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      :آن دو قسمت است در و

  زکات مال است در: قسمت اول
و بر چه کسی ، چه چيزی واجب است بر و، کسی که بر او واجب است: در نظر ود

 . شود میمصرف 
  کسی که زکات بر او واجب است: نظر اول

تواند در آن تصرف  میکه ، ملک ی دهدارن، آزاد، عاقل، بالغ: بر شود میپس زکات واجب 
نقره  طال واز  اموال او است به غير وليکن در، شود منیکودک زکات واجب  برپس . کند
آرودن آن واجب است در غير اين صورت  که بر ولی در، زکات بر آن واجب است چه آن

 . چنين است ديوانه و، آورد می به سن بلوغ رسد آن را در که اينبعد از 
نصاب پس اگر ، )را شامل شود مهه(و بايد تام باشد ، ی اجناس شرط است مهه متلک ده و

پرداخت کند تا بعد از دريافت  نيست در حول زکاتش را به عنوان هديه دريافت کرد جايز
 اگر و. شود میبرای او وصيت شود بعد از وفات و قبول حول پذيرفته  و چنين است اگر. آن

نه بعد  شود میاززمان خريد شرط حول شروع ، خريد )که شامل زکات شود( مقداری اموال
گانه  بر شروط سه ضافهفروشنده شرط کند يا شرطی ا اگر چنين هم و، گانه بيع شروط سه از

 در و، شود میعين آن باقی مباند حول در موقع دريافت شروع  مالی را قرض کند و اگر. منايد
نصيبی برای کسی مشخص کند و اگر امام  و. تقسيم شوند که اين غنايم حول جاری نيست تا

که به   میغائب باشد پس هنگا هچ نناچ و، شود میحول جاری  باشد اضراگر صاحب آن ح
  . برسد آن

به جهت تعيين  شود میکند حول شکسته  حول در عين مال صدقه نذر ی نهميا و اگر در
امکان پرداخت واجب به مستحق  و. اجناس شرط است ی مهه امکان تصرف در. صدقه بر آن

 . وب آنآن در ضمان معترب است نه در وج
دست  در نه غائب اگر و، )گرفته شده به زور( مال مغصوب: بر شود منیو زکات واجب 

) گم شده( نه مال مفقود و، نه مانده و، نه بر وقف و، نه رهن و، سرپرست آن نباشد وکيل يا
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نه قرض ، زکات برای مهان سال مستحب است، ها بر آن بگذرد سپس پيدا شود پس اگر سال
 خير آن ازأت پس اگر، دريافت کند آن را که ايننه دين تا  و، صاحب آن برگردد به که اينتا 

، کافر زکات بر او واجب است و. مالک آن واجب است ت برکاباشد زجانب صاحبش 
پس اگر تلف شد ضمان آن بر او واجب نيست ، جانب او صحيح نيست ولکين پرداخت آن از

توانايی اخراج آن را نداشت و تلف شود ضامن و مسلمان اگر . حتی اگر سهل انگاری کند
و ديوانه و کودک ضامن . شود میداشت و افراط کند ضامن  اگر توانايی آن را و، نيست

 . سهل انگاری کرد ها آناگر ولی  شوند منی
  . چه چيزهايی واجب و چه چيزهايی مستحب است در که اين در: دوم نظر

و  نقره ،طال: در و. گوسفند و گاو، شتر: شود میگانه واجب  زکات بر حيوانات سه
 و، شود می مال جتارت واجب در و. حبوبات کشمش و ،خرما، جو، گندم: غالت چهارگانه

 . شود منیها واجب  در غير از اين
 در و، شود میکيل يا وزن  چه آن رويد هر میزمين  که از هر چيز در: مستحب است و
قاطر  و در: خواهيم کرد که ذکر چه آن جز شود میو در غير اينها ساقط . های ماده اسب

از  الًمث( حيوان زاييده شود حيوانی ميان دو اگر و. نه مملوک، نه بر االغ ،زکات نيست
در اين صورت اطالق نام يکی از ، در آن زکات است ها آن که يکی از)آميخنت اسب با گاو
 . )اطالق شد در آن زکات استاگر اسم گاو بر او  مثالً( شود میآن دو بر او مراعات 

  
 :سخن در زکات حيوانات است

  . فريضه و لواحق است و صحبت در شرايط و
 :چهار تا هستند، اما شرايط

و آن در شترها دوازده نصاب ، )گيرد میای که زکات بر آن تعلق  اندازه( اعتبار نصب: اول
ر بيست و شش عدد اگ و. پنج نصاب که در هر پنج عدد يک گوسفند زکات است ؛است

باشد  میاست که وارد سال دوم  )١(بنت خماض ها آنيک نصاب هستند و در  ها آن ی مههشدند 

                                                
 .شتری که وارد سال دوم شده است -١
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سپس چهل ، آن وارد سال سوم است و )٢(آن بنت لبونشش است که در  سپس نصاب سی و
سپس شصت و يک و در آن جذعه ، آن حقه است و آن وارد سال چهارم شده در وو شش 
سپس ، شش و در آن دو تا بنت لبون است سپس هفتاد و، سال پنجم شده آن وارد است و

پس اگر به صد و بيست و يک رسيد پس چهل تا يا پنجاه ، نود و يک و در آن دو حقه است
و در پنجاه تا حقه برداشته  شود میدر چهل تا بنت لبون برداشته  ،کدام از آن دو تا يا از هر

   . شود می
و در سی تا تبيعه که وارد سال  مهيشه سی تا و چهل تا است: تدر گاوها دو نصاب اس

 . چهل تا مسنه که وارد سال سوم خود است در ،دوم خود است
در آن  که سپس صد و بيست و يک ؛آن يک گوسفند است که در چهل تا:در گوسفندها
در و  سپس سيصد و يک، در آن سه گوسفند است وسپس دويست و يک ، دو گوسفند است

د يک گوسفند زکات اضافه گرد اضافه که و مهينطور هر صد تا، چهار گوسفند است آن
و فريضه در هر کدام از اين  ؛پنج گوسفند زکات است ،يک پس در چهار صد و ؛شود می

 . شود منیو در بين دو نصاب چيزی واجب  شود میقسم از اجناس واجب 
گيرد نام شنقا داده شود  منیعلق به شترهايی که زکات واجب ت عادت چنين جاری است که

نه تا از پس . يکی است ها آنو به گاوها وقصا و به گوسفند عفوا و معنای آن در هر کدام از 
نصاب پنج تا است و شنق چهار تا هستند به اين معنی که از  کهشترها نصاب و شنق است 

سی و نه  چنين هم. چهار تای ديگری تلف شوند ی مههحتی اگر  شود منیواجب چيزی ساقط 
آن وقص است تا به  ی فهو واجب در سی تا است و اضا، گاوها نصاب و وقص است تا از

ب آن چهل تا است و فريضه در نصا، چنين است صد و بيست عدد از گوسفندان. چهل برسد
و چنين است بين . اضافه است تا به صد و بيست و يک برسد چه آنآن است و عفو آن هر 

ط خلط مجع يحتی اگر شرا شود منیه مال ديگری ضميمه و مال کسی ب. يی که مشرديمها نصاب
  . است ربر کدام از اموال به حد نصاب معتبلکه بلوغ ه، شود و هر دو در يک مکان باشند

  . از يکديگر دور باشد ها آنو فرقی بين دو مال مالک نيست حتی اگر مکان 
نه در نوزاد حيوان  و شود منیداده شده واجب  علف پس زکات در )چرا( سوم: شرط دوم

                                                
 .وم شده استسشتری که وارد سال  -٢
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و ، بايد چرا هشت ماه در سال استمرار داشته باشد .از شير مادر به چرا اکتفا کند که اينمگر 
پس اگر بيشتر از چهار ماه به آن علف داد ، کند میدر ماه هشتم کفايت امتام ماه هفتم و ورود 

 و چنين است اگر مانعی سائمه. ان جتديد کندحيو ی رهدوباهنگام چرای  حول را بايد در
را از چرا منع کند مانند يخبندان و مالک يا غير او به اذن او يا بدون  )کند میحيوانی که چرا (

 . ر حول به آن علف دهداذن او بيشتر از چهار ماه د
، و مال جتارت، و آن در حيوان معترب است )گذشنت يک سال بر چيزی( حول :شرط سوم

که زکات در آن مستحب  چه آنها  واسب، که زکات در آن واجب است چه آنطال و نقره  و
  . است
 و حد آن آنکه يازده ماه برای آن بگذرد سپس ماه دوازدهم اهالل کند پس در هالل آن 

و اگر در اين بين . حتی اگر روزهای سال را متام نکند شود میزکات واجب  )دوازدهمماه (
از نصاب کم آيد سپس کامل شود  که اين :گردد مانند میتل شود حول باطل ها خم يکی از شرط

اگر آن را برای فرار از زکات اجنام دهد زکات  و. عوضِ مثل يا مهجنس آن بگذارد که اينيا 
به تنهايی  کدام بلکه برای هر. شوند منیحساب  ها آنزادها با مادران نوو . شود میواجب 

اگر مالک افراط کرده ، ول کامل شود و از نصاب چيزی تلف شودپس اگر ح. حولی است
و اگر . شود میاگر افراط نکرده از واجب بر نسبت تلف شده از نصاب ساقط  ضمانت کند و

او حول را جتديد کنند و اگر  ی ثهو ور شود منی مسلم قبل از حول مرتد گردد زکات واجب
و زکات ، شود منیفطری نباشد حول منقطع  و اگر مرتد شود میبعد از حول باشد واجب 

 . هنگام متام شدن حول اگر زنده باشد شود میواجب 
يا در کار ، شخم کار يا در، آسياب باشد کار که در آن( عوامل نباشد که اين: شرط چهارم

عوامل زکاتی نيست حتی اگر سائمه  چرا که در، )سواری به کرايه کار رد يا، آبياری باشد
  . باشد

 . بيان آن بر مقاصدی متوقف است ):واجب( و اما فريضه
اگر  و، به بيست و پنج تا برسند که اينتا ، فريضه در شترها گوسفندی در هر پنج تا: اول

کات در آن بنت لبون و اگر ده تا اضافه شود ز، يکی اضافه آيد زکات در آن بنت خماض است
و اگر پانزده تا اضافه شود در ، حقه است و اگر ده تای ديگر اضافه شود زکات در آن، است

و اگر دوباره پانزده تا ، و اگر پانزده تای ديگر اضافه شود دوبنت لبون است، آن جذعه است
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و در ، يک برسد اين حساب مطرح نيست بيست و به صد و اگر و، اضافه شود دو حقه است
 . هر چهل تا بنت لبون است هر پنجاه تا حقه است و در

از اين دو امر ممکن باشد برای مالک خيار است در اخراج هر کدام که  کدام ره و اگر
  . و در هر سی تا از گاوها تبيع يا تبيعه و در هر چهل تا مسنه است، خواست
 . در ابدال است: دوم

اگر هر  و، هر کس بر او بنت خماض واجب شود و آن را ندارد بن لبون نر کافی است
و هر کس سن خاصی بر او . است خود خمتار ها آنن خريد هر کدام از را نداشت بي ها آندوی 

تر از آن را دارد بدهد و دو گوسفند بردارد يا  واجب شود و نزد او نباشد و يک سال بزرگ
دو گوسفند يا  تر ازآن است بپردازد يک سال کوچک و اگر. ها آنبيست درهم يا تفاوت بين 

چه ، و خيار در آن برای او است نه برای عامل. را بگيرد ها آنبيست درهم يا تفاوت بين 
به يک  و اگر دو سن. کند منیتر يا بيشتر از آن باشد تفاوتی  يا کمقيمت بازار مساوی آن 

و ، گردد می و در تقاص به قيمت بازار بر، شود منیرجه تقدير شرعی تفاوت کند مضاعف د
 . سن مافوق جذع و سن غير شتر چنين است

  که واجب هستند ها آندر سن : سوم
يعنی مادر آن ماخض يعنی حامله ، که يک ساله است و وارد سال دوم شده آن: بنت خماض

 . است
بعد  ی دهاز زا( که دو ساله است و وارد سال سوم شده يعنی مادر شير دارد آن: بنت لبون

 . )آن
آن شده که نر آن را لقاح  ی دهآما و وارد سال چهارم شده و که سه ساله است آن: حقه

 . دهد
ترين سنی است که باال آن است که چهار سال دارد و وارد سال پنجم شده و آن: جذعه

 . به زکات برده شده است
که هنگام  و به اين نام خوانده شده چون، نری است که يک سال آن متام شده شتر: تبيع

 . است چرا دنبال مادر
  . سال آن متام است و وارد سال سوم شده باشدآن ثنيه است که دو : و مسنه

جنس فريضه به قيمت بازار زکات درآورد و از عين افضل است و  غير و جايز است که از
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 . در ساير اجناس چنين است
، از ضان) شش ماه متام کرده( کم آن جذع است شود میو گوسفندی که در زکات برده 

و برای  شود منیمريض و بزرگسال و ناقص برداشته  و، از معز )سال دوم شدهوارد ( يا از ثنی
 . پس اگر نزاع شود قرعه اندازد تا سنی که بر آن واجب است مباند. ساعی اختيار نيست

 :و اما لواحق
آن  امکان رساندن آن به مستحق باشد و پس اگر. نه در ذمه شود میزکات در عين واجب 

و چنين است اگر امکان رساندن . ن الزم او استو اگر تلف شود ضما، کرده را نرساند افراط
 . آن به ساعی يا امام باشد

اگر زنی را مهر منايد با حد نصاب و نزد زن حول بر آن متام شود و قبل از دخول و بعد از 
 . حول او را طالق دهد نصف برای شوهر کامل است و بر زن حق فقرا خواهد بود

ساعی است که حقّش را از عين بردارد و شوهر  برای، اگر نصف به تفريط هالک شود
 . چون ضمانت آن بر او است، گردد میبرای آن به زن بر

اگر هر سال زکات آن را از غير ، اگر نزد کسی نصابی باشد و چندين حول بر آن بگذرد
 . و اگر در نياورد زکات يک سال بر او واجب است، شود میآن درآورد زکات در آن تکرار 

و هر . يش از نصاب داشته باشد واجب بر او در نصاب است و از اضافه جربان کنداگر ب 
پس اگر بيست و شش شتر ، که مال از حد نصاب پايين آيد سال چنين خواهد بود تا اين

و اگر ، دو سال بگذرد بر او بنت خماض و پنج تا گوسفند واجب شود ها آنو بر ، داشته باشد
 . اض و نه گوسفند واجب شودسه سال بگذرد بر او بنت خم

و چنين در ، و چنين است از گاو و گاوميش، نصاب مجع شده بين ضان و معز است 
و مالک اختيار دارد در اخراج فريضه از ، شود میشترهای عراب و خباتی زکات در آن واجب 

 . هر کدام از دو صنف که خبواهد
 بر من است در چه آنبگويد  که اينيا ، مامل حول نگذشت بر: اگر صاحب مال گفت

بر او شهادت  )گواه( و اگر دو شاهد، نيست و بينه و سوگند بر او شود میآوردم از او قبول 
ايی بود برای او است که از هر کدام که  اگر برای مالک اموال متفرقه. شوند میدهند پذيرفته 

و غير آن ، جايز نيستنصاب مريض باشد بردن آن اگر سن واجب در . خبواهد زکات درآورد
مريض ( مريض بودند مکلّف به خريدن يک سامل نيست ها آن ی مههاگر . شود میبه قيمت برده 
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  . )نباشد
: و نه پرخور، باشد که زاييده است میو آن مادری است که پنجاه روز : شود منیربی برده 

 ی دهلقاح کنن نری که(و نه نر ضراب ، و آن حيوان چاقی است که استعداد خوردن دارد
تر  شهر داده شود حتی اگر به قيمت کمو جايز است که از غير گوسفندهای . )ها است ماده

 . کنند میباشد و هم نر و هم ماده کفايت 
  :سخن در زکات طال و نقره است

عيار  ۱۸مثقال طالی  دينار( به بيست دينار برسد که اينتا  شود منیزکات در طال واجب 
به چهار  که اينسپس در زائد بر آن چيزی نيست تا ) %۵.۲( ه قراط استکه در آن د) است

تر از بيست  کم چه آنزکاتی نيست در  و. )%۵.۲( دينار برسد که در آن دو قيراط است
اضافه  چه آن مال چهار دينار اضافه شود هر هر چهسپس . تر از چهار دينار باشد مثقال يا کم

 .)%۵.۲( است آيد در آن دو قيراط می
. که در آن پنج درهم زکات است، به دويست درهم برسد که اينزکات در نقره نيست تا 

تر از چهل  کم چه آندر هر  و. شود میسپس هر چه چهل تا اضافه آيد در آن يک درهم اضافه 
 و درهم، تر آيد چيزی نيست طور که هر چه از دويست کم مهان، باشد زکاتی نيست

 . الص استخ ی قرهن) گرم۵.۲(
 ها آنمعامله بر  ی کهاند و نقش س که ضرب شده در وجوب زکات بر دينار و درهم چون

بلکه حفظ آن برای ذخيره کافی است ، شرط نيست شود میمعامله  ها آنکه با  بسته شده يا آن
 يا ترب) نقره که درست شده ی عهقط(يا نقار) طال که درست شد ی عهقط( حتی اگر سبائک

و اگر در بين حول کم ، نصاب در متام حول شرط است ی و وجود مهه. باشد )خاک طال(
عين نصاب عوض شود به غير جنس خود يا به جنس خود در اين صورت  که اينيا ، شود

، کند که منع منیاز تصرف در آن منع شود و تفاوتی چنين است اگر . شود منیزکات واجب 
 . غصب اشد مانندشرعی باشد مانند وقف و رهن يا قهری ب

در زيورآالت زينت اگر حالل باشد زکات واجب نيست مانند اَلَنگو برای زن و غالف 
واجب است اگر حرام باشد مانند خلخال برای مرد يا ظروف درست شده  و، مششير برای مرد

و اگر طال و نقره را ذخيره . و وسايل هلو اگر از طال و نقره درست شده باشد، از طال و نقره
والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ والَ : ت آن را ندهد از مصاديق اين آيه خواهد بودکند و زکا
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كنند و  كه زر و سيم را گنجينه مى نیو كسا( )٣(.ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ
   .)خرب ده کدردنا بیاز عذاكنند ايشان را  آن را در راه خدا هزينه منى

 :مسائلی در آن است، و اما احکام آن
آن  ی مههبلکه ، اعتباری به اختالف ميل نيست در صورت تساوی دو جواهر: اول
ميل دارد در ، تواند آن را که بيشتر میزکات اگر  خراجا و در. شود میمهديگر  ی هضميم
 . عادالنه زکات در آورد ی ندازهاتواند از هر کدام به  میو اگر نه پس ، بياورد

نيست مگر خالص آن به حد نصاب برسد و نبايد خمتلطه  ها آندراهم خمتلط زکاتی در : دوم
 . را به جای خالص در آورد

، آن ی مههنقره را دانست زکات آن را از  ی اندازهو ، او بود اگر دراهم خمتلط مهراه:سوم
خالص دهد  ی هآن احتياطاً نقر ی مههگذاشت و به جای و اگر آن را . خالص در آورد ی هنقر

آن تا قدر واجب را  ی هالزم او است تصفي خالص خبل ورزيد یرهو اگر از دادن نق. جايز است
 . بداند

نه  شود میاو واجب  کنار گذارد زکات برمال قرض اگر مقترض آن را يک حول : چهارم
 . شود منیط کند الزم مقرض بر مقرِض و اگر مقترض زکات را بر مقرض شر

يا مالی را به ارث برد و به آن ، هر کس مالی را دفن کند و جای آن را گم کند: پنجم
يک سال را نرسد و بر آن مال چند حول بگذرد سپس به آن برسد مستحب است زکات 

  . بدهد
بگيرد  قرار خود کنار گذارد و آن نفقه در معرض تلف ی دهای برای خانوا اگر نفقه: ششم

  . و اگر حاضر باشد واجب است، شود میزکات آن ساقط ، در صورت غيبت مالک
و اگر جنس کم آيد ، هر جنس به حد نصاب برسد که اينتا  شود منیزکات واجب : هفتم

جايگزين آن نشود مانند کسی که ده دينار و صد درهم يا چهار شتر و بيست با جنس ديگری 
 . گاو داشته باشد
  :کات غالت استسخن در ز

  . شروط ولواحق آن است، و نظر در جنس

                                                
   .٣۴: التوبه -٣
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، گندم: مگر در اجناس چهارگانه شود منیرويد واجب  میاز زمين  چه آنزکات در : اول
 شود میکه به کيل يا ترازو اندازه گرفته  چه آنحبوبات از هر  ی يهو بق کشمش، خرما، جو

  . مانند ذرت و برنج و عدس و ماش و ارزن و لوبيا چيتی
و ، تر از آن زکاتی در آن نيست و کم، کيلوگرم است) ۸۵۰( نصاب و آن: و اما شروط

و زمان که طبق آن زکات بر اجناس تعلق . در اضافه برآن زکات است حتی اگر کم باشد
 وردن زکات در غله زمان پاک شدن است و درآ و وقت در. دادن است گيرد هنگام بار می

 . باشد ، میمش بعد از چيدن آنخرما بعد از بريدن آن و کش
نه به اسباب ، خود صاحب کشت باشی که اينمگر  شود منیو زکات در غالت واجب 

وبعد ازآن زکاتی بر ، شود میو زکات حاصل کشت داده ، ديگر مانند خريد و هبه و مسايحه
 . شود میهزينه واجب  ی مههها مباند و زکات بعد از درآوردن  حتی اگر سال شود منیآن واجب 

  . آن است مسائلی در: و اما لواحق
که در آن ) با باران( يا عذی) به ريشه( آبياری شود به صورت سيح يا بعل چه آنهر : اول

هر  و اگر. که با وسيله آبياری شود نصف يک دهم در آن است چه آنيک دهم است و هر 
مساوی بودند از نصف آن  و اگر، باشد میاست  که بيشتر آن مجع شود حکم با آن ردو امر د

 . شود میيک دهم و از نصف ديگر نصف يک دهم برداشته 
آن قسمتی به  ی مثرهی از هم دور بودند و ها نکااگر خنلستان و کشتزارهايی در م: دوم
ای است که در يک  کنيم و حکم آن حکم مثره میرا مجع  مهه، آيد و قسمتی خير میدست 

 شود میآيد و به حد نصاب رسد زکات آن برداشته  میدست به  چه آنپس . مکان قرار دارد
اگر مالی بيايد که به نصاب رسد صرب . شود میسپس از بقيه چه کم باشد چه زياد برداشته 

کند که  منیتفاوتی ، که به حد نصاب رسيد است چه آنکنيم تا رسيدن وجوب زکات به  می
  . ين دو اختالف داشته باشنديا يک دفعه به آن رسد يا ا، را يک جا درآورد مهه

به اولی   میدو، آورد و ديگری دو بار اگر خنلستان داشته باشد که يکی يکبار بار :سوم
 . شود میضميمه 

و اگر ، ونه انگور به جای کشمش، کند منیبردن رطب به جای خرما کفايت : چهارم
 . کوشنده آن را برد و خشک شود سپس کم آيد بر نقصان آن بيفزايد

او دينی باشد سپس مثره ظاهر شود و به حد نصاب برسد  بر اگر مالک فوت کند و: جمپن
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و اگر دين پرداخت شود و بعد به حد نصاب از آن باقی ، شود منیبر وارث زکات آن واجب 
شود و مالک  ماکه در حکم مال ميت است و اگر خر چون شود منیمباند زکات در آن واجب 

و اگر ترکه ، حتی اگر دينش بيشتر از ترکه باشد شود میواجب  زنده است سپس مبيرد زکات
 . شود میاز دين کم آيد زکات مقدم 

آن به بار آيد پس زکات بر او است و  ی مثرهاگر مالک خنلستانی شود قبل از آنکه : ششم
ود پس اگر مثره را بعد از آن مالک ش، به بار نشيند که اينای خبرد قبل از  چنين است اگر مثره

 . )فروشنده( زکات بر کسی است که مالک است
رويد وزکات در آن مستحب است حکم اجناس  میکه از زمين  چه آنحکم : هفتم

و  شود میکه از آن خارج  چه آنچگونگی  و، نصاب است ی اندازهچهارگانه و حبوب در 
 . اعتبار آبياری در آن

  :سخن در مال جتارت است
  . آن استو حبث در آن وشروط و احکام 

و هنگام متلّک قصد اکتساب با ، و آن مالی است که به عقد معاوضه متلّک شود: اما اول
چنين است اگر آن  دهد و منیآن کند؛ پس اگر به ميراث يا هبه به او منتقل شود زکات آن را 

  . است اگر برای جتارت خبرد و سپس نيت اقتنا کند چنين همو ، اقتنا متلّک کندرا برای 
  :سه تا هستند اما شروطو 

کم  اگر در سال حتی يک روز، است و وجود آن در متام حول معترب، نصاب است: اول
و اگر مدتی بر آن بگذرد که در اين مدت سرمايه را خبواهد ، شود میوجوب ساقط ، شود

ظهور آن  ی هخريد خواهد بود و حولِ اضافه از حلظ ی هسپس اضافه آيد حول اصل از حلظ
 . باشد می

ی او صد باشد و  سرمايهپس اگر ، اکتساب را به سرمايه يا اضافه بر آن خبواهد که اين: دوم
و اگر چندين حول ، شود منیتر از آن را حتی اگر به مقدار يک دانه خبواهد واجب  او کم

 . بگذرد و او هنوز بر سرمايه باشد زکات يک سال برای او مستحب است
، سال تا آخر آن موجود باشدکه در زکات معترب است از اول  چه آنو بايد ، حول: سوم

قسمتی  پس اگر نصاب در. شود میاو کم شود يا نيت اقتنا کند حول قطع  ی سرمايهپس اگر 
و اگر ، شود میاز حول در دست او باشد و متاعی را برای جتارت با آن خبرد حول جتديد 
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از آن  بيشتر به حد نصاب و هنگامی که شود مید ب باشد حول جتديتر از نصا سرمايه کم
 . برسد

 :مسائلی چند است، و اما احکام آن
و به دينار يا درهم قيمت ، زکات جتارت به قيمت متاع تعلق دارد نه به عين آن: اول
 . شود میگذاری 

 :چند فرع
لت گيرد به ع میزکات به آن تعلق ، يکی از دو واحد پول اگر چيزی به نصاب رسد در

 . شود میکه نصاب ناميده  چه آنحصول 
مانند چهل گوسفند يا سی ، های زکاتی را برای جتارت متلّک کند اگر کسی نصاب :دوم

 . شود منیو دو زکات مجع  شود میو زکات جتارت واجب  شود میگاو زکات مال ساقط 
ارت سائمه به چهل سائمه برای جتارت عوض کند زکات مال و زکات جتاگر چهل  :سوم
 . شود میجتديد  ها آنو حول در  شود میساقط 

ای ظاهر شود زکات اصل مال بر صاحب آن است به  اگر در مال مضاربه فايده :چهارم
مالش  ی هموجودی مالک ضميماست و ها آنو زکات فايده بين ، متلّک آن در علت انفراد او

موجودی و در . صاب استاو ن ی سرمايهکند چونکه  میو زکات را از آن خارج  شود می
حتی اگر مال انضاء  شود میو درآورده ، نصاب باشد که اينمگر  شود منیساعی زکات واجب 

 . ساعی از موجودی مالک برای زکات افراز نشود ی هنشده يعنی حص
 و، حتی اگر برای مالک پرداختی غير آن نباشد، شود منیدين مانع زکات جتارت : پنجم

  .چونکه آن بر عين تعلق دارد، ات مالچنين است سخن در زک
 . شود میسپس به اين فصل دو مسئله ملحق 

و ، عقار به کار گرفته شده برای منو و رشد و زکات در حاصل آن مستحب است: اول
ها  در خانه شود منیو مستحب . شود میاگر به نصاب رسد و حول بر آن بگذرد زکات واجب 

 . نيازی بیهای به کار گرفته شده برای  و نه در متاعها و نه در وسايل  و نه در لباس
آزاد کردن هر اسب  پس در، بگذرد ها آنحول بر  سائمه بودند و ی دهها اگر ما اسب: دوم

برای هر  )دو والدين آن غير عربی باشد اسبی که يک يا هر( ذينا و در بر، است دو دينار
 . کدام يک دينار مستحب است
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  و وقت تسليم و نيت شود میه بر او مصرف در کسی ک: نظر سوم
  شود میکسی که بر او مصرف  یرهدربا: سخن

