََجاُه َمعاً لَمْ أ

َ
 أ

َّ
  نَُهَما ُ�َلًِّال فَإِنْ ِخَال بَيْ يُدْ  إال

ْ
َخَذ ال

َ
 ُسِبَق لَمْ  �ِنْ و ِعوََض َسبََق أ

 .»َرمْ َ�غْ 

 کتاب مسابقه و تیراندازي

تیراندازي  چنان مسابقه وهم مسابقه رواست، و» اسب، شتر، استر، خر« بر چهارپایان«
رواست. هرگاه مسافت و نوع تیراندازي و کیفیت زدن آن به هدف معلوم باشد. یکی از 

اگر  گیرد و می گذارد اگر برنده شد آن را پس می مسابقه کنندگان مورد مسابقه را گرو
اگر هر دو مورد مسابقه را گرو گذاشتند باید محلِّلی  برد، و می نده نشد آن دیگري آن رارب

ین خودشان قرار دهند که با آنان باشد در مسابقه و محلل نامبرده اگر قبل از آنان به در ب
اگر بر آنان سبقت نکرد بلکه هر دو  برد و می هدف رسید، مورد گرو هر دو را براي خود

 شود و نمی گرفته» محلّل«از آنان یا یکی از آنان قبل از وي به هدف رسید چیزي از وي 
اگر محلل با یکی از آنان به هدف رسیدند در  گیرند و نمی یکدیگرن دو هم چیزي از آ

اگر یکی از آنان به  برد و می این صورت محلل مورد گرو شخص بجا مانده را براي خود
دیگري پس از محلل رسید، در این صورت مال عقب  پس از وي محلل و هدف رسید و

محلل حق آن را  ده است وافتاده براي آن شخص است که قبل از هر دو به هدف رسی
 .»ندارد



 
 

 النذوركتاب األيامن و

َ َالَ�نْ «
ْ

وْ َعِقُد ايل
َ
 أ

َ
 بِاِهللا َ�َعاىل

َّ
سْ  ٍم ِمنْ بِاسْ  ِمُ� إال

َ
وْ أ

َ
َحلََف  ِصَفاِت َذاتِِه وَمنْ  ِصَفٍة ِمنْ  َمائِِه أ

 َ�ْ�َ ٌ َدقَةِ بَِصَدقَِة َماهِلِ َ�ُهَو ُ�َ�َّ َ و  الصَّ
ْ

اَرةِ ايل َ َء ىف لَغْ ىَشْ  الَ و ِم�ِ َ�فَّ
ْ

نْ  ِمِ� وَمنْ ِو ايل
َ
 َحلََف أ

َمَر َ�ْ�َ َعَل َشيْ َالَ�فْ 
َ
مْ َحلََف ىلَعَ فِعْ  وَمنْ  نَْث َ�ْ  ِلِه لَمْ ُه بِِفعْ ئاً فَأ

َ
َحَدُهَما لَمْ َر�ْ ِل أ

َ
 َنْث َ�ْ  ِن َ�َفَعَل أ

َ و
ْ

اَرُة ايل ٌ ِ�يَها َ�ْ�َ َ�فَّ شْ ِمِ� ُهَو ُ�َ�َّ
َ
وْ ِق َرَ�بٍَة ُمؤْ ِعتْ  يَاءٍ  ثََالثَِة أ

َ
ِة َمَساِكَ� لُكُّ َعاِم َعرْشَ إِطْ  ِمنٍَة أ

وْ ِمسْ 
َ
دْ  لَمْ  �اً فَإِنْ �اً ثَوْ ثَوْ  َوُ�ُهمْ ِكسْ  ِكٍ� ُمدٌّ أ يَّامٍ  َ�ِ

َ
 .»فَِصيَاُم ثََالثَِة �

 کتاب ایمان و نذر

ه معنی در اصل ب :در لغت و» سوگند« یمان به فتح همزه جمع یمینأ» سوگند و نذرها«
شود مگر به  نمی »بسته« دست راست پس بر سوگند اطالق شده است و سوگند منعقد

یا به صفتی از صفات ذاتی او و کسی که سوگند  هاي خدا و یا اسمی از اسم لفظ اهللا و

ةِ مالِی« :مثل اینکه بگوید« بخورد که مال خود را صدقه کند قَ دّ یَّ بِصِ لَ ّ عَ َّ بر من نذر » هللاِ

 مال خود را در راه خدا صدقه کنم که این را گاهی سوگند لجاج و خشم نامند وباشد که 
در بین دادن  اختیار دارد در بین صدقه کردن مالش و» گاهی آن را نذر لجاج وخشم نامند

 یعنی سوگندي که بدون اراده و قصد آن را یاد« کفارت سوگندش. و در سوگند لغو
بگوید نه واهللا بلی واهللا و کسی که سوگند یاد کند  کند مثل اینکه انسان در حال خشم می

 شود. و نمی بر نکردن کاري پس دستور بدهد که دیگري آن را انجام بدهد سوگند او واقع
کسی که سوگند بخورد بر انجام دادن دو کار پس یکی از آنها را انجام دهد نیز سوگندش 

