
 


 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  مقدمه
حمد و ثنا خدایی را که علم و دانش را وسیله شناخت و عبادت و ترقی و وسیله      

رسیدن به سعادت و خوشبختی قرار داد و درود و سالم و فراوان بر منجی عالم 
بشریت و سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اهللا علیه و سلم که افالك 

یده شده است و نیز بر اصحاب کرام که نهال درخت شریفش آفر بخاطر وجود
اسالم را پرورش داده و به ثمر رسانیده اند و نیز بر پیروان راستین این حضرت تا روز 

  . رستاخیز
از آنجا که تعلیم علوم اسالمی و حوزوي از اهمیت ویژه اي برخوردار است، اما      

بوده، مسئولین، مدرسین چون تعلیم آن در حوزه هاي علمیه براي همه کس مقدور ن
بدنبال چاره اي افتادند که بتوانند به  حوزه علمیه عرفانی عرفان آبادو طالب 

توسط آن همه مسلمانان خصوصا فرهنگیان و دانشجویان را با علوم الهی آشنا ساخته 
بدینجهت براي اولین بار در تاریخ . و با روشی سهل علوم دینی را تحصیل نمایند

ه اهل سنت ترکمن صحرا تصمیم به پذیرش طلبه از راه دور و حوزه هاي علمی
  . مکاتبه اي نمودند

فارسی بود که این حرکت نیز مستلزم تهیه و تدوین جزوات و کتابهایی بزبان      
دانشجویان و دانش پژوهانی که بزبان عربی تسلط کافی ندارند بتوانند از آن استفاده 

حقیر با . را به اینجانب محول گردانیدند طهارتنمایند و بدین منظور تألیف کتاب 
وجود مشغله فراوان که همان تحصیل است و با اینکه بضاعت علمی حقیر در آن 
حدي نیست که بتوانم کتاب تألیف نمایم این مسئولیت را پذیرفتم که شاید با این 



 


 

س اسالم برداشته دحرکت بتوانم خدمتی ناچیز در جهت رشد و اعتالي دین مق
  . مباش
از درگاه خداوند متعال خواهانم که براي دانش پژوهان و دانشجویان مثمر ثمر      

  . واقع گرداند
در پایان از آقایان عیدمحمد قابل و دین محمد باشقره کمال تشکر را دارم که      

حقیر را در تدوین و تصحیح این مجموعه یاري نموده و متحمل مشقات فراوان 
آن عزیزان طول عمر و موفقیت در کارهایشان را  شدند، بدینوسیله ضمن قدردانی از

  .  از درگاه خداوند متعال خواستارم
  

  آنایی) ابوبکر( آنادوردي
  1375 ـ بهمن1417 رمضان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
لین و علی آله و صحبه الحمدهللا رب العالمین، والصالة والسالم علی سید المرس     

  .اجمعین
  

  فروعات
 .د که به اعمال بندگان تعلق داردفروعات به احکامی گفته میشو: تعریف فروعات     

  .ـ مشروعات3ـ منکرات 2ـ مباحات 1: نوع تقسیم کرد) 3( فروعات را میتوان به سه
  

  »مباحات«
گفته میشود که انجام دادن و ندادن آن لی مباحات به اعما: تعریف مباحات     

مساوي است یعنی در انجام آن و ترك کردن آن عمل هیچ ثواب و یا عذاب داده 
نمیشود، مانند جمع کردن هیزم از صحرا، صید کردن ماهی از دریا، چیدن میوه از 

  .کوهستان
  

  »منکرات«
  .ـ حرام2  ـ مکروه 1: منکرات بر دو نوع تقسیم میشود     

مکروه به اعمالی گفته میشود که با دلیل قطعی ثابت نشده و ترك : تعریف مکروه
باشد، مانند خواندن نماز در زمین غصبی و دن آن اولی و بهتر میاز انجام داآن عمل 

  .احتکار
در ترك کردن آن ثواب و اجر بوده و در انجام آن ترس عذاب : حکم مکروه     

  .ر آن کافر نمیشودباشد و با انکاخداوند می
  



 


 

حرام به اعمالی گفته میشود که نهی در آن با دلیل قطعی و بدون : تعریف حرام     
 )متواترقرآن و حدیث : دلیل قطعی( .مخالفت ثابت شده باشد و ترك آن الزم است

خوردن مال قتل نفس، ریا، مشروبات الکلی، سرقت، زنا، رنجانیدن والدین و : مانند
  . یتیم
در ترك آن عمل، ثواب و در انجام آن، عذاب شدید خداوند : حکم حرام     

  ).نعوذ باهللا. ( شودباشد، هر کس حرام را انکار نماید، کافر میجاري می
  

  »مشروعات«
ـ 4 ـ سنت3 بجـ وا2 ـ فرض1: نوع تقسیم میشوند) 4(مشروعات بر چهار     

  .مستحب
       :فرض     
شود که بدون شبهه و با دلیل قطعی انجام فرض به اعمالی گفته می: تعریف فرض     

نمازهاي پنجگانه، : مانند. دادن آن باثبات رسیده باشد و انجام دادن آن الزم است
  . ...زه ماه رمضان، حج بیت اهللا ونماز جمعه، نماز جنازه، زکات، رو

جام دهنده آن عمل مستحق ثواب، و انآن است که فرض حکم : حکم فرض     
باشد و هر کس فرض را عذر ترك کننده آن مستوجب عذاب خداوند میبدون 

  . انکار نماید کافر میشود
  :واجب     
اعمالی که الزم االجراء بودن آن با دلیل ظنّی و شبهه به ثبوت : تعریف واجب     

قه فطر، نماز وتر، نماز عیدین، تکبیرات صد: مثال. رسیده باشد، واجب گفته میشود
  . ...نماز عیدین، غسل میت، صله رحم، و اعمالی نظیر اینها



 


 

عمل کننده آن اعمال مستحق ثواب و ترك کننده آن مستوجب : حکم واجب     
عذاب خداوند است، ولی چون واجب با دلیل ظنّی ثابت شده است منکر آن کافر 

  .نمیشود
  :سنت     
  . ـ سنت زوائده2ـ سنت مؤکده 1: شودنوع تقسیم می) 2( سنت به دو     
اهللا علیه و سلم به اعمالی که حضرت پیامبر اکرم صلی : تعریف سنت مؤکده     

