
وظایف شرعیه

قصد قربت در آن شرط هست

کتاب الطهاره
طهارت از خُبث

تطعیر بدن یا چیز دیگر از نجاسات ده گانهآلودگیهای ظاهری و جسمی و عارضی

طهارت از حدث
آلودگی معنوی طبعی

وضو غسل تیمم و غیره
این قِسم رشط قبولی عبادات است

کتاب الصلوة
پرداخت بخشی از درامدِ حاصل از نُه چیزکتاب الزکوة

کتاب الخمس
مسائل و احکام روزه داریکتاب الصوم

مقیم شدن سه روزه در مسجد و روزه داری بدون خارج شدن از مسجدکتاب االعتکاف

کتاب الحج
کتاب العمرة

فقط واجب بر مردانمنحرصاً زیر نظر پیامرب یا امام معصوم میتواند انجام شود و الغیرابتداییکتاب الجهاد
واجب بر �ام مردان و زناندفاعی

کتاب امر به معروف و نهی از منکر

قصد قربت در آن شرط نیست

صیغه دارد

دو طرف دارد

کتاب التجارة
احکام گرو گذاش� و گرو گرف�کتاب الرهن

س یعنی ورشکسته یعنی کسی که دارائیش وافق به دیونش نیست، حاکم اسالمی او را ممنوع الترصف در اموال میکندکتاب مفلَّس مفلّ

حجر یعنی منع یا ه�ن ممنوع الترصف شدنکتاب الحِجر
س،طفل نابالغ، دیوانه، سفیه،مریض مانند مفلّ

ضامن شدن یک فرد فرد دیگر را و به عهده گرف� دینِ اوکتاب الضّ�ن

منظور مصالحه در امورِ باب عقود مانند امور مالی و حقوق عرفی است مثال مصالحه در مورد دینِ مجهول املیزانکتاب الصلح

کتاب الرشکة
تعلق مال یا حق به بیش از یک نفر

دو نوع است
رشکت های تجاری،صنعتی یا زراعیعقدی

مانند ارثیه قبل از انحصار وراثتغیرعقدی

نوعی رشکت عقدی است اما نه رشکت دو یا چند رسمایه بلکه رشکت رسمایه و کارکتاب املضاربة

کتاب املزارعة و املساقات
مزارعه:مشارکت کار و رسمایه در راستای کشاورزی نه مانند مضاربه برای تجارت و کسب

مساقات:مشارکت کار و رسمایه در راستای باغداری
 نکته: در مضاربه،مزارعه و مساقات هرگونه خطر و زیانی که متوجه رسمایه شود متوجه صاحب رسمایه است و ممکن است سود کمی حاصل

شود یا اصال سودی حاصل نشود پس سود قطعی نیست و تفاوت این عقود اسالمی با قرادادهای ربوی بانکداری در همین است

سپردن چیزی به کسی برای نگهداری و امانت، امانت دار بدون اجازه �یتواند هیچ استفاده ای از امانت کندکتاب الودیعه

قرض گرف� چیزی از کسی برای استفادهکتاب العاریه

اجاره دادن مالکتاب االجارة
اجیر شدنِ خود فرد

کتاب الوکالة

کتاب الوقوف و الصدقات
تعریف وقف:نگه داش� عین مال و غیرقابل انتقال کردنِ آن و آزاد ساخ� منافعش

وقف خاصانواع
وقف عام

نکته: در اینکه قصد قربت در وقف رشط است یا خیر اختالف است و محقق به علت رشط ندانس� آن را در عقود آورده

حبس:ه�نند وقف است با این تفاوت که در وقف عین مال برای همیشه حبس میشود اما در حبس منافع مال تا مدت معین برای مرصفی تعیین میشود و بعد از آن عین مال آزاد استکتاب السکنی و الحبس
سکنی:حبس مسکن به مدتی معین برای استفاده ای معین

کتاب الهبات
غیرقابل پس گرف�در مقابل هبه و بخشش، پاداشی گرفته شودمعوَّضه

ضه در مقابل هبه چیزی گرفته نشودغیرمعوّ
اگر به ارحام و خویشاوندان داده شده یا عین مال از بین رفته،غیر قابل پس گرف�

اگر غیر از مورد فوق است، فسخ عقد هبه ممکن است

مایة قرارداد رشطبندی برای مسابقات اسب دوانی تیراندازی و موارد جایز دیگرکتاب السَّبق و الرِّ

کتاب الوصیَّة
انسان حق دارد کسی را رسپرست اوالد صغیر بعد از خود کند و در مورد ثلث مالش تعیین تکلیف �اید

انواع
وصیت به تعلق گرف� فالن مقدار از مال به فالن شخص�لیکیه
وصیت به انجام فالن عمل برای او بعد از مرگعهدیه
ه مثال آزاد کردن فالن بنده بعد از مرگفکیّ