نها را آپوشم پس یکی از  نمی اهن رامثالً بگوید به خدا سوگند این دو پیر« شود نمی واقع
اگر  شود و می پوشد سوگند وي واقعیا پس از یکدیگر ب اگر آنها را با هم و به پوشد و

 پوشم ونه آن در این صورت هر کدام را بپوشد سوگندش واقع می بگوید نه این را
 ».شود می
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 انجام دادن یکی از سه امور زیر: در کفارت سوگند مختار است در
 .د کردن برده مسلمانآزا -1
 .اطعام ده مسکین هر مسکین یک مد -2
 دادن ده جامه به ده مسکین. در صورت نداشتن امور مزبوره سه روز روزه بدارد. -3

 انلَّذْ و« :فصل
ْ
 ُر يَل

ْ
َّ  هِلِ إِنْ َطاَعٍة َكَقوْ و ُمَجاَزاِة ىلَعَ ُمبَاٍح َزُم ىف ال َشىَف اُهللا َمِر�ىِض فَللَِّه ىلَعَ

نْ 
َ
َ  أ َص�ِّ

ُ
وْ أ

َ
وْ   أ

َ
ُصوَم أ

َ
َق  أ تََصدَّ

َ
 و أ

ْ
ِ  َزُمُه ِمنْ َ�ل هِلِ ِصيٍَة َكَقوْ َر ىف َمعْ نَذْ  الَ و مُ َماَ�َقُع َعلَيِه اإلسْ َك ذل

  إِنْ 
ْ
َّ َكَذاَ�تَل  و ُت فَُالناً فَللَِّه ىلَعَ

ْ
ْ ُمبَاٍح َكَقوْ ِك َزُمُه ىلَعَ تَرْ َاليَل

َ
رْشَ و ماً هِلِ َالآُ�ُل حل

َ
َناً َالأ

َ
َما و ُب بل

 
َ
ِ شْ أ  .»َك بََه ذل

یعنی کاري که « شود می نذر واجب ي نذر شده، انجام مقابل لرآورده شدن خواستهدر «
از طرف شارع در آن تشویق یا ترغیبی وارد نشده باشد مانند خوردن، نشستن، خوابیدن، 

هاي فقهی دیگر است چه نذر بر کار  بلند شدن البته این مسئله خالف کتاب آشامیدن، و
همچنان نذر کردن، بر اطاعت مقصود آن را  و» شود نمی ترك کردن آن منعقدمباح یا 

مانند آزاد کردن برده، عیادت مریض، سالم، تشییع جنازه، خواندن سوره « کند می واجب
مثالً بگوید اگر خداوند مریض مرا بهبودي دهد بر » نماز جماعت معینه، طول دادن نماز و

یا صدقه کنم هر کدام را گفته باشد پس از  زه بگیرم ومن واجب باشد نماز بگزارم یا رو
اقل هر کدام را انجام بدهد به نذر خود وفا  اگر حد شود و می انجام معلق علیه واجب

در صدقه هر  کرده است مثالً اگر نماز را نذر کرده باشد دو رکعت، روزه یک روز و
 براي مرتکب شدن گناه منعقدنذر  مقداري که شرعاً بر او اطالق مال بشود کافی است. و

کس را کشتم بر من واجب باشد نماز بگزارم یا روزه  اگر فالن« شود مثالً اگر بگوید نمی
شود. مثالً بگوید نذر باشد گوشت نخورم  نمی بگیرم و همچنان بر ترك مباح نذر واجب

 .»امثال آن و شیر نیاشامم و

 



 
 

 الشهاداتو ةكتاب األقضي

ْن يَ  الَ و«
َ
َة َخْصلًَة اإلْسَالمُ َ�ُوُز أ  َمِن اْستَْكَملَْت ِ�يِه مَخَْس َعرَشَ

َّ
َقَضاَء إال

ْ
 و ِ�َ ال

ُ
ُلُوغ  ابلْ

َعْقُل و
ْ
�َّةُ و ال ُرِّ

ْ
ُكوَرةُ و احل َعَدالَةُ و اذلُّ

ْ
ِكتَاِب و ال

ْ
ْحاَكِم ال

َ
نَّةِ و َمْعِرفَُة أ َمْعِرفَُة و َمْعِرفَُة اإلمْجَاِع و السُّ

َعَرِب و ُرِق اإلْجِتَهادِ َمْعِرفَُة طُ و اإلْخِتَالِف 
ْ
َمْعِرفَُة َ�ْفِسِ� ِكتَاِب و َمْعِرفَُة َطَرٍف ِمْن لَِساِن ال

 
َ

ْن يَُ�وَن َسِميعاً و اِهللا َ�َعاىل
َ
ْن يَُ�وَن بَِصْ�اً و أ

َ
ْن يَُ�وَن اَكتِباً و أ

َ
ْن يَُ�وَن ُمْستَيِْقظاً و أ

َ
 أ

ََ�ِ ىف َموْ و ْن َ�ِْلَس ىف وََسِط ابلْ
َ
ُ  الَ و ِضٍع بَاِرٍز لِلنَّاِس �ُْستََحبُّ أ