  :شود میدر چند قسم منحصر 
  . هشت صنف هستند، اصناف مستحقين زکات: اول

و مسکين کسی است . زندگی ناکافی دارد ی نهفقير کسی است که هزي و: فقرا و مساکين
که کفايت خود و عيالش کند را کسب کند برای  را چه آنکسی که بتواند  .که چيزی ندارد

 .صاحب صنعتبرای و چنين است ، استکه او مانند ثرومتند زيرا ، او اخذ آن حالل نيست
که با آن کفايت خود را  چه آنو ، جايز است اگر از کفايت او کم آيد تناول از آن برای او

حب سيصد حالل است و بر از راه برای صا .و آن شرط نيست شود میبکند به او داده 
از  متمکن  میدو عاجر از حتصيل کفايت و یاول که اينحرام است اعتباراً به  صاحب پنجاه

يا ، ای داشته باشد که در آن سکونت دارد حتی اگر خانه شود میفقير داده  .حتصيل آن است
عنی نياز به ي، کفايتی نباشد ها آن ای داشته باشد که به او خدمت کند اگر او را از بنده

ندگان شهوات آن را ابتداع کار دارد مانند معلول نه به عنوان شأن و مقام که ب خدمت
   .اند کرده
پس اگر دانسته شود که راست گويد يا دروغ طبق شناخت با او ، اگر ادعای فقر کند 

. شود میناشناخته باشد به او بدون سوگند داده ) راست و دروغ(و اگر دو امر ، شود میرفتار 
و چنين است اگر اصل مالی داشته باشد و ادعای ، و تفاوتی ندارد که قوی باشد يا ضعيف

  . تلف آن کند
و اگر از کسانی  ،زکات است شود میکه به او داده  چه آندانسنت فقير به  ،واجب نيست

جايز است که بر او مصرف شود به صورت  مستحق آن است باشد که از آن دوری کند و
فقير است و ثرومتند معلوم شود در صورت متکن  که اينگر به او داده شود بنابر و ا. صله

و ضمان آن الزم . بردارنده ثابت خواهد ماند ی هشود در ذم متعذر و اگر، شود میبرگردانده 
که به  و چنين است اگر معلوم شود که آن. چه دافع مالک باشد يا امام يا ساعی شود منیدافع 

 مشیيا ها، اش بر او واجب است يا آن کسی است که نفقه، افر يا فاسق استاو داده شده ک
 . )هامشی غير( ای ديگر باشد باشد و دافع از قبيله 

کامل  ها آن و واجب است که چهار صفت در، کارگران صدقات هستند ها آن و :عاملون
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) يعنی فقه(زمند است به آن نيا چه آناکتفا کند به  اگر و. فقه و عدالت، ايمان، تکليف: شود
. شود میداده  مشی فقط به او از زکات ها ، در غير اينصورتنباشد  مشیها که اينو . جايز است

معين يا اجرت برای مدت  ی لهبرای او جعا که ايناست بين  و امام خمير. نيست و آزادی معترب
 . معينی مقرر کند

کسانی که مايل به ، منافقانند و کفار ها آن و :هايشان الفت گرفته است کسانی که دل 
 . جهاد هستند

ای که  بنده و، هايی که در سختی هستند و بنده مکاتبون: تا هستند سه ها آنو : رقاب در
  . وليکن به شرط عدم وجود مستحق، خريده شود و آزاد گردد حتی اگر در سختی نباشد

مکاتب فقط در  و، ا آزاد کندبنده نيابد ت واجب شود و او چنين است کسی که کفاره بر
اگر  .در کتابش مصرف کند نباشد چه آنکه مهراه او  شود میصورتی از اين سهم به او داده 

و اگر از سهم فقرا به او . چنين است ارجتاع آن جايز است در غير کتاب صرف کند و حال
او را تصديق  اگر ادعا کند که مکاتب شده و مواليش و، شود منیپرداخت شود برگردانده 

 . و نيازی به بينه و سوگند نيست شود میکند از او پذيرفته 
ناتوان از  ديونی است بدون ارتکاب معصيت و ها آناند که بر  کسانی ها آنو  :غارمون

اگر توبه ، بله. شود منیپس اگر در راه معصيت بود به جای او پرداخت ، پرداخت آن هستند
و اگر نداند که ، و جايز است که او پرداخت کند، شود میرف کرد برای او از سهم فقرا ص

 . شود منیدر چه راهی صرف منوده مانع 
اگر برای مالک دينی بر فقير بود جايز است که زکات را عوض دين خود به حساب  
پرداخت کند و  و چنين است اگر مديون فوت شده باشد جايز است که به جای او، آورد
است اگر دين بر کسی باشد که  چنين همو . وض دين خود به مشار آوردزکات را ع که اين
 که ايناو واجب است جايز است که به جای او پرداخت کند زنده باشد يا مرده و  ی قهنف

که به او از سهم مديونين داده  چه آناگر مديون  و. زکات را عوض دين خود به مشار آورد
و اگر ادعا کند که بر او دينی ، شود میبر گردانده  شده در غير وفای دين صرف کند از او

و چنين است اگر ادعای او خالی از ، اگر طلبکار او را تصديق کند شود میاست از او پذيرفته 
 . نکار باشدتصديق و ا
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مانند درست کردن سنگر و حج و ، و دفاعی است  میو آن جهاد هجو :در راه خداوند 
کفايتش بر حسب حالش حتی اگر  ی اندازهبه جنگجو به . کمک به زائرين و ساخنت مساجد

  . شود مینه برگردانده  و اگر، شود منیبرگردانده  او اگر جنگيد از و، شود میثرومتند باشد داده 
و ، و آن کسی است که در راه مانده حتی اگر در شهر خود ثرومتند باشد :هدنام هار رد

و به او ، شوند منیپس اگر معصيت بود داده ، ح باشدمبا ها آنو بايد سفر . ميهمان چنين است
و اگر چيزی از آن اضافه آمد آن را بر ، شود میکفايتش تا شهر خود داده  ی اندازهبه 
  . گرداند می

  
 .در اوصاف مستحق است :قسم دوم

نه معتقد به غير حق مگر کسانی که مذکور  و، شود منیپس کافر داده ، ايمان: وصف اول
و در صورت عدم وجود مؤمنين زکات فطره به طور خاص جايز ، به جهاد دارند شدند ميل

و . ها آننه غير  شود میو زکات به اطفال مؤمنين داده ، است که برای مستضعف صرف شود
  . خود داد وسپس اسالم آورد تکرار کند خويشاوندانلفی زکاتش را به خمااگر 

اگر گواهی بر  و، و ترک مناز، وزنا، خمرمانند ، اجتناب از ارتکاب کبائر: وصف دوم
قسم خورد که از  که اين و، غسل توبه کند که اينو ، اينها نبود شناخت حدود مناز کافی است

 . ارتکاب کبائر اجتناب کند
مانند والدين هر چه باال ، اش بر مالک واجب باشد کسانی نباشد که نفقه از: وصف سوم

جايز است دادن آن به غير اينها از آشنايان حتی . وبنده مهسر، دفرزندان هر چه پايين آين ،روند
 . اگر خيلی نزديک باشند مانند برادر و عمو

و ، اش به عنوان کارگر واجب باشد جايز خواهد بود که از زکات بردارد و اگر نفقه
به ای که با مواليش به توافق برسد که مالی  بنده( مکاتب مديون و و، است جنگجو چنين هم

اصلی او زائد آيد بر  ی قهکه از نف چه آنراه مانده ليکن اين  در و، )او بپردازد و آزاد شود
 . محل اثاث سفر ی هاجار دارد که در سفر به آن نياز است مانند می

، بر او حالل نيست مشی ها اگر چنين باشد زکات غير. نباشد  یهامش که اين: وصف چهارم
قدر کفايت خود را از مشی اگر هاش و. ل او باشد حالل استو زکات کسی که در نسب مث

 و از، هم باشد مشی غير ها خمس تأمين نکند جايز است برای که از زکات بردارد حتی اگر از
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  . دارد بر آن را غير مستحب و  یهامش از مشی جايز است که ها و. نکند ضرورت جتاوز مقدار
در  ها آن و، اند ت از فرزندان هاشم به طور خاصاس حرام ها آنواجبه بر  قهکسانی که صد

  . ابی هلب هستند و حارث، عباس ،فرزندان ابوطالب: حال حاضر
  

 مسئولين مصرف آن است ی رهدربا :قسم سوم
  .)کارگر( عامل و امام ،مالک:سه نفر هستند ها آن

، اده شدهبه او وکالت د چه آنبر او به شخصه واجب و  چه آنبرای مالک مسئوليت پخش 
در اموال ظاهری  شود می تأکيدآن مستحب  و، تر آن است که آن را به امام برساند است و

 . مانند حيوانات و غالت
 ها آنو اگر مالک ، به او داده شود ها آنرا خواست واجب است که صرف  ها آناگر امام 

مانند مالک ولی طفل در واليت مصرف  .کند منیرا پخش کند و حال چنين است کفايت 
 . است

و دادن آن به او هنگام مطالبه واجب ، کند میامام کارگری را برای گرفنت صدقات معين 
که بر من  چه آن: و اگر مالک گفت. امام است ی همطالب ی هاو به منزل ی بهمطال و شود می

  . شود منیسوگند مکلّف  و به بينه و، شود میاو پذيرفته  یتهاست در آوردم گف
پس اگر به او اذن داد برای ، امام ی ساعی پخش کردن آن جايز نيست مگر به اجازه برای 

و تراست تقسيم آن بر . سپس باقی مانده را پخش کند، او جايز است که سهمش را بردارد
در صنفی واحد صرف کند جايز و اگر آن را . صنف هر اختصاص مجاعتی از و، اصناف

  . جايز است چنين همضی اصناف اختصاص دهد و اگر شخصی واحد را از بع، است
و نه به غير اهل شهر در صورت وجود ، جايز نيست که با آن عدول کند به غير موجود 

پس اگر هر کدام از ، دفع آن را با وجود امکان به تأخير اندازد که ايننه  و، مستحق در شهر
 . ها را اجنام دهد گناه کرده و ضامن است اين

، کس در دستش مالی برای غير باشد و آن را مطالبه کند و او امتناع ورزدچنين است هر  
چيزی به او وصيت کرده و در آن مورد مصرف نکند يا چيزی به او دهد تا آن را به  که اينيا 

و اگر مستحق را نيابد نقل آن جايز است به شهری ديگر و در صورت تلف . ديگری رساند
او باشد تر  شهرو اگر مالش در غير . تفريطی در کار باشد هک اينمگر ، ضمانی بر او نيست
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و اگر عوض آن را در شهرش دهد ، آن است که در شهری که مال در آن است صرف شود
 . و اگر واجب را به شهر خود نقل کند در صورت تلف ضامن است، جايز است

 شهر مالش درو در زکات فطره تر آن است که در شهر خود آن را بدهد حتی اگر 
و اگر زکات فطره را از مالی که از او ، شود میچرا که آن در ذمه واجب ، ديگری باشد

غائب است تعيين کند بر نقل آن از آن شهر در صورت وجود مستحق در آن شهر ضامن 
 . است

 . و در آن مسائلی است، در لواحق است: قسم چهارم
حتی اگر بعداً تلف  شود می مربای مالک  مهذاگر امام يا ساعی زکات را قبض کنند : اول

 . شود
و اگر وفات او ، اگر مالک مستحق برای آن نيابد تر آن است که آن را جدا کند: دوم

 . به آن وصيت کند رسد واجب است
، زکات دهنده ای که از مال زکات خريده شود اگر مبيرد و وارثی نداشته باشد بنده: سوم

 . آن را وارث شود
  . لک استاگر صدقه نياز به کيل يا ترازو داشت اجرت بر ما: مچهار
، مستحق زکات شود ها آناگر در فقيری دو سبب فقر يا بيشتر مجع شود که با : پنجم

  . داده شود سهمی ،جايز است که به او بر حسب هر سبب، مانند فقر و کتابت و جنگجو بودن
  . کند ءستحباً دعااگر امام زکات را گرفت برای صاحب آن م: ششم
چه واجب باشد ، به صدقه اختياراً خارج کرده که چه آنمکروه است که متلّک کند : هفتم

  . و اشکالی ندارد اگر به او از طريق ميراث يا شبه آن برگردد، يا مستحب
، و در جای قوی و ظاهر، و مستحب است که حيوانات صدقه را عالمتگذاری کند: هشتم

 چهجای عالمت نوشته شود که برای  و در. گاو و ی شترها ناو ر، انمانند گوش گوسفند
 . يا جزيه، صدقه يا، زکات :برده شده

  . وقت تسليم آن: سخن در
تأخير جايز نيست مگر در صورت  و، شود میاگر ماه دوازدهم رسيد دادن زکات واجب 
ايز است تأخير آن و اگر آن را جدا کند ج. وجود مانع يا انتظار کسی که آن را قبض کند

به مقدار دوام آن سبب  شود میجماز  بود و تأخير اگر به سبب مباحی، برای يک ماه يا دو ماه
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جايز نيست ) رشود يعنی بدون سبب مباح تأخی( و اگر اقتراح بود، شود منیو حمدود به چيزی 
  . ضامن است اگر تلف شد و

دوست داشت که آن را مقدم اگر  و، جايز نيست مقدم کردن آن قبل از وقت وجوب 
پس ، نام تعجيل بر آن صادق نيست و، وآن زکات نيست، کند آن را به صورت قرض بپردازد

 که اينبه شرط ، مانند دين بر فقير، اگر وقت وجوب رسد آن را از زکات به حساب آورد
  . و وجوب در مال باقی مباند، گيرنده بر صفت استحقاق مانده باشد

چه عين آن باقی باشد يا تلف ، شود منیراه قرض کامل شود زکات واجب اگر نصاب به مه
 و برای او است که از، شود میگردانده و اگر مستحق از وصف خارج شود بر. شده باشد

و اگر از برگرداندن آن متعذر . مانند قرض، برگرداندن عين امتناع کند با خبشيدن قيمت قبض
 . دهد میشود مالک خسارت زکات را از سرمايه 

و اگر بنا به داليلی مستحق باشد و شرائط وجوب حاصل آيد جايز است که آن  
وجايز است که با آن عدول ، رابرگرداند و عوض آن را بدهد چونکه آن تعيين نشده است

 . کند به کسی غير آن کس که به او داده شده بود
 :سه فرع

آن اضافه شد مانند چاقی برای او اگر گوسفندی به او داده شد و زيادی متصل بر : اول
و چنين است . برای فقير خبشيدن قيمت است و، نيست برگرداندن عين در صورت ارتفاع فقر

برگرداند فرزند آن  اين صورت اگر گوسفند را ليکن در، اگر زياده منفصل باشد مانند فرزند
 . واجب نيست برگردد

 . ر فقير نيستگرداند و چيزی ب میاگر ناقص شود آن را بر: دوم
و مالک ، استجايز او  سپس حول بگذرد احتساب آن بر نياز شد اگر با عين مال بی:سوم

گردانده شد قرض بر نياز یاگر به غير آن ب و، شود منیمکلّف به برداشت آن و برگرداندن آن 
 . شود می

  نيت است سخن در
جايز ، يا امام يا وکيل و اگر ساعی باشد، شود میو نيت دافع اگر مالک باشد رعايت 

بر طفل و جمنون متولی نيت و ولی . است که متولی نيت هر کدام از دافع يا مالک باشند
هنگام دفع آن  و. يا کسی که برای او است که از او قبض کند مانند امام و ساعی، است
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يا و وجود آن زکات مال ، و وجوب يا استحباب، قصد قربت: حقيقت آن و، شود میتعيين 
 . دهد نيست مینياز به نيت جنسی که  و. فطره

  :چند فرع
يکی حاضر و ديگری غائب است و زکاتی را اخراج  اگر برای او دو مال مساوی باشد و

اگر مال : چنين است اگر بگويد و، کند مینيت کند کفايت آن را  ها آنبرای يکی از  کند و
 . غائب من سامل باشد

مال غائب اگر سامل باشد سپس معلوم شود که تلف شده جايز و اگر اخراج کند برای  
 . است که نيت را برای غير آن نقل کند

و ، کند حتی اگر برسد منیبر مالی که انتظار رسيدن آن را دارد نيت کند کفايت  و اگر
اگر صاحب مال نيت نکند و ساعی يا امام هنگام تسليم نيت کنند جايز است حتی اگر ساعی 

 . ا به رضايت يا به اجبار برده باشدآن ر
  

  .زکات فطره است در: قسم دوم
  :و ارکان آن چهار تا هستند

  . در مورد کسی که بر او واجب است: اول
  :شود میفطره به سه شرط واجب  

نه بر کسی که ماه شوال برسد  و، و نه بر جمنون شود منیپس بر صغير واجب ، تکليف: اول
  . و او غش منوده است

کسی که مواليش به او گويد ( نه بر مدبر و، شود منیپس بر بنده واجب ، آزاد بودن: دوم
و نه بر مکاتب ، )زنی که از مواليش حامله شده( فرزند و نه بر مادر )مت آزادیتو بعد از وفا

کسی که مواليش بر او نوشته که تا مبلغ معين بپردازد و آزاد شود و آزاد نشود تا ( مشروط
که هيچ چيزی از او آزاد نيست و اگر ، و نه بر مطلق) مبلغ را پرداخت کند ی مهه هک اين

 ی نهو اگر مواليش هزي. شود مینسبت آزاد شده بر او واجب  چيزی از او آزاد شد به
  . نه بر مملوک شود میاش را پرداخت بر موال واجب  زندگی

است که خمارج خود و  کسی و آن شود منیپس بر نيازمند واجب ، نيازی بی: سوم
  . اش را تأمين کند خمارج خود و خانواده ی مههنتواند  و، اش را نداشته باشد خانواده
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 سه کيلو گرم( و مستحب است برای فقير اخراج آن؛ و اقل آن اين است که يک صاع
ی خود و هر و با وجود شرائط آن را به جا، اش بچرخاند و صدقه دهد را بر خانواده )است

از زن و فرزند و ، واجب باشد يا مستحب، آورد میاو است در  ی دهه خمارج آن به عهکس ک
مسلم باشد يا ، آزاد باشد يا بنده، کوچک باشد يا بزرگ، شبه آن ميهمان و و، از اين قبيل

  . کافر
صحيح نيست حتی اگر بر او واجب  اخراج آن از کافر و، است ادای آن معترب نيت در

 . شود میم آورد از او ساقط اگر اسال و، شود
  :سه مسئله

لک ما که اينيا ، يا جنونش زايل شود، يا اسالم آورد، هر کس قبل از هالل بالغ شود: اول
و اگر بعد از آن که عيد برسد در اين . شود مینياز گردد بر او واجب  چيزی شود که با آن بی
  . صاحب فرزندی شديا ، ای و شرح چنين است اگر مالک بنده، صورت مستحب است

واجب است حتی اگر در خانواده نباشند اگر غير او  ها آنبنده زکات به جای  زن و: دوم
 . کسی خرجشان را ندهد

حتی اگر طوری باشد  شود میهر کس که زکاتش بر غير او واجب شد از او ساقط : سوم
  . نياز و زوجه مانند ميهمان بی، که اگر تنها شد بر او واجب شود

 :فرعچند 
پس اگر خرج خود ، ای غائب باشد که زنده بودن آن را بداند اگر برای او بنده که اين: اول

و اگر غير او خرجش ، شود میواجب  موال مواليش باشد بر ی دهيا در خانوا، داده است میرا 
 . شود میدهد واجب  میرا دهد زکات بر کسی که خرج را 

 ها آنو اگر يکی از ، شود میکات بر هر دو واجب ای بين دو شريک باشد ز اگر بنده: دوم
 . شود میخرجش را دهد بر خرج دهنده واجب 

گر بعد از هالل بود زکات مملوکش در پس ا، اگر موال فوت کند و بر او دينی باشد: سوم
 سهم هر ی اندازهو اگر ترکه کم آيد تقسيم شود بر دين و فطره به ، شود میمالش واجب 

  . ل از هالل فوت کند بر کسی واجب نيست مگر کسی که او را خرجی دهدو اگر قب، کدام
از هالل اگر وصيت را قبل ، اگر برای او وصيت به بنده شود سپس موصی مبيرد: چهارم

و بر ورثه واجب  شود میو اگر بعد از هالل قبول کند ساقط ، شود میقبول کند بر او واجب 
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 اگر واهب و، شود منیموهوبه واجب ض نکند زکات بر داده شود و قب هبهاگر به او  .نيست
 . مبيرد زکات بر ورثه است

  در جنس آن است : دوم
شده است مانند گندم وجو و آرد و نان  میآوردن چيزی که غالباً مصرف در :و مالک

  . و خرما و کشمش وبرنج و شير و کشک، ها آن
، سپس کشمش است ل درآوردن خرماو افض، شود میها به قيمت بازار در آورده  و غير اين
  . شود میغالباً استفاده  چه آنانسان درآورد  که اينو در پی آن 
سه ربع ) مد(است و  مداداچهار های مذکوره صاع و صاع  خوردنی ی مههاز : و فطره

 . گرم استسه کيلو) صاع(و  گرم استکيلو
 .در وقت آن است: سوم

. يز نيست تقديم آن بر هالل مگر به صورت قرضو جا، شود میو با هالل شوال واجب 
پس اگر وقت . عيد افضل است مناز آن تا قبل از تأخير و، جايز است اخراج آن بعد از هالل

آورد واجباً به نيت  میآن را در ، آن را جدا کرده و او_ قت تا زوال استو و_ مناز بگذرد 
و اگر دادن آن . کند بايد استخراج و اداء جدا نکرده معصيت منوده و آن را آن را اگر و، أدا

و اگر ، امکان دادن آن را دارد ضامن است که ايناندازد با  به تأخير جدا کردن را بعد از
 . امکان ندارد ضامن نيست

و در ، ضامن خواهد بود جايز نيست محل آن به شهری ديگر در صورت وجود مستحق و 
 . نيستصورت عدم وجود مستحق جايز است و ضامن 

  در مصرف آن است: چهارم
و افضل آن ، جايز است که مالک متولی اخراج آن شود و، و آن مصرف زکات مال است

مؤمن داده  و به غير. است که به امام داده شود يا کسی که امام آن را تعيين کرده است
ده وبه اطفال مؤمنين دا، شود میصورت عدم وجود مؤمن به مستضعف داده  در و شود منی
مگر ، شود منیفقير کمتر از يک صاع داده  به هر و. حتی اگر پدرانشان فاسق باشند شود می
يکباره  جايز است که به فردی داده شود که و. نکند ها آنمجاعتی مجع شوند که کفاف  که اين
 . اختصاص نزديکان به آن سپس مهسايگان: مستحب است. نياز گردد بی
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  استفصل  دو :آن در و

  واجب است چه آن در: فصل اول
  :است آن هفت مورد و

  . جنگ غنايم کسب شده در:اول مورد
مسلمان  که از، آن زمين يا غير به آن نرسيده باشد مانند بردارد يا آن را در لشکر چه آن هر

  . زياد چه کم باشد يا، غصب گرفته نشده باشد بطور) پيمان بسته( معاهد يا
ساخته نشده باشد مانند  يا، مانند طال و نقره و سرب ه شده باشدچه ساخت. معادن :دوم

از  مخس در آن بعد. مانند قير و نفت و باروت مايع باشد که اينيا ، سرمه زبرجد و ياقوت و
  . شود میهزينه واجب 

 ارزش آن بالغ بر پس اگر، مالی که زير زمين ذخيره شده باشد آن شامل هر. گنج: سوم
آن نباشد  گونه عالمتی بر هيچ و، يا در زمين اسالم باشد، در زمينِ دمشن شد و بيست دينار

، گويد میشده پيدا کند به فروشنده  يدهملک خر در چه آنچن و. شود میآن واجب  بر سمخ
بر آن  اگر نشناسد پس آن برای مشتری است و و، شناخت پس او به آن اَحق است آن را اگر

در شکمش چيزی يافت که دارای  خريد و حيوانی را گرچنين است ا. شود میمخس واجب 
 و، دآور می درون شکمش چيزی بيابد مخس آن ر ا در ماهی خبرد و و نيز اگر، ارزش باشد

  . دهد منیبه کسی جهت شناسايی نشان  و، خواهد بود باقی مانده برای او
 :فرع

اسالم باشد پس آن حق  ی نشانهبرآن  شود و اگر گنجی در زمين موات در دار اإلسالم پيدا
 و. برای کسی که آن را استخراج کند هزينه و پاداش استخراج برای او است و، امام است
 آن راشناخت او پس اگر، گويد میآن  ی دهبه فروشن، ملک خريده شده پيدا کند در اگر آن را

  . نشناسد پس حق امام است اگر و، به آن سزاوارتر است
 که اينمرواريد به شرط  شود مانند جواهر و خارجيا به غواصی از در چه آن هر: چهارم

آن چيزی بردارد بدون فرو رفنت زير آب بر  از اگر و. قيمت آن بالغ بر يک دينار به باال باشد
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  . ای بيرون آورده شود وسيله با که اينمهانند  شود میآن مخس واجب 
 :فرع

د ازآن به گر با غواصی به دست آیا) نوعی گياه در زمين دريا يا نوعی عطر( عنرب 
واگر ازروی سطح آب وياساحل گرفته شود حکمِ آن حکم معادن ، مقداردينار خارج شود

  . است
از سود جتارت وصناعات ، که اضافه بيايد از هزينه ساالنه او و خانواده اش چه آن: پنجم

 . وکشاورزی
 چه زمينی شود میواجب  میاز مسلمانی زمينی خبرد مخس درآن بر ذ میاگرکافر ذ: ششم

باشد که درآن مخس واجب است مانند زمين تصرف شده بوسيله جنگ ياواجب نشده مهانند 
 . زمينی که مردمش برآن مسلمان شوند

  . آن واجب است نتوان آن را متييز داد مخس در حالل اگر با حرام قاطی شود و: هفتم
 :فروع
کوچک باشد يا ، باشد يابنده آن آزاد ی دهنکن چه پيدا، شود میمخس در گنج واجب  :اول

 . )غواصی( چنين است معادن و از زير دريا گرفته شده و، بزرگسال
در سود ، وليکن واجب، نيست معترب) سال( مس حول پرداخنت چيزی ازخ در: دوم

 . حمض احتياط شود میخير انداخته أجتارات برای کاسب به ت
اختالف در مالک  اگر، رد گنج اختالف پيش آيدمو در جرأمست بين مالک و اگر :سوم

اختالف  ها آنآن بين  مقدار در اگر و، شود میمؤجر با سوگند پذيرفته  باشد حرف بودن
 . شود میجر قبول أپس حرف مست، شود

، شود میمورد نياز برای استخراج آن واجب  ی نهگنج بعداز هزي معادن و مخس در: چهارم
 . غيره سازی و پاک مانند کندن و

 
  تقسيم آن در: فصل دوم

  :شود میبر شش قسم تقسيم 
سهم ذی  و سهم رسول خدا، سهم خدا:آن است و آن برای پيامرب )سهم( سه قسم

 که پيامرب چه آن و. باشد میاو برای امام جانشين ايشان  از بعد است و آن امام  القربی و



 ى هدممام انصار اانتشارات  .......................................................................................................٣٠

 

 امام  يا ودش میمنتقل  به وارث او، دريافت کرده .  
 ی هسه طائف در واست ) راه مانده در( ابنای سبيل مساکين و برای ايتام و: سه تای ديگر و

ناحيه  انتساب فقط از پس اگر، پدری معترب است ی هناحي به عبداملطلب از ها آنانتساب  مذکور
 شامل را ها آن ی مههواجب نيست  و، گيرد منیتعلق  ها آنمخس به  هيچ چيزی از مادری باشد

 . است شود جايز ءطائفه به يک نفر اکتفا هر بر شود بلکه اگر
    :اينجا چند مسئله است در و

فرزندان ابی طالب  ها آن و، فرزندان عبداملطلب است و آن مؤمن از، مخسمستحق : خنست
فرزندان ابی طالب  ها آن مقدم بر و، نثؤم و مذکر از، باشند میابی هلب  حارث و عباس و و

نيز فرزندان حممد ابن احلسن  ها آن از و  فاطمه فرزندان علی و ها آن از تر دممق هستند و
 . شوند میر ت مقدم  مهدی

  . يکی از ايشان اختصاص داده شود بهاست مخس  جايز و :دوم
اضافه آمد  پس اگر، کند مینياز و ميانه تقسيم  ی اندازهسه طائفه مشخص به  امام بر: سوم

 . کم بياورد از سهم خويش کامل کند اگر و، برای او است
بلکه نيازمندی در شهر کافی ، شرط نيست) ابن سبيل( راه مانده در و بودن فقير: چهارم