سنت : مثال. آن را انجام داده باشد، سنت مؤکده گفته میشوند طریقه عبادت،
نماز عید، ریش  نمازهاي پنجگانه و جمعه، نماز تراویح، نماز کسوف، خطبه هاي

  . ...گذاشتن، کوتاه کردن سبیل، ختنه و نکاح و اعمالی نظیر اینها
و تارك آن  ،عمل کننده آن اعمال مستحق ثواب و اجر: حکم سنت مؤکده     

  . باشدمستوجب عتاب و قهر خداوند می
سنت زوائده به اعمالی گفته میشود که حضرت رسول اکرم : تعریف سنت زوائده     

در هر کار نیک از : مثال. و سلم به طریقه عادت آن را انجام داده استصلی اهللا علیه 
سمت راست شروع کردن، با پاي راست به مسجد داخل شدن، با پاي چپ به توالت 

  ... .  وارد شدن و
باشد ولی تارك آن عمل کننده آن اعمال مستحق ثواب می: حکم سنت زوائده     

  .مستوجب عذاب نیست
   :مستحب     
مستحب به اعمالی گفته میشود که فعل آن یعنی انجام دادن آن : تعریف مستحب     

خواندن چهار رکعت نماز قبل از عصر : مثال. باشنداز ترك کردن آن بهتر و اولی می
و شش رکعت بعد از نماز مغرب و صالة تسبیح، نماز تهجد، نماز استخاره، وقف 

  ... .ازهاي یومیه وکتاب، زیارت قبور، اذکار وارده بعد از نم



 


 

انجام دهنده آن مستحق ثواب است اما با ترك آن عذاب وجود : حکم مستحب     
  . ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


 

  »کتاب طهارت«
  

  .غیر عباداتـ 2 ـ عبادات 1: مسائل فقه بر دو نوع تقسیم میشوند     
  .نماز، روزه، زکات و حج: عبادات مانند     
  .معامالت، حدود و غیره: غیر عبادات مانند     
عبادات را نیز بطور . عبادات از مسائل غیر عبادات مقدم است ،در مسائل فقه     

کامل نمیتوان به انجام رساند مادامی که پاکی و نظافت و طهارت نباشد، پس بنابراین 
ما نیز بخاطر اینکه عبادات را بطور کامل و احسن به انجام رسانیم بهتر است قبل از 

 ،باشد که فراگیري کتاب طهارت. فرا گیریمهر چیز مسائل مربوط به طهارت را 
 شاء ان. ول ایزد منان باشد برجاي آوریمعبادات خود را بنحو شایسته اي که مورد قب

  .اهللا
  

  »وضوء«
  :رائض وضوءف     
  )بین محل روئیدن موي سر و دو گوش ما( ـ شستن صورت1     
  دو دست همراه با آرنج ـ شستن 2     
  راه قوزك ـ شستن دو پا هم3     
  ـ مسح یک چهارم سر4     
  سح کامل ریشـ م5     
فرائض وضوء براي شخص بدون ریش چهار مورد و براي شخص ریش : توجه     
  .شودمسح کردن ریش نیز به فرائض چهارگانه اضافه میچون پنج مورد است، دار 



 


 

  
  :سنن وضوء     
  شروع کردن با بسم اهللا الرحمن الرحیم ـ 1     
  مچ ـ سه بار شستن دست تا 2     
  ـ مسواك زدن 3     
  ـ سه بار شستن دهان، هر بار با آب مجدد 4     
  ـ سه بار شستن بینی، هر بار با آب مجدد 5     
  ـ تخلیل ریش 6     
  ـ تخلیل انگشتان دست و پا 7     
  ـ سه بار شستن کلیه اعضائی که باید شسته شوند 8     
  ـ یک بار مسح کردن کامل سر 9     
  انده است ـ مسح کردن گوش با آبی که از مسح کردن سر بر جاي م10     
  ـ نیت 11     
  با ترتیب شستن اعضاء ـ 12     
یک عضو باید عضو  یعنی قبل از خشک شدن(ـ پی در پی شستن اعضاء 13     

  )بعدي شسته شود
  

  :مستحبات وضوء     
  : کل مستحبات وضوء دو مورد است     
  ـ از سمت راست شروع کردن 1     
  ـ مسح کردن گردن2     

  



 


 

  :آداب وضوء     
  رو به قبله بودن  ـ1     
  ـ قبل از دخول وقت وضوء گرفتن براي شخصی که معذور نباشد 2     
  ـ کمک نخواستن از اشخاص دیگر، اگر معذور نباشد 3     
   در جاي مرتفع نشستنـ 4     
  ـ گفتن بسم اهللا هنگام شستن هر عضو 5     
  خواندن ادعیه مخصوص هر عضو ـ 6     
  ـ همزمان بودن نیت قلب و زبان7     
  اعضاء در مرحله اول شستنکشیدن دست بر روي ـ 8     
ـ حرکت دادن انگشتري که به زیر آن آب میرسد اما انگشتري که به زیر آن 9     

   درآوردن آن فرض است آب نمیرسد
ـ بعد از اتمام وضوء فرستادن صلوات براي حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه 10     

  و سلم 
  ـ خواندن دعا بعد از وضوء 11     
  است وجود دارد ـ وضوء نگرفتن در جایی که نج12     
  هایی دیگر بر روي سر هنگام وضوءـ نبودن عمامه یا کاله و چیز13     

  
  :نواقض وضوء     
یعنی از طریق جلو و ( هر چیزیکه از طریق یکی از دو سبیلین خارج شودـ 1     

  ) عقب
ـ چیزهاي نجس ایکه غیر از آن دو راه خارج شده و به محلیکه طهارت آن 2     

  . شده باشد واجب بوده روان



 


 

ب دهان آهان را قرمز کرده باشد، اما اگر ـ استفراغ کردن خون رقیقی که آب د3     
  . زرد شده باشد وضوء باطل نمیشود

باشد اما بلغم  استفراغ کردن چیزهایی که غیر از خون بوده و دهان را پر کردهـ 4     
   کندوضوء را باطل نمی

   )اغماء( ـ بیهوشی5     
   )دیوانگی(ـ جنون 6     
  1)خندیدن( هقهـ ق7     
مراه با مباشره یعنی تماس دو آلت مذکر و مؤنث با یکدیگر ه( ـ مباشره فاحشه8     

   )انتشار آلت و متجرد بودن
خواب کسانیکه دراز کشیده باشند و یا به چیزي تکیه داده که اگر آن (خواب ـ 9     