َ
َقَضاِء ىف  الَ و َحاِجَب هل

ْ
َ�ْقُعُد لِل

َمْجِلِس و الَمسِجدِ 
ْ
ْشيَاٍء ىف ال

َ
َْصَمْ�ِ ىف ثََالثَِة أ

ْ
لَّْحِظ و اللَّْفِظ و �َُسِوی بََ� اخل

ْ
ْن  الَ و ال

َ
َ�ُوُز أ

ْهِل َ�َمِلهِ 
َ
َهِديََّة ِمْن أ

ْ
َقَضاَء ىفو َ�ْقبََل ال

ْ
َغَضِب َ�ْتَِنُب ال

ْ
ِة َمَواِضَع ِعنَْد ال ُوعو  َعرَشَ

ْ
 اجل

َعَطِش و
ْ
ْهَوةِ و ال ِة الشَّ ُزنِ و ِشدَّ

ْ
ُمْفِرِط و احل

ْ
َفَرِح ال

ْ
َمَرِض و ال

ْ
ْخبَثَْ�ِ و ِعنَْد ال

َ
ِعنَْد و ُمَداَ�َعِة األ

َرِّ و انلَُّعاِس 
ْ
ِة احل رَبْدِ و ِشدَّ

ْ
 َ�ْعَد َكمَ و ال

َّ
ىَع َعلَيِْه إال ُمدَّ

ْ
ُل ال

َ
ْعَویَال�َْسأ  َ�ْعَد  الَ و اِل ادلَّ

َّ
ُ�َلُِّفُه إال

ىِع  ُمدَّ
ْ
ةً  الَ و ُسَؤاِل ال ُن َخْصماً ُحجَّ َهَداءِ  الَ و ُ�ْفِهُمُه الَكَماً  الَ و يُلَقِّ َ�ْقبَُل  الَ و َ�تََعنَُّت بِالشُّ

ُهُ  ْن ثَبَتَْت َعَداتلَ  ِممَّ
َّ
َهاَدَة إال هِ  الَ و ُدوِّهِ ُ�ْقبَُل َشَهاَدُة َعُدٍوّ ىلَعَ عَ  الَ و الشَّ ِ

َ
ٍ  الَ و َشَهاَدُة َوادِلٍ لَِودل

َ
َودل

هِ   َ�ْعَد َشَهاَدِة َشاِهَديِْن �َْشَهَداِن بَِما  الَ و لَِوادِلِ
َّ
ْحاَكِم إال

َ
 قَاٍض آَخَر ىف األ

َ
ُ�ْقَبُل ِكتَاُب قَاٍض إىل

 .»ِ�يهِ 

 کتاب اقضیه و شهادات

 و شرعاً قضاوت است باشد می اقضیه جمع قضاء در لغت به معنی استوار کردن
در بین خصوم به حکم خدا و شهادات جمع شهادت از ماده شهود به معنی » داوري«

 حضور است.
 ضی باید داراي پانزده خصلت باشد:قا«
دانستن  -7 ،عدالت -6 ،مذکر بودن -5 ،آزادي -4 ،عقل -3بلوغ،  -2 ،اسالم -1

 -10 ،ف بین دانشمندان فقهدانستن اختال -9 ،دانستن اجماع -8 ،حدیث احکام قرآن و
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دانستن مقداري از  -11 .»ي احکامها چگونگی استدالل از دلیل« هاي اجتهاد دانستن روش
 -15 ،نوشتن -14 ،کور نبودن -13 ،کر نبودن -12 .»لغت نحو و صرف و« زبان عرب

 باهوش بودن. بیدار و
مردم به  قاضی مستحب است محل اقامت وي در وسط شهر باشد در جاي معلوم تا

دار نداشته باشد و براي قضاوت در  مستحب است که پرده آسانی به او مراجعت کنند. و
 سه چیز رعایت مساوات را بنماید: در بین خصوم در مسجد ننشیند و

 در مالحظه کردن -3 .»مانند هم به سخن آنان توجه کند« در حرف -2 ،در مجلس -1
 دیه از مراجعین روا نیست.قبول کردن ه». مانند هم به آنان بنگرد«

 باید در ده اوقات قضاوت نکند: و
 ،شدت غم -5 ،در موقع شدت شهوت -4 ،تشنگی -3 ،گرسنگی -2 ،هنگام خشم -1

هنگام  -9 ،هنگام مریض بودن -8 ،»چرت زدن« هنگام غلبه خواب -7 ،شدت خوشی -6
 هنگام شدت گرما و سرما. -10 ،فشار آوردن بول و غائط

 مدعی علیه سئوال کند تا موقعی که مدعی گفتار خود را کامالً خاتمه نباید از و
 و خصم را نباید راهنمائی کند. نباید او را سوگند دهد مگر بدرخواست مدعی دهد و می