  . شود میاين نيز در يتيم مراعات  و، شهر خود ثرومتند بوده باشداست حتی اگر در 
اگر  و، نيست مخس به شهر ديگری برده شود شهر خود جايز وجود مستحق در با: پنجم
عدم وجود مستحق جايز  با و، تلف شود ضامن است به جای ديگر برد و اين مخس را با وجود

 . شود می
  . ط نيستولی عدالت شر، ايمان شرط مستحق بودن است: ششم
خاص استحقاق آن  از اموال که امام به طور چه آن هر: آن و، شوند میها انفال ملحق  به اين

زمينی که بدون جنگ : پنج تا است ها آنو، بود  برای رسول خداکه  چه آنمانند ، را دارد
که ساکنان آن از بين روند يابه ميل خود تسليم  گيرد چه آن خون ريزی مورد متلک قرار و

باير چه متليک شود و بعد اهل آن نابود شوند يا زمينی که متليک آن جايز  های زمين و، کنند
و چنين است ، در آن است چه آنهر  ها و کوه ی هقل، دريا ساحل ،نيست مانند صحرا

 . زار ها و نی های پست بين کوه زمين
چيزهای  باشد مانند زمين و ها آنکه برای پادشاه  چه آن هر، سرزمين دمشن فتح شود اگر و
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است  چنين هم و. مسلمان يا هم پيمان غصب نشده باشد آن اگر از و، گرانبها برای امام است
، خواست بردارد مانند اسب يا پارچه يا زنی يا چيزهای ديگر چه آن غنايم هر زبرای امام که ا

  . که جنگجويان بدون اذن ايشان کسب کنند برای شخص امام است چه آن و
کسی تصرف کرد غاصب حمسوب  اگر و، انفال بدون اذن امام جايز نيست تصرف در و

    .واهد بودايی بدست آورد برای امام خ فايده چه آنچن و، شود می
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  :و آن بر سه رکن است
  مقدمات : اول

  :و آن چهار تا هستند
جمموع برای  امسی ولی در شرع ، لغت به معنی قصد است در که اينحج با : اول ی همقدم

آن کس که در او  و آن واجب است بر هر، شوند می ءدااخمصوص  مشاعرمناسکی شد که در 
 . آتی مجع شوند از مرد و زن و خنثی شرايط
و واجب آن فوری ، مگر يک بار و آن حجة اإلسالم است شود منیاصل شرع واجب  در
 . است مؤبقه ی هو با وجود شرايط تأخير آن کبير، است

 شود میواجب ، به اجرت نيابت و، افسادو با ، معنای آن است در چه آن هر حج با نذر و
 . اينها مستحب است سبب تکرار شود و غيرگردد اگر  می و تکرار

تفاوتی . باشد میناتوان است مستحب  کاروان اگر برای فاقد شرايط مانند نداری غذا و
 . ندارد سعی بر او سخت آمد يا آسان و مانند بنده اگر مواليش به او اجازه داد

  ايط استدر شر: دوم ی همقدم
در معنای آن و در احکام  و شود میجب با نذر وا چه آن و، سالمحجة اال: در و نظر

  . نيابت
   .سالم استدر حجة اال: سخن

  :و شرايط وجوب آن پنج تا هستند
  . نه بر جمنون پس بر صغير واجب نيست و، کمال عقل بلوغ و: اول

و اگر . سالم نيسترافع حجة اال، اگر صغير حج منود يا برای او حج شد يا برای جمنون 
و مشعر را درک بالغ شود  ها آنستحب وارد حج شدند سپس هر کدام از صغير مميز يا جمنون م

بر او  که اينصحيح است با  و احرام صغير مميز. آيد میسالم به حساب کرد به جای حجة اال
هم احرام کند و جمنون  مميز مستحباً جای صغير غير هب یو صحيح است که ول، واجب نيست

  . طور مهين
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و مادر . پدر و جد پدری و وصی يت مال برای اوست ماننداو کسی است که وال: و ولی
  . زائد او بر ولی است نه بر صغير ی قهدارد و نف واليت احرام برای صغير

اگر  و، مواليش به او اجازه دهد که اينبنده واجب نيست با  پس بر، آزاد بودن: دوم
سالم ای حجة االوليکن جب، او حجش صحيح است ی هزتکليف او را بر عهده گرفت با اجا

. کند میو اگر ايستادن در مشعر را با عتق درک منايد به جای حجة االسالم کفايت ، شود منی
به جای حجة االسالم  و شود میواجب  او و اگر بعد از دو ايستادن عتق شود قضای آن بر

  . کند میکفايت 
و لباس ، فت داردبرای کسی که نياز به طی مساو اين دو معتربند  :غذا و کاروان: سوم

  . شود منیاقامتش برای حج فروخته  ی هکار و نوکر و خان
کاروان : کافی از قوت و مشروب رفت و برگشت و از کاروان ی اندازهو مراد از غذا  

و کاروان را اجاره ، واجب است يا پول غذا و کاروان مهراه او باشد ها آنو خريد . امثالش
  . اشد در صورت وجود آنکند حتی اگر قيمت آن زياد ب می

و اگر ممتنع از آن شد و غير ، توانا بر ادای آن است بر او واجب است اگر مديون باشد و 
آن  ی اندازهاو دينی به  و اگر مالی داشته باشد و بر. شود مینداشته باشد وجوب ساقط  آن را

که اجنام حج با آن از ادای دين مقداری باقی مباند  که اينمگر ، شود منیباشد بر او واجب 
مالی برای او باشد به  که اينمگر ، و قرض کردن برای حج واجب نيست. مقدور است

 . استثناء منوده باشد چه آننياز او و زياده بر  ی اندازه
که بتواند با آن حج کند داشته باشد و هوس ازدواج کند صرف آن  چه آن ی اندازهاگر به 

ای او مشقت است آن را ترک کند و بر اوست که حج برای ازدواج جايز نيست و اگر بر
در اين صورت بر او  لشعيافقه به او خبشيده شود برای او و و اگر غذا و کاروان و ن. رود

  . و اگر مالی به او هديه شود قبول آن بر او واجب نيست، واجب است
ط شود و شر اگر اجاره شود برای کمک سفر و کاروان و غذا يا قسمتی از آن برای او

و کفايت واجب او  شود میبر او واجب ، اش خانواده باقی آن در دست او بود مهراه نفقه
 . اگر برای خود حج منود شود می

و بر او است ، شود منیحج منود کفايت واجب او  اگر ناتوان از حج بود و به نيابت غير
 . حج رود اگر استطاعت داشت
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 او نياز چه آن او برگردد اضافه بر که اينخود را تا داشته باشد خرج عيال  که اين: چهارم
  . شود منیاش کمتر از آن بود واجب  و اگر دارايی، داشته باشد

تفاوتی  شود منیاگر برای او حج کنند کسی که توانايی حج را ندارد واجب او ساقط 
 که اينبا  کند که غذا و کاروان را داشته باشد يا نداشته باشد و اگر مکلف به حج شود منی

  . کند و بر فرزند خبشش مال خود برای والد او واجب نيست میاستطاعت نداشته باشد کفايت 
 و، ديگر خالی بودن راه از راهزنان يا خطر صحت و: آن شامل و، امکان رفنت: پنجم

  . کاروان و وجود زمان برای طی مسافت توانايی ماندن در
 و، شود منیبا سوار شدن در کاروان واجب  ودش میو اگر مريض بود به طوری که متضرر 

حتمل يا ، عذری مانع او شد اگر و. شود منیبه اعتبار مرض با وجود امکان سوار شدن ساقط 
  . شود میماندن در کاروان را ندارد يا نداشنت مهراه در صورت نياز وجوب ساقط 

اگر به نيابت حج پس ، و نيابت گرفنت با وجود مانع از مجله مرض يا دمشن واجب است
و اگر مانع زايل شد و امکان داشت برای ، او نيست کند و مانع استمرار داشته باشد قضايی بر

نکرد به جای او قضا  ءادا مبيرد و استقرار از بعد خود اگر و. با بدنه شود میاو مستحب 
رکتی سريع نياز به ح سفر در اگر و. شود میمالش ساقط  معلول باشد از او و و اگر. شود می

و منتظر ، شود میآن سال ساقط  او در نتوانست وجوب از داشت و نياز برای رسيدن يا فرار
  . شود منیتوانايی نيابد برای او قضا  و کندمهين حال فوت  در اگر و، ماند میامکان در آينده 

 و. عدم بعضی وسايل مانند ظروف آب و ظروف غذا خباطر شود میوجوب حج ساقط 
کند دورتر باشد يا  منیتفاوتی ، رود میاو دو راه باشد و از يکی منع شود از ديگری  اگر برای

ن واجب است اگر راه دمشنی باشد که دفع نشود مگر با مال حتمل آ سر بر اگر. تر نزديک
بله اگر به ، چون مانع زايل گشته شود میای به او خبشيد حج بر او واجب  اگر خبشنده و. باشد

 . شود منیخودت بپرداز واجب  او گفت بيا و
و . شود میگر نه ساقط  اگر ظن سالمت غالب باشد و، و راه دريا مانند راه خشکی است

و اگر يکی ، يا و اگر مساوی بودند خمير استاگر امکان دارد رسيدن چه از خشکی چه از در
اقط شواری مساوی بودند وجوب س درد اگر فقط ممکن است مهان معين است و ها آن از

  . شود می
آن  و اگر قبل از، شود می برئاش  ار احرام و دخول حرم فوت کند ذمهکس بعد  و هر 
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حج در ذمه  و. اگر چنين نباشد شود میساقط  و، باشد به جای او قضا شود اگر ثابت باشد
  . )سهل انگاری( ماند اگر شرايط کامل شود و امهال کند میباقی 

احرام کند سپس اسالم  پس اگر، ز او صحيح نيستو کافر حج بر او واجب است و ا
اگر در  و. جای خود احرام کند دد ازرنتواند به ميقات برگ اگر و، آورد احرام را تکرار کند

احرام ديگری  که اينکند مگر  منیدرک کند کفايت حج احرام کند و ايستادن در مشعر را 
  . رفات باشدع اگر وقت نباشد احرام کند حتی اگر در و، جتديد کند

حال ارتداد  در استطاعت نداشت و اگر. کند منی تکرار اگر مسلم حج کند و مرتد شود
و اگر مسلم احرام کند . اگر توبه کند صحيح است و شود میاو واجب  چنين شود حج بر

  . شود منیشود سپس توبه کند احرام او باطل  سپس مرتد
و اگر شرايط مجع شود . مال ياحرفه حج رجوع به کفايت شرط نيست در صناعت يا و در

  . شود میغير حج کند کفايت او از واجب  یقهسواره حج کند يا پياده يا به نفو 
سواره اگر ضعف برای او به مهراه  واجب شود پس پياده افضل است از او کس حج بر هر 

  . و در صورت ضعف سواره افضل است، نداشته باشد
 :چهار مسئله

  ، او ی هاو مستقر شود سپس مبيرد به جای او قضا شود از اصل ترک ی هاگر حج در ذم: اول
سهم هر کدام  ی اندازهدين و اجرت املثل به  دينی بود و ترکه کم بيايد بر او بر اگر و

  . شود میتقسيم 
  . ين اماکنتر از نزديک شود میحج قضا : دوم
نه  کند نه واجب و یمنسالم واجب شود به جای ديگری حج حجة اال او کس بر هر: سوم

  . شود میو چنين است کسی که به نذر يا افساد بر او واجب ، تطوع
، کند میسالمت کفايت  بر ظن او ی بهبلکه غل، حمرم مهراه زنان شرط نيست وجود :چهارم

ولی در واجب جماز است در هر صورت ، شوهر ی هو حج تطوع او صحيح نيست مگر با اجاز
مبادرت جايز است بدون  بائنه در و، رجعيه باشد ی هعد در گرچنين است ا و، که باشد

  . شوهر ی هاجاز
   عهد سوگند و، به نذر شود میکه واجب  چه آنشرايط  در: سخن

 :شرايط آن دو تا هستند و
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  . نذر صغير و نه جمنون شود منیپس منعقد ، کمال عقل: اول
نذر به او  ی زهو اگر اجا. اليشپس نذر بنده صحيح نيست مگر به اذن مو، بودن آزاد :دوم

و چنين است . و رفنت جايز است حتی اگر او را ی منود شود میواجب ، داده شد و نذر کرد
  . دارحکم زن شوهر

  :مسئله سه
اندازد تا مانع  مینذر کرد و مانعی او را منع کرد آن را را به تأخير  اگر حج را مطلقاً :اول

. از اصل ترکه شود میايجاد شود سپس مبيرد به جای او قضا  زايل گردد و اگر امکان ادای آن
و اگر وقت آن را معين منود و اجنام نداد به جای  شود منیو اگر متکن نداشت قضا به جای او 

به جای او  قضاد مبير که ايناز مرض يا دمشن تا  اگر عارضی مانع او شد و. شود میاو قضا 
د يا حج خود را فاسد منود و او ناتوان است نيابت گرفنت و اگر حج را نذر منو شود منیواجب 

  . واجب نيست
و هر کدام ديگری  شود میو حجة االسالم را نيت کرد تداخل  اگر حج را نذر کرد :دوم

است اگر مطلق  چنين همو  شود منیکند و اگر غير اين دو نيت منود تداخل ايجاد  میرا کفايت 
  . گيرد یمنهيچ کدام جای ديگری را  ،گفت

ی عبور بايستد و اگر راه را ها نکاواجب است در م، اگر حج را پياده نذر منود :سوم
کند و اگر ناتوان شد سوار  میسواره رفت کفايت  رفت قضا کند و اگر بعضی از راهسواره 

  . شود می
  :هستند مورد و شرائط نائب سه :سخن در نيابت

  دبر او حجی نباش که اين و کمال عقل، اسالم
و نه نيابت مسلم ، از نيت قربت کافر به علت ناتوانی او از :اگر پس نيابت صحيح نيست

و نه نيابت جمنون به علت نبودن عقل ، پدر نائب باشد که اينو نه از مسلم خمالف مگر ، بر کافر
 کوشا و نيابت صغير کوشا غيراست نيابت صغير  چنين همو ، او که مانع از ايجاد قصد است

  . ستصحيح ا
مواليش صحيح  ی هنيت نيابت بايد باشد وتعيين منوب عنه به قصد؛ و نيابت مملوک با اجاز

  . است
کس که حج بر او واجب شده و مستقر است صحيح نيست مگر به ناچاری  و نيابت آن
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، او جای او غير به اگر. حج او با تطوع صحيح نيست چنين همو . از رفنت به حج حتی پياده
  . کند منیهيچ کدام کفايت  حج منايد از

عمره بر او واجب نيست  اگر، عمره برای غير کند، و جايز است برای کسی که حج منوده
تواند به جای ديگری حج کند اگر حج بر او واجب  میکسی که عمره کند  چنين همو 

  . نيست
اول حج نرفته و بار  که اينو نيابت کسی که شرايط برای او کامل نيست صحيح است با 

  . )صروره( او است
  . و جايز است که زن حج کند به جای مرد و زن

و هر کس به اجاره گرفته شود و در راه مبيرد اگر احرام منوده و وارد حرم شده در اين 
کند فقط برای کسی که به جای او حج منوده است و اگر قبل از آن مبيرد  میصورت کفايت 

االجاره اعاده کند کسی را از راه رفت و برگشت که کند و بر اوست که از مال  منیکفايت 
ن يا آقراز متتع و شده که بر او شرط  چه آنمقابل متخلف باشد و واجب است که بيايد به 

   .فرادی
متعلق به غرضی باشد جايز نيست  و اگر حج را به راهی معين شرط کند عدول از آن اگر

اولی را به جا  که اينديگری کند تا  ی هارو اگر اجاره شود برای حج جايز نيست خود را اج
  . آورد

گرداند از مال االجاره به نسبت ختلف  میو اگر منصرف شد قبل از احرام و دخول حرم بر 
و اگر حج را در آينده ضمانت کند اجابت او الزم نيست و اگر به اجاره گرفته شد و . خود

گر زائد بر نفقه آمد مستأجر بر زائد آن بر ر او نيست و امال االجاره کم آمد امتام آن الزم ب
  . گردد منی

إغما و شکم  :نيابت در طواف واجب برای شخص حاضر جايز نيست مگر با عذر مانند
اجنام دهد حتی اگر کسی او را بلند  ها و واجب است که آن را خود شخصاً درد و مانند اين

  . به مشار رود ها آنام از ای هر کدبراف منايد و درست است که آن طواف کند و طو
برئ خواهد ) ديگری( او ی هو اگر کسی برای ديگری تربع حج بعد از مرگش کند ذم

  . شد
و اگر فاسدش کند  شود میکه برای نائب از کفاره پيش آيد از مالش داده  چه آنو هر 
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  . شود منیکند و اجرت دوباره به او داده  میدوباره حج 
ر وقت مؤجل تعيين نشود تعجيل مقتضی است و صحيح نيست و اگر اجاره مطلق است اگ

که به جای دو نفر در يک سال نيابت کند و اگر برای يک سال او را اجاره کند اولی صحيح 
و اگر در يکی منحصر  شوند میباطل  مههاست و اگر دو تا عقد و زمان ايقاع مقارن شدند 

  . دهد و قضايی بر او نيست میاجنام  و به جای او طواف نساء شود میشد با هدی حالل 
حجة اإلسالم و نذر و عارضی مانع او : مانند، اگر کسی دو حج خمتلف بر او واجب شد

  . در يک سال بگيرد، دو اجير، ها آنشد جايز است که برای 
 و ها نامک ی مهه مستحب است که نائب اسم کسی که نائب اوست را به زبان بياورد در

که از اجرت اضافه  چه آنمستحب است هر  چنين هم. از کارهای حج و عمرهدر اجنام هر يک 
  . شد اگر مستبصرو خمالف حج خود را تکرار کند ، گرداند بعد از حجشآيد بر

  . )صروره( که زن نيابت کند اگر حج نرفته و بار اول او است: و مکروه است
 :هشت مسئله

اجرت املثل ، اجرت، ت را معين نکنداجراگر وصيت کند که به جای او حج شود و  :اول
، يک سوم ترکه و اگر مستحب بود از، حتی اگر واجبه بود شود میاز اصل خارج  و، شود می
اجنام داد برای او  که بر او شرط شده چه آنو اگر خمالف  شود می اجير با عقد مستحق آن و

  . اجرت املثل است
از  ها آنو تعدد . را تعيين نکندتعداد  د وهر کس وصيت کند که به جای او حج شو :دوم

تکرار فهميده شود به  ی دهو اگر از او ارا شود میاو فهميده نشود يک بار به جای او حج 
  . او متام شود ی هيک سوم ترک که اينتا  شود میجای او حج 

ر در هر سال با مقدار معين و آن مقدا اگر مرده وصيت کند که به جای او حج شود :سوم
اگر اين  چنين همو  شود میو برای يک سال اجاره داده  شود میدو سال مجع  کم بيايد سهم

  . شود میهم کم بيايد باز از سال سوم بر آن اضافه 
ای نزد کسی باشد و صاحب آن مبيرد و به او حجة االسالم باشد و  اگر وديعه: چهارم

ن اجاره بياورد و با آر اجرت حج را در کنند جايز است که مقدا منیدا ات که ورثه آن را دانس
  . که اين از ملک ورثه جدا استزيرا بگيرد برای او حج کند 

نيت کند سپس نيت را برای خود تغيير دهد صحيح  عنهاگر احرام را برای مستأجر : پنجم
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و از  شود منیو او مستحق اجرت  شود منیساقط  عنهنيست و اگر حج را کامل کند از مستأجر 
 . کند منیکفايت  ها آنکدام هيچ 

و مبلغ را معين کرد پس اگر به مقدار  کرد که به جای او حج شوداگر وصيت : ششم
چه واجب باشد يا مستحب و اگر بيشتر . ترکه يا کم تر باشد صحيح است )يک سوم(ثلث 

اجرت املثل ، ترکه باشد و واجب باشد و ورثه اجازه ندهند در اين صورت اجرت از ثلث
او  اگر مستحب بود به جای و. دخواهد بو موس کيا رو زيادی از آن . از اصل مال شود یم

کند کسی از اهل شهر او که يک سوم او را بردارد و اگر کم آمد به جای او حج  می حج
راغب در آن نشود در راه  هيچ اجيری که ايناز قسمتی از راه و اگر از حج کم آمد تا  شود می

  . شود مینيک مصرف 
واجب  مههو اگر . تر استمقدمکند به حج واجب و غير آن؛ واجب اگر وصيت  :هفتم

  . کنند میهر کدام تقسيم  سهمبه مقدار  ها آنبودند و ترکه کم آمد ترکه را برای 
کند پس مبيرد بعد از  هر کس بر او واجب است حجة االسالم و يکی ديگر نذر :هشتم

 مالاگر . و نذر شده را از ثلث شود میصل ترکه درآورده استقرار حج بر او حجة االسالم از ا
و مستحب است که به  شود میفقط مهان حجة اجنام ، کفايت نکند مگر برای حجة االسالم

 . جای او نذر را حج کنند
  .فراداو ، قرانو ، متتع :در اقسام حج و آن سه تا هستند :سوم ی همقدم

سپس با آن ، ی که متمتع در آن استا ه عمرهب احرام کند از ميقات که اين :و شکل آن
بار طواف کعبه کند و دو رکعت در مقام به جا آورد سپس هفت بار  هفتو ، وارد مکه شود

  . ها و کوتا کند موی سر و ناخن، بين صفا و مروه سعی کند و
به ، وگرنه. سپس احرام ديگری کند برای حج از مکه در روز ترويه که اين افضل است

. تا وقت غروب يستدا میسپس به عرفات آيد و در آن . که بداند وقوف را درک کند مقداری
سپس به مست منی رود و موی . ايستد بعد از طلوع فجر میآن  سپس به مست مشعر رود و در

  . عقبه را سنگسار کند یمجرهکوتاه کند و هديه سر بِبرد و خود را در روز قربانی کردن  سر
که بيايد در روزش يا فردايش و طواف حج را به جا آورد و دو سپس اگر خواست به م

مناز کند را اجنام دهد و دو رکعت ) زنان( رکعت مناز خبواند و سعی خود را کن و طواف نساء
  . مجراتی را که سنگسار نکرد را سنگسار کند ی بقيهسپس برگردد به منی و 
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مجرات را روز يازدهم سنگسار کند  سه که اينتواند در منی اقامت کند تا  میاگر خواست 
و اگر اقامت گزيد برای رفنت دوم جايز . از زوال برود سپس بعد. روز دوازدهم، و مانند آن

که  و اين قسم واجب است بر هر. گردد به مکه برای اجنام دو طواف و سعی میو بر. است
  . و يا بيشتر باشد از هر جانب) مترکيلو ۲۲( بين منزلش و مکه

کنند از اين به قران يا أفراد در حجة اال سالم به ميل خود جايز نيست  عدولها  ر اينپس اگ
  . و جايز است اگر اضطرار باشد

شوال و  ها آنو. های حج است و وقوع آن در ماه، نيت: باشد مورد میو شروط آن چهار 
ناسک را درک آن است که بداند م ندرک نيتوقت  ی بطهو ضا. هستندذوالعقده و ذواحلجه 

اگر برای حج حج و عمره را در يک سال به جا آورد و  که اين و. )به مناسک برسد(کند 
مسجد و افضل از آن مقام سپس زير  آن از از) برتر( خود احرام کند از داخل مکه و افضل

  . ناودان
تا متتع به آن ، های حج آن است در غير ماه و اگر احرام کند به عمره کسی که متمتع در

  . های حج به جا آورد است اگر قسمتی از آن را در ماه چنين همحج کافی نيست و 
الزم او نيست و احرام از ميقات به اختيار است و اگر احرام کند برای حج متتع از  هدیو 

  . کند منیغير مکه کفايت 
ر که احرام را از مکه تکرار کند و اگ و اگر وارد مکه شد به احرام خود؛ واجب است

عذری مانع او شد هر وقت امکان داشت آن را تکرار کند حتی اگر در عرفه باشد البته اگر 
  . اگر به اين حال بود) ترک احرام از مکه یرهکفا( شود میخون ساقط  و. عمدی نداشته باشد

که حج به او  حج را به جا آورد چون که اينبرای متمتع جايز نيست خروج از مکه تا 
يعنی حمرم ( ايی باشد که نياز به جتديد عمره نشود خروج او به اندازه که اين شده مگرمرتبط 

گر ا .)غير حمرم خارج شود و قبل از ماه حج برگردد که اينيا ، دخارج شود و حمرم برگرد
خود وارد مکه شود و از ضيق  ی رهو اگر در عم. حج کند  میعمره را جتديد کند بر اساس دو

 مفرده؛ و ی هعمر شود میرای او نقل نيت به افراد و بر او واجب وقت بترسد جايز است ب
را از حتلل و انشاء احرام در حج منع کرد  ها آنهستند حائضه و نفساء اگر عذرشان  چنين هم

او  ی متعهر شود و او در طواف چهارم است و اگر عذر تکرا. برای انتظار وقت از  میبرای ک
طواف خود را  ی ههرش بقيظک را اجنام دهد و بعد از مناس ی هصحيح است و سعی و بقي
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  . شود میمفرده ساقط  ی رهاگر متتع صحيح باشد عم و. کند میکامل 
از ميقات احرام کند يا از جهتی که احرام بشود در حج سپس به  که اين: شکل افراد

ه منی رود و ايستد سپس ب میايستد سپس به مشعر رود و در آجنا  میرود و در آجنا  میعرفات 
خواند و بين صفا و  میدهد سپس طواف خانه کند و دو رکعت مناز  میمناسک خود را اجنام 

  . خواند میآورد و دو رکعت مناز  میرا به جا ) زنان( کند و طوا ف نساء میمروه سعی 
 حلترين  آيد از پايين میمفرده بعد از حج و احالل از آن سپس آن را  ی هبر او است عمر و

ين تر م کند برای آن بدون آن به پايينهای حج جايز است حتی اگر احرا قوع آن در غير ماهو 
  . کند و نياز به جتديد آن دارد منیحل رود در اين صورت احرام اول کفايت 

از هر طرف ) متر ۲۲( تر از کس که بين مکه کم هر اين قسم و قرآن واجب اهل مکه و
  . نيست ها آنالزم  است هدیجايز  يا اختياراً متتع اضطراراً ها عدول کنند به باشد و اگر اين

احرام آن را  که اينو  های حج اتفاق افتد در ماه که اين ،نيت: هستند موردو شرايط آن سه 
د و اعمال قارن و ميقات باش تر از اش نزديک خود اگر خانه ی هاز ميقات منعقد کند يا از خان

  . سياق هدی در وقت احرام باهم تفاوت دارند در که اينمگر . ها يکی است مفرد و شروط آن
عنانش  که اينآن  و، داند از بدن می چه آناشعار  :را گفت مستحب است برای اوتلبيه اگر 

داخل  ها آناگر با او بدن باشد بين  و. جانبش را از خونش مبالد، از جانب راست پاره کند ار
 . هدرا به راست و چپ شهرت د ها آنشود و

  . خوانده است آويزان کند به گردن رانده شده دمپايی که با آن مناز که اين :و تقليد
  . اند به تقليد گوسفندها خمتص و اشعار و تقليد برای بدن است و گاوها و

بعد مناز  اگر قارن يا مفرد وارد مکه شود و خواست طواف کند جايز است ليکن تلبيه را
 و عدول کند به متتع که اين ت برای منفرد اگر وارد مکه شودو جايز اس. طواف جتديد کند

 . اين جايز نيست قارنبرای 
حجة االسالم را از ميقات به جا آورد واجب  و اهل مکه اگر از اهل خويش دور شود و

 . ميقات احرام کند است بر او از
واجب است  بر او و شود منیجبش منتقل کند در مکه يک سال يا دو سال وا و اگر اقامت

و اگر امکان اين را ندارد به بيرون حرم . خروج به مست ميقات اگر قصد حجة االسالم کند
به طرز اقامت  شدو اگر وارد سال سوم . جايگاه خود احرام کند و اگر عذری داشت از. رود
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 و اگر دو منزل داشت يکی در مکه و. شود میيا افراد منتقل  قرانسپس حج کند واجبش به 
بيشتر از شش ماه سکونت گزيده برای او است که حج  ها آن در ی در ديگر شهرها وديگر

 . کند به هر نوع که خبواهد
  . مستحببه طور  شود منیقربانی ساقط  و. شود میمفرد ساقط  هدی از قارن و

به يکديگر ونه به  ها آننه وارد شدن  قران بين حج و عمره به نيت واحد و :جايز نيست و
  . )يک سال در( و حج و دو عمرهنيت د