اطل چیز برداشته شود ساقط شوند، مانند تکیه در یک چوب و یا عصاء، وضوء را ب
نماز گزاردن، وضوء را ی که در حال نشسته باشند و یا در حالت ینماید، اما خوابهامی

   )کنندباطل نمی
  ج شده باشد اگر دهان را پر کنددوایی که از بینی ریخته شده و از دهان خارـ 10     
بعداً به صورت چرك خارج شده آبی که در هنگام غسل در گوش مانده و ـ 11     

   باشد
  یا آبهاي مخلوط به خون خارج شود وکه درد میکند و از آن چرك  گوشیـ 12     
   مست شدنـ 13     

                                                
شخص تکان  خنده اي است که فقط ناف :تبسم. ـ قهقهه3حک ـ ض2ـ تبسم 1: خنده بر سه نوع است: توضیح ـ 1

خنده اي است که صداي  :ضحک. میخورد اما صدایش شنیده نمیشود که با این خنده نه وضوء باطل میشود و نه نماز
 :قهقهه. نماز باطل میشود این خنده تنها با کنار آن ایستاده نمیشنود که  که یخنده اش را خودش میشنود ولی شخص

ضوء و هم نماز باطل خنده اي است که صداي خنده را شخصی که کنارش ایستاده میشنود که با این خنده، هم و
  .میشود



 


 

  خارج شدن خون از عضو ورم کرده ـ 14     
زنی که بعد از جماع شوهرش غسل کرده باشد و چیزي از منی شوهر در ـ 15     

   غسل خارج شود وضوي آن باطل میشودفرج او مانده و بعد از 
   ده باشدزنی که بدون خون وضع حمل کرـ 16     
به سرازیري خوابیدن بر روي دابه اي که بدون پاالن بوده و در حال حرکت ـ 17     

   باشد
زالو اگر خون بدن را بمکد و پر شود ناقض وضوء گردد و همچنین است ـ 18     

   ود و یا کنه کوچک باشد ناقض نیستد، و اگر پر نشکنه اگر بزرگ باش
   شودارج میخونی که به توسط سوزن آمپول از بدن خـ 19     
  رد یا مرضی از گوش یا چشم و غیرهخارج شدن ریم یا زردآب بعلت دـ 20     

  
  »غسل«

بطریقه مخصوصی استعمال کردن آب طاهر و مطهر در کل : معناي شرعی غسل     
  .بدن انسان است

  
  :موجبات غسل     
با شهوت و با  قر و محل خودـ خارج شدن منی به ظاهر بدن در صورتی که از م1     

   ه باشدفشار جدا شد
هم به ) راه جلو و یا عقب( داخل شدن آلت مرد و یا حشفه به قبل و یا دبرـ 2     

  2به مفعول اگر چه انزال واقع نشودفاعل و هم 
                                                

مقطوع الحشفه است پس براي اگر . به سر آلت مرد میگویند و آن تا محل بریدگی ختنه استحشفه : توضیح ـ 2
  .الزم است بقدر حشفه از آلتش داخل شود وجوب غسل



 


 

  3بعد از بیدار شدن از خواب یدن منی و یا مذيد ـ3     
   )قاعدگی( ـ قطع شدن حیض4     
   شودکه هنگام وضع حمل خارج میخونی ( قطع شدن نفاسـ 5     
ر منی نازل نشود ـ انزال منی بسبب نزدیکی کردن با شخص مرده و یا حیوان، اگ6     

   غسل واجب نمیشود
ا براي هر دو اگر زوجین از خواب بیدار شدند و روي فراش منی دیدند احتیاطـ 7     

  غسل واجب میشود
و بعد از بیدار شدن در  ـ شخصی که قبل از خواب آلتش منتشر نبوده و بخوابد8     

   ذي و منی بودن آن شک و تردید کندسر آلت خود رطوبت دیده و در م
  ...انزال منی بسبب جماع کردن به اعضاي بدن بغیر از فرج و استمناء و غیرهـ 9     
  ل نماید، نزد ابوحنیفه رحمه اهللازنی که بدون خارج شدن خون وضع حمـ 10     

  
  :نمیشودمواردیکه بموجب آن غسل واجب      
 داخلـ 4 احتالم بدون اینکه چیزي خارج شودـ 3 ـ خروج ودي2 خروج مذيـ 1     

داخل شدن آلت ـ 5 د آن به یکی از دو راه جلو و عقبانگشت و یا مانن کردن
منی که بدون شهوت و ـ 6 ج زنان اگر انزال صورت نگیرده فرتناسلی حیوانات ب

ند کرده و منی خارج شود و یا فشار خارج شود مانند کسی که چیز سنگینی را بل
کسی که بیهوش بوده و بعد از ـ 7 بر پشتش زده شده و منی خارج شود کسی که بار

به هوش آمدن در لباس یا بدن خود مذي ببیند، حکم آدم مست نیز مانند شخص 

                                                
آبی است سفید رنگ و غلیظ، که از پشت : ـ منی1. بر بول سه آب دیگر از آلت مرد خارج میشودعالوه : توضیح ـ 3

آبی است سفید و رقیق تر از منی : ـ مذي2. ت و شکسته میشودسس) آلت(مرد خارج میشود و پس از خروج آن، ذکر 
  .ارج میشودآبی است که پس از بول از ذکر خ: ـ ودي3. که هنگام مالعبت با زن خارج میشود



 


 

ـ شخصی که حشفه را به پارچه و یا مانند آن پیچیده که مانع رسیدن 8 بیهوش است
یکدیگر باشد و جماع نماید، اگر لذت جماع را درك نکرده و انزال حرارت بدن به 

ذت را درك نماید غسل واجب نیز واقع نشده باشد، اما اگر انزال واقع شده و ل
 ائل نگردد و انزال نیز واقع نشودـ جماع کردن زن باکره اي که بکارتش ز9 میشود

اري در سر آلت رطوبتی دیده ـ اگر قبل از خواب آلتش منتشر بوده و بعد از بید10
  .که در منی و یا مذي بودن آن شک داشته باشد

  
  :فرائض غسل     
  ـ شستن دهان 1     
  ـ شستن بینی 2     
  ـ شستن تمام بدن یک بار 3     
  ـ رسانیدن آب به داخل ناف 4     
یعنی اگر موي مرد بافته باشد در هنگام ( ـ رسانیدن آب به داخل موي بافته مرد5     