مثل این که « را زحمت دهد ها نباید گواه چنان نباید گفتاري را به او بفهماند، وهم و
باید کسی را به گواه قبول  و »اهی است وغیرهبگوید چرا گواهی دادي، این چگونه گو

همچنان  نباید گواهی دشمن بر دشمن را قبول کند، و کند که عدالت وي ثابت باشد، و
عکس آن را نباید قبول کند، نامه قاضی براي قاضی دیگر در  گواهی پدر براي پسر و

ن خط قاضی گواهی بدهند که ای شود مگر این که دو شاهدي نمی یکی از احکام قبول
 .»فالن است ما کامالً اطالع داریم

ائَِط اإلْسَالمِ و« :فصل  َسبِْع رَشَ
َ

َقاِسُم إىل
ْ
 و َ�ْفتَِقُر ال

ُ
ُلُوغ َعْقلِ و ابلْ

ْ
�َّةِ و ال ُرِّ

ْ
ُكوَرةِ و احل  اذلُّ

َعَدالَةِ و
ْ
�َ�اِن بَِمْن َ�ْقِسُم بَيْنَُهَما لَْم َ�ْفتَِقْر و ال ِ

َِساِب فَإْن تََراىَض الرشَّ
ْ
ِ احل  ذل

َ
و�ِْن اَكَن ىف َك إىل
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َ

�َْ�ُه إىل �َْ�ْ�ِ رَشِ ِ
َحُد الرشَّ

َ
قَلَّ ِمَن اثْنَِ� و�َذا َداَع أ

َ
ِقْسَمِة َ�ْقِو�ٌم لَْم َ�ْقتَرِصْ ِ�يِه ىلَعَ أ

ْ
ال

َر ِ�يِه لَِزَم اآلَخَر إَِجاَ�تُهُ   .»قِْسَمِة َما َالرَضَ
 هفت شرط است:قسمت کننده نیازمند «در احکام قسمت: 

دانستن  -7 ،عدالت -6 ،مذکر بودن -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،اسالم -1
 حساب.

قسمت کننده راضی باشند احتیاج به شروط باال نیست.  اگر هر دو شریک به قسمت و
تعیین داشته باشد نباید قسمت کنندگان از دو نفر  اگر قسمت نامبرده احتیاج به تقدیر و و

هرگاه یکی از دو شریک شریک  ست که مقّوم یک نفر باشد. وتر باشند زیرا روا نی کم
دیگر خود را براي تقسیم دعوت نماید، در چیزي که قسمت آن زیانی ندارد الزم است 

 .»شریک دیگر دعوت او را اجابت کند

َاِ�مُ « :فصل
ْ
ىِع بَيِّنٌَة َسِمَعَها احل ُمدَّ

ْ
ُ بَِهاو و�َذا اَكَن َمَع ال تَُ�ْن بَيِّنٌَة  �ِْن لَمْ و َحَ�َم هلَ

ىِع َ�يَْحِلُف  ُمدَّ
ْ
ْت ىلَعَ ال َِمِ� رُدَّ ىَع َعلَيِه �ِيَِميِنِه فَإْن نََ�َل َعِن ايلْ ُمدَّ

ْ
َقْوُل قَْوُل ال

ْ
�َْستَِحقُّ و فَال

َِد �ِيَِميِنهِ 
ْ

َقْوُل قَْوُل َصاِحِب ايل
ْ
َحِدِهَما فَال

َ
َالََفا�ِْن اَكَن ىف يَ و و�َذا تََداَ�يَا َشيْئاً ىف يَِد أ

َ
 َديِْهَما حت

َتِّ و َقْطِع وَمْن َحلََف ىلَعَ فِْعِل َ�ْ�ِهِ و ُجِعَل بَيَْنُهَما وَمْن َحلََف ىلَعَ فِْعِل َ�ْفِسِه َحلََف ىلَعَ ابلْ
ْ
ال

َتِّ  َقْطعِ و فَإْن اَكَن إِْ�بَاتاً َحلََف ىلَعَ ابلْ
ْ
مِ و ال

ْ
ِعل

ْ
 .»�ِْن اَكَن َ�ْفياً َحلََف ىلَعَ َ�ىْفِ ال

 حکم گواه هرگاه مدعی گواه خود را حاضر نماید حاکم باید او را قبول کند و در«
 ،در صورت عدم احضار گواه بوسیله گواهی که دارد براي وي حکم صادر نماید و

در صورت  شود، و می با سوگند وي دعوي مدعی ساقط خورد و می علیه سوگند مدعی
به را  مدعی ،به وسیله سوگند گردد و می سوگند بر مدعی بر ،وردن مدعی علیهسوگند نخ

هرگاه دو خصم یک چیز را ادعا کنند، چیز نامبرده در دست هر کدام  نماید. و می احراز
دست هر دو باشد باید هر دو  اگر در باشد گفتار وي مسموع است بوسیله سوگند و