  . احکام و اقسام آن است سخن در در مواقيت و: چهارم ی همقدم
 :هستند موردمواقيت شش 

برتر  است وصحرا که اول آن از جانب عراق است نامش مسلخ (العقيق  :برای اهل عراق
تر از  تش کمآن از وسط آن و آن فضيل بعد از آن است که احرام را از اول آن ايقاع منايد و

آن آخر صحرا است و  و  میتر از دو ديگری در فضيلت کم تام دارد و ی هاولی است و آن منر
 .)نام آن ذات عرق است

  . جحفه است :برای اهل شام
  . يلملم است :برای اهل مدينه

  . از داخل منزل است :برای اهل طائف و
  . کند میرام وبرای کسی که منزلش از ميقات نزديکتر باشد از منزلش اح

راهی که  اگر حج کند از کس بر ميقات حج کند الزم است از ميقات احرام کند و هر و
ترين مواقيت به  کند اگر ظنش غلبه کند بر نزديک میمواقيت بر خنورد احرام  کدام از به هيچ
جترد  و. حج و عمره در آن يکی هستند است کسی که از دريا حج کند و چنين هممکه و 
 و )متر استيلودوری آن از مکه به مسافت فقط يک ک ميقات صغير است و( ز فخصغير ا

 . مطلق زينت به طور خميط اگر ذکور باشد و از جترد يعنی از
  :و اما احکام آن که در آن مسائلی هست

مگر برای کسی که نذر  شود منیام او قبول هر کس قبل از اين مواقيت احرام کند احر :اول
مفرده کند  ی ههای حج يا کسی که قصد عمر احرامش واقع شود در ماه که نايکرده به شرط 

در اواخر رجب باشد و اگر منتظر وصول  که اين( در رجب و خوف آن رود تقضيه شود
از دست ميقات باشد و خوف آن رود که ماه رجب متام شود و فضيلت احرام عمره در رجب 
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  . )رود
کند تا  منیحرامش مقبول نيست و مرور در آن کفايت اگر قبل از ميقات احرام کند ا :دوم

احرام را جمدداً از اول اجنام دهد و اگر آن را از ميقات به سبب مانعی به تأخير اندازد و  که اين
احرام گردد و اگر عذری داشت هر وقت مانع رفع شود  میسپس مانع زايل شود به ميقات بر

ميقات بيرون رود و اگر عذری بود به بيرون حرم را جتديد کند و اگر وارد مکه شد به مست 
جنام ندهد يا ا سهواًاگر احرام را  است چنين هماز مکه احرام کند و رود و اگر عذری هم بود 

لی اگر اگر واجبش متتع بود و، است کسی که در مکه مقيم است چنين هموارد نسک نشود و 
برگردد به ميقات و اگر عذری  که اين به تأخير اندازد احرامش صحيح نيست تا عمداًآن را 

  . مانع او شد احرامش صحيح نيست
مناسک را کامل کند کفايت  که ايناگر احرام را فراموش کند و به ياد نياورد تا  :سوم

  . کند می
  رکن دوم

  :در اعمال حج است
 ،نزول منی، وقوف در مشعر، در عرفات وقوف، احرام: و واجب آن دوازده تا هستند

طواف ، سعی، رکعت مناز آن دو ،طواف، در آن موی سر تراشيدن، قربانی کردن، راتمج میر
  . و دو رکعت آن )زنان( نساء

بر در اتاق خود ايستد و فاحتة  که اين ،دو رکعت مناز، صدقه: و مستحب است قبل از رفنت
عا کند به د که اينو . آية الکرسی چنين همو چپ خود و  سترا و الکتاب را خبواند از روبرو

بسم اهللا الرمحن الرحيم  :اگر پا در رکاب گذارد بگويد که ايندعای فرج و دعاهای مأثوره و 
 . و اگر بر مرکب خود نشست به دعاهای مأثور دعا کند، بسم اهللا وباهللا واهللا أكرب

 :و احکام آن است) نگیچگو( و نظر در مقدمات آن و کيفيت، در احرام: سخن
القعده اگر  آماده کردن موی سر خود از اول ذی: تحب است و آنمقدمات مس ی مههو 

ها  جسد خود را پاک کند و ناخن که اينو  شود می تأکيداحلجه  خبواهد و در هالل ذیمتتع را 
بود  گرفته سد و زير بغل را بگيرد و اگر قبالًرا بربد و از سبيل خود کوتاه کند و موی ج

و غسل کند برای احرام و اگر آب نيابد برای آن . باشد روز نگذشته ۱۵کند اگر  میکفايت 
را که خوردن يا پوشيدن آن جايز نيست  چه آنتيمم کند؛ و اگر غسل کند و خبورد يا بپوشد 
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آب در آن را  کمی است تقديم آن بر ميقات اگر خوف  و جايز. غسل را مستحباً تکرار کند
و کافی است غسل در اول . آن ی هاو اعادو اگر آب را يافت مستحب است برای داشته باشد 

روز برای آن روز و اول شب برای آن شب اگر خنوابد؛ و اگر احرام کند بدون غسل و مناز 
 . را ترک کرده را تدارک ببيند و احرام را تکرار کند چه آنسپس يادش بيايد 

برای احرام به مناز  بعد از مناز ظهر يا مناز واجب ديگری غير آن احرام کند و اگر که اينو 
يها أمحد و قل يا  یولدر ا، رکعت است ۲اقل آن حد رکعت مناز خبواند و  ۶واجب نرسد 

 . محد و قل هو اهللا احد را خبواند  میالکافرون و در دو
نافله را اول خبواند _حتی اگر وقت فريضه باشد_احرام را بعد از آن به جا آورد  ی هو نافل

 . م نيايداگر مناز حاضر وقتش ک
  

  :شامل واجب و مستحب است): چگونگی( و اما کيفيت
 :هستند مورد ۳پس واجبات 

به آن احرام کند از حج و  چه آن: قلباً قصد کند برای چهار امر که اينو آن ، نيت :اول
چه واجب است چه  ع يا قران يا افراد است و صفت آنبه قصد قربت و نوع آن متت عمره

  . آن احرام کند چه حجة االسالم باشد يا غير آن برای چه آنمستحب و 
واگر نيت نکند ، شود میو اگر نوعی را نيت کند و به غير آن عمل منايد بر نيت او عمل 

 . شود منیاحرامش منعقد  سهواًو چه  عمداًچه 
باطل است و الزم ، های حج باشد يا غير آن و اگر احرام کند به حج يا عمره و در ماه

مانند احرام فالنی و بداند که به چه چيزی احرام  :و اگر گفت. ديد نيت و احرام کنداست جت
  . منوده صحيح است و اگر جاهل به آن بوده احرامش باطل است

  . مگر به آن شود منیمنفرد منعقد  ياپس احرام برای متمتع . چهار تلبيه :دوم
اگر خبواهد احرامش را با ، رن خمير استاشاره برای الل مهراه عقد قلبی به آن و قا که اينيا 

کند و اگر خواست تقليد کند يا اشعار و در هر کدام شروع منايد ديگری  میآن منعقد 
 . مستحب است

إن احلمد ، الشريک لک لبيک لبيک، للهم لبيکألبيک  :و شکل آن اين است که بگويد
 . الشريک لک، والنعمة لک و امللک لک
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کند و لباس تن کند سپس تلبيه نکند و کاری اجنام داد که برای حمرم و اگر عقد نيت احرام 
است اگر قارن  چنين هماگر متمتع يا مفرد باشد و ، کفاره الزم او است، اجنام آن حالل نيست

 . بود و اشعار و تقليد ننموده باشد
مناز که در  چه آنو احرام جايز نيست در . پوشيدن دو لباس احرام و آن واجب است: سوم

  . پوشيدن آن جايز نيست و احرام در حرير برای زنان جايز است
لباس احرامش را عوض کند و اگر  که اينو جايز است که حمرم بيشتر از دو لباس بپوشد و 

طواف کند و اگر دو تا لباس احرام مهراه کسی  ها آنطواف را خبواهد افضل آن است که با 
پايين آن را بر دوش  که ايناست که آن را چپ بپوشد نباشد و قبای او مهراهش باشد جايز 

  . گذارد
 . که مسائلی در آن است: و اما احکام آن

کامل کند  که ايناحرام ديگری کند تا ، جايز نيست برای کسی که احرام کرده :اول
ای آن احرام منوده است؛ پس اگر برای متتع احرام کند و وارد مکه شود بررا که  چه آناعمال 

و اگر آن را  چيزی بر او نيست سهواً )کوتاه کردن موی سر( احرام به حج کند قبل از حلقو 
اش جدا  يعنی از عمره( خواهد بود مبتولحجش و  شود میاو باطل  یرهاجنام دهد عم عمداً

 . )آورد مفرده به جا ی رهبعداً عم شده و
اف کند و سعی کند و جايز است که طو، اگر نيت افراد کند سپس وارد مکه شود :دوم

  . ای فرار دهد که با آن متتع منايد و آن را عمره، )موی سر خود را کوتاه کند( حلق کند
 چه آنکند و با آن اجنام دهد هر  مینياز  فخ بی را از اگر ولی احرام برای صغير کند او: سوم

را  چه آنام دهد بايد اجتناب شود و اگر صغير اجن چه آناست و اجتناب کند که بر حمرم واجب 
که صغير از آن ناتوان  چه آن ولی را در مالش الزم آيد و هر، کند؛ آن میکه کفاره را واجب 

  . آن غير و، یسع، طواف، است ولی متولی آن شود مانند تلبيه
بر ولی هدی از مالش واجب است و اگر صغير مميز بود جايز است دستور دادن  چنين همو 

را به جای هدی؛ واگر توانايی روزه را ندارد ولی به جای او روزه گيرد به آن روزه گرفنت 
 . اگر ناتوان از هدی باشد

اگر شرط کند در احرامش که احالل کند از جايی که حبسش کند سپس حمصور : چهارم
اشتراط جواز حتلل است در صورت حمصور  ی هو فايد. شود منیشود احالل کند و هدی ساقط 
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  . شدن
اگر واجب باشد و ساقط  شود منیساقط  حمصور حتلل کند حج در آينده از اور اگ:پنجم

 . اگر مستحب است شود می
بيدار شدن  و تکرار آن هنگام خوابيدن و، بلند کردن صدا در تلبيه برای مردان: مستحبات

متعه  ی هروز عرفه هنگام زوال و اگر عمر تاپس اگر حج منوده بود پس . و در بلندی و پستی
مفرده بود خمير است بين قطع تلبيه  ی ههای مکه را ديد حتی اگر در عمر بود پس اگر خانه

 . هنگام ورود به حرم يا مشاهد کعبه
پس اگر ، اگر مرکبش به بيداء رسد و صدا را در تلبيه بلند کند اگر از راه مدينه حج منود

عزم آن را دارد و اشتراط  چه آنپياده باشد هر وقت که احرام کند و مستحب است تلفظ با 
احرام کند با  که اينو . حل کند هر وقت حبس شود و اگر حجه نبوده پس عمره است که اين

 اگر احرام کند برای حج از مکه واشراف کند بر ابطح و. لباس پنبه و ترين آن سفيد است
د کند به شهادات دايش را بلنص که اينبه تلبيه و  کندصدايش را بلند  )خارج مکه در راه منی(

 برای علی و ائمه و، به رسالت خدا  برای رسول و، برای خدا به وحدانيت: گانهچهار
برای مهدی و مهديين و، به واليت  به هدايت . 

  :ک احرام و آن بر حمرمات و مکروهات استبه آن تر شود میو ملحق 
 :حمرمات و آن

احالل آن را شکار کرده باشد و خوردن حتی اگر در وقت شکار يا :است اول شکار
حمبوس کردن طعمه تا ( و اغالق )داللت دادن به طعمه(و داللت  )نشان دادن طعمه(اشاره 

ام خواهد بود بر حمل و حر یميته) سربريده( و اگر سر بربد آن. و سر بريدن) وقت احالل
  . ی شکار استمعناو گرفنت ملخ در . است نوزاد و ختم آن چنين هم حمرم؛ و

  . آن است که در دريا ختم گذارد و بچه بزايد: صيد دريا حرام نيست و آن و
شهادت بر عقد و  و، و ملس به شهوت و عقد برای خود يا ديگری ،وطئ :دوم زنان هستند

 بعد از که اينشهادت حتی اگر آن را در هنگام احالل تقبل منوده و اشکالی ندارد  یمهاقا
 . است استمناء چنين همو . سيدن و نگاه کردن به شهوتو بو، قامه کندااحالل آن را 
 :چند فرع

اگر دو زوج در عقد احتالف منايند و يکی ادعا کند که آن در احرام واقع شده و :اول
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ديگری منکر آن باشد پس سخن کسی که ادعای احالل کند مقبول است؛ ليکن اگر زن منکر 
  . مانع از وطئ است چه آن او بهبود برای او نصف مهر است به سبب اعتراف 

اگر در حال احرام وکالت بگيرد و عقدی را واقع کند پس اگر قبل از احالل مؤکل : دوم
و ، رجعيه ی هباشد باطل است و اگر بعد از آن بود صحيح است؛ و جايز است رجوع مطلق

 . خريدن کنيز در حال احرام
که خانه يا  چه آن، و آن(ه کعب وماً حرام است به غير از خلوقعطر عم: سوم عطراست

حتی  .)آگين کند با خود برد تا خانه را با آن عطر چه آنپوشش آن را با آن عطر آگين کند يا 
که در آن عطر باشد يا ملس  چه آندر غذا باشد؛ و اگر مضطر شود به خوردن  که ايناگر 

 . که در آن عطر است بايد دماغش را بگيرد چه آن
شده برای مردان و جايز است برای زنان پوشيدن لباس  ختهکه دو چه آنپوشيدن : چهارم

لباسی است که ناف ( جايز است پوشيدن سراويل و. دوخته شده چه مضطر و چه خمير باشد
پوشيدن  چنين هميافت نشد و ) پوششی کامل( برای مردان اگر إزاری) پوشاند میتا زانو را 

 پاز دکمه يا زي(ی برای بسنت چيزو  )حاطه داردلباسی است بافته شده که بربدن ا( طيلسان
 . داشته باشد ليکن آن را بر خود نبندد )...يا

که در آن عطر باشد و مرد و زن در  چه آنبه سياهی يا به هر : پنجم سرمه گذاشنت است
 . آن مساوی هستند

  . چنين است نگاه کردن به آيينه و جايز است اگر برای زينت نباشد و: ششم
 . ستو فسوق و آن دروغ ا :هفتم
  . يا بله به خدا است، و آن گفنت نه به خدا، جدال و: هشتم

جايز است نقل آن از جايی  و. های کوچک بر بدن است حتی شپش و کشنت حشره: م
 . به جای ديگر و جايز است انداخنت کنه

و  ،برای سنت باشد و حرام است دست کردن انگشتر برای زينت و جايز است: دهم
که به آن عادت  چه آنو اشکالی نيست در ، را برای زينت حرام است پوشيدن زن زيور آالت

 . ليکن اظهار آن بر خود حرام است حتی برای شوهر خود، دارد
روغن که در آن عطر باشد بعد از احرام حرام است و قبل از احرام  ی دهو استفا :يازدهم

 چه آناست بعد از احرام  چنين همو ، ز هم حرام استاگر عطر آن تا وقت احرام باقی مباند با
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 . که عطر نيست اختياراً و جايز است اضطراراً
  . کم يا زياد و در صورت ضرورت گناهی نيست، برداشنت مو: دوازده

و اگر فراموش کند و سرش را بپوشاند واجب است پوشش را ، و سر را پوشاندن: سيزدهم
  . ستو پوشش برای زن جايز ا، ار کندبردارد و تلبيه را مستحباً تکر

وسايه انداخنت بر خود در حال حرکت در روز بر او حرام است و اگر مضطر : چهاردهم
اند شتر مريض و زن به  ی مريض باشد يا زن باشد خمتص شدهو اگر شتر، باشد حرام نيست

که سوار  کسی( و جايز است سايه انداخنت بر خود برای در پرواز. سايه انداخنت برخود
اگر بر ميقات رد شود حرام است و سايه انداخنت ضرری بر او  پيماو در هوا) هواپيما شود

  . نرساند
ندن است خارا چنين همآوردن خون حرام است مگر با وجود ضرورت و  و در: پانزدهم

  . است در مسواک زدن تا خروج خون چنين همپوست تا خروج خون از آن و 
 . اه بريدن ناخن :شانزدهم
  . در ملکش برويد که اينمگر ، ها بريدن درختان و علف و: هفدهم
 . غسل منودن حمرم با کافور اگر فوت کند:هجدهم
  . و پوشيدن سالح در غير ضرورت: نوزدهم
  . )يعنی گذاشنت متام سر در آب( ارمتاس: بيستم

  . و پوشاندن ظاهر قدم و اگر مضطر شد جايز است: بيست و يکم
  :و مکروهات

و ) کنند میگياهی که با آن رنگ ( هايی که رنگ شده به سياهی يا عصفر احرام به لباس
های کثيف حتی اگر پاک باشند  خوابيدن بر آن و در لباس و. است تأکيدبر سياهی  شبه آن؛ و

حتی اگر قبل است برای زن  چنين همو استعمال حنا برای زينت و  های رنگی پوشيدن لباس و
 و رفنت به محام و تدليک بدن در آن، و نقاب برای زن، رنت داشته باشدقااگر ماز احرام باشد 

  . )ها آنبو کردن (ها کند و استعمال عطر میآن که صدايش  ی بيهو تل) شسنت بدن(
 :خامته

هر کس وارد مکه شود واجب است که احرام کند مگر کسی که ورودش به مکه بعد از 
  . مانند هيزم شکن يا علف بر شود میيا تکرار ، اه از آناحرام باشد و قبل از گذشنت يک م
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  و هر کس وارد آن شد برای جنگ جايز است که وارد شود به احالل مهانند پيامرب
  . وقتی روز فتح وارد شد و لباس جنگ بر او بود
استثناء منوديم واگر در ميقات حاضر شد  چه آنو احرام زن مانند احرام مرد است مگر 

اگر احرام  خواند و منیاست برای او احرام کند حتی اگر حائض بود ليکن مناز احرام را جايز 
 اگر  گردد به ميقات و انشاء احرام کند از آجنا و میجايز نيست بر که اينرا ترک کرد بر ظن

ترين جای  اگر وارد مکه شده باشد به نزديک مانعی او را منع کند از جايگاه خود احرام کند و
  . ل رود و اگر مانعی مانع او شد از مکه احرام کنداحال

  و لواحق آن) چگونگی( آن و کيفيت ی مهمقد :وقوف در عرفات و نظر در: سخن در
 ۸( در روز ترويه، سوی عرفات رود هب که اينمستحب است برای متمتع  :مقدمه اما

آنکه ( مانند پيرمرد جمبور باشدمناز ظهر و عصر را به جا آورد مگر  که اينبعد از ) احلجة ذی
آن مباند تا طلوع فجر از روز عرفه  به منی رود و يک شب در که اينو ) کند میذيتش ازدحام ا

  . مگر بعد از طلوع آفتاب) بين منی و مشعر( ليکن جايز نيست از وادی حمسر رد شود
  . و وحشت زده، خروج قبل از فجر مگر برای ضرورت مانند مريض:و مکروه است

 ءو مستحب است خواندن دعا، آن تا طلوع آفتاب ی امام مستحب است اقامت درو برا
  . برای وقوف غسل کند که اينرسم هنگام خروج؛ و  طبقه

  . شامل واجب و مستحب است و): چگونگی( و اما کيفيت
يا ذی ، يا ثَويه، ياعرنه، پس اگر بايستد درنمره. ماندن بر آن تا غروب نيت و :واجب آن

  . کند منیيا زير اراک کفايت  ،ااز
و اگر فبل از غروب رود جاهل باشد يا فراموش کرده باشد چيزی بر او نيست و اگر عمد 

گيرد و اگر قبل از غروب  میروزه ، روز ۱۸داشت آن را با بدنه جربان کند و اگر نتواند 
  . برگردد چيزی الزم بر او نيست

  :و اما احکام آن پنج مسئله است
عمد آن را ترک کند حجی برای او  هر کس به، عرفات رکن است ستادن دراي: اول

و اگر . او است تا وقتی که زمان دارد نيست و هر کس به فراموشی آن را ترک کند بر
 . کند میايستادن در آن فوت شود ايستادن در مشعر به جای آن کفايت 

ترک  عمداًهر کس آن را  و. وقت خمير در عرفه از زوال آفتاب تا غروب آن است: دوم
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  . است و وقت اضطرار تا طلوع فجر از روز قربانی کردن است کند حجش فاسد
ايستد حتی اگر تا  میآن  گردد و در میهر کس ايستادن در عرفه را فراموش کند بر: سوم

ولی اگر غلبه بر ظن ، رسد میطلوع فجر باشد البته اگر بداند که قبل از طلوع آفتاب به مشعر 
کند به ايستادن در مشعر و با  میرسد اکتفاء  منیند که به درک مشعر قبل از طلوع آفتاب ک

است اگر فراموش کند ايستادن در عرفات را و به ياد  چنين همو . اين حجش کامل است
  . نياورد مگر بعد از وقوف در مشعر قبل از طلوع آفتاب

ر تا قبل از زوال نرسد حجش عرفات بايستد و به مشع اگر قبل از غروب در: چهارم
  . صحيح است

شب بايستد سپس به مشعر نرسد تا  اگر به ايستادن در عرفات در روز نرسد و :پنجم
آفتاب طلوع کند در اين صورت اگر قبل از زوال آن را درک کند حجش صحيح  که اين

  . است
يا   هل بيتايستادن در راه کوه در پايين آن و خواندن دعای نقل شده از ا: مستحبات

خود را در  خبای که اينا کند و خود و والدين و مؤمنين دع برای که اينغير آن از ادعيه و 
متاع و خود را  خلل موجود درزند و بر جای صافی بايستد و متاع خود را مجع کند و  نمره

 . رفع کند و ايستاده دعا کند
  . ايستادن باالی کوه و سواره و نشسته: و مکروه است

  آن و چگونگی آن یمهمقدايستادن در مشعر و نظر در :خن درس
بگويد اگر به تل قرمز  که اينو  پس مستحب است ميانه روی در رفنت به مشعر :اما مقدمه

) وتقبل مناسکی، دينی وسلِّم يل، علمی و زد يف، اللهم ارحم موقفی( رسيد از مست راست راه
اگر و ، أخير اندازد حتی اگر به يک چهارم شب برسدبه ت مزدلفهعشاء را تا  مغرب و که اينو 
به يک اذان و دو . بين مغرب و عشاء مجع کند که ايندر راه مناز گذارد و  مانع او شد نعیما

  . و نوافل مغرب را تا بعد از عشاء به تأخير اندازد ها آناقامه بدون نافله در بين 
عر به تنهايی در بين مأزمين تا حياض مش واجب آن نيت است و ايستادن در: و اما کيفيت

نايستد در غير مشعر و جايز است در  که اينو ) های مشعر است ميناسم ز( تا وادی حمسر
رفنت بر باالی کوه؛ و اگر نيت ايستادن کند سپس خبوابد يا جمنون شود يا ، صورت ازدحام

  . غش کند وقوفش صحيح است
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 که اينحرکت کند بعد از  عمداًشد و اگر قبل از آن ايستادن بعد از طلوع فجر با که اينو 
اگر در عرفات  شود منیحجش باطل ، شب در آجنا باشد حتی اگر به مدت خيلی کم هم باشد

ايستاده بود و آن را به گوسفندی جربان کند و برای زن حرکت کردن قبل از فجر جايز 
د و حرکت کند چيزی بر او بر خود بترسد بدون جربان و اگر فراموش کن هر کساست؛ و 

  . نيست
 ءبه دعای مرسوم دعا که اينو . مناز فجر را خبواند که اينو مستحب است ايستادن بعد از  

  سپاس خداوند و ثنا بر او و صلوات بر پيامرب و آل او کند يا هر چيزی که متضمن محد و
  . باشد

ا رد کند و مستحب است کند با پای برهنه مشعر ر میو کسی که بار اول است که حج 
  . خداوند بر آن و ياد کردن) کوهی است در مشعر( باال رفنت از قزح

  :مسئله پنج
وقت ايستادن در مشعر بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب است و برای مضطر تا زوال  :اول

  . است
هر  حجش باطل است؛ و، فجر در مشعر نايستد هر کس به عمد نه شب و نه بعد از :دوم
 هر گرو ا شود منیرا به فراموشی ترک کند اگر در عرفات ايستاده باشد حجش باطل  کس آن

  . شود میحجش باطل ، چه به فراموشی عمداًچه ) عرفات و مشعر( دو را ترک کند
هر کس در عرفات نايستد و به مشعر برسد قبل از طلوع آفتاب حجش صحيح است  :سوم

گر در عرفات ايستاده باشد جايز است برای او و اگر از او فوت شد حجش باطل است ولی ا
  . درک مشعر تا قبل از زوال

مفرده سپس قضا کند اگر واجب بود بر  ی ههر کس به حج نرسد حتلل کند به عمر: چهارم
  . صفتی که بر او واجب شد متتع يا قران يا افراد

ت برای و مستحب اس شود میهر کس حج از او فوت شد اعمال حج از او ساقط : پنجم
کند را به جا  میای که با آن حتلل  سپس اعمال عمره تشريقاو اقامت در منی تا پايان روزهای 

  . آورد می
  : خامته

عدد است؛ و اگر  ٧٠اگر وارد مشعر شد مستحب است برای او برداشنت قلوه از آن و آن 
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سه شرط در آن  و. ليکن از حرم به غير از مساجد، را از غير مشعر بردارد جايز است ها آن
ب نشده تاآن سنگ گويند و از حرم باشد و پراز نوعی باشد که به  که اين: واجب است

  . باشد
کوچک باشد مانند ) سخت نباشد( رخوه باشد )رنگی( برشا باشد: و مستحب است که

  . )شکسته شده نباشد( و ملتقطه) های رنگی داشته باشد قطهسياهی که ن( منطقه باشد ی يهحل
  . سخت باشد يا شکسته شده باشد :وه است کهو مکر

وليکن جايز ، آفتابقبل از طلوع  کمی برای غير امام حرکت کردن : و مستحب است
و آن آخر مشعر چسبيده به منی است که و اگر جايز باشد در اين صورت ( نيست وادی حمسر
تا  شود میم متأخر و اما، مگر بعد از طلوع آفتاب) و آن جايز نيست شود میاز مشعر خارج 

أجب و ، واقبل توبتی، اللهم سلِّم عهدی: (آنکه طلوع کند و سعی در وادی حمسر و بگويد
و اگر سعی را در آن ترک کند برگردد و سعی را به جا ) و اخلفنی فيمن ترکت بعدی، دعوتی
  . استحباباًآورد 

  :شود میسخن در منی و مناسکی که در آن برگزار 
  . ياده شد مستحب است برای او دعا کردن به مرسومپس اگر در منی پ

زدن با ( عقبه یرهمج  میر: ها وز قربانی کردن سه تا هستند و آندر ر، و مناسکش در آن
  . )کوتاه کردن موی سر(سپس قربانی کردن و سپس حلق ، )پرتاب سنگ
  میکه ر تا است و پرتاب آن به جايی ۷و تعداد و آن ، واجب است در آن نيت: اما اول

دهد؛ پس اگر بر چيزی افتاد و به مست  مینام گيرد و اصابت مجره با آن با پرتابی که اجنام 
و اگر کم آورد و آن را حيوانی يا انسانی غير از او متام کند کفايت ، جايز استمجره رفت 

ر مجره است اگر شک کند و نداند که به مجره رسيد يا خير؛ و اگر آن را ب چنين هم کند؛ و منی
  . اندازد کافی نيست

بين  که اينپرتاب و  ی دهطهارت و دعا کردن هنگام ارا: هستند مورد ۶و مستحب در آن 
 آن را پرتاب کند به صورت خذف که اينباشد و ) ساعد دست( ذراع ۱۵تا  ۱۰او و مجره 

و دعا کند مهراه هر قلوه ) سنگ را بر باطن انگشت شست خود گذارد و با سبابه پرتاب کند(
عقبه  ی رهو در مج، باشد و اگر سواره پرتاب کند جايز است) پياده( در حال حرکت که اينو 

  . شود میکند و پشت به قبله و در غير آن روبه مجره و قبله  میرو به آن 
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  :چند جهت است آن سربريدن پس شامل بر و :اما دومی و
 )متمتع(او از غير بر متمتع واجب است و بر و )نه خداقربانی برای خا( هدی خنستين آن در

قربانی ( همتتع کرد )اهل مکه(متتع کننده مکی  اگر چه فريضه يا نافله باشد و، واجب نيست
با اجازه مالکش  و، باشد )بنده مالکش( متمتع مملوک اگر و. جب استآن وا بر )سربريدن
 اگر و، به روزه گرفنت کند يا ا به هدی امرر لکش دارای اين اختيار است که اوما، متتع کرده