که آن را باز نماید اما براي زنان باز کردن موي بافته شده الزم غسل واجب است 
  ) نیست و تنها رسانیدن آب به زیر آن کافی است

   یکه زیر ریش و سبیل واقع شده استـ رسانیدن آب به پوست6     
  ـ شستن قسمت خارج فرج زنان7     
ـ رسانیدن آب به داخل پوست سر آلت مرد، اگر رسانیدن آب خیلی مشقت 8     
   دنباش
  انیدن آب به داخل موي ریش و سبیلـ رس9     

  
  :سنت هاي غسل     



 


 

   سم اهللا الرحمن الرحیم شروع کردنـ با ب1     
  ـ نیت کردن 2     
   مچ ـ شستن هر دو کف دست تا3     
   ـ شستن فرج اگر چه نجاست نباشد4     
ـ وضوء گرفتن مانند وضوئی که براي نماز گرفته میشود، اما اگر غسل را در 5     
باید بعد از اتمام ورد که در آن محل آب مستعمل جمع میشود پاها را آی بعمل جای

   اعمال غسل شست
   ـ مالیدن اعضاي بدن6     
  متعاقب شستن اعضاءـ 7     

  
  :آداب غسل     
آداب و مستحبات غسل همان مستحباتی است که در وضوء مذکور شد بجز      

  .باشندعمل در غسل مکروه میدو بطرف قبله ایستادن و دعا کردن که این 
  

  :طریقه غسل     
ابتدا قبل از شروع عمل غسل استنجاء نموده و نجاساتی که در بدن دارد، برطرف      
سپس وضوء گرفته و براي شروع غسل دستها را تا مچ و دهان و بینی را سه بار . یدنما

سپس به گردن سمت  شسته سپس اول به گردن سمت راست سه مرتبه آب بریزد و
ر اعضاي بدن کامالً آب ید از آن نیز سه مرتبه به سر و ساچپ سه مرتبه بریزد و بع

و یا اینکه ابتدا از سر شروع کند سپس از سمت راست و بعد از آن از سمت . بریزد
  .چپ

  



 


 

  »تیمم«
آنکه شرائط آن  قصد کردن است و معناي شرعی آن بعد از تیمم معناي لغوي     
جود باشد زدن هر دو دست به زمین و یا چیزي که از جنس زمین بوده و کشیدن مو

تیمم عملی است که اگر شرائط آن موجود . آن به صورت و دست همراه با آرنج
  .باشد میتواند خلف غسل و وضوء باشد

  
  :طریقه ي تیمم     
رحمن الرحیم گفته و نیت نماید و سپس هر طریقه تیمم اینست که اوال بسم اهللا ال     
کف دست را باز نموده بر روي خاکی که نجاست نرسیده باشد بزند و سپس  دو

خاك آنرا تکان داده هر دو کف دست را به تمام صورت خود طوري بمالد که هیچ 
جایی از آن بدون مسح نماند، دوباره هر دو کف دست را بر زمین زده و تکان دهد 

شت دست راست و از جانب پشت دست راست همراه با نیمی از کف و سه انگ
دست چپ تا آرنج بکشد و آرنج را نیز مسح نموده و باقیمانده کف دست و دو 
انگشت را بر جانب دیگر دست نهاده تا نوك انگشتان دست بکشد، دست چپ را 

  .طریقه تیمم براي غسل و وضوء فرق ندارد. نیز بهمین روش مسح نماید
  

  :شرائط صحت تیمم     
، ، حکم نیت در تیمم فرض است، اداء کردن نماز با تیمم بدون نیتنیتـ 1     

   صحیح نیست
گري زدن هر دو کف دست بر زمین، با یک زدن صورت را مسح کند و با دیـ 2     

  هر دو دست را همراه با آرنج
   ام مسح بطور کامل مسح کردنهنگـ 3     



 


 

مال آب یا از تهیه آن بجهت دور بودن بمسافت یک میل، ـ عاجز بودن از استع4     
مریضی و شدت آنرا داشته باشد، بجهت مریض بودن، اگر استفاده از آب خوف 

سردي هوا که در صورت استفاده از آب خوف نقص عضو و یا حدوث مرض باشد، 
خوف داشتن از دشمن انسانی و حیوانی، خوف از هالك شدن بسبب بی آبی، یعنی 

خوف آنرا داردکه اگر آنرا براي غسل یا باشد اما ري آب همراهش موجود میمقدا
وضوء استعمال نماید از تشنگی هالك خواهد شد، نداشتن آلت و وسیله براي تهیه 
آب، در جاهایی که آب فروخته میشود پیدا نکردن بهاي آب و یا گران بودن آن، 

د اما اگر آنرا فراموش فراموش کردن آب، یعنی شخصی نزدش آب موجود میباش
کرده و تیمم کند جائز است، خوف از فوت نمازهایی که قضاء ندارند مانند نماز 
جنازه و عیدین، نماز جنازه براي شخصی که ولی میت نیست، نبودن اشیایی که مانع 

، شخصی که گمان میکند در ...مسح است مانند موم و شمع و انگشتر تنگ و غیره
یعنی از سیصد ذراع الی  تکه مقدار یک غلو دارد واجب استآب قرار نزدیکی 

چهارصد ذراع آب را جستجو نماید، قبل از دخول وقت و قبل از طلب کردن از 
با یک تیمم میتوان هر نوع نماز . باشدرفیق خود که آب دارد تیمم کردن صحیح می

باشد واجب  شخصی که وعده آب داده شده... . را خواند مانند فرض و سنت و غیره
  .است که منتظر آب باشد اگر چه از قضاي نماز بترسد

  
  :سنت هاي تیمم     
   تدا بسم اهللا الرحمن الرحیم گفتنـ در اب1     
  کردن، یعنی اول صورت بعد دستها ـ با ترتیب مسح2     
هنگامیکه دستها را روي غبار میگذاریم باید دستها را روي غبار بکشیم تا ـ 3     

   بارآلود شوندوب غخ



 


 

   ر بر میداریم و یا بهم زدن دستهاـ تکان دادن دستها هنگامیکه از روي غبا4     
   تان هنگان زدن دستها بر روي زمینباز کردن بین انگشـ 5     
   ت راست هنگام مسح کردن بر دست چپـ تقدیم نمودن دس6     
   ـ تخلیل ریش7     
  ـ تخلیل انگشتان8     
ر آب بوده تیمم خود را تا آخر وقت بتأخیر یکه منتظـ مستحب است براي شخص9     