کاري بخورد بر  گندوکسی که س شود و مین آنان تقسیم یبه در ب و مدعی خورده سوگند
لفظ  بااین سوگند  ،آن باشد یا اثبات کاري است خواه نفی دهش آن را انجام داکه خود
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به خدا سوگند فالن  :بگویددر خرید و فروش  مثالاثبات « باشد می بدون شک و قطعا
در نفی بگوید به خدا  ام و وختهفر ام یا ه فالن قیمت خریدهبقطعا و بدون شک چیز را 
کسی که  یول» ام نفروخته یا نخریده به فالن قیمتطعا و بدون شک قفالن چیز را  سوگند

با لفظ قطعا و بدون خورد اگر اثبات باشد سوگند وي بري دیگ سوگند بر کار شخص
اگر غیر وي کاري را کرده مثالً « باشد. می العوي بر عدم اط سوگند ،باشد  یفاگر ن وشک 
نفی کار از دیگري سوگند براي داده و اگر  : قطعا و بدون شک اینکار را انجامبگویدباشد 

 ».که اینکار را انجام داده باشد من اطالعی ندارم به خدا سوگند گوید، باشد می

ِن اْجتََمَعْت ِ�يِه مَخُْس ِخَصاٍل اإلْسَالمُ هَ ُ�ْقبَُل الشَّ  الَ و« :فصل  ّممَّ
َّ
 و اَدُة إال

ُ
ُلُوغ َعْقُل و ابلْ

ْ
 ال

�َّةُ و رِّ
ْ
َعَدالَةُ و احل

ْ
 و ،ال

ْ
ائَِط  َعُدالَِة مَخُس لِل   :رَشَ

َ
َكبَ أ

ْ
َقِليِل اْن يَ�وَن ُ�ْتَنِباً لِل

ْ
ئِِر َ�ْ�َ ُمرٍصّ ىلَعَ ال

ُموَن الَغَضْب ُ�َاٍ 
ْ
�َرِة َمأ َغاِِر َسِليَم الرَسِ  .»ُمُروَءِة ِمثِْلهِ  ظاً ىلَعَ فِمَن الصَّ

 اي پنج صفت باشد: رشود مگر از کسی که دا نمی گاهی قبول«
 ت.وعدا -5 ،آزادي -4 ،عقل -3 ،بلوغ -2 ،ماسال -1
 عدالت داراي پنج شرط است: و
 -4 ،خوش نیتی -3 ،اصرار نداشتن بر گناه کوچک -2 ،مرتکب نشدن گناه کبیره -1

 داراي مروت بودن. -5 ،از خشم وي ایمن بودن

َ�انِ و« :فصل ُُقوُق رَضْ
ْ
  :احل

َ
مَّ و َحقُّ اِهللا َ�َعاىل

َ
رْضٍُب َحقُّ اآلَدِ�ِّ فَأ

َ
ا َحُقوُق اآلَدِميِّْ�َ َ�ثََالثَُة أ

 َشاِهَداِن َذَكَراِن وُهَو َما الَ 
َّ
َماُل  رَضٌْب ُ�ْقبَُل ِ�يِه إال

ْ
ِلُع َعلَيِْه الرَِّجاُل و ُ�ْقَصُد ِمنُْه ال رَضٌْب و َ�طَّ

ْو رَُجٌل 
َ
ْو َشاِهدٌ و ُ�ْقبَُل ِ�يِه َشاِهَداِن أ

َ
تَاِن أ

َ
 و اْمَرأ

ْ
َماَل مدَّ ـَ�ِمْ�ُ ال

ْ
َقْصُد ِمنُْه ال

ْ
 ىع وُهَو َما اَكَن ال

ْرَ�ُع �ِْسَوٍة وُهَو َما الَ و رَضٌْب ُ�ْقَبُل ِ�يِه رَُجٌل و
َ
ْو أ

َ
ِلُع َعلَيِْه الرَِّجاُل  اْمَرتَاِن أ ا َحُقوُق اِهللا و َ�طَّ مَّ

َ
أ

رْضٍُب رَضٌْب َالُ�قْ 
َ
 فََال ُ�ْقَبُل ِ�يَها النَِّساُء وِ�َ ثََالثَُة أ

َ
نَاَ�َعاىل ْرَ�َعٍة وُهَو الزِّ

َ
َقلُّ ِمْن أ

َ
 بَُل ِ�يِه أ

ُُدودِ و
ْ
نَا ِمَن احل رَضٌْب ُ�ْقبَُل ِ�يِه َواِحٌد وُهَو ِهَالُل و رَضٌْب ُ�ْقبَُل ِ�يِه اْ�نَاِن وُهَو َما ِسَوی الزِّ

َموِْت و َرَمَضانَ 
ْ
 ىف مَخَْسِة َمَواِضَع ال

َّ
ْ�َ� إال

َ
ِملو َسِب النَّ و َالُ�ْقبَُل َشَهاَدُة األ

ْ
ُمْطلَِق ِك ال

ْ
 ال
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َعَ� و
ْ
مَْجَِة وَما َشِهَد بِِه َ�بَْل ال َمْضبُوِط و الرتَّ