کاح کتاب النّ

یک طرف دارد

انواع طالقکتاب الطالق
غیرقابل رجوعبائن

قابل رجوعرِجعی

خُلع:نوعی طالق بائن که کراهت از سمت زوجه است و او در ازای مثال بخشش مهریه یا گرف� مبلغی از شوهرش طلب طالق میکند که غیرقابل رجوع است مگر آن مبلغ بخشیده شده داده شودکتاب الخُلع و املُبارات
مبارات:نوعی طالق بائن مانند خلع است که کراهتش طرفینی است و زوجهم بلغی بذل میکند اما مقدار مبذول در خُلع حدی ندارد اما در مبارات نباید از مهر زوجه بیشرت باشد

ی.اما در اسالم این کار طالق نیست بلکه مرد باید کفاره دهد و مادام که کفاره نداده آن زن بر او حرام استکتاب الظِّهار ظهرِ اُمّ یَّ کَ نوعی طالق در جاهلیت که مرد به زنش میگفت: انتِ علَ

سوگند خوردن مرد به نزدیکی نکردنِ با همرس بیش از چهارماه برای زجر او که اگر همرس شکایت کند حاکم مرد را مجبور به شکس� قسم یا طالق میکندکتاب االیالء

عان  مباهله در حضور قاضی:مرد چهار بار زن خود را متهم به فحشا کرده بار پنجم به خود لغنت میکند اگر دروغگو باشد و زن نیز چهاربار میگوید فحشا نکرده وکتاب اللِّ
بار پنجم میگوید لعنت خدا بر من اگر او در ادعایش صادق باشد.در این صورت این مرد و زن برای ابد بر هم حرام میشوند

آزاد کردن بندگانکتاب العِتق

کتاب التدبیر و املکاتبةِ و االستیالد
تدبیر:وصیت مالک به آزاد شدن برده بعد از مرگش

مکاتبه:عقدِ قرارداد با برده برای آزاده شدنش در صورت پرداختِ وجه از سوی برده
استیالد:حامله شدن کنیز از مالک خود که پس از مرگ مالک در سهم فرزند خود است و چون هیچ کس مالک پدر و مادرش �یشود پس آن کنیز آزاد است

یکی از موجبات ثابت شدنِ حقی بر انسان،اقرار خود اوستکتاب االقرار
اِقرارُ العُقالءِ علی انفسهم جائزٌ

ه�نند اجاره انسانهاست با این تفاوت که ناظر به فرد معینی نیست بلکه صاحب کار میگوید هر کس این کار را انجام دهد فالن مبلغ را به او میدهمکتاب الجُعالة

ای�ن جمع یمین به معنی سوگندکتاب االَی�ن

اگر کسی به نام خدا بر کاری که حرام و مکروه نیست قسم به انجامش بخورد بر او واجب میشود

نذر برای کار حرام و مکروه و حتی مباح باطل استکتاب النذر

صیغه ندارد

باحة احکام شکار و ذبح کردنکتاب الصید و الذّ

اطعمهکتاب االطعمة و االرشبة

حیوانی

فقط ماهی فلس دار حالل استدریایی

صحرایی
اهلی

گاو،گوسفند،شرت حالل بدون کراهت
اسب،قاطر،االغ حالل مکروه

درندگان و حرشات حراموحشی
پرندگان شکاری حرامهوایی

حرام هاغیرحیوانی
نجس العین

متنجس به نجس العین
هر آنچه رضرش متعدٌّ به است

کتاب الغصب
فعة شفعه: هنگامی که یک رشیک میخواهد سهمش را بفروشد اولویت در خرید با رشیک اوستکتاب الشُّ

.موات: زمین مرده و بایر و زمین زنده شده عامر نام داردکتاب احیاء املوات
مَن احیی ارضا مواتاً فهی له

قَطَة کتاب اللُّ
شیء پیدا شده

انواع
حیوانی

غیرحیوانی
در ترصف یابنده استکمرت از نیم مثقال نقره مسکوک

اگر قابل بقاء است باید تا یک سال به دنبال یابنده باشدبیشرت از مقدار فوق

احکام ارثکتاب الفرائض

احکام قضاوت و داوریکتاب القضاء

احکام شهادت دادن در دادگاهکتاب الشهادات

حدود: مجازات معین و بیان شده در رشع برای بعضی تخلفاتکتاب الحدود و التعزیرات
تعزیرات: مجازاتهایی که در رشع برایش حد تعیین نشده است

جنایتکتاب القصاص
قتل

امکان قصاصقاتل با قصد قبلی فرد را کشته استعمد
امکان قصاصدر فعل خود مثال درگیری و زخمی کردن قاصد بوده اما قصدش قتل نبودهشبه عمد

پرداخت دیهمانند تصادفات رانندگیخطای محض
ه�ن زیر شاخه های قتلنقص عضو

کتاب الدّیات

ا�واب و ر�وس �سا�ل ��ه
تهیه شده بر اساس کتاب آشنایى با فقه شهید مطهرى
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