  .اندازد
  

  :آن جائز و اشیائیکه جائز نیست اشیائی که تیمم با     
ـ محل تیمم باید خاك باشد و یا چیزي باشد که از جنس خاك و زمین است 1     

طریقه ي شناختن اشیایی که از جنس زمین . بر روي آن شئ غبار هم نباشد اگر چه
شده و سوخته و نشیئی که هنگام سوزاندن در آتش نرم  اینست که که هراست 

خاکستر نشود، از جنس زمین است مانند ریگ و شن، جمله ي اقسام سنگ مانند 
  ... .عقیق، زبرجد، فیروزه و سنگ مرمر

ـ اگر شیئی از جنس زمین نبوده اما غبار داشته باشد بسبب غبار میتوان بر آن شئ 2     
باشد ارچه اي و یا یکی از اعضاي بدن غبار نشسته اگر بر روي پ: تیمم کرد، مثال

  تیمم نمودن به آن جائز است
روي آنها  اگر به صورت و دستهاي شخصی غبار رسیده باشد و به نیت تیمم برـ 3     

ه و محتاج دست زدن بر شخص صحیح بودتیمم آن  ،و مسح نماید دست کشیده
  زمین نیست



 


 

دیواري را منهدم سازد و از غبار بلند  شخصی منزلی را جاروب کند و یا ـ اگر4     
شده بر اعضاي تیمم آن شخص بنشیند و آن شخص نیز به نیت تیمم دستها را روي 

  .باشداعضا بمالد تیمم صحیح می
  

  :نواقض تیمم     
نماید، چون تیمم جانشین وضوء ـ هر چه وضو را باطل میکند تیمم را نیز باطل می1     

  باشدمی
   4.ادر شدن شخص متیمم به آبی که براي طهارت کافی باشدقـ 2     
  او باطل میشودي آب رد شود تیمم اگر شخصی در حال چرت زدگی از روـ 3     
ـ اگر دستها و پاهاي شخصی تا باالي آرنج و کعبین قطع شده و در صورتش نیز 4     

د و اعاده هم الزم نیست، جراحت وجود داشته باشد میتواند بدون طهارت نماز بخوان
  حتماً باید محل قطع را مسح نمایداگر محل قطع از زیر آرنجها باشد 

  
  
  

                                                
پیدا نماید  اگر شخصی براي وضوء تیمم کرد و بعد از تیمم مقداري آب که براي وضوء گرفتن کافی باشد :توضیح ـ 4

ت تیمم کرد و بعد از تیمم مقداري آب که براي جنابت بمیشود و یا اینکه شخصی براي جنا تیمم آن شخص باطل
اما اگر شخصی هم وضوء ندارد و هم باید غسل جنابت کند، پس . است پیدا نماید تیمم آن شخص باطل میشود کافی

براي هر دو یک بار تیمم نموده و بعداً آبی پیدا کند که براي وضوء و غسل کافی نیست و تنها براي یکی از اینها کافی 
ی که پیدا کرده اشد براي آن صرف کند یعنی آباست، در اینصورت آن آب را براي هر کدام که کافی بوده ب

تنها براي وضوء میرسد و براي غسل کافی نیست، تیمم آن شخص در حق وضوء باطل بوده و در  بمقداري است که
حق غسل باقی است، اما اگر مقدار آبی که پیدا کرده از وضوء بیشتر و براي غسل جنابت کافی باشد حتماً باید براي 

  .باشدباطل بوده و در حق وضوء باقی می ماید و تیمم آن شخص در حق غسل،غسل مصرف ن



 


 

  »مسح«
با احادیث و سنت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم قوالً ) خف( مسح کردن بر موزه     

وزه پوشیده و فعالً ثابت شده است بنابراین شستن پاها هنگام وضوء براي کسی که م
است فرض نیست بلکه یکبار مسح بر آنها کافی است در صورتیکه تمام شرائط مسح 
را که در ذیل ذکر میشود دارا باشد و چون بیرون آوردن موزه و شستن پاها هنگام 
وضوء خالی از زحمت و مشقت نیست مخصوصاً براي ساکنین مناطق سردسیر و 

دین جهت در شرع مقدس اسالم جواز مسح کسانیکه عادت پوشیدن موزه را دارند ب
  .موزه مشروع گردیده و از خصائص خیر امت اسالم قرار گرفت

  
  :مسح شرائط

مسح موزه بر کسانی جائز است که محدث باشند یعنی وضوء نداشته باشند اما ـ 1     
  برایشان واجب شده مسح جائز نیستبراي کسانیکه غسل 

بپوشاند و صالحیت مسح را شستن آن فرض است  محلیکهباید تمام ـ موزه 2     
  یین شده براي مسح را داشته باشدکردن را همراه با بقاء در مدت تع

ـ پوشیده شدن موزه بشرط طهر کامل، یعنی قبل از اینکه عملی ناقض وضوء 3     
یدن موزه طهارت کامل د وضوء کامل داشته باشد اگر چه قبل از پوشروي ده

   نداشته باشد
یا چوب  ن بودن طی راه با موزه، پس به موزه اي که از شیشه، آهن وممکـ 4     

   ساخته شده مسح جائز نیست
  ازه سه انگشت از انگشتان کوچک پااندـ نبودن سوراخ در هر یک از موزه به 5     
   چیزي ثابت و قائم بودن موزه بر پاها بدون بستن باـ 6     
  گیري نمایدـ موزه باید از وصول آب به پوست بدن جلو7     



 


 

  
  :باشندآنها جائز و غیر جائز می اشخاصیکه مسح موزه بر     
اه ـ هر که را وضوء براي آنها الزم است مسح موزه بر آن شخص جائز است خو1     

  .مرد باشد یا زن، مقیم باشد و یا مسافر، بشرطیکه تمام شرایط مسح وجود داشته باشد
  .ر آن شخص جائز نیستکسیکه غسل برایش واجب شده است مسح موزه بـ 2     
  .ـ براي شخصیکه تیمم میکند مسح موزه الزم نیست3     

  
  :مدت مسح     
باشد از وقت مقیم یک شبانه روز و براي مسافر سه شبانه روز می مدت مسح براي     

حدث، یعنی مدت مسح از وقت حدث معتبر است نه از وقت پوشیدن، اگر شخص 
فته و موزه بپوشد و در ساعت ده صبح وضوي مقیم در ساعت هشت صبح وضوء گر