ْ
َدافِع  الَ و َالُ�ْقَبُل َشَهاَدُة َجاٍرّ نِلَْفِسِه َ�ْفعاً و ىلَعَ ال

راً   .»َ�نَْها رَضَ
 حقوق دو قسم است:«
 حق آدمی. -2 ،حق خدا -1

 حق آدمی سه نوع است:
 ر دو گواه مذکر و آن چیزي است که قصد مال از اوشود در آن مگ نمی قبول -1
 .اند شود و مردان غالباً از آن آگاه نمی
یک گواه با سوگند  شود و می در آن دو مرد یا یک مرد و دو زن به شاهد قبول -2

 .آن چیزي است که در آن مال قصد شده است مدعی و
ت که مردان از آن چیزي اس شود و می در آن یک مرد و دو زن یا چهار زن قبول -3

 آن آگاه نیستند.
 آن سه نوع است: اما حقوق خداوند بزرگ گواهی زنان در آن قبول نیست و

 .آن زنا است شود و نمی تر از چهار گواه در آن قبول کم -1
 .آن عبارت است از کلیه حدها جز زنا شود و می دو گواه در آن قبول -2
 است.باشد و آن هالل ماه رمضان  می در آن یک شاهد کافی -3
 کور قبول نیست مگر در پنج مورد: گواهی و
اي  بدون اضافه به مالک معلوم، هرگاه نزاع کننده« ملک مطلق -3 ،نسب -2 ،مرگ -1
مثالً بگوید این ملک فالن کس است دیگر نگوید آن را از فالن به فالن قیمت » نباشد

هرگاه قاضی او را « ترجمه -4 .ها احتیاج به چشم دارد خریده است چه امثال این گواهی
یا گفتار قاضی را براي  ترجمان قرار دهد که گفتار خصم را براي وي ترجمه کند و

 چه گواهی آنهر است و ر چیزیکه قبل از کوري گواهی دادهه -5 .»ها ترجمه نماید خصم
مثال مردیکه اقرار کند در نزد کور به آزاد کردن برده « را بطور مضبوط ادا کرده باشد

داند و دست کور را بر سر اقرار کننده  نسب او را می ا طالق مردیکه اسم وخویش ی
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او را خوب ضبط کرده باشد تا آنچه را  گذاشته باشد و کور کامال بوي چسبیده باشد و
شود گواهی کسیکه بخواهد براي  نمی ر نزد قاضی قبول آن گواهی دهد ود شنیده است بر

 .»ز خود براندخود سودي را جلب کند یا زیانی را ا

 



 
 

 كتاب العتق

» ِ ِعتُْق ِمْن لُكِّ َمال
ْ
ِكهِ ٍك وَ�ِصحُّ ال

ْ
ِعتِْق و َجائِِز اتلَّرَصُِّف ىف ِمل

ْ
�ِح ال ِكنَايَِة َمَع و َ�َقُع برَِصِ

ْ
ال

ْ�َتَق َ�ْعَض َ�بٍْد ُعِتَق َعلَي
َ
ْ�تََق رِش انلِّيَِّة و�َذا أ

َ
يُعُه و�ِْن أ ُ ىف َ�بٍْد وُهَو ُمو�َ ِه مَجِ

َ
ی  هل رِسٌ رَسَ

�ِ�ِه وَمْن َملَ   بَاِ�يِه وَ�َن َعلَيِه ِ�يَمُة نَِصيِب رَشِ
َ

ِعتُْق إِىل
ْ
ْو َمْولُوِديِه َك ال

َ
يِه أ َواِحداً ِمْن َوادِلَ

 .»َ�تََق َعلَيهِ 

 کتاب العتق

لَّ (عتق در لغت از  استَقَ وَ ا طارَ رجُ اِذَ تَقَ الفَ در  پرواز کرد جوجه و آزاد شد است و عَ

 .نزدیکی به خدا) ع ازاله ملک است از آدمی به جهت قربت واصطالح شر
پس بچه، « رواست آزاد کردن از هر مالکی که در ملک خود بتواند تصرف نماید«

بلفظ » توانند در ملک خود تصرف نمایند نمی توانند آزاد کنند چون نمی سفیه دیوانه، و
یا بر تو قدرتی  الکیتی ندارم واش بگوید من بر تو م مثل اینکه ببرده«تق یا به کنایه ع

مانند « زاد کندآاي را  التصرف مقداري از برده شود. هرگاه شخص جائز می آزاد »ندارم
شود، مساوي است آزاد کننده ثروتمند باشد یا  می باقی آن بر او آزاد» دست او یا پاي او

 آزادي سرایتاي آزاد کند به باقی آن  خص ثروتمندي قسمت خود را در بندهفقیر اگر ش
 نماید و واجب آید که قسمت شریکش را بپردازد تا همه آن آزاد شود. می

همچنان اگر مالک یکی از فرزندان خود  کسی که مالک یکی از والدین خود شود و
التصرف باشد یا  شود به مجرّد مالکیت وي آزاد خواهند شد مساوي است مالک جائز