آن الزم ميشود قربان کند  گی رهايی يافت بر بنده از مورد رسيد و دو بنده مملوک به يکی از
  .)روزه گرفنتعذر ( مهراه خبشش روزه داری و، به شرط توانايی

يت اجنام دهد ن است کسی که عمل ذبح را جايز و، نيت شرط است )ذبح( سربريدن در و
 در و، شود میمنی واجب  ن درآذبح  و }من باشدؤم که اينبشرط { به جای ايشان بکند را

  . کافی است گاو برای هفت نفر ندب در و، واجب يکی کافی نيست فقط برای يک نفر
 اگر و، روزه گرفنت اکتفا شود بلکه بر ی جتملی واجب نيست؛اه هدی فروخنت لباس در و

قبول نيست ، بربد شخص ديگری جبای ايشان سر انی باقی ماند واگر قرب هدی باقی ماند و
، کند برای منی سربريده چيزی خارج چه آن شود قسمتی ازمنیجايز  و. )شودمنیپسنديده (

تراشيدن  مقدم بر بربد روز حنر وواجب است که سر، خرج شود برای مصرف خود بلکه تنها
اين  پس اگر )مقدم برآن اجنام دهد ذبح رابتراشد عمل  سر که اين واجب است قبل از و( سر

  . بربد اشکالی ندارد احلجه سر بقيه ايام ذی در اگر چنين هم و. گناه کرده اجنام ندهد کار را
  :است واجب سه تا هايش و صفت :دوم در
  . گوسفندان، گاوها، شتران:چهارپايان باشد واجب است از و )نوع(جنسيت :خنست

وآن ) دوبچه بدنياآورده باشد(ن فقط آنکه دو شکم آورده باشدشترا از و. )سن(مرع :دوم
 يک سال عمر، بزها گاوها و از و. شتری که پنج سال عمرداشته ووارد سال ششم است

  . نه ماهه باشند است گوسفندانی که شش يا جايز و، سال دومش باشد داشته و وارد در
    .)نقص بدون عيب و( بايد کامل باشد :سوم

ظاهر  بودنش لنگ به طوری که نه لنگ باشد و ،باشد يک چشم کور:ستپس جايز ني
که گوشش کنده  نه آن و، درون شکسته باشد که شاخ آن از نه آن و )به چشم نيايد( باشد
 الغر آن مهان است که بسيار و مهزولهنه  و، ناحيه مذکری فلج باشد که از نه آن و، باشد
چاق گر ا. ست خريد و چنين هم درآمد قبول نيستمهزوله ا که ايناساس  بر اگر و. باشد
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چاق خريده باشد  که ايناساس  بر آن را اگر چنين هم و )قبول خواهد بود( درآمد جمازش کرد
 شد هرگز بدون عيب باشه خريده پس نقص آن آشکار که ايناساس  بر اگر و، پس الغر درآمد

 . شودمنی جماز
مهانند آن  و يستدابايی  گله در ايی ديده شود و گله در، چاق باشد :مستحب آن است که و

 فريهته شتر از ها برترين قربانی و. معرفی کرده باشد او چه آن مانند و. ودراه بر ها آنبين  در
 و )...بره و(باشد  نوع مذکر از ضأن معز وگوسفندان  از نث است وؤگاوهای م و )چاق(

 شاهرگش را ران تا زانو بسته شده باشد و ناحيه از و، بربند حالت ايستاده سر در شتران را
به زبان بياورد  را نام خدا بريدن عمل سر در و. )مست راست گردن شتر( ازمست راست بزنند

 بطور عمل ذبح را اگر و. بزند بگذارد را کسی که گردن شتر دست قصاب يا بر دستش را
  . اجنام دهد آن است که خود اين کار را احسن بلد باشد تر

 وثلث دوم را )مصرف کند( خبورد يک ثلث را ؛سه قسم کند آن را :مستحب است و
  . کم خبورد اگر خبورد ولوگوشت آن  واجب است از و. هديه کند را  میسو و، صدقه دهد

  . )گوسفند نری که بالغ نباشد( يا وجوء، يا گاو نر، گاوميش قربانی کند:مکروه است و
معادل ( پيدا کند ارزش آن را مهانند گم کند و را یده هر کس :جايگزينی بدل يا سوم در

 اگر و) شود میتبديل (شود به روزه گرفنت  فريضه واجب آن منتقل می )قيمت آن موجود باشد
ايام حج پی  آن در سه روز، گيرد میگم کند ده روز روزه  را )پول ارزش آن و یهد(دو  هر
کند  اگر نتوانست اکتفا و، روز عرفه ترويه وخود يوم  يوم ترويه و آن قبل از يک روز، پی در

دست  از اگر روزه ترويه را و، روزه بگيرد از نفر بعد سپس روز سوم را، عرفه به روز ترويه و
از  احلجه بعد روز اول ذی ن ازآاست تقديم  جايز نفر به تأخير اندازد واز  بعد ن راآبدهد 

اگر دو روز آن را  احلجه و یطول ماه ذ ن درايز است روزه آج و، پوشيد که لباس متعه را آن
 و. )استأناف( اول شروع کند بايد دوباره از نيست و جايز، افطار کند را  میسو روزه گرفته و

روزه گرفنت  و. اردبداز نفر روزه  بعد پس روز سوم را، عيد باشد روز، آن روز چه نناچ اگر
احلجه متام  یماه ذ اگر و. پوشيدن لباس متعه زا احلجه بعد یذ اال در شود منیاين سه روز قبول 

روزه گرفت سپس  اگر سه روز را آينده تعيين شود و نگرفته باشد قربانی در روزه را شد و
بر آن واجب  یهد، چه قبل از پوشيدن لباس احرام در روز هفتم گر قربانی جور شد و

  . کردن تر خواهد بود یده یارباگر برگردد  و، دامه دهدا او روزه گرفنت ر. ددگرمنی
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پی برای روزه گرفنت  ترتيب پی در از رسيدن به منزل خود و روزه گرفنت هفت روز بعد و
ند به مکه اقامت کرد به اندازه زمان رسيدن به منزلش منتظر مبا پس اگر در. آن شرط نيست

نگرفته روزه  اگر کسی که روزه گرفنت واجب بوده و ،نشودشرط آنکه بيشتر از يک ماه 
هم هفت  شود هم سه روز و واجب می )باشد که عهده دار او کسیهر (باشد مبيرد بر ولی او 

  . روزه بگيرد روز را
نتوانست جور  و به علت نذر يا کفاره )بدنه(واجب شد  قچاشتر  آن گاو يا بر هر کس و
اگر  و} )آن الزم است بر گوسفند نر هفت( شاة{شود به هفت گوسفند نر ملزم می، کند
  . خارج گردد )گله(از اصل مهان گروه ، مشخص شده مبيرد یپس آن هد، مشخص شده یهد

 و، کننده آن مصرف نشود قران برای سرزمين صادری هد ؛قران یهد :چهارم در و
خونی  پيشانی مست راستش را( چه أشعره گر، مصرف کند و) تبديل( عوض تواند آن را می

  .)اندازند که معلوم شود قربانی است میدن حيوان گر در متیعال( يا قلده )دکردن
، اگر برای احرام حج باشد، گردن بزنند منی آن را پس بايد در، شده ولکن چه وقت صادر

الزم ( قرامت آن واجب نيست، اگر نابود شد و اگر جهت عمره بوده فبفناء الکعبه باحلزوره؛ و
قرامت آن واجب ، ها کفاره ندباشد مانتکليف بوده  اگر و، که آن تکايف نيست چرا )نيست
بريدن آن  سر گردن زدن و، اگر قربانی آورده شده از رسيدن به مقصود عاجز شود و. است
اگر شکستگی عايد  معلوم دارند و طوری باشد که ظواهر امر قربانی بودن آن را و، است جايز

آن  )مقدار ارزش( پول تر آن است که با و، شود می فروخنت آن جايز )پيدا کرد(آن شد 
، اال در نذر شود منیسياق برای صدقه تعيين  یهد و، کند يا يکی ديگر جانشين آن کند تصدق

، کننده پيدا گم شود و اگر و، ديده شد ضامن نيست دوز )سهل انگاری( بدون تفريط اگر و
   .کند بربد برايش کفايت می از طرف صاحبش سر آن را
که گم کرده بود پيدا کند آن  اولی را بعداً و، نشين آن کرديکی ديگر جا اگر گم شد و و

جهت  اولی را، سربريده باشد را  میاگر دو، ذبح کند را  میالزم نيست دو سر بربد و را
  . بعنوان نذر باشد که ايناال ، احتياط ذبح کند

جنا که آ نوشيدن شير آن تا و، نرساند که به آن ضرر جا تا آن، سوار قربان شد :است وجيز
  . نرساند به بچه آن ضرر

نه  اعضای آن داده شود و جايز نيست چيزی از، ها واجب است مهانند کفاره یهد مهه و
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پس اگر خورد به . آن نه خوردن چيزی از و )برداشته شود( پوست آن برده شود چيزی از
 :گردن زند)بدنه( چاقی را نذر کند که گاو يا شتر هر کس و. خورده صدقه دهد چه آن مقدار

مکه  در چند که گردن زدن آن را هر و، شود واجب می مشخص کند پس اگر مکان را
هديه دهد  يک ثلث آن را قربانی سياق خورده شود و مستحب است از، ده باشدکرمشخص 

  . ها قربان چنين هم متتع و یمهانند هد، قه دهددثلث آن را ص و
، اولين آن روز حنر يا گردن زدن است، روزچهار  منی است؛ وقت آن در ها و انقرب :پنجم

  . مصار سه روز در و
ذخيره کرد  ندارد که گوشت آن را ضرر مستحب است خوردن از گوشت قربانی شده و

 )فدا کرده( که ديگری تضحيه کرده چه آنايرادی ندارد ، ولی بردن آن از منی مکروه است و
  . ج گرداندخار

 هر کس و. است تر ها آن )مجع( جفت و، ميکند جربان را )ضحيه( قربان، یواجب هد
، دبومتفاوت  ها آنارزش  آن صدقه دهد پس اگر مقدار نکند با پيدا را )قربان( ارزش که ضحيه

  . آن تصدق شود )ثلث( يک سوم با مجع و ترين را پايين متوسط و باالترين و
  . تربيت شده مکروه است شود وقربان خريده  :مستحب است که

 تر و، ببخشند اعضايش را که اين و، ها برده شود پوست قربانی که چيزی از:ه استمکرو
  . آن است که بعنوان صدقه بدهند

پس او خمير است؛که ، از ذبح کردن فارق شد پس اگر :کوتاه کردن تراشيدن و در :سومی
هر  و، تحق ضرور بکند در تأکيد و، است )تر افضل( تراشيدن تر بتراشد يا کوتاه کند و

 . ايش پنهان مانده استوهکه م کس
 و، کوتاه کردن کافيست ها آنبرای  و، الزم نيست )زنان( برای نساء تراشيدن موی سر 

 . سر ناخن انگشت کردن از آن ولو به اندازه گرفنت يا جدا
اگر  و. یزيارت خانه خدا جهت طواف حج و سع واجب است تقديم کوتاه کردن بر و
اگر فراموش  آن را جربان کند و م کند با گوسفند نرکوتاه کردن مقد مد براز روی ع آن را

 . شود بر او اعاده طواف الزم می کرده بود هيچ چيزی بر او خنواهد بود و
منی بتراشد پس اگر  در برگردد و، پس اگر رفت، منی بتراشد شود که در و واجب می

جهت دفن شدن  موهای سرش را و، اه کندجا بتراشد يا کوت مهان در )امکانش نبود( نتوانست
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هر . )نيست به عهد او( ماندمنیبرگردنش  توانست هيچ چيز منیاگر  و، منی ارسال کند در
  . کافيست کشيدن ماشين اصالح روی سر)کچل باشد( سر خود ندارد که مو بر کس

- سپس ذبح- واجب است رم مجرات )يوم النحر( ترتيب اين مناسک در روز گردن زدن
 نآ تکراری در پس اگر يکی را بر ديگری مقدم کند گناه کرده و. س تراشيدن موی سرسپ

  . خنواهد بود
  :گانه مسائل سه

 .)احرام جاهای حالل شدن از(مراحل حالل شدن  اولين؛
 از زنان و جز عطر و، شود به چيز حالل می مهه از، تراشيدن موی سر بعد از کوتاه و :اول

  . )شکار( صيد از
  . شود عطر برايش حالل می، اجنام دهد طواف زيارت را گرا :دوم
  . شوند حالل می او جبا آورد زنان بر اگر طواف نساء را :سوم

 و. شود میاو حالل  تراشيدن موی سر خود و برای ديگری بر از ذبح کوتاه کردن و بعد و
عطرها  چنين هم و، طرف زيارت فارغ شود موقعی که از تا، پوشيدن لباس دوخته مکروه است

اجنام  طواف نساء را(طواف نساء فارغ شود  از که اين تا. نيز مکروه است )ها خوردنی( و
 .)دهد

نست که پياده جهت پس افضل آ، اگر مناسک خود را در يوم النحر به امتام رساند: یدوم
 و، ندهپس از روز آي، خير انداختاما اگر به تأ. در مهان روز به مکه برود یسع اجنام طواف و

 آن طواف وبرای جربان  تأخير انداخت گناه کرده وه پس اگر ب. شود می تأکيدبيشتر بر متمتع 
با ، احلجه یطول ماه ذ رد تأخير انداخنت آن درمف برای قارن و و. را بايد اجنام دهد یسع

  . جايز است، کراهيت
ها  وناخن، غسل کند ؛فتهبه مکه ر یسع ل آنست برای کسی که جهت طواف وافض :سوم

  . مسجد کردن هنگام ايستادن بر در ءدعا و) بتراشد( کوتاه کند سبيلش را، بگيرد را
  . در آن سه منظور است طواف و: سخن در

  . مستحب است آن واجب و و، مقدمات اول در
بايد خوش  و، بدن از جناست ها و پاک کردن لباس و )الطهاره( پاک بودن: پس واجبات

  . نيستالزم  برای زن و، بو باشد
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پس اگر عذری پيش آيد ، غسل جهت داخل شدن در مکه: مستحبات هشت عدد هستند و
 فُخ يا از، افضل آنست که از چاه متيز غسل کند و، از داخل شدن اجنام دهد بعد غسل را

از دور يا  مکه را که اين و} ...مضغ االخر و. ..{، گرنه در منزلش غسل کند و، )چشمه(
جهت داخل  و، آرامش و طمينان قلبیا با و، باشدبرهنه  نيز پا و. داخل شد آن ابتدای حدود

 آن در و{ بزند ناحيه باب بنی شيبه داخل شود تا هبل را شدن به مسجداحلرام غسل کند از
} اند بين برده از اند اثرش را وهابيون نواصب پاک کرده که اينحال حاضر موجود نيست خباطر 

  }ملأثورباويدعو {و. م کندسال  پيامرب اکرم بر و، ن ايستادکه کنار آ از آن بعد و
  در کيفيت طواف: مقصد دوم
 .مستحب است واجب و :و آن شامل

 به چپ خود که اين و، ختم به آن و، آغاز به حجر نيت و :هستند پس واجب هفت تا
 و. آورد هفت تا کامل به جا آن را که اين و، طواف در شود حجر وارد که اين و طواف کند

لوازم آن  از و. کافی نيست ديواره حجر اساس بيت يا بر اگر مقام باشد و و بين خانه که اين
 فراموش کند را ها نآ اگر طواف واجب و در واجب هستند ن دوآ و. کعت طواف است دور

  . کند را قضا ها آنمبيرد ولی  اگر هرجا به يادآورد و ها آنگردد قضای  ها برمی نبرای آ
  : سئلهشش م

  . مستحب مکروه است در طواف واجب ممنوع است و هفت در زياده بر :اول
حتی جايز است که مستحب را  مستحب خير در واجب شرط است و طهارت در: دوم

  . طهارت افضل است که اين با بدون طهارت آغاز کند
 جا آن ن درجايی که اال قام به جا آورد آنطواف را در م کعت واجب است دور :سوم

  .کند ازدحام مانع او شد پشت آن مناز اگر نيست و آن جايز غير در و .است
  . ی آن کناره آن دو يکی از در يا

طواف صحيح ، داند جنس است می که اين لباس جنسی طواف کند با در هر کس: چهارم
 که اين تا نداند اگر و امتام منايد و پاک کند ميان طواف دانست آن را نداند در اگر و. نيست

  . طواف او گذشته است متام کند
  . که خبواهد به جا آورد هرجا طواف واجب را رکعت مناز جايز است که دو: پنجم
به  اگر و متام کند و کرده برگردد رد نصف را طوافش که شود اگر هر کس: ششم
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از آن بود  کمتر اگر دهد که به جای او طواف کند و برگردد به يکی دستور خويشان خود
حاجتی  سعی در قطع کند برای ورود به خانه يا طواف خانه را هر کس چنين هم و کند جتديد

حدی  تا يابدستمرار بيماری ا اگر و شود ی طواف بيمار ميانه در اگر چنين هم و. برای خود
طواف واجب  از اتفاقی در چنين هم و طواف شود او طواف کرد به جای او توان با منیکه 

 گردد و میکامل نکرده بر را آورد که طواف خود به ياد و سعی شود وارد اگر پيش آيد و
 . نصف گذشته باشد پس سعی را متام کند از اگر. امتام کند طواف را

صلوات بر  و ثنا بر او محد خداوند و و، حجرايستادن نزد  :مستحب پانزده تا هستند و
اگر  بوسيدن آن و نت حجر ورف اگر ؛ءابلند کردن دست به دع و  آل او و  پيامرب

اگر دستی برای او نبود به اشاره  اگر قطع شده بود با جای قطع و و. تواند با دست خود منی
هلم تصديقا امانتی اديتها وميثاقی تعاهدته تشهدلی باملوافات ال( بگويد که اينکفايت کند و

آرامش ومتانت ميانه  درطواف خودداعی وبه ياد خداوند متعال باشد بر که اينو) ...بکتابک
 و )...اسئلک بامسک الذی يمش ی به علی طلل املاء اللهم اين( رودر راه رفنت واين که بگويد
دو کف دست و شکم و صورت را به ديوار کعبه دور هفتم  اين که مستجار التزام کند در

 کدؤم م منايد والتزا ارکان را ی مهه که اين گردد و منیرکن يمانی بر  تا مسجار اگر بچسباند و
 واگر نتواند پس، طواف کند ۳۶۰مستحب است  و. رکن يمانی است و آن حجر در چه آن

 اين مقدار ساقط شود و با جا اين کراهيت در و م کنداطواف اخير مت با زياده را و دور ۳۶۰
هر الکافرون  ايها مهراه آن قل يا  میدو در قل هو اهللا احد و و رکعت طواف محد دو اين که در

ورد آ به جا اوالً را مناز فريضه دو هفته متتم کند و تا آن را سهواًهفت اجنام دهد  به بيشتر کس
 از طواف به غير کالم در و اين که نزديک خانه شود فراغ سعی و بعد از نافله دو رکعت و

  . قرائت مکروه است و دعا
  ست :آن دوازده مسئله ا درکه  احکام طواف در :سوم
کس آن  هر و. ترک کند حجش باطل است عمداً آن را هر کسرکن است طواف : اول

 نيابت گيرد و نتوانست برگردد اگر و. از مناسک باشد حتی اگر بعد کند فراموش کند قضا را
ی آن بود  ميانه اگر در دهد و منیتعداد آن شک کند امهيت  در از متام کردن کس بعد هر

نقصان باشد جتديد  شک در اگر او نيست و يزی برچ قطع کند و زيادت کند آن را وشک در
  . مستحب بود کند اگر بنا بر کمتر واجب و کند در
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 به رکن رسد قطع کند و که اينآورد قبل از  به ياد هفت اضافه کند و بر هر کس :دوم
  . چيزی بر او نيست

 دردر فريضه نه  که طهارت نکرده برگردد آورد به ياد که طواف کند و هر کس :سوم
  . آورد به جا ندبا ندب و واجب واجباً مناز طواف را نافله و

 ی برا مواقعه کند کفاره و به خانه برگردد و فراموش کند زيارت را طواف هر کس :چهارم
 برگشنت به مکه برای طواف و و. او بدنه است يادآوری مواقعه کند بر از بعد اگر او نيست و

مبيرد ولی او واجب قضا  اگر ز است که نيابت گيرد وفراموش کند جاي طواف نساء را اگر
  . کند

روز بعد به ختير برای  سعی را که اينبه  است آورد خمير به جا طواف را هر کس :پنجم
  . بيندازد و در صورت توان جايز نيست

) عرفات مشعر و( موقفين سعی تا ايستادن در خير طواف وأمتمتع ت واجب است بر: ششم
برای بيمار وزن که از  عجله جايز نيست مگر و روز قربانی به جا آورد ار مناسک خود و

  . به کراهيت جايز است مفرد تقديم برای قارن و پيرمرد ناتوان و بترسد و حيض
جايز است در  غير او جايز نيست و طواف نسا بر سعی برای متمتع اختيارن و: هفتم

  . ترس از حيض صورت ضرورت و
بود  عمداًاگر  و شی کافی استسعی تقديم کند به فرامو بر ساء راطواف ن هر کس :هشتم

  . کافی نيست
کند  منیحجاب روسری باشد تفاوتی  )مرد( هدننک فاوط سر بر اف جايز نيست وطو :م

  . حج طواف عمره يا در
 دست و چهار بر پا اگر مرد بود واجب اگر چهار دست وه که ب نذر کند هر کس: دهم

 نه چهار دست و زن باشد واجب است بر او دو طواف بر پاهای خودپا طواف کند ولی اگر 
  . پا

 دو هر و اگر ب کندطواف بر ديگری حساتعداد  اشکالی ندارد اگر مردی در: يازدهم
  . کند احکام گذشته اعتماد شک کند بر
 و آن باشد که متمع به عمره مفرده به غير آن حج و نساء واجب است درطواف : دوازدهم

  . خناشکودکان  مرد و م زن وآن الز
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  :مستحب مهه :هستندمورد مقدمات آن ده  و: سعی سخن در
سطل چاه  آب آن از بدن از بر خنتري زمزم و آشاميدن از، طهارت استالم حجر :طهارت

روبروی رکن  و، باال رود صفا از که اين و. درب کناری حج خارج شود از که اين و مقابل آن
ثنای به جا  کند و محد خدا و )آن است است که حجر االسود در آن جايی و(عراقی شود 

 بار وليل کند هفت  تکبير کند هفت بار و طوالنی کند و ايستادن بر صفارا آورد و
بيده ، له امللک وله احلمد يحيی يميت وهو حی اليموت، االاهللا وحده والشريک له لهالا(:بگويد

مورد  آن چهارات واجب به دعای مئثور دعا کند و سه بار و )اخلير وهو علی کل شی قدير
 فنت او شوط وسعی کند هفت با ر که اينو، مروه ختم در آغاز به صفا و و، نيت:هستند

  . گشنت ديگریبر
وراه رفنت . جايز استد اگر سواره باش باشد و هستند اين که پياده مورد مستحب آن چهار

عالمتی هست  و( عطاريين زقاق از بين منار وهر و، )های سعی راه کدام از هر(به دو طرف 
 و عقب برگردد از ياد برد بر را وله هر اگر سواره و پياده باشد يا) معلوم کندجارا  االن که دو

ميان سعی  اشکالی نيست در هر وله و يا سعی پياده باشد در ءدعا و، کند هر ول از موضع
  . بنشيند برای استراحت

  . شود می مسائلی به اين باب ملحق و
ش اگر فرامو و شود میطل ترک کند حجش با عمداًآن را  هر کسسعی رکن است  :اول

اگر  آن را اجنام دهد واگر بيرون رود برگردد تا  او واجب است و اجنام آن برکرده باشد 
 . گشنت بوب نيابت گيردبر ناتوان از
 سهواًبه زيادت  اطل است وزياده اجنام دهد ب عمداًاگر  نيست و زياده بر هفت جايز :دوم
آن آغاز کردده پس  با چه آنشک کند به  اشواط يقين دارد و به عدد هر کس و. شود منیباطل 

اش صحيح است چرا که باآن شروع شود  اگر در مزدوج بر صفا بود که در اين صورت سعی
  . حکم منعکس شود با انعکاس واجب و تکرار کندواگر برمروه بود 

. دهد میعی اوحاصل نشود وهر کس يقين به نقص دارد آن را اجنام عدد س هر کس:سوم
آن رااحالل کند ومواقعه ی نساء رابه جاآوردسپس به ياد  که اينواگربه عمره متمتع باشدوظن 

ياموی ، خودرابگيردوکفاره نيست اگر ناخن . بر اوست که يک گاو قربانی کندآورد 
  . خودراکوتاه کند فقط نقصان رامتام کند
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آن را قطع کند و مناز فريضه را به جا ، واگرفقط فريضه رسد واودرسعی است :چهارم
  . و چنين است اگر آن را برای حاجت خود يا غيره قطع کند آورد سپس آنرا متام کند

ديم طواف نساء بر سعی جايز مهانطور که تق، تقديم سعی بر طواف جايز نيست: پنجم
و اگر در بين سعی کم . ف کند سپس تکرار کند سعی رانيست پس اگر آن را تقديم کند طوا

و کسری از طواف را به ياد آورد سعی را قطع کند و طواف را کامل کند پس سعی را متام 
  . کند

  در احکام بر گشنت به منی: سخن
و سعی و طواف نساء ، طواف زيارت: اگر کسی که به حج رفته مناسک آن را متام کند از

ه منی واجب است و شب را در آجنا ماندن و واجب است که دو شب در پس از آن برگشنت ب
آن مباند شب يازدهم و دوازدهم و اگر در غير اينها مباند در هر شب يک گوسفند بر او است 

ز نصف شب بيرون بيايد به از منی بعد ا که ايندر مکه مشغول عبادت مباند يا  که اينمگر 
و اگر سه شب را در غير منی بگذراند . د از طلوع فجروارد مکه نشود مگر بع که اينشرط 

سه گوسفند بر او است اگر از مجله کسانی باشد که آفتاب در شب سوم بر او غروب کرده 
منی در شب باشد و او در منی باشديا کسی که از صيد و نساء بپرهيزد چرا که اينها ماندن در 

  . يازدهم و دوازدهم و سيزدمهک بر آن واجب است
قلوه و در  7و واجب است در هر روز از روزهای تشريق مجرات را سنگ زند هر مجره 

از اولی  :آن را متضمن شد زياده ای باشد و ترتيب میر شروط چه آناينجا واجب است بر 
عقبه و اگر آن را بر عکس اجنام داد از وسطی تکرار کند  ي هآغاز کند سپس وسطی سپس مجر

از طلوع آفتاب تا غروب آن است و جايز نيست که در شب  میو وقت ر. عقبه ي هو مجر
  . کند مگر برای عذری مانند ترسو باشد و بيماری و چوپانان و بندگان میر

کند به ترتيب اجنام شد و  میسه قلوه برای او حاصل شد سپس بر ديگری ر میو هر کس ر
يک   میر او صحيح است و اگر  میخود را سه تا سه تا و ر  میتکرار کند از اولی و متام کند ر

کند و با حاضر دنبال کند و   میروز را فراموش کند صبح روز بعد به ترتيب روز گذشته ر
  . بعد هنگام زوال کرده صبح باشد و روز  میديروز ر چه آنمستحب است 

کند و اگر از   میوارد مکه شود برگردد و ر که اينمجرات را فراموش کند تا   میو اگر ر
 میمتام شده باشد و اگر در آينده برگردد ر  میخارج شد چيزی بر او نيست اگر زمان ر مکه
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مجرات را ترک کند قضای آن   میر عمداًو کسی که . کند و اگر نيابت گيرد جايز است 
  . کند  میواجب است و جايز است که به جای معذور مانند بيمار ر

اول از  ی همجر که ايناقامت کند و  و مستحب است که انسان در ايام تشريق در منی
کند پشت به   میرا ر  میو سو  میدو چنين همکند و بايستد و دعا کند و  میراست خود را ر

  . قبله و روبه مجره و نزد آن نايستد
بر اهللا اکرب اک ال إله إال اهللا و اهللا، اهللا اکرب( :و شکل آن، و تکبير در منی مستحب است

و بيرون رفنت در روز اول جايز ) د هللا علی ما اوالنا و رزقنا من يمة االنعامو احلم علی ما هدانا
است و آن روز دوازدهم ذی احلجه برای آن کسی که از زنان و صيد در احرام خود پرهيز 