خود را شکسته و دوباره وضوء بگیرد و به موزه خود مسح نماید مدت مسح او از 
شود یعنی در ساعت ده صبح روز آینده مدت مسح آن ساعت ده صبح شروع می

  .شودشخص تمام می
فر کند شخص مقیم پس از پوشیدن موزه قبل از اتمام یک شبانه روز س: »مسئله«     

پس او مدت سفر را تکمیل نماید، یعنی اگر مقیمی قبل از اتمام یک شبانه روز 
مسافرت نماید مدت سفر را که همان سه شبانه روز میباشد تمام نماید و اگر مسافري 

شبانه روز تمام شود، مقیم گردد، مدت یک شبانه روز را به اتمام قبل از اینکه یک 
ینکه سه شبانه روز تمام شود هر زمان که مقیم شده و به اگر مسافر قبل از ا. برساند

  .محل اقامت خود بازگشت مدت مسح او پایان یافته و عمل مسح را باید اعاده نماید
  

  :حفرض مس     



 


 

رض میباشد براي هر ـ مسح باندازه سه انگشت از انگشتان کوچک دست ف1     
  کدام از موزه

   ه بر پشت پا قرار دارد مسح نمایدر سطح موزه کباید بر ظاهـ 2     
موزه خیس شود قائم  ،ـ اگر با آب باران یا در اثر راه رفتن در علفزار مرطوب3     

  باشدمقام مسح می
  

  :سنن و مستحبات مسح     
   ـ با دست مسح کند نه با چیز دیگر1     
   شته طوري بکشد که خطوط بوجود آیدـ انگشتان را بر موزه گذا2     
   ف ساق موزه بکشدوع نموده و به طررا از انگشتان پا شرمسح ـ 3     
   ، انگشتان دست را باز کندـ هنگام مسح4     
   سح را تا آخر ساق موزه انجام دهدـ م5     
   هر دو موزه را به یکبار مسح کند ـ6     
ي پاي چپ را مسح ي پاي راست و با دست چپ موزه با دست راست موزه ـ 7     
   کند
  با پشت دستید نه ـ با کف دست مسح نما8     

  
  :طریقه مسنون و مستحب مسح     
هر دو دست را با آب غیر مستعمل تَر نموده و انگشتان دست راست را بر محل      

انگشتان پاي راست از موزه بگذارد و همچنین انگشتان دست چپ را بر روي 
 انگشتان پاي چپ گذاشته و آنها را به حالت گشادگی تا ساقها بکشد و مسح باید بر



 


 

باشد نه بر قسمت زیرین موزه که در حالت راه رفتن به زمین متصل سطح موزه 
  .است

  
  :سحمبطالت م     
   اطل میکند مسح را نیز باطل میکندـ هر چیزي که وضوء را ب1     
ـ بیرون آمدن تمام پا و یا اکثر آن از موزه خواه قصداً باشد و یا سهواً، در این 2     

  آورده و پاها را حتما باید شستصورت موزه ها را در
   رار دارد بنابر قول صحیحل موزه قـ رسیدن آب به اکثر یک پا که در داخ3     
تن و تمام رسیدن مدت مسح براي مقیم و مسافر در صورتیکه خوف از بین رفـ با4     

  5یا نقص پا وجود نداشته باشد
  

  :احکام جبیره و عصابه     
و عصابه . بندندد که با آن اعضاي شکسته و زخم را میجبیره به چیزي میگوین     

 .ء روي زخم یا بدون آن بسته میشودخرقه و پارچه اي است که پس از گذاشتن دوا
  . »در اصطالح به این روش پانسمان زخم میگویند«

صد نماید یعنی رگ خود را زده خون بیرون آورد و یا عضوي از فـ اگر کسی 1     
نماید و شستن  آن را پانسمان کرده و باندپیچی سته شود واعضایش مجروح و یا شک

اجب آن عضو برایش مقدور نباشد و مسح کردن آن محل غیر ممکن باشد، پس و
  است که بر پانسمان مسح نماید

                                                
شخصیکه وضوء داشته و یکی از مبطالت مسح برایش اتفاق افتد تنها شستن پاها کافی بوده و اعاده کامل وضوء  ـ 5

  .الزم نیست



 


 

چنانچه روي آن باز اگر عضوي از اعضاي وضوء زخمی و یا شکسته شود و ـ 2     
  حل زخم و غیره را بشویدآب براي آن ضرر نداشته باشد حتما م بود و

ـ اگر از میان پانسمان مقداري از عضو ظاهر بوده و باز کردن و شستن آن مقدار 3     
  ح آن عضو همراه پانسمان کافی استداشته باشد پس مسضرر 

   مانند شستن عضو موقت به وقت نیستنیز ه) پانسمان( ـ مسح جبیره4     
   نمیشودـ مسح جبیره با سقوط آن قبل از صحت زخم باطل 5     
پس از مسح جائز بوده و اعاده ) تعویض پانسمان( تبدیل جبیره با جبیره دیگرـ 6     

   سح واجب نیست اما اعاده بهتر استم
اگر شخصی در چشم خود بسبب مرضی که دارد دواء گذاشته و پزشک ـ 7     

و مسلمان نیز از شستن آن منع نموده و یا گمان نماید که شستن آن ضرر دارد حاذق 
   دن بر آن صحیح استکرمسح 

ـ اگر ناخن شخصی شکسته و روي آن چیزي مانند دواء و غیره گذاشته که از 8     
چنین  رسیدن آب به آن محل جلوگیري میکند و رسیدن آب نیز ضرر میرساند در

   صورتی مسح کافی و جائز است
  احتیاجی به نیت نیست... موزه و  ـ در مسح جبیره و9     

  
  »استحاضه وحیض و نفاس «

مسائل حیض و نفاس یکی از پیچیده ترین مسائل طهارت است و محققین نیز      
توجه خاصی به این باب از مسائل نموده اند و بعضی از علماء کتاب مستقلی درباره 
این موضوع نوشته اند و شناخت مسائل آن از مهمترین مباحث قرار گرفته است، زیرا 

بلوغ، طالق، عده،  صوم، اعتکاف، نماز، حج،طهارت، : احکام متعددي از قبیل
  . استبراء، قرائت قرآن، آمیزش، و مسائل دیگر به آن مرتبط است



 


 