 دیوانه باشد. بچه و

َوالَ و« :فصل
ْ
ِعتِْق ال

ْ
َوالَُء و ُحْكُمُه ُحْ�ُم اتلَّْعِصيِب ِعنَْد َعَدِمهِ و ُء ِمْن ُحُقوِق ال

ْ
َ�نْتَِقُل ال

تِيِبِهْم ىف اإلرِْث  َوالَِء َكرَتْ
ْ
ُكوِر ِمْن َعَصبَاِت ىف ال  اذلُّ

َ
ُمْعِتِق إىل

ْ
َوالَءِ  الَ و َعِن ال

ْ
 الَ و َ�ُوُز َ�يُْع ال

 .»ِهبَتُهُ 
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حقوق آزاد کردن و حکم آن در ارث بردن هنگام  (خویشی): یکی است از والء«
ارث  اي بمیرد و کسی نداشته باشد و مثال اگر آزاد شده«حکم عصبه است نبودن عصبه 

اگر آزاد شده دختر باشد باید به والیت آزاد  وي کسی است که او را آزاد کرده است و
ترتیب  شود و می انتقال این قرابت از آزاد کننده به ورثه ذکور وي و» کننده شوهر نماید

 ي والء همان ترتیبی است که در باب ارث ذکر شد که نزدیک، دور را محجوبها عصبه
تواند حق والء خود را  نمی کسی«نماید، و والء نامبرده قابل فروش و بخشش نیست  می

 .»»به دیگري بفروشد یا ببخشد

نَْت ُحرٌّ « :فصل
َ
ُ و َ�ُهَو ُمَدبٌَّر َ�ْعِتُق َ�ْعَد َوفَاتِِه ِمْن ثُلُِثهِ  وَمْن َقاَل ِلَعبِْدهِ إَذا ُمتُّ فَأ

َ
َ�ُوُز هل

ْن يَِبيَعُه ىف َحاِل َحيَاتِهِ 
َ
َعبِْد و َ�بُْطُل تَْد�ُِ�هُ و أ

ْ
يِِّد ُحْ�ُم ال ُمَدبَِّر ىف َحاِل َحيَاةِ السَّ

ْ
ُحْ�ُم ال

ِقنِّ 
ْ
 .»ال

» مدبر« برده نامبرده را که به برده خود بگوید پس از مرگ من تو آزاد باشی کسی«
اصل عمل را تدبیر نامند پس از وفات آقا از یک سوم مال وي آزاد خواهد شد،  گویند و

در این صورت عمل تدبیر  او را بفروشد و تواند پشیمان شود و می آقا در حال حیاتش و
که هر کاري « در حیات آقا حکم بنده است» مدبر« حکم گردد و نمی آزاد باطل است و

 .»»گیرد می انجام دهد مال آقا است و اگر کشته شود آقا خونبهاي او را براي خود

َعبْدُ « :فصل
ْ
لََها ال

َ
ِكتَابَُة ُمْستََحبٌَّة إَذا َسأ

ْ
ُموناً ُمْكتَِسباً و وال

ْ
 بَِماٍل  الَ و َ�َن َمأ

َّ
تَِصحُّ إال

قَلُُّه و َمْعلُومٍ 
َ
َجٍل َمْعلُوٍم أ

َ
 أ

َ
ًال إىل يِِّد الَِزَمٌة وِمْن ِجَهِة َ�ُ�وَن ُمؤَجَّ َْماِن وِ�َ ِمْن ِجَهِة السَّ

َ
�

ُماَكتَِب َجائَِزٌة فَلَُه فَْسُخَها َمىَت َشاءَ 
ْ
َمالِ و ال

ْ
ُماَكتَِب اتلَّرَصُُّف ِ�يَما ىف يَِدهِ ِمَن ال

ْ
ُب ىلَعَ و لِل ِ�َ

ِكتَابَِة َما �َْستَِعْ�ُ 
ْ
ْن يََضَع َ�نُْه ِمْن َماِل ال

َ
يِِّد أ ِكتَابَةِ  السَّ

ْ
ُوِم ال َداِء �ُ

َ
َداِء  الَ و بِِه ىلَعَ أ

َ
 بِأ

َّ
َ�ْعِتُق إال

َمالِ 
ْ
يِع ال  .»مَجِ

کتابت شرعاً عبارت است از آزاد کردن برده به شرط پرداخت مال «در احکام کتابت: 
معلوم از طرف بنده در دو قسط یا بیشتر هرگاه برده تقاضاي کتابت را بنماید به شرطی 

د وتوانائی کسب را هم داشته باشد مستحب است، وکتابت نامبرده هم جائز که امین باش
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این  حداقل آن دو ماه باشد، و مؤجل تا وقت معلوم و نیست مگر در مقابل مال معلوم و
یعنی هرگاه آقا با برده خود تعهد کتابت رابه نماید «شود  می کتابت از طرف آقا واجب
 .»فسخ کند را آنتواند  نمی حق ندارد پشیمان شود و