ن رفنت جايز و آن روز سيزدهم پس هر کس بيرون رود روز اول بيرو :دوم بيرون رفنتکند و 
قبل از آن جايز است و برای امام مستحب است که خطبه   میدر دو نيست مگر بعد از زوال و

و هر کس مناسک خود در مکه را متام کند جايز است که از  ای گويد و مردم آن را بشنوند
  . ها آنهر طرف که خبواهد برود و هر کس چيزی از مناسک از او مباند واجب است تکرار 

  : مسائل
به حرم پناه  کند میکه حد يا تعزير يا قصاص را واجب  را چه آن اجنام دهد سیهر ک: اول

بيرون آيد و اگر کاری را در حرم اجنام  که اينتا  شود میبرد بر او از غذا و آب سخت گرفته 
  . جنايت او مقتضی است چه آنبا او طبق  شود میدهد مقابله 

  . های مکه خانه مکروه است امتناع کسی از سکونت در: دوم
  . است که کسی ساختمانی را از کعبه بلندتر کندمکروه : سوم

و سپس  اگر يک سال گذشتپيدا شده در حرم حالل نيست چه کم باشد يا زياد : چهارم
اگر خواست آن را صدقه دهد و ضمان بر او نيست و اگر خواست آن را به عنوان امانتت نگه 

  . دارد
به سبب جفای مردم  شوند میبور را ترک کنند بر آن جم مرب پيااگر مردم زيارت : پنجم

  . از آن
و مستحب است بر کشنت به مکه برای کسی که مناسک وداع خانه را متام کرده است و 

ای  آن مستحباً نزد مناره تأکيدمستحب است قبل از آن مناز شش رکعتی در مسجد خيف و 
از چپ و  و) ساعد دست( که در وسط آن است و باالی آن به جهت قبله به حنو سی ذراع
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برای کسی که بيرون رود در آخرين  حصباو مستحب است نزول به مسجد  چنين همراست 
کعبه شود  وارد :يک سال وارد شدبر آن روی آورد و اگر برگردد به مکه پس از  که اينبار و 

مناز گذارد نزديک دو  که اينهنگام دخول آن و  کند و غسل کند و دعا کند تأکيدو صروره 
قرمز دو رکعت در اولی محد و حم سجده و در  ی مهبر رخا) مقابل در کعبه بودند(وانه تاس
های خانه مناز خواند سپس به دعای مرسوم دعا کند و ارکان را  و در زاويه ها آنعدد   میدو

سپس يک هفته بر خانه طواف کند سپس ارکان و  کند بر رکن يمانی تأکيدملس کند و 
سپس به مست زمزم آيد و از آن  دوست دارد انتخاب کند چه آنا را ملس کند و از دع مستجار

سپس از آن بيرون رود و او در حال دعا کردن باشد و مستحب است خروج او از  آشامد می
و از در بيرون رود که برای او امکان ديدن حجر ) ی در آن نيستو اآلن اثر( درب حنا طين

گرم ۵.۲( و دعا کند و خرمايی را با يک درهم شود میو مقابل قبله  باشد و به سجده افتد
  . خبرد و آن را صدقه دهد احتياتاً برای احرام خود) نقره

های جملل مکروه است و مستحب است برای کسی که حج کند عزم حج بر شتر و
برگشنت کند و طواف برای کسی که جماور مناز است تر است و برای مقيم بر عکس و 

  . داماد بر راه مدينه و دو رکعت مناز در آنو مستحب است نزول . جماورت در مکه است
  :سه مسئله

است و درختی در آن نيست و  عاير تا وعيربرای مدينه حرم است و حد آن از  :اول
  کراهيت مؤکد است د از آن نيست مگر صيد بين حرتين و اين براشکالی در صی

  . تحب مؤکدمس مستحب است برای حج رفته زيارت پيامرب : دوم
  . مستحب است که حضرت فاطمه و ائمه در بقيع زيارت شوند: سوم
  : خامته

جماورت در آن مستحب است و غسل به هنگام ورود به آن و مناز بين قرب و منرب مستحب 
 که اينانسان سه روز روز ه گيرد در مدينه برای حاجت و  که ايناست و آن روضه است و 
که در پی  یا هابی لبابه مناز خواند و در شب پنج شنبه نزد استوان ی هشب چهارشنبه نزد اسطوان

به مساجد رود و در مدينه مانند مسجد احزاب و مسجد فتح و  که اينو  مقام رسول خدا است
و خوابيدن در مساجد  مسجد فضيح و قبور شهدای احد خصوصاً قرب حضرت محزه 

   .مکروه است و کراهت در مسجد پيامرب مؤکد است
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  در لواحق است: رکن سوم
  :و در آن مقاصدی است 

  در احصار و بازداشنت: اول
پس باز داشته اگر احرام پوشيد سپس . و احصار به بيماری است نه غير، بازداشنت به دمشن

نباشد يا راه  احرام کرده اگر راه ديگری جز بازداشته شده چه آنداشته شد حتلل گيرد از  باز
اش برسد حتی اگر  منايد اگر راه ديگری باشد و نفقه میش نرسد و استمرار ا ديگری باشد و نفقه

سپس به  راه طوالنی باشد و اگر هراس فوت وقت باشد صرب کند و احالل نکند تا حتقيق کند
  . حتلل کند سپس در آينده اگر واجب قضا کند و اگر مستحب باشد مستحب عمره

و چنين است سخن در مورد معتمر اگر از . و احالل نکند مگر بعد از هدی و نيت حتلل
کند و بدلی برای  میهدی داده کفايت  چه آنراه وصول به مکه ممتنع باشد و اگر هدی داده 

ماند و اگر حتلل  میقيمت آن باشد بر احرام خود باقی و اگر ناتوان از آن يا  هدی حتلل نيست
يابد و چنين است  میحتقق ) عرفات مشعر و(کند احالل نشود و بازداشنت بامنع از دو موقف 

گانه و شب  مجرات سه  میيابد با منع از برگشنت به منی برای ر منیبا منع وصول به مکه و حتقق 
  . نيابت گيرد  میو برای ر شود میرا در آجنا ماندن بلکه به صحت حج حکم 

  : فروع
و اگر ناتوان  شود منیو توانايی شود پرداخت را داشته باشد آزاد اگر به دينی حبس : اول

  . و چنين است اگر به ظلم حبس شود شود میبود آزاد 
اگر منتظر مباند و حج فوت شود حتلل با هدی جايز نيست حتلل با عمره است و : دوم

  . آورد میگوسفند بر او نيست و قضای آن اگر واجب است به جا 
 کند جايز است حتلل کندمتفرق شدن دمشن قبل از فوات وقت حج  اگر غلبه بر ظن: سوم

ليکن تر است بقاء بر احرام و اگر دمشن متفرق شود حج را امتام کند و اگر فوات و تفرق 
  . دمشن در يک زمان متفق شود به عمره احالل کند

بکند بدنه بر او خواهد بود و گوسفند برای حتلل و حج از اگر حج خود را افساد : چهارم
  . قضا واجب شود، جهت اجنام جتديد، ود قبل از امتام وقتآينده و اگر دمشن متفرق ش

طور که گفتيم حجه عقوبه باقی است حتی اگر  و آن حج قضا شود برای مهان سال و مهان
  . حتلل کند قضايش را در آينده اجنام دهد
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غلبه بر ظن بر سالمت است اگر  شود میواجب ، اگر دمشن دفع نشود مگر با جنگ: پنجم
  . جمحف باشد که اينمال باشد خبشيدن آن واجب نيست مگر و اگر طلب 
  :و حمصور

است ) مشعر و عرفات(کسی است که بيماری مانع او از رسيدن به مکه يا به موقفين  او
به  که اينفرستد و اگر هدی نداده هدی دهد يا مثن آن و احالل نکند تا  میهدی داده  چه آن

باشد يا مکه اگر معتمر باشد و اگر برسد کوتاه و آن منی است اگر در حج  خودرسد حمل
در آينده حج کند اگر واجب باشد و به  که اينکند و احالل کند مگر از زنان به طور خاص تا 

  . او طواف نساء کنند اگر تطوع بود جای
و بر او واجب است  شود منیو اگر معلوم شود که هدی او را سر نربيدن احاللش باطل 

اگر هدی فرستد سپس عارض زايل شود به دوستان خود رسد و اگر به يکی هدی در آينده و 
 از موقفين برسد به حج رسيده است و اگر نه به عمره حتلل کند و بر او است در آينده واجب

  . مستحب است، قضاکند و قضای مستحب
  . خود را در زوال عذر به جا آورد ی هاگر حتلل کند قضای عمر: و معتمر
ار شود و حتلل کند در آينده حج نکند مگر قارن اگر واجب باشد و اگر احص: و قارن

اجنام داده بود تر است و  چه آنمستحب بود به هر نوع که خبواهد حج کند و اگر تکرار 
واجتناب . هدی تطوع دو ستان خود را وعده دهد برای سر بريدن يا قربانی کردن ی هفرستاد
اين تلبيه  کند و اگر وقت مواعده باشد احالل کند ليکن می که حمرم اجتناب چه آناز هر کند 

  که اجنام آن برای حمرم حرام است کفاره دهد مستحباً  چه آننکند و اگر اجنام دهد 
  در احکام صيد: مقصد دوم

بر  انتکه حالل باشد و نظر در  است و شرط نيست است که ممنوع آن حيوانی: صيد
  . فصل است چند

  قسم است صيد دو: فصل اول
که ختم گذارد و  چه آنگيرد مانند صيد دريا و آن  منیکفاره به آن تعلق  چه آن: اول از آن

  . حيواناتی که وحشی شوند چنين همو ، و مانند مرغ حبشی، بچه زايد در آب
مگر شير که بر قاتل آن ، و در کشنت حيوانات درنده چه رونده باشد يا در حال پرواز

که بين وحشی و  چه آنقصد آسيب رساندن به حمرم را ندارد و در  گوسفند است شيری که
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که برای حمرم حالل باشد يا حرام که نام آن مراعات  چه آنيا آنکه بين ، اهلی زاده شده
  . شود می

ای  پرنده(و اشکالی در کشنت مار بزرگ يا عقرب و موش و وزغ و با تير زدن حدأه 
  . برغوث و زنبور نيستزدن و اشکالی در کشنت  و کالغ را با تير) غوحشی به حجم مر

و در کشنت ، و کفاره ای در کشنت به خطای آن نيست، و کشنت زنبور عسل جايز نيست
نوعی کبوترهای (و خريدن فاخته و دباسی ، عمد آن صدقه است حتی اگر با يک دست غذا

  . دن آنو نه خور، نيست جايزو اخراج آن از مکه و کشنت آن ) قشنگ و خوش صدا
  کفاره به آن تعلق دارد و آن دو نوع است چه آن: دوم
که مثل دارد مانند شتر مرغ  چه آنآن به حنو خصوص بدل دارد و آن  ی هکفار چه آن: اول

  :و پنج قسم است
و در صورت ناتوانی به پول قيمت گذاری ، شتر مرغ و در کشنت آن بدنه است: اول

و در آن صدقه برای هر مسکين دو مد است و  شود میم راه نيک تقسي و مثن آن بر شود می
و  ناتوان شد روزه گيرد برای هر مد يک روزباشد بر او الزم نيست و اگر  ۶۰بيشتر از  چه آن

  . روز روزه بگيرد و در نوزاد شتر مرغ از نوزادان شترها ۱۸اگر ناتوان شد 
گاو اهلی است و  ها آن از ن هر کدامودر کشت، گاو وحشی و الغ وحشی هستند: دوم

در صورت ناتوانی قيمت گاو را در راه نيک خرج کند و آن را صدقه دهد هر مسکين دو مد 
عدد الزم او نيست و در صورت ناتوانی روزه يگيرد برای هر مدان يک  ۳۰است و بيشتر از 

  . روز
در راه گوسفند را  کشنت حيوان اهلی گوسفند است و در صورت ناتوانی قيمت در :سوم

د الزم او نيست عد ۱۰ نيک خرج کند و آن را صدقه دهد هر مسکين دو مد است و بيشتر از
و . و در صورت ناتوانی سه روز روزه بگيرد. و اگر ناتوان شد روزه بگيرد هر دو مد يک روز

و در صورت عجز گوسفند قيمت گذاری شود و مثن آن . در روباه و خرگوش گوسفند است
 ۱۰ کنند و آن را صدقه دهد برای هر مسکين دو مد است و بيشتر از میيک خرج را در راه ن

عدد الزم او نيست و اگر ناتوان بود برای هر دو مد يک روز روزه بگيرد و اگر عاجز شد سه 
  . روز روزه بگيرد و تبديل در سه قسم به ترتيب است

برای هر کدام يک بکاره ، تکان خبورد در شکسنت ختم شترمرغ اگر نوزاد در آن: چهارم
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به عدد شترها  ها و قبل از تکان خوردن فرستادن نر شتر بر مادهاز شتر) هنوز نر بر آن جنُسته(
نتيجه داد هدی است و در صورت ناتوانی برای هر ختم گوسفند است و در صورت  چه آنو 

  . ه گيردناتوانی دو روز روزه بگيرد و اگر ناتوان بود سه روز روز
اگر نوزاد تکان ) حشی به حجم مرغو یندهدو پر( در شکسنت ختم قطاء و قبنج: مپنج

آن به عدد ختم  ی دهورد فرستادن نر بر گوسفندهای ماخورد گوسفندی کوچک و اگر تکان خن
  . شود مینتيجه دهد هدی است و اگر ناتوان باشد مانند ختم شتر مرغ عمل  چه آنها و 

  اشته باشد و آن پنج قسم است بدل به خصوصی ند چه آن: دوم
کند و آب با منفار خود  میکند و صدا  میکبوتر ها و آن هر پرنده ای استکه پرواز  :اول

 خورد و در کشنت آن گوسفندی بر حمرم است و بر حمل در حرم درهم میدر اب گذاشنت 
ی حمل در حرم و برای نوزاد آن برای حمرم گوسفند نر است برا) خالص است ی هگرم نقر۵.۲(

دو امر بر او مجع  و اگر حمرم باشد و در حرم است. باشد می )گرم نقره۲۵.۱( نصف درهم
و بر حمل ، شود و برای ختم آن اگر نوزاد حرکت کند نر گوسفند و قبل از حترک نوزاد درهم

ی اگر و کبوتر حرم و اهل بود يک درهم و ربع الزم او است در حرم و اگر حمرم و. ربع درهم
  . خرد میعلف برای کبوتر آن  میليکن به قيمت حر در حرم کشته شوند در قيمت يکسان است

           در کشنت هر عدد از جوجه تيغی يا مسندر يا سنجاب يک گوسفند :دوم
  . در هر کدام از قطا و حجل و دراج نر گوسفند است که از شير بريده و چرا کند: سوم

  . قربه و صعوه مد از طعام استر کدام از گنجشک و و در ه: چهارم
در شپشی که از بدن اندازد و در  چنين همو . در کشنت ملخ يک دست طعام است: پنجم

سر راه او  که اينو اگر امکان نکشنت برای او باشد به . استکشنت مقدار زيادی ملخ گوسفند 
آن مقداری نباشد قيمت آن  ی رهفادر ک چه آنو هر . است پس نه گناه است و نه کفاره دهد

  . ها چنين است و در ختم شود میداده 
 :پنج فرع

اگر صيدی معلول را کُشد مانند شکستگی يا يک چشم آن کور باشد فدای آن را با : اول
در  چنين همح دهد و اگر به مثل او فديه کند جايز است و با مذکر و مؤنث فديه دهد و صحی

 . استمؤنث و با مثل آن افضل 
 اش نباشد قيمت وقت برای فديه چه آنو ، قيمت را دادن در وقت اخراج معترب است: دوم



   ٦٩...............................................................................................................................شرائع االسالم

 . اتالف را دهد
آورد و  میخض در مأرا که برای آن مثل است  چه آن )خضأم( اگر يک ساله بکُشد: سوم

 . اگر ناتوان شد از مهانند آوردن باشد قيمت ماخض را دهد
اش را زنده اندازد و بعد مبيرد فيده مادر  ت را بزند و بچهصيدی که حامله اساگر : چهارم

ای بر او نيست اگر  و اگر هر دو زنده ماندن فديه. را به مانند آن و کوچک را با کوچک دهد
مبيرد  ها آند و اگر معيوب شد ضامن خسارت آن است و اگر يکی از زده شده معيوب نشو

را مرده اندازد خسارت الزم او است و آن قيمت  و اگر جنين. آن را دهد بدون ديگری ی هفدي
  . آن بين حامله و انداخته است

ضامن آن صيد است يا خير  که ايناگر حمرم حيوانی را کشت و شک کند که : پنجم
  . نيست
  

  ر موجبات ضماند :فصل دوم
  و سبب، و يد، مباشرت اتالف :و آن سه مورد است

  :اما مباشرت
ديگری الزم او  ی هو اگر آن را خبورد فدي، است یيهجب فدکشنت صيد مو :گوييم میپس 

که خرده است و اگر صيدی را بزند و  چه آندهد و  میرا کشته باشد  چه آن ی هاست پس فدي
ای بر او نيست و اگر آن را جمروح کند سپس آن را سامل  آن خورد و در آن اثر نکند فديه به

ن را نداند فدا الزم او است و چنين است اگر ببيند خسارت زخم آن را دهد و اگر حال آ
 . خير نداند که در او اثر کرده يا

کامل دهند و هر  ی هفدي ها آنو اگر مجاعتی به طور مشترک صيدی را بکشند هر کدام از 
ای را روی زمين بزند بر او گوسفند و برای حرم قيمت آن پرنده است و يکی ديگر  کس پرنده

 . برای حتقير آن
س شير حيوانی را در حرم خبورد بر او است گوسفند و قيمت شير و اگر صيد را با هر ک

اگر چيزی بر  چنين هماو در احرام است ضامن نيست و  بزند و تير زند در احالل و آن را
  . ن را بکشدآل است سپس احرام کند و موی سر خود زند و با ان شپش را بکشد و او حم

 يد  :موجب دوم
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و آزاد کردن  شود میبا او است و احرام کند ملک او نسبت به صيد زايل و هر کس صيد 
و اگر قبل از آزاد کردن ان مبيرد ضامن است ولی اگر صيد از او دور باشد  شود میان واجب 

و اگر حمرم صيدی را گيرد و حمرم ديگری آن را سربِبرد هر دو ضامن  شود منیملکش زايل 
ا دو برابر است اگر بدنه نباشد واگر در حرم حمل بودند دو برابر هستند و اگر در حرم بودند فد

حمرم بودند فدا در حق او دو برابر شود و اگر حمرم در حل آن  ها آنو اگر يکی از  شود منی
و اگر ختم صيدی را جاجبا کند و . راگيرد و حمل آن را کشد حمرم به طور خاص ضامن است

ديگری گذارد و بچه سامل به دنيا آيد ضامن  ی دهر پرنود ضامن است و اگر آن را زيفاسد ش
نيست و اگر حمرم صيدی را سر بِبرد آن ميته است و بر حمل حرام است و نه چنين نيست اگر 

  . آن را بگيرد و حمل آن را سر بِبرد حمرم
 و آن شامل مسائلی است: موجب سوم

و اگر به م باشد ضامن است خت ها آنهر کس کبوتر های حرم را حبس کند و برای : اول
و اگر هالک شد  شود میها را سامل آزاد کند ضمان ساقط  نآحبس يا سبب زايل شود و 

ختم را با درهم اگر حمرم بود و  اد را با نرگوسفند وو نوز کبوتر را باگوسفند ضامن خواهد بود
  . استاگر حمل بود در کبوتر درهم و در نوزاد نصف درهم و در ختم ربع درهم 

اگر کبوتر حرم را بترساند و آن به بيرون حرم رود چيزی بر او نيست و تر است : دوم
 . صدقه دهد

زده فدای جنايت  چه آنيگری را بزند بر اگر دو تا را تير زند و از اولی رد شود و د: سوم
 . است و چنين است بر خطا رفته به سبب اعنت او

قصدشان شکار بود فدا و صيدی در آن افتد اگر  زنداگر مجاعتی آتشی را بر افرو: چهارم
 . است و اگر نه فقط يک فدا دهند ها آنالزم هر کدام از 

بر او  مههيد ديگری کشته شود فدای و اگر تير زند و مضطرب شود و نوزاد يا ص: پنجم
  . بود ها آناست چونکه نيتش هر دوی 

 چنين همو ) ماشين و وسايل نقليه يا(حيوان اجنام دهد است  چه آنراننده ضامن : ششم
  . دهد است میبا دست خود اجنام  چه آنو اگر حرکت کند ضامن  ايستاده سوار شده اگر درآن

به سبب  ان نوزادی باشد و تلف شود ضامن است اگر صيدی را گيرد و برای: هفتم
  . دضامن است حمل اگر در داخل حرم صيدی که نوزاد دارد را بگير چنين همگرفنت و 
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اگر حمرم سگ خود را برای شکار بفرستد و شکار را بکشد ضامن است تفاوتی : هشتم
  . شود میکند که در حل باشد يا حرم وليکن اگر حمرم ودر حرم باشد دو برابر  منی

  . اگر صيد فرار کند و با چيزی برخورد يا پرندگان درنده آن را برند ضامن است: م
خبواهد آن را جنات دهد و هالک شود يا معلول شود ضامن  دامش افتد واگر صيد در: دهم

 . است
  . هر کس بر صيدی داللت کند و آن کشته شود ضامن است: يازدهم

  
  . کنند گان در صيد يا شکار احرام: فصل سوم

باشد پس هر کس در  میبر حمرم در حل حرام  از صيدی که بر حمل در حرم حرام است
ی آن است و اگر مجاعتی آن را بکشند بر هر کدام فدای آن حرم صيدی را بکشد بر او فدا

آيد و اگر آن را بزند و وارد حرم شود و مبيرد ضامن  میاست و حرام است اگر به مست حرم 
  . است
پس اگر صيدی را در آن زد و چشمش ، حرم مکروه است )مترکيلو ٢٢(و صيد بين بريد  

اگر شکاری را در حل ببندد تحب است و را کور کرد يا شاخش را شکست بر او صدقه مس
 . و وارد حرم شود خارج کردن آن جايز نيست

اگر  چنين همو ، فدای آن را دهد و اگر در احالل باشد و صيدی را در حرم زد و کشت
اگر بعضی ازصيد  چنين همر حرم زد و کشت ضامن ان است و در حرم است و صيدی را د

و اگر صيد بر . و بعضی را زد و کشت ضامن استو بعضی در بيرون حرم بود  حرم در
  . درختی باشد و اصل درخت در حرم باشد وآن را زد ضامن است ی خهشا

وارد حرم شود و صيد در دست دارد بر او واجب است که آن را آزاد کند و  هر کسو 
. ا غيراو باشد ي ی هکند که تلف بوسيل منیاگر آن را بيرون برد و تلف شد ضامن است تفاوتی 

پرهايش کامل ای باشد که پرهای آن کوتاه است بر او واجب است حفظ آن تا  و اگر پرنده
 . شود سپس آن را آزاد کند

پری از کبوتر حرم بکَند  هر کسو . جايز نيست ها آنهای حرم حتی در حل صيد و کبوتر
ا بيرون صدقه بر او واجب است و واجب است آن را با مهان دست دهد و هر کس صيدی ر

و اگر قبل از آن تلف شود ضامن است و اگر آن . حرم بِبرد بر گرداندن آن بر او واجب است
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 شود بر او فدای آن واجب تهوارد حرم شود سپس خارج شود و کش را با تير بيرون حرم زد و
  . شود منی

د وآن و اگر محل در حرم صيدی را سر بِبرد آن ميته است و اگر آن را در حل گردن زن
در حل است وآن را وارد حرم کند خوردن آن بر حمل حرام نيست و بر حمرم حرام است و در 

  . ملک او چيزی از صيد وارد نشود
 در توابع است: فصل چهارم

بر حمل در حرم واجب آيد مجع  چه آنبر حمرم در حل از کفاره واجب شود يا  چه آنهر 
و هر چه از حمرم  شود منینه منتهی شود پس دو برابر به بد که اينبر حمرم در حرم تا  شوند می

صيد تکرار شود به فراموشی ضمان آن بر او واجب شود و اگر تعمد کند کفاره اوالً واجب 
 . شود میمنتقم  ها آنشود و تکرار خنواهد شد و او از مجله کسانی است که خداوند از 

و اگر تيری بر صيدی  اًسهوو چه  عمداًو ضامن صيد است در صورت کشنت آن چه 
اگر بر هدفی اندازد و  چنين همری را زند بر او دو فدا است و اندازد و رد شود و صيد ديگ

نده خريد و حمرم خورد بر حمرم به جای و اگر حمل برای حمرم ختم پر. صيدی را زند ضامن است
به صيد يا خريد  درهم خواهد بود و صيد چه يک گوسفند است و بر حمل بر هر ختم  میهر خت

ولی اگر در شهر خود ، يا هبه يا ميراث باشد وارد ملک حمرم نشود سه مورد را اگر داشت
خورد و فدا دهد و اگر  میباشد برای اوست و اگر حمرم بر خوردن صيد مضطر شود آن را 

و  خورد میخورد اگر توانايی دادن فدا را داشت و اگر نه پس ميته را  میميته داشت صيد را 
اگر صيد مملوک باشد فدای آن را به صاحب آن دهد و اگر مالکی نداشته باشد صدقه دهد و 

از فدا الزم حمرم شود آن را گردن زند يا قربانی کند در مکه اگر معتمر است و در  چه آنهر 
صيد واجب باشد و آن را ندارد  ی هو هر کس بر او گوسفند در کفار منی اگر در حج است

  . روزه بگيرد طعام ده مسکين و اگر نتواند سه روز در حجبر او است ا
  ممنوعات ی يهدر بق: مقصد سوم

 :و آن هفت تا هستند
به حتريم  و عاملاً عمداً، بربا مهسرش مجاع کند چه در قُبل يا د هر کس، متتع به زنان: اول

ه در و بر اوست متام کردن آن و بدنه و حج دوبار، در اين صورت حجش باطل است، آن
و چنين است اگر ، ی که باطل کرده واجب باشد يا مستحبا کند که حجه منیتفاوتی ، آينده



   ٧٣...............................................................................................................................شرائع االسالم

 . با زن مملوک خود مجاع کند
واجب است و  ها آنوبر . و اگر زنش در احرام استطاعه بود به مانند شوهر الزم او است

کامل اجنام دهند  اجا رسيدند و مناسک ر واجب است که از هم جدا شوند اگر چه آن ها آنبر 
کنارشان باشد و اگر زن را   مینفر سو که اينو معنی جدا شدن اين است که خلوت نکنند تا 

کند جز  منیحتمل اکراه کرد حج زن درست است و بر مرد دو کفاره است و از او چيزی را 
  . اش کفاره

سه دور آن  که يناطواف نساء کند يا  که اينو اگر بعد از وقوف در معشر حتی اگر قبل از 
قبل از وقوف در اين صورت ، مجاع کند در غير از فرج که اينيا ، را يا کم تر به جا آورده

 . حجش صحيح است و بر او بدنه است
ن را باطل کند بر اوست که دوباره مثل بار اول اگر در آينده حج کند و دو باره آ :فرع

  . و نه قضايی بر او است شود میل نه حجش باط، اجنام دهد و در استمناء بدنه است
و اگر با زن مملوک خود مجاع کند در حالی که او محل و زن حمرم باشد به جای او 

و اگر ناتوان بود گوسفند يا سه روز روزه ، کفاره حتمل کند يک بدنه يا گاو يا گوسفند
  . بگيرد
گر ناتوان است يگ گاو او يک بدنه است و ا اگر حمرم قبل از طواف زيارت مجاع کند بر 

و اگر حمرم پنج دور از طواف نساء اجنام دهد سپس مواقعه کند چيزی بر او الزم . و يا گوسفند
 . نيست و طواف خود را کامل کند

حمرم ديگری را بر زنی عقد کند و بر آن دخول کند بر هر کدام از آن دو ، و اگر حمرم
 . کفاره است و چنين است اگر عاقد حمل باشد

و بر اوست عمره  شود میو هر کس در احرام عمره قبل از سعی مجاع کند عمره اش باطل 
 . و قضای آن و تر آن است که در ماه بعدی باشد

و اگر به غير مهسر خود نگاه کند و امناء کرد بر او يک بدنه است اگر توانا بود و اگر 
 . ستمتوسط بود يک گاو و اگر ناتوان بود يک گوسفند بر او ا

و اگر آن را باشهوت ملس کند بر او يک ، و اگر به زن خود نگاه کرد چيزی بر او نيست
گوسفند است حتی اگر امناء نکند و اگر مهسرش را ببوسد بر او يک گوسفند است و اگر با 