  . ـ استحاضه3  ـ نفاس2  ـ حیض1 : باشدخونی که مختص زنان است سه نوع می     
  .پردازیماینک بترتیب به تعریف و احکام هر کدام بصورت جداگانه می     

  
  :حیض     
  . لغت بمعناي سیالن و روان شدن است ـ حیض در1     
 خونی است که از رحم زن بالغه غیر حامله و به سن ایاس 6ـ شرعاً حیض2     

  .شودن نداشته باشد، خارج میآه و درد به نرسید 7)پیري(
 .باشدشبانه روز می) 10( شبانه روز و حداکثر آن ده) 3( ـ حداقل حیض سه3     

د حیض نبوده و استحاضه ز ده روز باشکمتر از سه روز و بیشتر ا یعنی خونی که(
  ).ضه در صفحات آینده ذکر خواهد شدریف استحاعت( )میباشد

ـ استمرار خون براي حیض بودن آن در تمام ساعات ایام حیض بدینصورت که 4     
ساعت و یا دو یک (یک لحظه هم قطع نشود شرط نیست بلکه انقطاع آن چند مدتی 

  .باشدمبطل حیض نمی) ساعت
سال نرسیده باشد و زن یائسه و زن حامله، ) 9( ختر صغیره ایکه به سن بلوغـ د5     

در حق زن یائسه . باشداگر خونی مشاهده نمایند آن خون حیض نبوده و استحاضه می
  .بیند خون خالص نباشد، آنوقت استحاضه میگرددمشروط بر اینکه آنچه می

یعنی خونیکه به . ودـ بغیر از رنگ سفید همه رنگهاي خون حیض محسوب میش6     
ـ سبز 4ـ زرد 3ـ قرمز 2ـ سیاه 1: هر رنگی از این رنگها باشد، حیض محسوب میشود

  .ـ گل آلود6ـ رنگ خاکی 5

                                                
  .به حیض اصطالحا عادت ماهانه و قاعدگی گفته میشود ـ 6
  .ل میباشدسا 55سن ایاس بنابر قول فتوي داده شده،  ـ 7



 


 

ظاهر گردد، شروع ) آلت تناسل زن( ـ مدت حیض، وقتی خون به خارج فرج7     
  .میشود

  .پاکی که در مدت حیض ما بین دو خون قرار گیرد، از حیض محسوب میشودـ 8     
اگر زنی براي ایام حیض و نفاس عادت داشته باشد و خون دیدن او از ایام ـ 9     

تجاوز کند و یا از حداکثر نفاس ) روز 10( عادت تجاوز کرده و از حداکثر حیض
حیض او بر حسب عادت قرار میگیرد و بقیه ایامی که ایام . تجاوز نماید) روز 40(

از عادت تجاوز نمود و از حداکثر  شود؛ اما اگرخون دیده از استحاضه محسوب می
  .باشدتجاوز ننماید در اینصورت تمام ایام از حیض می

باشد براي حداکثر آن روز می) 15( حداقل طهر فاصل بین دو حیض پانزدهـ 10     
  .مدت معینی وجود ندارد

  
  :ام می شودض و نفاس احکام زیر حرهنگام حی     
ک آیه باشد، مگر به قصد دعا و ذکر لو اینکه ی ـ قرائت قرآن و3ـ روزه 2نماز ـ 1     

باشد مگر که در اینصورت اشکال ندارد و همچنین دست زدن قرآن نیز حرام می
ـ دخول 4 در اینصورت دست زدن اشکال ندارد اینکه قرآن غالف داشته باشد که

استمتاع و استفاده از زیر ناف تا زانوي ـ 7ـ آمیزش با همسر 6ـ طواف کعبه 5مسجد 
که گرفتن کتابهاي شرعی با آستین بجز کتب تفسیر براي کسی  .باشدمیزن حرام 

مستحب است  .ت بصورت ضرورت جائز استباهل آن باشد در حال حدث و جنا
  . فقه و حدیث و غیره را بدون وضوء دست نزنند: که تمام کتب شرعی از قبیل

واجب و در ایام حیض و نفاس نماز و روزه را باید ترك کرد اما قضاي روزه      
نماز قضایش واجب نیست، بسبب اینکه در قضاي نماز زحمت و مشقت وجود دارد 

منفعت گرفتن از ما بین ناف و زانو بدون . آیدیکبار پیش میاما روزه هر سال تنها 



 


 

در هنگام حیض بوسه و کنار گرفتن . اینکه جماع پیش آید با حائل جائز است
  .اشکالی ندارد

ض را از همسرش پنهان کرده و اظهار ننماید تا همسر براي زن حرام است که حی     
اگر خونی در ایام حیض و نفاس به حداکثر خود رسیده و . بدون اطالع جماع نماید

قطع شود، آمیزش با آن زن براي همسرش قبل از غسل جائز است اما مستحب اینست 
ثر قطع اگر حیض و نفاس نرسیده به مدت حداک. که آمیزش بعد از غسل انجام شود

  . آمیزش با آن زن جائز نیست ،شود قبل از غسل
ـ مس قرآن مگر با غالف 3ـ طواف 2ـ نماز 1: بسبب جنابت پنج چیز حرام میشود     

  . ـ دخول مسجد5ـ قرائت قرآن 4
ـ مساس 3ـ طواف 2ـ نماز 1: چیز حرام است براي کسیکه وضوء نداشته باشد سه    

  .قرآن مگر با غالف
  

  :فاسن     
) 40( حداکثر ایام نفاس چهل. خارج میشود زایمانپس از نفاس خونی است که      

  . ی براي ایام حداقل آن وجود نداردباشد اما مدتروز می
بیند و خون از چهل روز تجاوز اگر زنی براي اولین بار باشد که خون نفاس می     

اس داشته و خون از نفاما اگر سابقه . باشدنماید، خون زائد از چهل روز استحاضه می
  . باشدعادت و از چهل روز نیز تجاوز نماید، خون زائد از عادت استحاضه می

  ).دیگر مسائل و احکام مربوط به نفاس ضمن بیان احکام حیض تشریح گردید(      
  

  :استحاضه و حکم معذور     



 


 

بغیر از ایام حیض و نفاس از رگ خارج میشود، اما استحاضه خونی است که      
  . خون حیض و نفاس از رحم خارج میشود

خونیکه در ایام حیض از سه شبانه روز کمتر و از ده شبانه روز بیشتر و در ایام      
  .نفاس از چهل شبانه روز بیشتر باشد استحاضه است