ادعاي  تواند بعد از کتابت خود را ناتوان کند و می ولی از جهت برده جائز است و
بر آقا  تواند تصرف کند، و می مکاتب در کسب خود عدم قدرت پرداخت آن را بنماید و

واجب است که مقداري از مال الکتابه را بوي ببخشد تا برده بتواند اقساط کتابت را بطور 
 .»شود مگر بپرداخت کلیه مال الکتابه نمی ردازد، مکاتب آزادآسان بپ

َمتَُه فَوََضَعْت َما« :فصل
َ
يُِّد أ َصاَب السَّ

َ
ّ َحُرَم َعلَيِه  و�َذا أ ِق آَدِ�ٍ

ْ
ٌء ِمن َخل َ ِ�يِه ىَشْ تَبَ�َّ

َ اتلَّرَصُُّف ِ�يَها بِاإلِْسِتْخَدامِ  َجازَ و ِهبَتَُهاو رَْهنَُهاو َ�يُْعَها
َ

 و هل
ْ
يُِّد َ�تََقْت ِمْن ال َوْطِء و�َذا َماَت السَّ

يُونِ  ِس َماهِلِ َ�بَْل ادلُّ
ْ
وََصايَاو َرأ

ْ
ُ و ال َودلَ

ْ
َمَة َغِ�هِ بِِناَكٍح فَال

َ
َصاَب أ

َ
َِها وَمْن أ

َ
تل َها ِمْن َ�ْ�ِهِ بَِمْ�ِ ُ َودلَ

ُه ِمنْ ٌك ِمنَْها َمْملُو ُ َصاَ�َها �ُِشبَْهٍة فََودلَ
َ
يِِّد و�ِْن َملَ و َها ُحرٌّ لَِسيِِّدَها و�ِْن أ َمَة َك َعلَيِه ِ�يَْمتُُه لِلسَّ

َ
األ

 ِ ُمَطلََّقَة َ�ْعَد ذل
ْ
َوْطِء ىف انلِّاَكِح َك ال

ْ
ُ بِال

َ
ٍ هل

َ
مَّ َودل

ُ
أ بَْهِة ىلَعَ و لَْم ترَِصْ َوْطِء بِالشُّ

ْ
ُ بِال

َ
ٍ هل

َ
مَّ َودل

ُ
َصارَْت أ

َقْولَْ�ِ 
ْ
َحِد ال

َ
  .»أ

خواه «مادران فرزندان) هرگاه آقا با کنیز خود جماع کند (« در احکام امهات األوالد:
» یا داراي شوهر باشد خواه جاریه در حیض باشد یا احرام و آقا مسلمان باشد یا کافر، و

چیزي که در آن نشانه آدمیت ظاهر باشد وضع کند در این حالت  پس جاریه بزاید و
تواند به جماع و  می آقا جاریه، وبخشیدن آن  گرو گذاشتن و حرام است بر آقا فروختن و

هرگاه آقا فوت کند جاریه نامبرده و فرزندانش قبل از  اعاره در آن تصرف کند، و اجاره و
جاریه اگر از غیر آقاي او  گردند و فرزندان آن می هاي آقا از ما ترك وي آزاد پرداخت وام

ولی فرزندي که تعلق به  باشند خواه از شوهر دیگر یا از زنا به منزله خود جاریه هستند
ریه دیگري جماع کند کسی که با جا شود، و می آقا داشته باشد به مجرد متولد شدن آزاد

اگر به  شوئی یا زنا و جاریه از وي حامله شود حمل وي به آقا تعلق دارد وبه عنوان زنا
بر شود، آزاد است ولی  می ت نماید فرزندي که از وي متولدعشبهه با آن جاریه مجام
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یعنی در موقع پیدا شدن به فرض اینکه «شوهر واجب است قیمت آن را به آقا به پردازد 
اگر بعد از آن مالک جاریه  و» برده باشد چه ارزشی دارد همان قیمت را باید به آقا بپردازد

بعد از  قبل از تملیک اُم ولد نخواهد شد و ءاش گشت جاریه نامبرده بوسیله وط مطّلقه
شود در صورتیکه اگر امِّ الولد باشد بعد از مرگ آقا بالفاصله فرزند وي  نمی آزادمرگ آقا 

گفتار شافعی بوطئ  شود، ولی بنا بیکی از دو می مادر فرزند با فرزند آزاد آزاد شده و
 شبهه ام ولد خواهد شد.

علی آله دنا وشفيعنا حممدٍ خري اخلالئق وأكمله والسالم علی سيوالصالة و

 به الذين فازو بجامل حرضته وتربيته وادبه.وأصحا
  بفرستید.   mehyadinmoradi@yahoo.com :لصفاً پیشنهادات خود را به ایمیل

َْمُد ِ�ِّ َربِّ  َك ُسبَحانَ 
ْ
ِن احل

َ
ٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أ تُُهْم ِ�يَها َسالَ يَّ ِ

َ
َعالَ  اللَُّهمَّ َوحت

ْ
 .ِم�َ ـال
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