بازی با مهسر خود و اگر  یلهاگر امناء کند بوسي چنين همو . شهوت باشد بر او شتر است
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  . چيزی بر او نيست نگاه کند که اينکند بشنود و امناء کند بدون  میکه مجاع چيزی بر کسی 
 به باطل کند سپس احصار کند بر او بدنه استو اگر حج استطاعه کند و آن را : فرع

  . کند میکردن و گوسفند برای احصار خواهد بود و قضاء يکی در آينده کفايت  باطل سبب
 :ممنوع دوم

کند که از آن به عنوان  منیرد بر او يک گوسفند است تفاوتی هر کس عطر بگذا، عطر
چه يک بار باشد يا چند باراز سوزاندن عطر آگين شود ، رنگ يا ماليدن به خود استفاده کند

  . مانند خبور يا در غذا و در عطر کعبه اشکالی نيست اگرچه با آن عطر زعفران است
 . ها احين مانند گلند ترنج و سيب و ريها مان و چنين است ميوه 

های دست و پا در يک  ناخن مدی از غذا است و در ناخن و در هر: سوم ناخن گيری
و اگر از يکی سؤال ست م در يک جملس بود بر او گوسفند اجملس گوسفند است و اگر هرکدا

  . کند و بگويد که ناخن بگيرد و خون آيد بر مفتی يک گوسفند است
پس اگر بپوشد بر او گوسفند است و اگر مضطر ) مرد(است  دوخنت بر حمرم حرام: چهارم

  . را از سرما و گرما محايت کند جايز است است و بر او گوسفند است شود لباس بپوشد تا او
در آن گوسفند است يا اطعام ده مسکين برای هر کدام مد است يا  سر تراشيدن و: پنجم

بيفتد بر او  ها آندست بزند و چيزی از سه روز روزه گرفنت و اگر به زيش و موی سر خود 
و پاک  و اگر آن را در وضو برای مناز اجنام دهد چيزی بر او نيست يک دست غذا است

و اگر هر دو باشد يک گوسفند بر او  مسکين است ها اطعام سه کردن هر کدام از زير بغل
اگر سرش را با  چنين همسر در راه رفنت گوسفند است و  است و در سايه انداخنت بر روی

لباس بپوشاند يا گلی بر آن گذارد و حمجوبش کند يا در آب ارمتاس کند يا چيزی را بلند کند 
  . که آن را از آفتاب حمجوب کند

برای يک بار گوسفند دو بار گاو و سه بار بدنه است و در جدال در دروغ از او : ششم
 آن نيست راست گويی سه بار گوسفند است و کفاره در کم تر از 

در بزرگ آن گاو است حتی اگر در جای محل باشد و در ، کندن درخت حرم: هفتم
 يدو اگر درختی از حرم کَند با. کوچک آن گوسفند است و در بعضی از آن قيمت آن است

اجنام  که اينگرداند و اگر خشک شد ضمان بر او است و اشکالی در کندن علف نيست با بر
است و هر کس از روغنی که عطر در آن است استفاده کند بر او يک آن گناه کار  ی هدهند
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گوسفند است و در حال ضرورت چيزی بر او نيست و هر کس دندان خود را بکند کفاره 
و روغن  ای بر او نيست و خوردن چيزی که عطر در آن نيست از روغن ها مانند روغن مايع

  . و ماليدن خود با آن جايز است، کنجد
  :خامته

 :امل چند مسئله استش
اگر چند سبب خمتلف مجع شود مانند پوشيدن و ناخن گيری يا عطر گذاشنت برای هر : اول

اده يا در دو زمان اجنام داده را در يک زمان اجنام د ها آنکند که  منیتفاوتی  کدام کفاره است
 . باشد به جای اولی کفاره داده يا نداده باشد

در هر کدام کفاره الزم او است و اگر کوتاه کردن را تکرار اگر وطئ را تکرار کند : دوم
 شود میو اگر در دو زمان باشد کفاره تکرار  شود منیکند پس در يک زمان باشد کفاره تکرار 

و اگر در دو جملس  شود منیاستفاده کند اگر در يک جملس باشد تکرار و اگر لباس يا عطری 
 . شود منیتکرار 

را که پوشيدن و خوردن آن برای او حرام باشد  چه آنپوشد يا خبورد اگر ب میهر حمر: سوم
 . بر او گوسفند است

شکار که در اينجا کفاره از جاهل و فراموش کار و جمنون ساقط است مگر در : چهارم
  . باشد سهواًالزم است حتی اگر 
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سپس داخل . آن برای او ممکن باشد حرام دراحرام کند در ميقاتی که ا که اين: و شکل آن
و ، مروه سعی کند سپس بين صفا و، رکعت آن را به جا آورد مکه شود و طواف کند و دو

 . موی سر خود را کوتاه کند
با وجود شرايط يکبار در عمر  و، شرايط وجوب آن مهان شرايط وجوب حج است و

 و) جبای ديگری حج منودن( و استئجار ،شود میمانند آن واجب  و با نذر و، شود میواجب 
دخول مکه  ن وقت حج وفوت شد و )باطل گرداند که حج را عملی اجنام دهد( فساد کردن

  . شود میو بر حسب هر کدام از اسباب وجوب آن تکرار . آن ر وعدم تکرارعذبا وجود رفع 
، سعی کردن و، رکعت آن دو و، طواف کردن، احرام، نيت :افعال آن هشت تا هستند و

  . دو رکعت آن و، )زنان( طواف نساء و، وکوتاه کردن موی سر
  . شود میتقسيم  مفرده به متمتع به آن و و

های حج صحيح  جز درماه و، م نباشد واجب استراکه نزديک مسجداحل هر کسبر: اول
ن تراشيد و، ودرآن کوتاه کردن موی سر الزم است شود میمفرده نيز با آن ساقط  و، نيست

طواف نساء درآن واجب  و) کفاره دهد( بربد تراشيد بايد سر اگر و، موی سر جايز نيست
  . نيست
ايام سال صحيح  ی مهه در و، کسی که نزديک مسجداحلرام باشد الزم است بر: مفرده و
 . ماه رجب است افضل آن در و، است
 الزم تع کند وبرای مفرده احرام کند و وارد مکه شود جايز است که نيت مت هر کس و
به نيت متتع وارد  اگر و. های حج باشد جايز نيست ماه در غير اگر و، )کفاره(بريدن  اوسر

آن مرتبط  چرا که با، حج را جبا آورد که اينمکه شود خارج شدن برای او جايز نيست تا 
گر ا و. نداشت جايز است بيرون آيد در حالی که به جتديد احرام نياز چه آنچن، بله. است

 . متتع کند  میدر اين صورت با دو جديد اجنام داد ی رهخارج شد و عم
که :مکروه است و. و اقل آن ده روز است، هر ماه اجنام داد مفرده را در: مستحب است و

  . ده روز باشد از ديگر کمتر با يک ها آندو عمره اجنام دهد که فاصله 
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واگر . و تراشيدن موی سر افضل است ،کند میاز مفرده با کوتاه کردن موی سر احالل  و
اجنام داد  طواف نساء را پس اگر، مگر زنان شود میحالل  او بر چيز مههکوتاه کرد يا تراشيد 

 از زن و شود میجب وا معتمرين مهه مفرده بعداز سعی بر وآن در، شوند میزنان بر او حالل 
خير انداخنت أت واجب شد بهيعنی اگر بر کسی ( شود میواجب  عمره فوراً و. صغار خاجه و

 . )جايز نيست
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 :و نظر در چهار رکن است
  . در بيان کسی است که جهاد کردن براو واجب است :رکن اول

پس بر طفل . نيفتاده باشد کار از، پيری از، و آن واجب است بر هر مرد مکلف آزادی که
  . بنده و نه بر، ر از کار افتادهونه بر پي، و نه بر زن، و نه بر ديوانه، واجب نيست

به شرط وجود امام يا کسی که امام او را برای جهاد نصب ، کفايی است، و وجوب جهاد
را معين کند به جهت  امام او که اينو بر کسی خبصوص واجب نيست مگر . کرده باشد
و اتفاق يا  يا به دليل ناتوانی جنگجويان از دفع دمشن مگر به طور دست مجعی حتاقتضاء مصل

 . آنکه مکلف به سبب نذر و شبه آن جهاد را بر خود معين کند
و معلوليت مثل زمين گيری ، کوری: شود میو وجوب جهاد به يکی از چهار عذر ساقط 

ی که با چنان آنفقر  و، دويدن باشدبيماری که مانع از سواری و  و، که قادر بر برخاسنت نباشد
و آن به حسب اوضاع و احوال . ل و خريد سالح ناتوان باشدوجود آن از خمارج راه و عيا

  . متفاوت است
  : و در اين جا سه فرع است 

ر منع او آن نرسيده برای طلبکا ی هکسی قرضی باشد که وعد یمههر گاه بر ذ: فرع اول
  . است اگر قرضش حال باشد و او معِسر است چنين هماز جهاد جايز نيست و 

که بر او معين نشده  میمادر منع کردن فرزند از جنگ مادا پدر واست برای  جايز:دوم
  . باشد

مگر  شود منیشده حاصل شود وجوب جهاد ساقط  يادهرگاه يکی از عذرهای : فرع سوم
 . ناتوان از آن باشد که اين

و . شود میمايحتاج او است ببخشد جهاد بر او واجب  چه آنو اگر کسی به شخص فقير 
 . شود منیت باشد واجب اگر به طريق اجر

جهاد ناتوان باشد و وضع اقتصادی او خوب باشد بر او  و هر کس خود به سبب عذری از
و  اگر خود بر جهاد قادر باشد و. واجب است که کسی را تدارک ببيند و برای جهاد بفرستد
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ساقط  او را عذری نباشد و ديگری را جمهز کند وجوب جهاد از او اگر بر او معين نشده باشد
که در آن  حرام است مگر آنکه دمشن شروع کند، و جنگ کردن در ماههای حرام شود می

های حرام حرمتی قايل نباشد و  که دمشن کسانی باشند که برای ماه وقت حرام نيست يا آن
 . بعد نسخ شد جنگ کردن در حرم جايز است و در اول اسالم حرام بود و

قه کردن از آجنا بر کسی که توانايی ظاهر ساخنت و مهاجرت از شهر مشرکان و قطع عال
لوازم مسلمانی را نداشته باشد با امکان بيرون آمدن واجب است و تا وقتی که کفر در عامل 

ثُم أَرسلْنا  بازگشتشان به جهنم است مههو اهل کفر ، باقی است هجرت بر او واجب است
رسولُها كَذَّبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلْناهم أَحاديثَ فَبعدا لِّقَومٍ لَّا رسلَنا تترا كُلَّ ما جاء أُمةً 

پيامربش  متیا] هدايت[ه كردمي هر بار براى باز فرستادگان خود را پياپى روان( )٤(.يؤمنونَ
ها را  رى آوردمي و آنيكى پس از ديگ] هاى سركش را ما امت[آمد او را تكذيب كردند پس 

و ، )آورند منىمردمى كه اميان ] خدا از رمحت[گردانيدمي دور باد ] و زبانزد مردم[مايه عربت 
ورزند مانند  میکفر  ها آنپيامربان کافرند با کسانی که به بعضی از  ی مههيی که به ها آنبين 

ايمان  ها آنوی کفر بورزد يا به هر د  ايمان دارد و به عيسی  کسی که به موسی
که پيامرب   يا به مهديين  بورزد يا کسی که به ائمه کفر  داشته باشد و به حممد

 . را وصيت کرده کفر بورزد تفاوتی نيست ها آناطاعت از 
ها و  گهبانی و حمافظت از راهکه تابع اين رکن است مرابطه است و آن ن  میو از مجله احکا

ظاهر  باشد و اين مرابطه مستحب است هرچند امام  میت ها که حمل آمدن دمشن اس رخنه
بلکه ، است که اين امر جهاد را الزم ندارد که متوقف به حضور امام  به جهت آن نباشد

سب نايی آن را ندارد مستحب است که اکه توا هر کسو . حمافظت وخرب رسانی است
 . جا بفرستد خود را برای مرابطه به آن )مرکب(

 چه امام ظاهر باشد و چه نباشد و شود میاو واجب  ذر کند که مرابطه منايد برن هر کسو 
  . شود میمنايند برساند واجب  میاگر نذر کند که چيزی به مصرف کسانی که مرابطه  چنين هم

 . شود میرا اجير ساخت که از جانب کسی مرابطه منايد بر او واجب  و اگر خود
   .واجب است و چگونگی جهاد ها آنکردن با  در بيان کسانی که جهاد: رکن دوم

                                                
   .۴۴: املؤمنون -٤
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 :و در اين رکن چند طرف است
 . در کسانی که جهاد با ايشان واجب است: طرف اول

، کنند میمسلمانان که بر امام زمان سرکشی  ی فهيکی کسانی از طاي: اند و ايشان سه طايفه
و ، عمل نياورنده ايط ذمه را باند اگر که شر وجموس نصاری يهود و ها آن و: اند و يکی اهل ذمه

 . يکی ساير کفارند
بر مسلمانان واجب است که به مست آنان روند يا  چيز که جهاد با او واجب باشد و هر

ابتدا به جنگ  ها آنو اگر . از کفر به اسالم و ايمان ها آنيا برای نقل  ها آنبرای برگرداندن 
واجب است اگر امکان آن  ها آند جهاد و اگر برگردن شود میايشان واجب  کردن جنگ با

، و اقل آن در سال يک دفعه است و هراگر مصلحت اقتضای مصاحله منايد جايز است، باشد
  . ليکن مباشر و متولی آن نشود مگر امام يا کسی که امام او را اذن دهد

 . چگونگی جهاد کردن با کفار حربی است در: طرف دوم 
 ی هتر باشد مگر آنکه از طايف ای است که نزديک د طايفهتر است شروع کردن به جهاو 

داری کردن ازجهاد و صرب منودن هرگاه دمشن زياد ست خوددور خطر بيشتر باشد و واجب ا
، که کثرتی از برای مسلمانان به هم رسد برای مقاومت کردن تا آن، باشد و مسلمانان کم

که  ز به جنگ ننمايند مگر بعد از آنو آغا شود میسپس در آن وقت مبادرت به جهاد واجب 
ايشان را به حماسن اسالم خبوانند و بايد دعوت کننده امام باشد يا کسی که امام او را منصوب 

  . شود میو اعتبار دعوت کسانی که پيش از آن شناخت داشته باشند ساقط  کند
و از جای  ر مسلمين يا کمتر باشد جايز نيستببرا جنگ هرگاه دمشن دو و گريخنت از

وسعت  که اينخبواهد حتصيل حالتی تر منايد مانند  که اينخود به در رفنت جايز نيست مگر 
که خبواهد  خبواهد پشت به آفتاب باشد يا آن که اينيا آبگاهها را خبواهد يا ، درمکان خبواهد

شوند خواه باعث تقويت او  ها آنايی که  کند يا خبواهد جا بگيرد در طايفهزره خود را درست 
 . کم باشند و خواه زياد

جايز نيست و فرار هالکت است در  هم فرار و اگر گمان هالک شدن خود منايد باز
خود به هالكت  خود را با دست()٥(.الَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَةوخداوند  ی هفرمود

                                                
  .١٩۵: البقرة -٥
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چون با ( )٦(.إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتواْ خداوند ی هبلکه پايداری واجب است به فرمود .)ميفكنيد
مذکور شد بوده  چه آنکمتر از  اگر مسلمانان و )كنيد پايدارى ورزيد گروهى برخورد مى

، و در اين صورت هرگاه گمان سالمتی داشته باشد. پايداری منودن واجب نيست، باشند
عده و عدد واجب  ی يهرگمان هالکت باشد برگشنت برای و اگ. پايداری مستحب است

بر آن يک نفر مسلم واجب ، و اگر دو نفر دمشن با يک نفر از مسلمانان جدا باشند. است
  . است که پايداری کند

و ، و جنگ دمشن با حماصره کردن آن جايز است و راه آمد وشد قافله را بر ايشان بسنت
  . زی باشدخراب کردن حصارها و خانه ها و هر چيزی که با آن اميد پيرو

وآب را بر ايشان مسلط کردن مکروه است مگر با ، انداخنت آتش و، ها ختو بريدن در
گذاشنت حرام است و اگر پيروزی ميسر نشود  ها آنو زهر در آب و خورش ، ضرورت وجود

 . مگر با آن جايز است
 ،و اگر پشت کودکان و زنان خود شوند بايد از آن دست کشيد مگر در هنگام درگيری

البته اگر جهاد با ، پشت اسرای مسلمان شوند حتی اگر اسير کشته شود است اگر چنين همو 
واگر ، ولی کفاره الزم او است، شود منیو ديه الزم قاتل ، ممکن نباشد مگر اين چنين ها آن

تواند پيشگيری کند قصاص و کفاره الزم او خواهد  می که اينجنگجو عمد داشت با وجود 
  . بود

، را کمک کنند جايز نيست ها آنحتی اگر  ها آن ديوانگان و کودکان و زنان از و کشنت
و مستحب . جايز نيست و نه از پشت زدن ها آنو قطعه قطعه کردن . مگر در صورت اضطرار

  . است که جنگ بعد از زوال باشد بعد از مناز ظهر
  . در امان دادن است: طرف سوم

 . و عبارت و وقت آن ،دهد میو گفتگو در کسی که امان  
اند آزاد و بنده  اقل و خمتار باشد و در اين مساویبايد بالغ و ع: بندد میکسی که عقد امان 

 . و مرد و زن
، شود منیای؛ منعقد  نزديک بلوغ رسيده باشد يا ديوانهامان ببندد طفل مميزی که  عقد و اگر

                                                
  .۴۵: األنفال -٦
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است حکم هر کافر  چنين همو . شود میو ليکن آن کافر به حمل ايمنی خودش برگردانيده 
لفظی را بشنود و معتقد شود  که اينمثل ، امان ی ههه داخل شود در واليت اسالم به شبک حربی

خيال کند که اين مصاحبت  مصاحبت کند و مسلمانان را هايی از يا رفيق، که آن امان است
  . امان است

، عموم ولی به طرز، ان دهدنفر از کفار ام و جايز است که يک نفر از مسلمانان به چند
  . تواند امان دهد منیکفار و برای اهل يک اقليم و مملکتی  ی مههيعنی 

 . بندد از برای کفار به طرز عموم و خصوص میو امام عقد امان 
تواند  میامان ، جهتی و مستی نصب کرده است است کسی که امام آن را بر چنين هم و

 . بدهد از برای اهل آن مست و آن جهت
برنداشته باشد  که چيزی را که خمالف شرع است در  میو وفا کردن به عقد امان مادا

  . شود منیواجب است و هر گاه امان دهنده مکره باشد امان منعقد 
 : و اما عبارت

ذمة  انت يف« به تو پناه دادم يا »اجرتک« به تو امان دادم يا »امنتک«: بگويد که اينو آن 
و ، اين معنا داللت کند لفظی که به صراحت بر هر و. ن اسالم هستیاما در تو »االسالم

به شرطی که معلوم ، که الزم معنی آن امان باشد  میيعنی هر کال، است هر کنايه چنين هم
» باکی بر تو نيست« :بگويد و اگر. گفتگو يا احوال که قصد گوينده امان استن ئشود از قرا

آن  یمهه چيزی که داللت بر امان کند ضميک ت مگر آنها امان نيس اين» نترس«: يا بگويد
  . شود

  :و اما وقت آن
و دمشنان امان طلبند ، گرفنت است و هر گاه لشکر اسالم بر غلبه مشرف شود اسير پيش از 

و اگر امان طلبند بعد از آنکه دستگير شدند و . با وجود مصلحت امان دادن ايشان جايز است
اگر ، و اگر مسلمانی اقرار کند به کافر امان داده است. ح نيستکسی امان دهد آن امان صحي

 . شود میمقبول ، آن امان در زمانی باشد که انشاء آن صحيح است
مسلمان  ی هگفت، کافری بر مسلمانی امان دادن را ادعا کند و آن مسلمان انکار کند و اگر

، هوشی مرگ يا بی: مان مانندو اگر مانعی به هم رسد از جواب دادن آن مسل شود میپذيرفته 
به حمل  شود میليکن درهر دو حالت آن کافر برگردانيده . شود منیادعای آن کافر پذيرفته 
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 . و بعد از آن حکم حربی را دارد، ايمنش
و اگر کافری برای ساکن شدن در دار اسالم امان گيرد مال او نيز به تبعيت او در امان 

 شکند و امان مال او میرود برای سکونت؛ امان جان او  است و اگر بعد از آن به دار کفر
 . ماند میباقی 

و مال او فئ . شکند هرگاه وارث مسلمانی نداشته باشد میواگر در آجنا مبيرد؛ امان مال نيز 
ای جنگ نکرده  برای کسب آن نه اسبی و نه سواره زيرا که، امام است بهو خمتص ، است
و اگر مسلمانان چنين ، امان داده شده در داراسالم مبيردو حکم چنين است اگر اين . است

  . و بنده گردد؛ مال او به تبعيت او مملوک شود، کافری را اسير کنند
و از ، شود امان از ايشان وارد با) يعنی شهر واليت کفار( و اگر مسلمانی در دار حرب

حب آن در داراسالم خواه صا، واجب است که آن مال را رد کند ؛کفار مالی را دزدی کند
و بر او منزل ، را رها کنند و او، و اگر مسلمانی دستگير کفار شود. باشد يا در دار کفر

و به ، يستمنزل کردن واجب ن، کردن در دار کفر و ايمن بودن کفار از او راشرط کنند
ی که قدر معين به شرط آن، و اگر او را رها کنند حسب شرط اموال ايشان بر او حرام است

و در گردن او از ، و اگر کافری مسلمان شود. وفای به آن شرط واجب نيست، مال بدهد
و هر گاه اول . ونه وارث آن، آن مهر راندارد ی هزوجه حق مطالب ؛کافره مهری باشد ی جهزو

و ، مسلمان شود، که زوجه پيش از زوج يا آن، و بعد از آن زوج مسلمان شود، ش مبيردا زوجه
تواند مهر را از زوج مطالبه  ، میهر گاه زوجه را وارث مسلمانی باشد ؛زوجه مبيردبعد از آن 

  . تواند منی، کند و هرگاه وارثش کافر باشد
 :خامته

 : در آن دو فصل است
، امان به هر حکم و قراردادی که امام بفرمايد بسته شود عقد که اينجايز است :فصل اول

 و، کمال عقل: و در حکم کننده معترب است. ترا نصب کرده اس يا کسی که امام او
 . شود منیو مرد بودن و آزاد بودن مراعات . مسلمانی و عدالت

معين کنند  را معين کند نه آن کس که کفار صلح کردن به حکم کسی که امام او و 
و کفار به حمل ايمن ، شود میو اگر حاکم پيش از حکم کردن مبيرد؛ امان باطل ، جايز است

و جايز است که حکم را واگذارند به دو کس يا بيشتر و هر گاه . شوند میبرگردانده خود 
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که حاکم کند پذيرفته  و هر حکمی ، شود میفوت کند؛ حکم ديگران هم باطل  ها آنيکی از 
اگر حکم کند به کشنت و اسير کردن  و. شرع منافات داشته باشد حکممگر آنکه با ، شود می

و اگرحاکم برای مشرک به ، شود میمسلمان شوند؛ حکم کشنت ساقط  ها آنو، و گرفنت مال
زيرا که ، عوض اسرای مسلمانان که در دست کفارند فدايی دهند؛ وفای به آن واجب نيست

 . باشد منیعوضی از برای آزاد 
سردار لشکر جايز است حقی و حقوقی برای کسی که او را راهنمايی به  برای: فصل دوم

پس اگر . قلعه يا راه پنهانی شهر را نشان دهد ی همثل آنکه رخن، رار دهدمصلحتی کند ق
و اگر ، شرط است که از حيث وصف و مقدار معلوم باشد، قرارداد سردار از مال خود باشد

، حقوق از مال غنيمت باشدو اگر آن . ه باشدعين باشد؛ پس بايد ديده شده يا وصف شد
 . يا جامهجايز است که جمهول باشد مثل کنيز 

  
 :و در اينجا فرعی است

و قلعه بر عقد امان گشوده شود که در اين ، اگر آن حقوق معينی از اموال اهل قلعه باشد 
صورت اگر ميان صاحبان آن عين و آنکه حقوق برای او قرار داده شده اتفاق شود بر دادن 

ه مأمن خود بر گردانده ب ها آنخورد و  میجايز است؛ و اگر نزاع شد آن صلح بر هم ، پاداش
برای او پاداشی ، و پيش از فتح مسلمان شود، بوده باشد آن حقوق کنيز اگر و. شوند می

  . نيست
  . در احکام اسيران است: طرف چهارم

 . بر دو قسم اند مردان و زنان ها آنو  
 چنين هم اگر چه جنگ بر پا باشد و شوند میپس زنان به جمرد دست گير شدن مملوک  

پس هر  شود میو اگر طفل با بالغ مشتبه شوند اعتبار به روييدن موی زهار . ت حکم اطفالاس
 . کس که موی درشت بر زهار او نه روييده باشد و سنش معلوم نباشد در حکم اطفال است

 اگر مسلمان نشده باشند و شود میقتل معين  ها آنو ذکور بالغ به جمرد دستگير شدن بر
 زند و اگر خواهد دست و میرا گردن  ها آنامام خمير است اگر خواست  و، جنگ بر پا باشد

و اگر بعد از گذشنت ، را واگذارد که خون از ايشان برود تا مبيرند ها آنرا بِبرد و  ها آنپای 
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باشد ميان منت گذاشنت بر ايشان به رهايی  میو امام خمير  شوند منیشوند کشته  جنگ دستگير
واگربعد از دستگير شدن مسلمان شوند ، رها کردن و يا بنده کردن ايشانيا فدا گرفنت و 

و اگر اسيری از راه رفنت ناتوان شود بر او کشنت واجب  شود منیحکم مذکور از ايشان ساقط 
 . مسلمانی او را بکشد خونش هدر است نيست و اگر

و را داشته باشند کشنت ا ی هو واجب است که آب و خوردنی به اسير دهند اگر چه اراد 
 کشنت وجدا کردن و برداشنت سر او از حمل) زجر يا گرسنگی بر( او را صرباً: و کراهت دارد

 ها آن مههو واجب است دفن شهدای مسلمانان نه کشته های کفار واگر مشتبه شوند . قتل
 تابع حکم پدر و مادر است که اگر هر دو و حکم طفلی که دستگير شده است. شوند میدفن 

يا يکی از ايشان مسلمان شوند آن طفل تابع آن است و اگر طفل بدون پدر ومادر دستگير 
  . شود تابع اسير کننده در اسالم است

  :و در اين جا فرعی است
و اگر او را به بندگی برداشنت نکاح به  شود منیهرگاه شوهر دستگير شود نکاح او باطل 

ل يا زنی باشد به حمض دستگير شدن نکاح و اگر اسير طف شود میجهت جتدد ملک باطل 
نکاح  چنين همو ، شوند میبه جهت آنکه طفل و زن به جمرد دستگير شدن بنده  شود میمنفسخ 
زن و شوهر هر دو بنده باشند و اگر . هر گاه هردو زن و شوهر دستگير شوند شود میمنفسخ 

. ان تازه به هم نرسيده استزيرا که بندگی ايش شود منینکاح ايشان به دستگير شدن منفسخ 
واگر زنی دستگير شود و اهل آن زن به آزاد کردن اسيری در دست مشرکان صلح کنند وآن 

کنيز دارد  کمواگر آن زن دستگير شده را که ح. اسير آزاد شود برگرداندن زن واجب نيست
نی صاحب از مسلما که  میآزاد کنند به عوضی از مال که اهل آن زن بدهند جايز است مادا

  . فرزند نشده باشد
 :شود میو به اين طرف دو مسئله ملحق 

جنگجو در دار کفر مسلمان شود خون او حمفوظ است و مال هرگاه کافر : اول ی همسئل
مالی که منقول نيست مانند  حمفوظ است و سبابطال و نقره و ا :منقول است مانند چه آناو 

مسلمانان است و اوالد صغار او تابع اويند حتی  زمين و عمارت حمفوظ نيست زيرا که آن مال
بنده شود ولی  حامله دستگير شود مادر و اگر مادر. فرزندی در شکم مادر باشد ها آناگربين 

چنين است هر گاه زنی کافر  و. آن فرزند که از شوهر مسلمان شده در شکم دارد بنده نيست
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ای را که از اهل ذمه است به  مانی بندهو اگر مسل. مباح آبسنت باشد وطئ هباز مرد مسلمانی 
آزاد شده در بالد کفر منزل گيرد سپس اسير مسلمانان ، سبب نذری آزاد کند و بعد از آن