  .ـ خون استحاضه مانع نماز و روزه و آمیزش نمیشود1     
  .ببیند استحاضه استـ زنیکه به سن نُه سالگی نرسیده و یا حامله باشد، خون 2     
زن مستحاضه و کسی که عذر دارد مانند سلسل بول، اسهال، خروج ریح و باد ـ 3     
، براي هر یک از اوقات )خونی که بطور دائم از بینی خارج میشود( رعاف و یا

هر نمازي  ،وضوء جداگانه بگیرد و با آن وضوء میتواند تا خروج وقت ،پنجگانه نماز
و نیز میتواند با آن ... چه نفل و واجب و وتر و عید و غیرهرا بخواند، چه فرض باشد 

  .وضوء قرآن بخواند
  . باطل میشودـ با خروج وقت وضوء معذورین 4     
شخص در صورتی معذور است که عذر وي وقت کامل یک نماز را شامل  ـ5     

اما اگر . عذر است تنمازي منقطع نگردد، این شرط ثبو شود حتی بقدر وضوء و
  .باشددار منقطع گردد آن شخص معذور نمیبهمین مق

ـ امامت شخص معذور جائز نیست اما امامت معذور بر معذور جائز است، 6     
شخصی که عذر انفالت ریح دارد : مثالً. (یکه عذر هر دو از یک نوع باشدبشرط

  ).تواند به شخصی که عذر سلسل بول دارد اقتداء نمایدنمی
  

  »انجاس«
  . ـ نجاست خفیفه2ـ نجاست غلیظه 1: شودبر دو نوع تقسیم می نجاست     



 


 

، گوشت مردار، ادرار )دم سائل( شراب، خون روان: مانندنجاست غلیظه      
  ... .حیواناتی که گوشتشان خورده نمیشوند و غیره

وشتشان خورده میشوند و ادار اسب، ادرار حیواناتیکه گ: نجاست خفیفه مانند     
  . شودرئی و غیر مرئی تقسیم میدیگر نجاست بر م و یا بعبارت ... غیره

بدن، لباس و مکان نمازگزار از نجاست مرئی با برطرف کردن عین نجاست پاك 
میشود اگر چه مقداري از اثر آن باقی بماند که زوال آن با آب دشوار باشد و با آب 

اما نجاستی  )گالب(آب گُل: و یا هر مایعی که مزیل و طاهر باشد پاك میشود مانند
و مبالغه نمودن در مرتبه سوم که اثر آن دیده نمیشود با سه بار شستن و فشار دادن 

از آن اگر فشار داده شود، آب خارج نشود اگر اینکار عملی باشد، بصورتی که بعد 
اما اگر گرفتن آب با فشار ممکن نباشد باید شئ نجس را شسته و بگذارد تا کلیه 

و این عمل را سه مرتبه تکرار نماید، اما اشیائی مانند موزه و  آبهاي آن بیرون بریزد
چیزهائی . شودي زمین و یا خاك از نجاست پاك میکفش با کشیده شدن آن بر رو

انند خاك و یا پارچه تمیز پاك کارد، آینه، و شمشیر با مسح کردن به شیئی م: مانند
ن محل آشک شود میتوان در اگر از روي زمین اثر نجاست از بین رفته و خ. شودمی

منی باشد با شستن آن محل پاك  اگر در محلی. نماز خواند اما تیمم جائز نیست
یعنی ( شود، چه مرطوب باشد و یا خشک، و نیز منی خشک را میتوان با فركمی

اشیائی مانند فرش با جریان دادن آب به . پاك کرد) مالیدن و از بین بردن اثر آن
   .شوندپاك می مدت یک شبانه روز

از نجاست . که نجاست غلیظه است و یا خفیفه یمدر صفحات قبل مذکور شد     
مانند . باشد عفو استآن به اندازه محل خروج غائط می غلیظه بمقدار یک درهم که

 ـ ـ قاطر اسبموش، مدفوع  و گربهـ  ، خون، خمر، مدفوع مرغ، ادرار خربول انسان
  . . ..و غیره ـ پلنگ شیر ـ سگ ـ فیل ـ گاو ـ خر



 


 

در تفسیر درهم اختالف وجود دارد اما معتبر اینست که درهم در نجاساتیکه جرم      
) گودي کف( و رقیق و روان باشند باندازه مساحت عرض کف یک دست نداشته

  .باشدمی
است، اگر نجسی از نجاست خفیفه عفو از نجاست خفیفه مادون یک چهارم اما      

باشد باس نرسیده باشد، آن مقدار عفو میلباسی را نجس نماید که به یک چهارم آن ل
  .اما اگر از آن مقدار تجاوز نماید عفو نیست

منظور از عفو اینست که این عفو نسبت به صحت اداء نماز است نه نسبت به گناه      
عفو شده نماز خواند فرضش اداء یعنی کسی که همراه با مقدار نجاست  .کار شدن

ود چون بقاء مقدار عفو شده و اداء کردن نماز با آن مقدار ششود اما گناه کار میمی
مکروه اما اگر از آن مقدار کم باشد . مکروه تحریمه بوده و شستن آن واجب است

  . تنزیهه بوده و شستن آن مقدار سنت است
مراد از یک چهارم، یک چهارم آن قسمتی از لباس است که نجس شده، مانند      
ارم آن قسمت از بدن است که نجس شده مانند دست تین و دامن، و نیز یک چهآس

یعنی اگر آستین شخص نجس شود نجاست خفیفه، و کمتر از یک چهارم . و پا
  . آستین باشد عفو است

  
سپاس آن خدایی را که به این حقیر اوالً توفیق شروع و ثانیاً توفیق اتمام را ارزانی      

  . قرار گیرد حقاشت، باشد که مورد قبول درگاه د
  »المنت و تمت و هللا الحمد«
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  ـ جامع المسائل ـ مولوي شهداد مسکانزهی4     
  ـ نوراالیضاح ـ حسن بن علی5     
  ـ العالمۀ الهمام موالنا الشیخ نظام ـ الفتاوي الهندیه6     
  ـ فتاوي غیاثیه ـ امام داود ابن یوسف الخطیب7     
  ـ فقه المبتدي ـ عبدالرحمن آخوند تنگلی8     
  عمدة الرعایه ـ موالنا عبدالحی لکنويـ 9     
  ـ الهدایۀ ـ علی مرغینانی10     

  
 