به بندگی برداشنت او  باشد  میشود جايز است که او را به بندگی بردارند و اگر آزاد کننده ذ
  . جايز است

کفر پيش از آقای خود مسلمان شود به  رشخص کافری در دا یدههر گاه بن: دوم ی همسئل
کفر پيش از آقايش بيرون آيد از بندگی آزاد شود و اگر بعد از آقای خود  که از دار شرط آن

  . ماند میبيرون آيد بر بندگی او باقی 
 . در احکام غنيمت است :طرف پنجم
  . و چگونگی قسمت کردن است، و احکام زمين فتح شده، اقسام: و گفتگو در

  :ا اولام
که به سرمايه حتصيل  فايده و نفعی را گويند که به کسب حتصيل شود خواه آن: غنيمت

  . احلرب حاصل شوداز دار چه آنشود مثل منافع جتارت يا 
   :و گفتگو در اينجا به قسم دوم تعلق دارد و آن بر سه قسم است

و چيزهايی که . اسبابو ، نقره، از جايی به جايی مانند طال شود میچيزهايی که نقل :اول
 . زنان و اطفال: به اسارت گرفته شود مانند چه آنو ، زمين و خانه:غير منقول است مانند

و آن جزء . آنکه برای مسلمان مالک شدن آن صحيح است: به شود میتقسيم  یو اول
 برند بعد از در میغنيمت خمصوص به کسانی است که غنيمت اين نوع  و. غنيمت است
مگر بعد از ، و اهل غنيمت را تصرف در چيزی از آن جايز نيست. ها الهو جع آوردن مخس

مانند ، ناچار از آن هستند چه آنو برداشنت . ها آنقسمت کردن و معين شدن سهم هر يک از 
 چه آنو، مانند شراب وخوکمتلک آن صحيح نيست  چه آنسوخت و خوراک جايز است و 

تلف کردن آن و نگه  چه آنو ، د تلف شود مانند خوکبلکه باي شود منیکه در غنيمت داخل 
  . سرکه شود که اينداشنت آن جايز است مانند شراب تا 

 :و در اينجا چند فرع است
يا ببخشد؛ قبل از قسمت ، کسی غنيمت بفروشدهر گاه يکی از اهل غنيمت به : فرع اول

 . صحيح نيست
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ر و صيد و درخت به کسی اختصاص اند مانند شکا چيزهايی که در اصل مباح: فرع دوم
و ، ملکی بود ی نشانه ها آنو اگر در . برای هر مسلمانی جايز است ها آنو مالک شدن ، ندارد

های آن چيده شده و  ای که بال مانند پرنده، بنا برظاهرغنيمت هستند، در دار حرب باشد ها آن
 . هايی که بريده شده باشد درخت

مال مسلمانان يا مال  که اينحلرب يافت شود که احتمال اگر چيزی در دار ا: فرع سوم
 . است) چيز پيدا شده( پس حکم آن حکم لقطه، مانند خيمه و آالت حرب، کفار باشد

جايز ، آزاد شود نيمناغايی باشد که بر بعض  هر گاه در ميان غنيمت بنده: فرع چهارم
مجاعتی که او يکی از  ی هيا حص، آن بعض قرار دهد ی هامام اورا در حص که اينمگر ، نيست

های  و الزم او است که حصه، شود میپس آن آزاد ، و بعد او راضايت دهد، ايشان است
 . سايرين را خبرد در صورتی که دارنده باشد

و مخس در ، مسلمانان است ی مههپس آن مال برای : و اما آن چيزی که غير منقول است
و بين باقی گذاشنت آن ، س آن برای اصحاب مخسامام بين جدا کردن مخ و، آن واجب است

 . باشد میآوردن مخس از منافع  ودر
در  و، و خمتص به غنيمت برندگان هستند، اند غنيمت ی لهپس از مج: و اما زنان و اطفال

  . مخس برای مستحق مخس واجب است ها آن
  . ها است در احکام زمين:دوم

و ، مسلمانان است ی مههپس مال ، و آباد است، هر زمينی که به طور غلبه فتح شده باشد 
و آن را تصرف کنندگان به ، ونظر در آن با امام است، غنيمت برندگان نيز از آن مجله اند

و امام منافع آن را ، وخبشيدن و وقف آن صحيح نيست، و فروخنت، شوند منیطور خاص مالک 
ها مصرف  مساجد و پلو ساخنت  ،و اعانت جنگجويان، در مصاحل مسلمانان مثل بسنت مرزها

کردن  و آباد، زمان فتح موات باشد آن به طور خاص برای امام است و زمينی که در. کنند می
و اگر کسی بدون اذن امام در آن تصرف . آن جايز نيست مگر به اذن امام اگر ظاهر باشد

  . کند بايد اجرت آن را به امام دهد
و دادن مال املصاحله که ، ملک صاحبان آن است، دو هر زمينی که به طريق صلح فتح شو

و فروخنت ، شود میو اين چنين زمينی متلک شخصی ، باشد می ها آنامام قرارداد منوده است بر
و اگر مالک آن را به مسلمانی بفروشد صحيح است . آن و هر نوع تصرفی درآن صحيح است
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اين در . شود میفروشنده منتقل  ی هبرآن زمين قرارداد شده به ذم بابت مصاحله از چه آن و
 که ايناما اگر مصاحله کنند بر . باشد ها آنزمين ملک  که اينصورتی است که صلح کنند بر

، جزيه است ها آنگردن  بر و برای ايشان سکونت درآن باشد و، زمين ملک مسلمانان است
، ملک مسلمانان است اه آنباشد که آباد  میهای فتح شده به قهر و غلبه  حکم آن حکم زمين

 . برای امام است ها آنو خراب 
آن جزيه و خراجی که بر زمين او قرار داده شده است ساقط ، اسالم آورد اگر  میذ و کافر

و هر زمينی که صحبان آن بر آن مسلمان شوند آن  شود میو مالک آن به طور خاص  شود می
غير از ، ان در آن زمين چيزی نيستو بر ايش، زمين به طور خاص ملک ايشان خواهد بود

  . زکات هر گاه شرايط زکات حاصل شود
 :خامته

اجاره دادن آن  جايز است برای امام ، هر زمينی که صاحبان آن آبادی آن را واگذارند
و . را به کسی که امر آن را بر پا دارد و براو الزم است که اجرت آن را به صاحبانش بدهد

داشته   میو اگر مالک معلو. او به آن زمين سزاوارتر است، باد کندزمين مواتی را آ کسهر 
ای را از کافر حربی  و هر گاه مسلمانی خانه. الزم است که اجر ت آن را به او بدهد، باشد

هر چند آن را مسلمانان مالک  شود منیاجاره باطل ، و بعد آن سرزمين فتح شود، اجاره کند
  . شوند

 . غنيمت استدر احکام  گفتگويی: سوم
اگر برای ، ها و سلب رط کرده است آغازشود مانند جعالهامام ش چه آنواجب است که با 
ی  مهالز چه آنسپس . خمتصِ او خنواهد بود، و اگر شرط نکرده باشد. قاتل شرط کرده باشد

مانند  تقسيم شود درآورده شود که اينمدتی که غنيمت باقی است تا  حفظ غنيمت باشد در 
و از آن خبشش کمی . آن ی هحيوان غنيمت و محل و نقل کنند ی هو چرانند، ت کنندهحمافظ

که  به جهت آن، به اذن امام جنگ کرده باشند درآورد ها آنکفار اگر  برای زنان يا بندگان و 
و بعد از آن ، شود میآورده  سپس مخس آن در. نيست سهمی از غنيمت برای اين سه طايفه 

، اگر چه جننگيده باشد، جنگ حاضر شده که در هر کس و، جويانجنگپنجم در بين  چهار
 چنين همو . واگرچه تولدش بعد از مجع کردن غنيمت باشد و پيش از تقسيم آن، حتی اطفال

اگر چه بعد از مجع کردن غنيمت باشد و پيش از ، است کسی که مدد به جنگجويان رساند
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  . تقسيم آن باشد
غنيمت  با آن در لشکر ساير، و غنيمتی بياورند، دا شوندای از لشکر ج هر گاه دسته

اما اگر . هم شريکند با مهه، دسته بيرون روند دو لشکر از است اگر چنين هم و، شريک است
و حکم . با ديگری شريک نيست ها آنهيچيک از ، دو لشکر از واليتی بسوی دو مست روند

لشکری که در ، يت است بيرون رودای از لشکری که از اصل وال چنين است هرگاه دسته
کراهت دارد  و. زيرا که آن جهاد نکرده است. اصل واليت است شريک آن دسته خنواهد بود

کراهت دارد جاری  چنين همو ، داراحلرب مگر به جهت عذری تأخير کردن تقسيم غنيمت در
  . احلرب کردن حد در دار

 :مسئله سه
تا ، يا به لشکر خرب دهد به امام ال دمشن در مرز رااند تا ح کسی که نگهبان قرار داده: اول

پس اگر موعد ، شود منیمالک آن ، دهند قبض نکند میآن وجه را که از بيت املال به او  که اين
  . آن برای وارث او است ی همطالب، او برسد و اوفوت کند ی هدادن مقاطع

ندارد مگر آنکه امام ، گشتبر کسی حق سلب يا نفل را نه در آغاز و نه در: دوم ی همسئل
 . برای او شرط کند

اموال مسلمانان و  کفار و اگر، شود منیبه غنيمت مالک مال مسلم  کافر: سوم ی همسئل
اما . سپس آن را برگردانند در اين صورت بر آزاد چيزی نيست، اوالد ايشان را به غنيمت برند

تقسيم غنيمت حقيقت حال معلوم  هستند و اگر بعد از ها آننده ها حق صاحبان اموال و ب
سهم او بوده و آن کسی که آن غنيمت در . واجب است ها آنبه مالک  ها آنشود برگرداندن 

  . کند اگر غنيمت بردگان متفرق شده باشند میبه امام به قيمت آن رجوع 
  در احکام اهل ذمه است  :رکن سوم

  :و نظر در چند امر است
 شود مین جزيه گرفته که از ايشا در کسانی :امراول

اهل  ها آن گذارند و میکه ايشان را بر دين خود باقی  شود میجزيه از کسانی گرفته  
واهل کتاب اگر به شرايط ذمه التزام . مگر مسلمان شدن شود منیو از غير اينها قبول ، اند کتاب

مجاعتی از  ا کنند بهادع و اگر. آنکه عرب باشند يا عجممانند خواه  میمنايند بر دين خود باقی 
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و ايشان مکلف به بينه  شود میقبول  ها آناز ، باشند و جزيه را بدهند میها از ما  کفار که اين
 و. شود میمانند و اگر خالف آ ن ثابت شد آن عهد شکسته  میو بر دين خود برقرار  شوند منی
  . شود منیه افتاده و راهب جزيه گرفت کاراز پير زنان و ديوانگان و اطفال و از

 و هر. دهند تا زمانی که دادن آن ميسر شود میو جزيه بر فقير واجب است و او را مهلت  
. آن صلح صحيح نيست، بر زنان خود شرط کنند ها آنگاه جزيه بر مجاعتی قرار داده شود و 

گيرند که ايشان را به کنيزی ن و اگر مردان قبل از قرار جزيه کشته شوند و زنان خواهش منايند
. چنين است اگر کشنت مردان بعد از عقد جزيه باشد که جزيه بدهند صحيح نيست و

کنند مگر  میای که از اهل ذمه است آزاد شود او را از ماندن در دار اسالم منع  واگربنده
جزيه بر او نيست و چنين است کسی که بعضی اوقات  میدائ ی هو ديوان. جزيه بدهد که اين

مسلمان شدن يا جزيه دادن  به او دستور، که بالغ شود ها آنهر يک از اطفال و . به حال آيد
  . شود میيک را قبول نکرد حربی  هيچ اگر و. شود میداده 

  
 جزيه است در مقدار :امر دوم

حد و حدودی برای جزيه نيست بلکه تعيين آن بسته به رأی امام به حسب مصلحت  
  . يا صنايع و جتارات، يا زمين، رحسب نفراتداد جزيه ب و جايز است قرار. است

پذيری لشکريان هنگام  مهمان، جزيه ی هبه عالو ها آنشرط شود بر  که اينوجايز است 
واجب است که بيشتر از ، واگر برشرط ضيافت اکتفاء کند. بايد ضيافت معلوم باشد و، تردد

) سال احتساب جزيه( حول ايانو اگريکی از اهل ذمه پيش ازپ. حداقل مقدار جزيه باشد
هرگاه بعد از حول مبيرد و  و. شود میجزيه ساقط ، اسالم آورد بعد از آن پيش از دادن جزيه

  . شود میاو برداشته  ی کهو مانند دين از تر شود منینداده باشد ساقط 
  :و آن شش تا است در شرايط ذمه است:سوم
  .قبول جزيه است :اول
يا ، منافی امان است مثل عزيمت بر جنگ با مسلمانان چه آنوردند عمل نياه ب که اين :دوم

 . آيند میو با خمالفت اين دو شرط از ذمه بيرون ، رسانی مشرکين امداد
لواط کردن با اطفال  و ها آنمسلمانان را اذيت نکنند مانند زنا کردن با زنان  که اين:سوم
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از احوال مسلمين از برای  وجتسس منودن، روجا دادن جاسوس کفا، ها آنو دزديدن مال  ها آن
ترک کردن اجنام آن درعقد صلح و جزيه شرط  و، پس اگر يکی از اينها را اجنام دهند. کفار

از ذمه بيرون ، و اگر شرط نشده باشد. روند میشده باشد شکسنت عهد است و از ذمه بيرون 
از جاری ، تاس ها آنکم جنايت مقتضای ح چه آنبه ، شود میروند و با ايشان بر خورد  منی

و ، شود میرا دشنام دهند دشنام دهنده کشته   حضرت رسول اگر و. کردن حد يا تعزير
اگر در وقت صلح بر ايشان ترک آن شرط ، شوند می ادبی کمتر از دشنام بنمايند تعزير اگر بی

 . روند مینشده باشد که اگر شرط شده از ذمه بيرون 
ب خمر و زنا و خوردن گوشت خوک و به مانند شر، ر به منکراتتظاه که اين :چهارم

حکم شده است در شرع اسالم  چه آنها را آشکارا اجنام دهند  و اگر اين. ها مهسر گرفنت محرم
 . شود میجاری  ها آناز حد يا تعزير بر 

دی نسازند بلن از نو حمل عبادتی از برای خود نسازند و ناقوس نزنند و عمارت که اين: پنجم
 ها آنعهد ، عهد شرط شده باشد اگر ترک آن در و. شوند می تعزير يندو اگر خمالفت منا

 . شود میشکسته 
  . احکام مسلمانان جاری شود ها آنکه بر  آن: ششم

 :و در اين جا چند مسئله است
است  اسالمند برای امام دار در حالتی که در، هر گاه ذمه را خمالفت منودند :اول ی همسئل

را بِکُشد يا به بندگی  ها آنتواند  میگرداند و ه حمل ايمنشان که دار کفر است بررا ب ها آنکه 
 . بگيرد ها آنبگيرد و يا فدا از 

بر او   میحککه  پيش از آن، هر گاه کسی که ذمه را خمالفت منوده است :دوم ی همسئل
مگر قصاص و حد و  شود میقط گفته شد سا چه آن ی مههاز او ، جاری شود مسلمان گردد

يا آنکه فدا از او ، که او را به بندگی گرفته و اگر بعد از آن. را برده است چه آنپس گرفنت 
 . شود منیگرفته باشند مسلمان شود آن حکم از او مرتفع 

مدت معينی يا شرط دوام ، مقرر کرده چه آنای وبر، هرگاه امام وفات کند: سوم ی همسئل 
و اگر امام اول اطالق . که بعد از او است که آن را تأييد کند میاجب است بر اماکرده باشد و

مسلمان و کراهت دارد که . تواند آن را هر طور که صالح بداند تغيير دهد میداشته امام دوم 
  . در تنگنا گذاردرا   میومستحب است که ذ. سالم کند  میاول به ذ
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  . در حکم بناها و عمارات است:چهارم امر
  . کليسا و مساکن و مساجداستبِيع و: در و نظر 
و اگر جتديد شود واجب . بِيع و کنايس در شهرهای مسلمانان جايز نيست جتديد بنای 

يا آنکه مفتوح العنوه که به ، است خراب کردن آن خواه آن شهر از بناهای مسلمانان باشد
و به . ه زمين آن ملک مسلمانان باشدبا شرط آنک، يا به صلح باشد، فتح آن کرده باشند هبلغ

و چه بسا جتديد ، فتح آن شهر ساخته شده باشند باکی نيست آن بِيع و کنايسی که پيش از
گاه  و هر. که زمين آن مال کفارباشد با شرط آن، کنند در شهری که به صلح فتح شده باشد

  . ت آن را دو دفعه بسازدست جايز اسها آنيی که ماندن آن حق ها آنشود از ی خراب ئاسيلک
را از جايز نيست که آن ، سازد میاز نو   میای که ذ پس هر خانه: و اما مسکن ها

. و مساوی بودن آن جايز است، باشند بلندتر کند میهای مسلمانانی که در مهسايگی او  خانه
و ، باشد ماند هر طور که بوده میبر بلندی خود باقی  خبردو آن خانه ای را که از مسلمانی 

مسلمان  ی هدوم آن را از بلند تر ازخان ی هاگر آن خانه خراب شود جايز نيست که در دفع
 . اکتفاء کند به قدر مساوی يا کمتر بسازد

اگر  و. مساجد جايز نيست که داخل مسجد احلرام شوند و نه غير آن از: و اما مساجد
ونه به طوری که ، به طور منزل کردننه ، بود اين اذن صحيح خنواهد، ذن دهدا ها آنکسی به 

نه به آوردن و کشيدن طعام به  و، داخل شود از دربی و بيرون آيد از دربی ديگر بدون فاصله
  . وطن گرفنت در مکه و مدينه جايز نيست ها آنمساجد و برای 

  . مصاحله است در: امر پنجم
وآن . آيد میعمل  بر ترک کردن جنگ در مدت معين به عقدی است که از طرفين: و آن

عدد ايشان از برابری  به جهت کمی ، جايز است اگر متضمن مصلحتی برای مسلمانان باشد
آمدن  يا به جهت اميد داشنت به در، يا به جهت حاصل کردن زيادتی استعداد و قوت، با دمشن

مصلحت به جهات مذکوره برطرف  و هر زمان که. دمشن در دين اسالم با درنگ و انتظار
  . نيست جايز دمشن دارند ی هغلب مسلمانان قدرتی بر در و، ودش

و صلح تا مدتی . بيند میبه مدت چهار ماه به حسب مصلحتی که امام ، صلح جايز است
بدون قيد مدت مگر آنکه امام برای خود شرط کند  نه مطلقاً، که جمهول باشد صحيح نيست
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ح برچيزی که جايز نيست واقع شود وفای واگر صل. مان که خبواهدشکسنت عهد را در هرز
پس آن زنی که . مانند تظاهر به منکرات و بر گرداندن زنان مهاجر، به آن شرط واجب نيست

از مهرش که شوهر به  چه آنليکن ، شود منیمهاجرت کند و مسلمانی او حمقق شود برگردانده 
اشد و اگر حرام باشد نه آن و نه ن مهر در شرع مباح بآ البته اگر شود میاو داده بر گردانده 

  . شود منیقيمت آن برگردانده 
  :دو فرع است

ان شود و بعد از آن مرتد گردد مسلمان وارد سرزمين مسلمان، اگر زنی از کفار: فرع اول
  . در حکم زن مسلمان است به جهت آنکه او، شود منیگردانده بر

زن مبيرد مهر به ، مطالبه و بعد از، دمهرکن ی هو مطالب، شوهر آن زن بيايد اگر: فرع دوم
و اگر زن به . شود منیمهر به شوهرداده ، واگر آن زن پيش از مطالبه مبيرد شود میشوهر داده 

اگر طالق  و، منايد مهر ی بهتواند مطال منیپس شوهرش او را طالق بائن دهد؛ ، داراالسالم بيايد
  . ر اين صورت او اولی به آن زن استزن مسلمان شود د ی هعد شوهر در و، رجعی باشد

او خاطر مجعی باشد از بسياری قبيله يا حنو  ی هاما برگرداندن مردان پس هر کس که دربار
مسلمانان ، اگر چنين نباشد و. جايز است اسبابی که باعث قدرت او شود برگرداندن او آن از

بر گردانند صلح باطل  مطلقاً واگر در عقد صلح شرط منايند که مردان را. او را بر نگردانند
بلکه فقط ميان او و ، و هر کس که بر گرداندن او واجب باشد محل او واجب نيست. شود می
يا کسی که نائب او باشد کسی مباشر صلح به طريقی  و به غير امام. شود میوا گذاشته  ها آن

 . ای و نه برای اهل شهری و ناحيه، شود منیباشد  کفار ی مههکه شامل 
 

 :و از ملحقات اين طرف چند مسئله است
، آن ثابت نيستد ای که از دين خود به دينی رود که اهل آن دين بر میهر ذ :اول ی همسئل

دين خود به دينی رود که اهل آن دين بر  اما اگر از. قتل مگر مسلمانی يا شود منیاز او قبول 
رود از او قبول ) مسيحيت( انیمانند يهودی که از دين خود به دين نصر، آن ثابت باشند

و در صورتی که بر دين . شود میگردد قبول ای به دين خود بر میواگر چنين ذ، شود می
 . شود میاطفال او بنده . وکشته شد ثبات اصرار کند بی

و در شريعت ، اگر اهل ذمه چيزی را که در شرع خود جايز باشد اجنام دهند: دوم ی همسئل
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طور  با ايشان آن، اگر تظاهر به آن عمل کنند و. شود منیاعتراضی بر ايشان ، اسالم جايز نباشد
و اگر عملی را که . شود میاست برخورد  ها آنجنايت  ی مهکه به موجب شريعت اسالم الز

حکم مسلمان  پس حکم در اين مانند، مانند زنا و لواط، ايشان هم جايز نباشد ی هدر طريق
  . است

و مانند آن کتاای حديث . کافر قرآنی را خبرد آن بيع صحيح نيستهر گاه :سوم ی همسئل
  . طاهرين  ی مهو احاديث ائ  رسول خدا

چرا که ، نيستجايز ، به ساخنت کنيسه يا بيعه وصيت کند میاگر کافر ذ: چهارم ی همسئل
و اگر وصيت کند به صرف منودن چيزی در نوشنت تورات يا اجنيل حتی . معصيت است آن

و اگر چيزی را ازبرای علما و زهاد که ايشان را ، حتريف شده باشند جايز است ها آن اگر
، راهب گويند و برای کشيش و پيشوای ايشان که آن را قسيس گويند وصيت کند جايز است

  . جايز است ها آنقه بر چنانکه صد
، کروه استبرای مسلمان اجرت گرفنت برای مرمت کردن کنايس و بِيع م: پنجم ی همسئل

  . مانند بنايی و جناری و غير اينها
  

  قتال اهل بغی است: رکن چهارم در
بر امام عادل خروج کند زمانی که امام مردم را به آن به طريق عموم يا  جنگ با کسی که

گناه ، و تأخير از آن، خصوص خبواند يا کسی که امام او را نصب کرده باشد واجب است
جنگ را کسانی که کفايت کنند بر پا دارد از باقی مکلفين ساقط و هر گاه . کبيره است

و . که امام بر پا شدن کسی را به خصوص برای قتال به طور تعيين طلب نکند میمادا، شود می
 . در جنگ مشرکان است يخنتگريخنت در جنگ ايشان مثل گر

. د يا کشته شوندکه به اطاعت امام برگردن و واجب است پای فشردن در قتال ايشان تا آن
ايشان را زمخی که به آن برگردند جايز است که  و اگر برای اين مجاعت سرکش گروهی باشد

و کسانی که جز خود . را دنبال کرد و اسير را به قتل رساند ها آن ی هبه قتل رساند و گريخت
س به دنبال پ، متفرق ساخنت مجعيت آنان است ها آنپس مقصود از قتال ، ای نداشته باشند دسته
  . رسد منیرا نکشته و اسير به قتل  ها آن  یو زمخ، نرفته ها آن ی تهگريخ
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 :چند مسئله
  . زنان ايشان شدن جايز نيستاسير کردن اطفال سرکشان و مالک : اول
از منقوالت  خواه، مالک شدن چيزی از اموال ايشان که لشکر آن را فرا نگرفته است: دوم

لشکر آن  چه آنو ، مانند زمين و خانه جايز نيست، يا غير منقول، بمانند جامه و اسبا، باشد
امير  ی هطريق جهت عمل کردن به رفتار و شود میرا فراگرفته است از منقوالت برداشته 

 . املؤمنين علی 
تقسيم  ها آنو ميان ، کنندگان است گرفته است خمصوص جهاد را لشکر فرا چه آن: سوم

  . شود می
 :خامته

مرتد نيست و جايز است که با او ، وليکن ندادن آن را حالل نداند، زکات ندهد کسی که
و . او واجب استکشنت ) دشنام گويد( امام عادل را سب کند هر کسو. جنگ کرد تا بدهد

امام را جايز است که برای  و. خمالفت ذمه منوده است، با اهل بغی جبنگد  میگاه کافر ذ هر
مالی يا نفسی ) مؤمن( عادل اهل بغی بر يکی از و اگر. مه ياری طَلَبداهل ذ قتال اهل بغی از

 معصيتی بکند که باعث حد ها آنو هر کس از . رادر حال قتال تلف کند ضامن آن است
با ملحق شدن به کفار حمافظت خود کند هر وقت که بر او دست يافتند آن حد را بر  و، باشد

  . منايند میاو جاری 
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  هر فعل نيکويی که شارع بدان امر کرده يا راهنمايی منوده باشد: معروف
 . شدبااز آن ی کرده شارع  چه آنو آن هر : منکر

  . مؤمن واجب است ی هدر جامع و امر به معروف و ی از منکر بر هر فردی
ب است و امر به پس امر به واجب واج. بر واجب و مستحب شود میمعروف تقسيم 

 . مستحب مستحب است
  . پس ی از هر منکری واجب است شود منیو منکر تقسيم  
  :چهار شرط کامل شود که اينتا  شود منیو ی از منکر واجب  

که ايمن باشد از اشتباه در انکار  تا آن، که ی کننده بداند که آن منکر است آن: اول
 . ياد بگيردکردن آن و واجب است بر هر مؤمن که 

 که اينداشت يا  پس اگر غلبه بر ظن. که اثر کردن انکار خود را احتمال بدهد آن :دوم 
 . شود منیواجب ، کند منیبداند که انکار او اثر 

پس اگر . آن کسی که منکر را مرتکب شده است بر استمرارش اصرار داشته باشد :سوم
  . شود میجوب انکار ساقط و، امتناع از آن منکر ی نشانهظاهر شود از او 

منع و  آنکه بر انکار او فسادی مترتب نشود پس هر گاه گمان کند که از اين :چهارم
وجوب ساقط ، رسد میيا ضرری به يکی از مؤمنان ، شود میيا مال او ، انکار ضرری متوجه او

  . شود می
کردن به فاعل اول با قلب است و از اين قبيل است نگاه  :و مراتب انکار سه تا هستند

سوم  و روی برگرداندن و اين انکار قلبی مطلقا واجب است دوم با زبان است و منکر با خشم
اول مهچنان که هر گاه  ی هو واجب است بر طرف کردن منکر به دل در دفع، با دست است
اگر بداند که اظهار  چنين همو ، به اظهار کراهت شود میاين منکر منزجر  ی هبداند که کنند

، کند میرو گردانيدن از او و دوری کردن کفايت   میکند و ليکن ک منیکراهت کفايت 
  . و به مهان اکتفاء کند، واجب است از آن رو گردانيدن و دوری کرد

و اگر بداند که اين نوع هم کافی نيست؛ وجوب انکار قلبی به وجوب انکار زبانی منتقل 
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بعد از آن اندکی از آن ماليمت کم کند تا به هر و ، سخن ماليم، اول:ليکن به ترتيب شود می
جايز است ، مثل زدن و حنو آن، دستجا حاجت افتد و اگر که اين منکر رفع نشود مگر با 

جايز نيست ، نياز به زخم زدن يا کشنت داشته باشد، و اگر منع. که با دست او را منع کند
 .  مگر به اذن امام

اگر حاضر  مگر برای امام ، ی جايز نيستاهل برای هيچ کس جاری ساخنت حدهایو 
جايز   و با نبودن امام. نصب کند باشد يا کسی که امام او را برای جاری ساخنت حدود

و برای مرد جاری ساخنت حد بر فرزند و . خود ی دهست برای آقا جاری ساخنت حد بر بنا
  .زن خود جايز نيست
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